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للتنمية  ال�صنوي  العربي  تقريرها  التوايل  على  ال�صاد�س  للعام  تقدم  اأن  العربي  الفكر  موؤ�ص�صة  ُي�صعد 

الثقافية وذلك انطالقًا من هدف املوؤ�ص�صة الذي اأعلّناه ع�صّية تاأ�صي�صها وهو االنفتاح على العلوم واملعارف 

وتنمية االعتزاز بثوابت االأمة.

والأن موؤ�ص�صة الفكر العربي – موؤ�ص�صة كل العرب – كانت وال تزال توؤمن باأن التعليم والبحث العلمي 

لت�صخي�س ودرا�صة  العام  اأي م�رصوع نه�صوي عربي فقد مّت تخ�صي�س تقرير هذا  الزاوية يف  هما حجر 

ق�صية التكامل املن�صود يف بلداننا العربية بني حلقات التعليم والبحث العلمي و�صوق العمل والتنمية.

ي�صهم  العلمي  والبحث  التعليم  واقع  ت�صخي�س  ب�صاأن  نتائج  من  العام  هذا  تقرير  عنه  ي�صفر  ما  لعّل 

امل�صتدامة يف عاملنا  الب�رصية  التنمية  النقا�س حول كيفية توظيفها مبا يخدم ق�صايا  اإثراء حركة  يف 

الدفع  قوة  هو  بدوره  العلمي  فالبحث  العلمي..  للبحث  االأ�صا�صي  الرافد  هو  التعليم  كان  ولئن  العربي.  

الكفيلة باإطالق طاقات �صوق العمل..  ومن تكامل هذه املقومات الثالثة مت�صي حركة التنمية ال�صاملة 

قدمًا اإىل االأمام.

حتية للذين اأ�صهموا يف اإجناز تقرير هذا العام من مفّكرين وخرباء واأكادمييني ومن هيئة ا�صت�صارية، 

اآملني بذلك اأن توؤدي موؤ�ص�صتكم – موؤ�ص�صة الفكر العربي – ر�صالتها يف دعم ج�صور التوا�صل بني اأهل الفكر 

واخلربة و�صّناع القرار ملا فيه اخلري لوطننا العربي الكبري.

خ�لد الفي�سل

كلمة رئي�ص م�ؤ�ّس�سة الفكر العربي





د. �سليم�ن عبد املنعم - اأ�صتاذ بجامعة الإ�صكندرية - م�صر
امل�صرف العام على التقرير

التك�مل املفق�د بني حلق�ت التعليم والبحث العلمي و�س�ق العمل والتنمية: 
ه�ج�ٌص اأم حقيقة ؟

هــذا التقـريـر ...

يجيء هذا التقرير العربي ال�صاد�س للتنمية الثقافية يف توقيت تت�صاعد فيه ت�صاوؤالت امل�صري العربي.  ت�صاوؤالت 

ح��اّدة ومقلق��ة يبدو فيه��ا »ال�صيا�صي« طاغيًا على »االقت�صادي« و»املعريف« و»العلم��ي«.  فمنذ ما يقرب من ثالثة 

اأع��وام و�ص��وت ال�صيا�صة يف وطننا العربي يعلو على �صوت االقت�صاد واملعرف��ة والتعليم، وهي الق�صايا ذاتها التي 

اأ�صهم��ت يف �صن��ع ما اآل اإلي��ه امل�صهد ال�صيا�صي العربي الراه��ن.  وقد جاءت التغرّيات والتح��ّوالت يف بع�س البلدان 

العربي��ة لتزي��د امل�صهد العرب��ي برّمته ارتباكًا والتبا�صًا وتعقي��داً.  وو�صط هذا امل�صهد تداخل��ت الق�صايا واالأولويات.  

ويف خلفية امل�صهد ذاته توارت )وهنا مبعث املفارقة( االأ�صباب الكامنة والعميقة ذاتها التي دفعت حركة التغرّيات 

والتح��ّوالت يف بع���س الدول العربية.  هذه االأ�صباب التي ميكن اإيجازها يف ارتفاع معّدالت الفقر، والبطالة، وحالة 

ال�صي��اع التي يع��اين منها كثري من ال�صباب العربي، وعج��ز النظام التعليمي العربي برغم بع���س االإيجابيات التي 

حتقق��ت هن��ا وهناك عن مواكبة الثورة املعرفي��ة التي جتتاح العامل، و�صعف مردود حرك��ة البحث العلمي يف دفع 

حرك��ة التنمي��ة. قد ال تعرّب هذه املعطيات عن واقع كل دول التحّوالت العربي��ة. ففي حالة ت�ن�ص على �صبيل املثال 

كانت  م�ؤ�س�سة داف��ص )Davos( قد و�صعتها يف تقريرها ل�صنة 2011 يف املرتبة االأربعني من بني الدول االأكرث 

تناف�صية يف العامل متقّدمة على اأكرث من ن�صف دول االحت�د االأوروبي.

•  •  •

م��ن هن��ا يجيء هذا التقرير العربي ال�صاد�س ليقّدم اإجابة عل��ى الت�صاوؤل التايل: هل التكامل املفقود بني حلقات 

التعلي��م والبح��ث العلمي و�صوق العمل والتنمي��ة يف دول ال�طن العربي هاج�س اأم حقيق��ة؟  يحتاج هذا ال�صوؤال اإىل 

تفكي��ك عنا�رصه قبل تقدمي اإجابة نهائية تبدو م�صّتتة وموّزع��ة بني اأرقام التقارير واملوؤ�ص�صات الدولية واالإقليمية 

والوطنية املعنّية بهذا املو�صوع.  يقودنا هذا املنهج " التفكيكي" اإىل واقع موؤداه اأن الدول العربية تعاين بدرجات 

متفاوت��ة من غي��اب اأو �صعف التكامل بني حلقات اأربع للتعليم والبحث العلمي واأ�صواق العمل والتنمية.  ثمة ترابط 

مفق��ود اأو �صعي��ف بني ه��ذه احللقات التي ك��ان ينبغي له��ا اأن تتكامل �صيا�صاته��ا وتت�صافر اأدواره��ا.  فاحلا�صل 

الي��وم اأن منظوم��ة التعلي��م العربي ت�ص��ّخ يف اأ�صواق العمل اأعداداً كب��رية باأكرب مما يحتاجه �ص��وق العمل يف بع�س 

يجني يف تخ�ص�صات ومبهارات 
ّ
التخ�ص�صات.  ويف املقابل فاإن اأ�صواق العمل تبدو بحاجة اإىل نوعّية معّينة من اخلر

ال توفره��ا لالأ�ص��ف منظوم��ة التعليم العربي.  فف��ي اململكة العربية ال�سع�ديــة على �صبيل املثال تبل��غ ن�صبة اأعداد 

يج��ني يف جمال العل��وم ال�صحّي��ة 7.5 % بينما املعّدل االأمريك��ي واالأوروبي  ي�ص��ل اإىل 15.1 %.  
ّ
الط��الب اخلر

وهك��ذا يت�ص��ح وفقًا ملا تخل���س اإليه موؤ�رصات ه��ذا التقرير اأن اململكة العربيــة ال�سع�دية تع��اين نق�صًا يف تاأهيل 



املتخ�ص�ص��ني يف العل��وم ال�صحية )اأطباء- اأطباء اأ�صنان- الخ( ي�صل اإىل ن�صف االحتياجات املفرت�صة.  ومن جهة 

اأخ��رى ف��اإن اململكة ت�ص��ّخ يف �صوق العمل يف قطاع الهند�صة اأكرث من املتو�ص��ط العاملي بنحو 45 % ونحو �صعف 

يجني فاإنهم مل يتمكنوا من �صغل مواقع 
ّ
متو�صط اأعداد املهند�صني يف اأوروبا.  وبالرغم من هذا الفائ�س يف اأعداد اخلر

نظرائهم من الوافدين يف القطاع اخلا�س.

•  •  •

وال تخل��و درا�ص��ة العالقة بني خمرجات منظومة التعليم العايل واحتياج��ات اأ�صواق العمل من مالحظة اإجرائية 

َيج��ُدر ت�صجيله��ا وه��ي اأنه من النادر كما ي�صري موؤلف��و التقرير اأن يكون لدى الدول العربية خط��ط �صاملة للتنمية اأو 

معلومات وافية ودقيقة حول اأ�صواق العمل واحتياجاتها من املوارد الب�رصية.  كما اإنه من النادر اأن تتوافر للباحث 

املعلوم��ات الوافية والدقيقة حول مدى كفاية املوارد الب�رصية املكت�صبة من خالل موؤ�ص�صات التعليم النظامي وغري 

رت يف كل تقارير التنمية الثقافية ال�صابقة اإمنا توؤكد على حاجة العرب اإىل اإن�صاء 
ّ
النظامي.  هذه املالحظة التي تكر

اآلي��ة اأو موؤ�ص�صة تك��ون مبثابة قاعدة بيانات الإتاحة املعلومات والبيانات اأم��ام كل الباحثني واخلرباء.  ومن دون 

اإتاحة املعلومات وتكري�س احلق يف احل�صول عليها وتداولها يف ما ال يتعار�س مع اعتبارات ال�صالح الوطني العام 

لك��ل دول��ة �صيكون من ال�صعب اإجراء ت�صخي���س دقيق للواقع اأو حماولة �صياغة روؤي��ة لالإ�صالح والتطوير يف اإطار 

عملية ا�صت�رصاف امل�صتقبل.  

•  •  •

اعتم��دت منهجية هذا التقرير العربي ال�س�د�ص للتنميــة الثق�فية على جمموعة من درا�صات احلالة التي تغّطي 

دواًل ممّثل��ة ملنطقــة ال�ســ�م )االأردن- �س�ري�- لبن�ن( ومنطقة اخلليج العربي )واختري له��ا هذا العام اململكة العربية 

ال�سع�ديــة ودولة االإم�رات العربيــة املتحدة( والعراق )الذي مل يحظ منذ فرتة طويلة مبتابعة كافية نظراً للظروف 
الت��ي مير بها( ومنطقة املغرب العربــي )وقد اختري لها هذا العام اجلمه�رية الت�ن�سية(. وموؤدى منهجية هذا العام 

اأن هذا التقرير ال�صاد�س  ي�صم يف ثناياه جمموعة "تقارير عربية اإقليمية"، ولهذا مل ن�صاأ التدخل اإال فيما ندر لتوحيد 

امل�صطلحات اللغوية امل�صتخدمة مثاًل يف ملف املغرب العربي ) درا�صة احلالة اخلا�صة بت�ن�ص( معتقدين اأن يف ذلك 

اإثراء للغة التقرير واإثارة مل�صاحة من النقا�س اللغوي لن تخلو بالتاأكيد من فائدة. 

•  •  •

يك�صف تقرير هذا العام عن جمموعة من الدالالت االأ�صا�صية ميكن اإيجازها يف ما يلي:

 بها بع�س املجتمعات العربية ق��د انعك�صت ب�صكل 
ّ
الداللــة االأوىل - اإن الظ��روف ال�صيا�صي��ة واالأمنية التي مت��ر

مبا���رص عل��ى واقع التعليم والبحث العلمي ومع��ّدالت البطالة واختالالت عملية التنمية، وه��ذا اأمر طبيعي ومتوّقع.  

فلئ��ن كان��ت البلــدان العربيــة امل�صتقرة �صيا�صي��ًا تعاين بدرج��ات متفاوتة ف��اإن معاناة املجتمع��ات العربية غري 



امل�صتق��رة �صيا�صي��ًا واأمني��ًا تبدو اأكرث ح��ّدًة وتفاقمًا.  ومثااًل لذلك ف��اإن عدد العاطلني عن العم��ل يف �س�ري� بلغ مع 

انته��اء الرب��ع االأول من العام احلايل 3 ماليني عاطل عن العمل م�صج��اًل بذلك ارتفاعًا قاربت ن�صبته  49 %.  ويف 

العــراق وبخ��الف احلرب االإيرانية التي مل حتدث تغيرياً كبرياً يف هيكلية �صوق العمل وم�صاراتها فاإن التغيري الكبري 
ق��د ح�صل بعد احتالل الك�يت وفر�س احل�صار على العراق عندما توقفت االآلة االقت�صادية للبالد وغابت امل�صاريع 

اال�صرتاتيجي��ة وتناق���س دخل املوظف احلكومي بحي��ث مل يعد يكفي قوت يوم واحد، فظه��رت على ال�صطح الهجرة 

املعاك�صة من القطاع احلكومي اإىل القطاع اخلا�س، وكادت اأن تخلو موؤ�ص�صات التعليم من كوادرها.  اأما يف ت�ن�ص 

فاإن ال�صنوات االأخرية منذ 2011 متّثل اأ�صعف معدالت منّو اقت�صادي �صّجلت يف ت�ن�ص منذ ا�صتقاللها �صنة 1956.

وال يختلف الو�صع يف م�سر كثرياً من الناحية االقت�صادية حيث تناق�س االحتياطي النقدي االأجنبي ليبلغ اأقل 

من 18 مليار دوالر بعدما و�صل اإىل نحو 35 مليار دوالر ع�صية 25 ين�ير 2011.  

وال تنف�صل هذه املعطيات عن بع�س املوؤ�رصات ال�صلبية التي كانت �صّجلتها اأ�صواق العمل ومعّدالت البطالة قبيل 

ان��دالع االأح��داث التي �صِهدتها ت�ن�ــص يف اأواخر 2010 وكان اأب��رز مالمح ذلك ارتفاع ن�ص��ب البطالة لدى ال�صباب 

مقارن��ًة بال�رصائ��ح العمرّية االأخرى.  وعلى �صبيل املثال فقد بلغ معّدل البطالة 29.7 % يف العام 2010 لل�صباب 

م��ا ب��ني  20 اإىل 24 �صن��ة و24.2 % للذين بلغ��وا 25 اإىل 29 عامًا.  اأم��ا املتو�صط العام للبطال��ة فقد كان ميّثل 

13 % م��ن الق��وى العاملة.  واإذا اأخذنا يف االعتبار اأن ن�صب��ة االلتحاق بالتعليم اجلامعي يف تون�س كانت قد بلغت 
نحو 37 % من اإجمايل ال�رصيحة العمرّية الواقعة بني 19 اإىل 24 �صنة الت�صح لنا التكامل املفقود اأو ال�صعيف بني 

خمرجات التعليم العايل وبني احتياجات وموا�صفات اأ�صواق العمل.  املالحظة نف�صها قائمة يف كل البالد العربية 

بال ا�صتثناء تقريبًا بح�صب ما تك�صف عنه االأرقام واالإح�صاءات التي يحت�صد بها هذا التقرير.

•  •  •

الداللة الث�نية - اإن مردود التعليم والبحث العلمي من الكفاءة واالبتكار مل ينعك�س مبا فيه الكفاية بعد على ما 
ت�صّدره الدول العربية من �صلع ومنتجات، وما زالت الرثوة الباطنية من نفط وغاز ومعادن متّثل عماد ال�صادرات 

العربية.  ويبدو ذلك وا�صحًا من خالل ت�صنيف الدول العربية ا�صتناداً اإىل اعتمادها على املوارد الطبيعية والرثوات 

الباطني��ة مقاب��ل االأن�صطة االبتكارية.  وُت�صّنف الدول العربية وفقًا لهذا االأ�صا�س اإىل خم�صة م�صتويات.  اأف�صل هذه 

امل�صتوي��ات للدول التي تعتمد �صادراته��ا على قدرات ابتكارية وهي االإم�رات العربيــة املتحدة والبحرين، واأقلها 

ال��دول الت��ي تعتمد عل��ى ثرواتها الباطنية بالدرج��ة االأوىل وهي اليمــن وم�ريت�ني�.  وبني هذي��ن امل�صتويني توجد 

دول يف ط��ور االنتق��ال من ال��رثوة الباطنية اإىل القدرة االبتكارية وهي م�سر وال�سع�ديــة و�س�ري� وقطر واجلزائر 

والك�يــت.  ي�ص��اف ملا �صبق م�صتوى الدول الت��ي ت�صتند اإىل كفاءة اأن�صطتها االقت�صادي��ة يف �صادراتها وهي لبن�ن 
واالأردن وت�ن�ص واملغرب.

ويف االإط��ار نف�ص��ه ال ميكن ف�صل توا�صع �صادرات الدول العربية من ال�صلع التي تت�صّمن تكنولوجيات متقّدمة 

ع��ن توا�ص��ع م�صت��وى منظومة التعليم والبح��ث العلمي يف الــدول العربيــة.  فتوا�صع االأوىل ميّث��ل نتيجة طبيعية 



متوقع��ة لتوا�صع الثاني��ة.  ومثال ذلك دول االأردن و�س�ري� ولبن�ن التي تبدو ن�ص��ب �صادراتها من ال�صلع املت�صّمنة 

تكنولوجي��ا متقّدم��ة اأقل بكثري من الدول االأخرى التي متاثلها يف الناجت االإجمايل املحلي.  كما اإن ق�صطًا غري قليل 

م��ن اال�صتثم��ارات االأجنبية التي ُوّجهت اإىل هذه الدول الثالث ك��ان ي�صتهدف قطاعات �صياحية وعقارية وال يت�صل 

بال�رصورة با�صتقدام تكنولوجيات اإنتاجية حيوية.

•  •  •

الداللــة الث�لثــة - اإن منظومة التعليم يف دول ال�طن العربي وبرغم خط��اب االإ�صالح امل�صتمر ب�صاأنها وبرغم 
تزاي��د خم�ص�ص��ات االإنف��اق عليها ما زالت  حتتاج اإىل تطوير جذري و�صامل يف بنيته��ا الهيكلية.  وما زالت ق�صايا 

مث��ل املناهج الدرا�صية وم�صتوى املعلمني ونظم التقومي واالختبارات وحتديث املوؤ�ص�صة التعليمية وكثافة الف�صول 

الدرا�صي��ة متّث��ل ملف��ات مزمنة يف اأكرثية الدول العربية، وحتى يف الدول العربي��ة التي ال تعاين من نق�س املوارد 

واالإمكان��ات ثّم��ة م�صاحة كبرية لالإ�صالح والتطوير ينبغ��ي ارتيادها.  ميكن اأن نتاأمل مث��اًل م�صاألة العام الدرا�صي  

يف التعلي��م العام لنكت�صف اأن معظم دول اخلليــج العربي يعد العام الدرا�صي فيها من اأق�رص االأعوام مقارنًة بالدول 

االأخ��رى.  فبينم��ا يبلغ الع��ام الدرا�صي يف دولة مثل الي�ب�ن 243 يومًا يف ال�صن��ة وه�لندا 200 يوم وكندا 195 

يوم��ًا فاإن العام الدرا�ص��ي يف ال�سع�دية يبلغ 178 يومًا فقط ويف البحرين 172 يومًا ويزيد العام الدرا�صي قلياًل 

يف الك�يت ليبلغ 196 يومًا وقطر201 يوم.

واإذا اعتربن��ا ج��ودة تعليم العلوم والريا�صي��ات يف املدار�س موؤ�رصاً ميكن التعويل علي��ه ال�صتخال�س ما ينبغي 

من دالالت على �صعيد حركة التقدم التكنولوجي كاأحد اأعمدة التنمية االقت�صادية فاإن املراكز التي �صّجلتها الدول 

العربية ال تخلو من دالالت ومقارنات.  فقد �صّجل لبن�ن مركزاً متقدمًا على امل�صتوى العاملي بحلوله رابعًا من بني 
148 دول��ة عل��ى م�صتوى الع��امل.  وميكن ت�صنيف الدول العربية اإىل عدة م�صتوي��ات يف موؤ�رص جودة تعليم العلوم 
والريا�صيات وفقًا الإح�صاءات 2013 ال�صادرة عن املجل�س االقت�صادي العاملي.  دول امل�صتوى االأول وت�صم لبن�ن 

)املرك��ز 4( وقطــر )املركز 6( واالإم�رات العربية املتحدة )املرك��ز 19( واالأردن )املركز 30( وت�ن�ص )املركز 31( 

ودول امل�صت��وى الثاين وت�صم املغــرب )املركز 52( وال�سع�دية )املركز 64( وعمــ�ن )املركز 87( والك�يت )املركز 

99(.  اأم��ا دول امل�صت��وى الثال��ث فت�صمل ليبي� )املرك��ز 130( واجلزائر )املرك��ز 132( وم�ريت�ني� )املركز 133( 
واليمــن )املرك��ز 143( وم�رص )املرك��ز 145(.  ميّثل ترتيب معظم الدول العربية عل��ى �صعيد جودة تعليم العلوم 
والريا�صي��ات موؤ���رصاً اإيجابيًا طيبًا اإذ حتت��ل 6 دول عربية ت�صنيفًا م�رّصفًا �صمن قائمة الثلث االأول من دول العامل 

التي �صملها تقرير التناف�صية الدولية.  لكن هذا املوؤ�رص االإيجابي يف ذاته ال يخلو من طرح الت�صاوؤل حول تدين مردود 

البح��ث العلم��ي يف العــ�مل العربي.  فال�صوؤال الذي ال ميك��ن جتاهله هو اإذا كان لدينا مثل ه��ذا اال�صتعداد االإيجابي 

للتعام��ل النظ��ري مع علوم الع�رص فلماذا ال ينعك�س هذا اال�صتعداد االإيجاب��ي الحقًا على حركة البحث العلمي؟ لعّل 

االإجابة على هذا ال�صوؤال تقودنا اإىل الداللة الرابعة التي يثريها التقرير العربي ال�صاد�س للتنمية الثقافية.  

•  •  •



الداللــة الرابعــة - اإن م�صاهمة الدول العربية على �صعيد ن�رص االإنتاج العلمي للباحثني يف الدوريات العلمية 
م��ا زال متوا�صع��ًا مقارنًة بدولة مثل جن�ب اإفريقيــ�.  ووفقًا ملعطيات املوؤ�ص�صة الوطنية للعلوم ب�ل�الي�ت املتحدة 

االأمريكيــة NSF  ف��اإن ن�صيب اجلزائــر ي�صل اإىل 606.5 وم�سر 2247.3 واملغــرب 390.7 وت�ن�ص 1022.4 
وال�سع�دية 710.2 بينما يبلغ ن�صيب دولة مثل جن�ب اأفريقي� 2863.6 من االأبحاث املن�صورة.  اأما على �صعيد 
ع��دد براءات االخ��رتاع العربية امل�صجلة لالأفراد واملوؤ�ص�ص��ات  يف مكتب براءات االخــراع االأمريكي للع�م 2012  

ف��اإن ن�صي��ب ت�ن�ــص ال يزيد على 5 براءات وم�ســر 28 براءة )بعدما �صّجلت 56 ب��راءة اخرتاع يف 1998( واملغرب 

2 ب��راءة اخ��رتاع )بعدم��ا �صّجلت 45 ب��راءة يف العام 1998( ومل ت�صج��ل اجلزائر اأي براءة اخ��رتاع لدى امل�ؤ�س�سة 
االأمريكيــة )بع��د اأن �صجلت 9 براءات يف العام 1998(.  وموؤدى االأرقام ال�صابقة اأن هذه الدول العربية قد �صّجلت 
انخفا�صًا ملحوظًا يف عدد براءات االخرتاع باملقارنة عما كانت عليه يف عام 1998.  لكن االأرقام ال�صابق ذكرها 

ال حت��ول دون ر�ص��د بع�س االإيجابي��ات التي �صّجلتها بع�س البلــدان العربية على �صعيد موؤ���رّص االقت�س�د املعريف 

KEI للع��ام 2012.  فق��د �صّجل��ت االإم�رات العربية املتحــدة املركز 42 من بني 146 دول��ة يف العامل والبحرين 
املرك��ز 43 وال�سع�ديــة املرك��ز 50 وقطر املركز 54 وت�ن�ــص املركز 80 ولبن�ن املرك��ز 81.  ولكن هذه االأرقام 

على كرثتها والتبا�صها اأحيانًا اإزاء املعايري التي تعتمدها يجب اأال حتول دون االعرتاف بواقع توا�صع حركة البحث 

العلم��ي يف العــ�مل العربــي.  ه��ذا التوا�صع يبدو نتيجة للعديد م��ن االأ�صباب التي �صبق حتليله��ا يف التقرير العربي 

اخل�م�ص للتنمية الثق�فية واأبرزها �صعف خم�ص�صات االإنفاق احلكومي وغري احلكومي على اأن�صطة البحث العلمي. 
وم��ع ذل��ك جتدر االإ�ص��ارة لظاهرة تنفرد به��ا اململكة العربية ال�سع�ديــة وهي االإنفاق ال�صخ��م املخ�ص�س للطالب 

والباحثني ال�صعوديني يف اخلارج. فقد احتلت اململكة املرتبة اخل�م�سة عامليًا بعدد الدار�صني يف اخلارج بعد كل من 

ال�ص��ني والهند وكوريا اجلنوبية واأملاني��ا، كما احتلت اململكة املرتبة الث�نية عامليًا يف ن�صبة الدار�صني يف اخلارج 

مقارنة بعدد ال�صكان.

•  •  •

الداللــة اخل�م�ســة - اإن كل ما ورد يف هذا التقريــر ال�س�د�ص والتقارير ال�صابقة مل�ؤ�س�ســة الفكر العربي وكذلك 
التقاري��ر الدولي��ة واالإقليمي��ة االأخ��رى اإمنا يوؤكد ويعي��د التاأكيد، مرًة تلو امل��رة، على جوانب اأزم��ة التعليم والبحث 

العلم��ي يف دول الوط��ن العربي.  ولي�صت م�صك��الت اأ�صواق العمل واختالالت حركة التنمي��ة �صوى نتائج متوّقعة ملا 

يعاني��ه التعليــم والبحــث العلمــي يف الع�مل العربــي.  اأ�صبح االأمر اإذاً جلّي��ًا مبا مل يعد بحاج��ة اإىل مزيد من اجرتار 

احلديث واإعادة اإنتاج التحليالت ذاتها.  

ف�صل اخلطاب اإذاً اأنه اآن االأوان ل�صّناع القرار يف العامل العربي اأن يقتحموا م�صاكل التعليم والبحث العلمي بخطة 

اإ�صالحي��ة عميق��ة و�صامل��ة وطويلة املدى.  بهذا يرتتب عل��ى ال�صيء مقت�صاه.  وبدون هذا نخ�ص��ى اأن ت�صتمر الدائرة 

غة يف الدوران واأن نظل نراوح مكاننا يف عامل تت�صارع خطواته وتت�صارع "اأجنداته". 
ّ
املفر
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البحث العلمي
21يف العامل العربي

اع
ــد

لإبـ
ا

التكامل املفقود بني التعليم والبحث العلمي 
و�سوق العمل والتنمية

يف الأردن و�سوريا ولبنان
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 اجلزء الثاين؛ التعليم والتنمية يف الأردن ولبنان و�سوريا 
يف العقد الأّول من القرن احلادي والع�سرين

 اجلزء الثالث؛ برامج مكافحة البطالة وتوليد فر�ص جديدة للعمل 
يف الأردن ولبنان و�سوريا

 اجلزء الرابع؛ موؤ�س�سات و�سيا�سة العلوم والتكنولوجيا والبتـكار 
يف الأردن ولبنان و�سوريا

اجلزء الأول؛ التنمية الجتماعية والقت�سادية يف الأردن ولبنان و�سوريا

- حالة الأردن
- حالة لبنان
- حالة �سوريا



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 2020

مقدمة

ُيق��ّدر تع��داد �س��كان الأردن ولبنــان و�سوريا اليوم بنح��و 9.1 باملئة من تعداد �س��كان 

الــدول العربيــة جمتمع��ة.  وميّثل الناجت املحل��ي االإجمايل لهذه الدول املجتمعة ن�س��بة ال 
  اإال اأن هذه الدول 

1
تتع��دى 7 باملئة من جمموع الن��واجت املحلية االإجمالية للدول العربية.

الث��اث متتل��ك من االأهمية ال�سيا�س��ية والثقافية واالقت�س��ادية، يف تاري��خ املنطقة القدمي 

واحلدي��ث ومن حيث م��ا حّل بها من تطّورات �سيا�س��ية خال العقود القليلة املا�س��ية وما 

يجري �سمنها االآن من اأحداث، ما يفوق ن�سبة �سكانها واقت�ساداتها اإىل �سكان واقت�سادات 

الدول العربية.

فاأر�س��ها �س��هدت فج��ر التاري��خ واأهلها بن��وا العدي��د من ح�س��ارات املا�س��ي وعليها 

ت�س��ارعت ممال��ك.  ويف اأزمنة اأقرب ق��ام املفكرون واالأدباء وال�سيا�س��يون يف هذه البلدان 

الثاثة باأدوار م�س��هودة يف ما �ُس��ّمي بحركة النه�س��ة العربية.  والم�ست احلركات الثقافية 

وال�سيا�س��ية التي ن�س��اأت وترعرعت �سمنها، خال عقود الن�س��ف الثاين من القرن املا�سي 

بوجه اخل�س��و�ص، اآمال وتطلعات ال�س��عوب العربية ومن جاورها من �سعوب املنطقة.  كما 

�سهدت مع مطلع القرن احلايل فرتات من انتعا�ص اقت�سادي واعد.

اإال اأن هذه البلدان الثاثة متر اليوم بظروف ع�س��يبة لها جذور تعود لعدد من ال�س��نني.  

وبالرغ��م م��ن االآثار ال�س��لبية التي خّلفها اال�س��تعمار القدمي وربيبته الت��ي زرعت بني دول 

املنطق��ة ومن اأمناط الهيمنة التي ميار�س��ها اال�س��تعمار اجلدي��د يف العديد من االجتاهات، 

فاإن ال�سيا�س��ات التي اتبعتها حكومات هذه الدول الثاثة مل حترز التقدم الكايف على كثري 

1 -  ت�ستند هذه الن�سبة اإىل اإح�ساءات البنك الدويل التي تعود للعام 2009. 
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م��ن حم��اور التنمية االقت�س��ادية واالجتماعي��ة.  وعلى العك���ص من ذلك فقد اأدى بع�س��ها 

ف ديني.
ّ
لتفاقم الفاقة والعوز باأ�سكالهما املختلفة مع ما يتبعهما من تخّلف فكري وتطر

يرتّكز اهتمام الف�سل احلايل على اأن�سطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والتعليم 

وعاقتها ب�سوق العمل والتنمية يف الأردن ولبنان و�سوريا.  ولي�ص هذا الرتابط بالب�سيط.  بل 

اإن العاقات بني عنا�رص النمّو االقت�س��ادي والتعليم مب�ستوياته املختلفة واإنتاج املعارف 

باأ�س��نافها، اأبع��د ما تكون عن الب�س��اطة حتى يف اأكرث النظم االقت�س��ادية تطّوراً واأ�س��ّدها 

اعتم��اداً عل��ى العل��وم والتكنولوجيا واالبت��كار.  ولك��ن االإمكانات لتحليل ه��ذه العاقات 

واخلروج ب�سيا�س��ات ومقاربات تن�س��د التوازن بني االأن�س��طة التي حتكمها متوافرة يف تلك 

البل��دان وغالب��ًا ما يكتب لها قدر ملمو�ص من النج��اح.  اأما يف الأردن ولبنان و�سوريا، فاإن 

الكث��ري م��ن املعطيات ال�رصورية لدرا�س��ة هذه العاق��ات غائب اأو منقو�ص اأو م�س��ى عليه 

من ال�س��نني ما يفقده اجلدوى كاأ�سا�ص ل�سياغة �سيا�سات ومقاربات جادة مماثلة.  وغياب 

املعطيات يكاد اأن يكون اأكرث فداحة يف كل ما يتعلق بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

واالبتكار والتعليم ونوعيته واآثار هذه االأن�س��طة جميعًا على تناف�سية االقت�سادات العربية 

وما تعود به من منافع على �رصائح املجتمع املختلفة.

ي�س��عى اجل��زء االأول من هذا الف�س��ل اإىل تبنّي املامح االأ�سا�س��ية للتنمية االقت�س��ادية 

ى اأوجه البطال��ة التي ميكن 
ّ
واالجتماعي��ة يف كل م��ن الأردن ولبنــان و�سوريــا.  كم��ا يتحر

الك�سف عنها، خا�سة بني ال�سباب من �سكان هذه البلدان.  ويلقي ال�سوء على اأبرز موؤ�س�سات 

التعليم والبحث والتطوير واالبتكار وعلى ال�سيا�س��ات التي �سعت البلدان الثاثة ل�سياغتها 

موؤخراً من اأجل االرتقاء باأدائها يف جماالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.  وت�سري االأجزاء 
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التي ت�س��تعر�ص هذه ال�سيا�س��ات اإىل امل�س��تقبات التي ترجو هذه البلدان الثاثة الو�س��ول 

اإليها كما تتناول العوائق والتحديات التي قد تعرت�سها.

وت�س��عى بع�ص فقرات اجلزء االأول من الف�س��ل لتبي��ان االأهمية التي توليها موؤ�س�س��ات 

االأعم��ال لع��دد م��ن العنا�رص التي حتدد تناف�س��يتها يف اأ�س��واق العامل؛ كم�س��تويات تاأهيل 

وتدري��ب االأط��ر العاملة لديه��ا وتدّفق املدخ��ات العلمي��ة والتكنولوجي��ة واملبتكرات اإىل 

  و�سمن هذا ال�سياق يقّدم الف�سل ملخ�سًا للنتائج التي تو�سل 
1
منتجاتها واأ�س��اليب عملها.

اإليها م�سح ا�ستبياين انتهى العمل عليه يف مطلع العام، وتناول اأحوال االبتكار يف عّينة من 

موؤ�س�سات االأعمال اللبنانية النا�سطة �سمن طيف مت�سع من فروع ال�سناعة، وبع�ص االأن�سطة 

اخلدمية امل�ستندة اإىل مدخات تكنولوجية، يف م�سمار احلو�سبة وتطوير الربجميات.

ويلقي اجلزء الأول من الف�س��ل اأي�س��ًا ال�س��وء على نتائج ن�رصت �س��من اآخر تقارير 

املجل���ص االإقت�س��ادي العامل��ي حول تناف�س��ية بلدان الع��امل، ويتن��اول بالرتكيز املواقع 

الت��ي يحتله��ا كل م��ن الأردن و�سوريا ولبنان ب��ني 144 دولة ي�س��نفها التقرير برتتيب 

تناف�س��يتها با�س��تخدام موؤ���رص مرك��ب ُيدعى موؤ�رص التناف�س��ية الدويل.  ويتم ح�س��اب قيم 

هذا املوؤ�رص من اأجل دول العامل بالرجوع اإىل عدد من املوؤ�رصات الفرعية ي�س��تند بع�س��ها 

اإىل معطي��ات موثوق��ة، قام��ت بن�رصه��ا منظمات دولي��ة، كالبنك الدويل و�س��ندوق النقد 

والتكنولوجية  العلمية  املدخات  اإىل  االأعمال  موؤ�س�سات  تناف�سية  ت�ستند  اأن  بالطبع  ال�رصوري  من  ولي�ص   -  1
واالبتكارات التي يتم الو�سول اإليها �سمن حدود الدولة اأو الدول التي تن�سط �سمنها.  وقد ال تكون املبتكرات التي 

ت�ستثمرها حديثة العهد بالفعل �سمن القطاع الذي تن�سط �سمنه اأو يف البلد اأو املنطقة التي تنتمي اإليها.  كما ال 

تت�سل اأبداً مبا ت�ستخدم موؤ�س�سات االأعمال من ت�ساميم ملنتجاتها اأو اأ�ساليب لاإنتاج التي تعتمدها.  بل رمبا عادت 

اإىل تبني اأمناط م�ستحدثة لتوزيع اأو حفظ منتجاتها اأو االإعان عن خدماتها.   
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ال��دويل واالحتاد الدويل لات�س��االت، ح��ول اأداء منظومات التعليم العل��وم والتكنولوجيا 

يف دول العامل واالأن�س��طة االبتكارية التي يت�س��نى قيا�س��ها والبني االأ�سا�سية لتكنولوجيا 

املعلومات واالت�س��االت، واال�س��تثمارات اخلارجية املبا�رصة الت��ي يتم توظيفها يف دول 

العامل.  بينما ي�س��تقى بع�س��ها االآخر من م�س��ح ا�س��تبياين وا�س��ع النطاق ي�س��تند اإىل اآراء 

جمموعات من اأ�س��حاب االأعمال واخل��رباء حول عنا�رص املناخ التناف�س��ي الذي يعملون 

�س��منه.  وبالطب��ع فاإن ال�س��نف االأول م��ن املعطيات واملوؤ���رصات امل�س��تمدة منها يتميز 

بامل�س��توى االأرفع من الوثوقية.  لكن املوؤ�رصات التي ت�س��تمد من اال�س��تبيان ال تخلو من 

قيمة يف حتديد تناف�س��ية موؤ�س�س��ات االأعمال، وبالتايل تناف�س��ية النظم االقت�سادية التي 

تعم��ل هذه املوؤ�س�س��ات �س��منها.  فاآراء اأ�س��حاب موؤ�س�س��ات االأعمال يف خمتل��ف البلدان 

تلع��ب ال��دور االأكرب يف التخطيط ملا يبذل من ا�س��تثمارات وما ي�س��عون خلفه من �س��ات 

م��ع املوؤ�س�س��ات املعنية باإنت��اج املع��ارف العلمي��ة والتكنولوجية النا�س��طة يف بلدانهم 

وم��ا يقوم��ون بتوظيف��ه م��ن خريج��ي املعاه��د واجلامع��ات يف تل��ك البل��دان.  اأي ال بد 

م��ن االع��رتاف ب��اأن الكثري من االأن�س��طة االقت�س��ادية واملجتمعي��ة اإمنا تتم ا�س��تناداً اإىل 

انطباع��ات وتخمين��ات وتوقعات متخذي القرار ال�سيا�س��ي واالقت�س��ادي وه��ي كثرياً ما 

توؤدي ل�س��ياغة م�س��تقبات غري مواتية.  ولي�ص ما �س��بق بالطبع دعوًة الإحال املوؤ�رصات 

التي ت�س��تند اإىل قيم مقا�س��ة وموثقة حمل ا�س��تطاعات الراأي التي قد ُتبنى على تقديرات 

غ��ري مو�س��وعية.  بل ينبغ��ي النظر اإىل ما �س��بق على اأن��ه دعوة الأخذ ا�س��تطاعات الراأي 

باالعتبار من اأجل تبّني �سيا�س��ات وممار�س��ات تقود اإىل م�س��تقبات من�س��ودة واإىل واقع 

تف�س��ح عنه موؤ�رصات حمّينة وموثوقة وال ميكن ال�س��تطاعات الراأي جتاهله.  
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 ويتناول اجلزء الثاين من هذا الف�سل منظومات التعليم يف البلدان الثاثة وا�ستجابتها 

ملتطلب��ات التنمي��ة عامة، وما تولده ه��ذه املتطلبات من فر�ص للعمل، خا�س��ة.  يلقي هذا 

اجلزء نظرة تف�س��يلية اإىل جوانب كمية ونوعية الأداء منظومات التعليم.  وب�س��ورة خا�س��ة 

ل اإىل �س��ورة وا�سحة ودقيقة ومتكاملة عن اأو�ساع واأداء  يوؤكد هذا الف�س��ل �سعوبة التو�سّ

املنظوم��ات التعليمية و�س��اتها بفر�ص العم��ل يف كل من البلدان الثاث��ة.  حيث يندر اأن 

تتواف��ر للباحث املعلومات الازمة لدرا�س��ة اأوج��ه القّوة ومواطن اخلل��ل يف املعادلة التي 

تربط اجلانبني.  

ويق��ّدم اجلزء الثالث من هذا الف�س��ل خا�س��ة الأب��رز املبادرات الت��ي اأطلقتها البلدان 

الثاثة من اأجل احلد من البطالة وتوليد فر�ص جديدة لن�س��وء موؤ�س�س��ات االأعمال امل�ستندة 

اإىل مدخات العلوم والتكنولوجيا االبتكارات.  وي�سعى هذا اجلزء لتق�سي خ�سائ�ص الق�سط 

االأكرب من هذه املبادرات ا�ستناداً ملا ن�رص حولها ويبني بع�ص العقبات التي �سادفتها كما 

ي�ستعر�ص الدرو�ص التي ميكن ا�ستخا�سها.

اأما اجلزء الرابع من هذا الف�س��ل فيتناول بقدر من التف�سيل مهام واأن�سطة املوؤ�س�سات 

الرئي�س��ة امل�س��وؤولة ع��ن اأن�س��طة العل��وم والتكنولوجي��ا يف الأردن ولبنــان و�سوريــا.  كم��ا 

ي�ستعر�ص هذا اجلزء اجلهود التي بذلتها املوؤ�س�سات الرائدة يف كل من هذه البلدان ل�سياغة 

�سيا�ساتها الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.  

ويت�س��ّمن الف�س��ل ملحقًا يحتوي العديد من اجلداول ت�سري اإليها فقرات الن�ص لتربير ما 

ت�سل اإليه من ا�ستنتاجات وما تطرح من مقرتحات وت�سع من تو�سيات.  
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اجلزء الأول

التنمية الجتماعية والقت�سادية
يف الأردن ولبنان و�سوريا
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1 اعتبارات دميوغرافية
تلعب االعتبارات الدميوغرافية الدور االأكرب 

يف ر�س��م وحتقي��ق م�س��ارات التنمي��ة وحتفي��ز 

االأن�س��طة االقت�س��ادية م��ع م��ا تت�س��من ه��ذه 

االأن�سطة من توليد وا�ستثمار خمرجات منظومة 

العل��وم والتكنولوجيا واالبتكار الوطنية.  ومن 

العنا�رص املوؤّثرة يف هذا امل�سمار:

تع��داد  يوفره��ا  الت��ي  العامل��ة  الق��وى   -

ال�س��كان واملهارات التي ميتلكونها واأمناط 

اال�ستهاك التي يوّلدونها؛ 

- يفاع��ة ال�س��كان املرتبط��ة بقابلي��ة اأكرب 

للتعلم والتدرب طامل��ا توفرت الفر�ص ومّت 

تبّني االآليات املنا�سبة؛

- انخفا�ص معّدالت اخل�س��وبة الذي يوؤدي 

يف االأح��وال االعتيادي��ة اإىل عناية تربوية 

ومدر�سية مرّكزة؛

- تدين معّدالت االإعالة الذي ي�سمح بارتفاع 

الطل��ب على طيف من ال�س��لع الكمالية التي 

تت�سّمن تكنولوجيات حديثة.

ت�س��تعر�ص الفقرات التالية اأو�ساع كل من 

االأردن ولبن��ان و�س��وريا بالنظ��ر لبع���ص هذه 

النقاط وباملقارنة مع البلدان العربية املحيطة 

وبع�ص بلدان ال�رصق االأو�سط املجاورة.

1.1 تعداد ال�سكان

يعر�ص ال�سكل )1-1( وتائر م�ستقرة ن�سبيًا 

لتنام��ي تعداد �س��كان الأردن ولبنــان و�سوريا.  

ويبنّي اأي�سًا ق�سطًا مما اأ�ساب �سكان �سوريا من 

النم��ّو بوتائر اأعلى خال ال�س��نوات املا�س��ية.  

ويبني ال�س��كل اأن تزايد تعداد ال�سكان يف لبنان 

بقي االأقل بني الدول الثاث.  وكما يبنّي اجلدول 

)1-1( فقد �س��هد �س��كان ه��ذه البل��دان موؤخراً 

انخفا�س��ًا كبرياً يف معّدالت اخل�سوبة.  فبلغت 

ن�سبة انخفا�ص هذا املعّدل بني العامني 2000 

و2012، قيم��ًا قاربت ربع قيمها ال�س��ابقة يف 

كل من االأردن ولبنان، بينما قاربت 22 باملئة 

يف �س��وريا.  اإال اأن معّدالت اخل�س��وبة املرتفعة 

اأ�س��ًا يف كل من االأردن و�سوريا تكفل بقاءها 

عن��د مع��ّدالت مرتفع��ة: 2.9 و2.8 بالرتتي��ب، 

ن�سبة للمتو�س��ط العاملي الذي يداين 2.5 والدة 

ل��كل ام��راأة ع��ام 2012.  بينم��ا تدّن��ى مع��ّدل 

اخل�سوبة يف لبنان من 2.4 عام 2000 ليبلغ 

نح��و 1.8 والدة ل��كل امراأة ع��ام 2012.  وهو 

معّدل يقل بن�س��بة ملمو�سة عن معّدل اخل�سوبة 

العاملي، واإن فاق املعّدل الو�سطي لزمرة الدول 

ذات معّدل التنمية الب�رصية املرتفع التي ينتمي 

لبنان اإليها، والذي بلغ 1.05 والدة لكل امراأة، 
ع��ام 2012 وه��و مع��ّدل ال يكفي لبق��اء تعداد 

ال�سكان ثابتًا.
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2.1.1 العمر الو�سيط يف الأردن 
ولبنان و�سوريا

 اجل��دول )1-1(، يبق��ى العم��ر 
ّ

وكم��ا يب��ني

الو�سيط ل�سكان كل من الأردن و�سوريا منخف�سًا 

بالن�س��بة للقيم��ة الو�س��طية املقابل��ة م��ن اأج��ل 

دول الع��امل جمتمعة.  وذل��ك بالرغم من ارتفاع 

قيمة ه��ذا املعي��ار - الذي يفي��د بقيا�ص يفاعة 

ال�س��كان- بني العامني 2000 و2012 مبقدار 

بلغ 1.3 �س��نة يف الأردن و�س��نتني يف �س��وريا.  

كذل��ك ف��اإن العم��ر الو�س��يط يف كل م��ن الأردن 

و�سوريــا يق��ل بح��واىل ثمــاين �س��نوات عنه يف 
البلدان التي متتلك قيمًا متو�س��طة لدليل التنمية 

الب�رصية – والتي ينتمي اإليها هذان البلدان.

اأم��ا يف لبنــان فق��د ارتف��ع العمر الو�س��يط 

ل�س��كان لبنــان مبق��دار يف��وق ارتف��اع قيمت��ه 

الو�س��طية يف دول الع��امل جمتمعة: 2.5 �س��نة، 

ليقارب االآن العمر الو�سيط يف زمرة الدول التي 

متتل��ك قيم��ًا مرتفعة لدلي��ل التنمي��ة الب�رصية، 

)30.4( �سنة، والتي ت�سم لبنان.

يف  الو�س��يطة  االأعم��ار  ارتف��اع  ويرتاف��ق 

الأردن ولبنــان و�سوريــا م��ع انخفا���ص ع��بء 
االإعال��ة فيها.  ويبنّي اجلدول )1-2( اأن ن�س��بة 

االإعال��ة يف لبنــان كانت االأ�س��د انخفا�س��ًا؛ اإذ 

تدنت بن�س��بة تفوق 24 باملئ��ة لتبلغ نحو 45 

لكل مئة �س��خ�ص �س��من الفئ��ة العمرية 15 - 

64.  وبه��ذا يكون لبنان قد �س��ّجل انخفا�س��ًا 
لن�س��بة االإعال��ة بني العام��ني 2000 و2012 

يف��وق االنخفا���ص ب��ني القيمتني الو�س��طيتني 

لن�س��بتي االإعالة بني العامني 2000 و2012 

م��ن اأج��ل ال��دول ذات القي��م املرتفع��ة لدلي��ل 

التنمية الب�رصية.  اأما يف الأردن و�سوريا فتبقى 

ن�س��بة االإعال��ة مرتفعة، نح��و 67 و65 باملئة 

لل�س��كان ب��ني العمري��ن 15 و64، بالرتتي��ب.  

وهذا بالرغم من انخفا�ص هذه الن�س��بة يف كا 

الدولتني عل��ى نحو ملمو�ص، واإن بقيت ن�س��بتا 

االنخفا���ص 12 و16 باملئة اأدنى من الن�س��ب 

املقابل��ة يف جمموعة الــدول العربية والدول 

ذات القيم املتو�سطة لدليل التنمية الب�رصية.

ت�س��ري اإح�س��ائيات برنام��ج الأمم املتحــدة 

االإمنائ��ي اإىل اأن التعداد الرتاكم��ي للوافدين اإىل 

الأردن بلغ قرابة 50 باملئة من تعداد �سكانه يف 
العام 2010.  انظر اجلدول )م� - 1( يف امللحق.  

واإ�سافة اإىل �سكان فل�سطني الذين ا�ستمر الأردن 

با�ستقبالهم خال العقود املا�سية، كان الأردن 
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ق��د ا�س��تقبل خ��ال ت�سعينــات القــرن الع�سرين 

ومطل��ع الق��رن احلايل اأع��داداً كبرية من �س��كان 

العــراق.  وم��ن املع��روف اأن ن�س��بًا كب��رية م��ن 
الفل�سطينيني والعراقيني الذين قدموا اإىل الأردن 

اأ�س��هموا بع��د م��رور الزمن وم��ا زالوا ي�س��همون 

باأن�س��طة اقت�س��ادية جنم��ت عنها منافع �س��تى 

للبلد امل�س��يف.  ولي�ص هذا بالطبع حال موجات 

الهج��رة املتاحق��ة التي ي�س��هدها اليوم ب�س��بب 

االأح��داث الدامية يف �سوريا.  فاأو�س��اع الن�س��بة 

االأكرب من الاجئني ال�سوريني اإىل الأردن ولبنان 

ما زالت ماأ�ساوية بكل املقايي�ص.  

البطالة  2.1
ميّثل غياب املعلومات املحّدثة واملوثوقة 

ح��ول البطال��ة يف البل��دان العربية واح��داً من 

العقب��ات الت��ي تواج��ه التنمي��ة االقت�س��ادية 

.  ومما ال ريب 
1
واالجتماعي��ة يف ه��ذه البل��دان

فيه اأن البطالة، بني ال�س��باب بوجه اخل�سو�ص، 

كان��ت م��ن ب��ني العوام��ل الت��ي لعب��ت ال��دور 

الرئي���ص يف االأح��داث التي انتاب��ت العديد من 

الــدول العربيــة موؤخراً.  يقدم ال�س��كل )2-1( 
�سورة عن تطور ن�س��ب البطالة الكلية، املقدرة 

واملتوقع��ة يف كل م��ن الأردن و�سوريــا خال 

 ويبنّي هذا ال�سكل اأن 
2
الفرتة 2008 - 2014. 

ن�س��ب البطالة تراوحت �س��من حدود تقع دون 

13 باملئة يف اأواخر العقد املا�سي.  كما يتنباأ 
مبع��دالت مقاربة حتى الع��ام 2014.  وبينما 

ال تتواف��ر معطيات موثوق��ة وحديثة العهد عن 

البطال��ة يف لبن��ان فاإن �س��جات البنك الدويل 

من اأجل الفرتة 2005 - 2009 ت�سري اإىل اأنها 

بلغت باملئة من جمموع القوى العاملة.

م��ن  )1-3( معطي��ات  اجل��دول  ويعر���ص 

امل�س��در ذات��ه ح��ول عم��ل ال�س��باب م��ن الفئة 

 - 2005 الف��رتة  24 خ��ال   - 15 العمري��ة 

الأردن ولبنــان و�سوريــا.  ويب��ني  يف   2009
اجلدول املركز املتقدم الذي �سغلته �سوريا اإّبان 

هذه الف��رتة وذلك م��ن حيث املع��ّدل االإجمايل 

مل�س��اركة ال�سباب ومن اأجل م�ساهمة ال�سابات، 

1 -   انظر تقرير التناف�سية يف العامل العربي، املجل�ص االقت�سادي العاملي 2012-2011.  
2 -  ال تتوافر معلومات مماثلة ملا يعر�سه ال�سكل عن البطالة يف لبنان.  واملعلومات التي يت�سمنها ال�سكل ت�ستند 

.EIU اإىل معطيات وحدة التحريات االقت�سادية



م�ؤ�س�سة الفكر العربي

2929ملف الأردن – �سوريا – لبنان

ن
بنا

ول
يا 

ور
�س

 و
ن

رد
الأ

 

خا�س��ة.  وال متّكن املعطيات املتاحة الو�سول 

القطاع��ات  ح��ول  تف�س��يًا  اأك��رث  �س��ورة  اإىل 

االقت�سادية التي يكرث �سمنها توظيف ال�سباب 

ن�س��بة ل�س��واهم من ال�س��كان.  حيث م��ن املمكن 

اأن تق��ّدم مث��ل ه��ذه املعطي��ات اأدل��ة ت�سرت�س��د 

به��ا االأن�س��طة املوجهة لتدريب الق��وى العاملة 

واإعادة تاأهيلها.  

ويعر���ص ال�س��كل )1-3( املعطي��ات الت��ي 

ولبنــان  الأردن  اأج��ل  م��ن  اجل��دول  يقّدمه��ا 

و�سوريــا مع املعطيات اخلا�س��ة بكل من م�سر 
جماورت��ني،  ودولت��ني  واملغــرب  وال�سعوديــة 
هما تركيــا واإيــران، للمقارنة.  ويبنّي ال�س��كل 

اأن م�س��اركة ال�س��باب �س��من القوى العاملة يف 

�سوريــا كان متقّدمًا على العديد من الدول التي 
يقّدم ال�سكل معطيات حولها.

لكن ال بد اأن معّدالت امل�ساركة انخف�ست منذ 

اأن مّت ت�س��جيل االإح�س��اءات يف الفرتة 2005 - 

2009، نظراً لرتاجع النمّو االقت�سادي يف كافة 
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بل��دان املنطقة.  انظر اأي�س��ًا االإطار )1-1( حول 

انخفا���ص م�س��اركة القوى العامل��ة يف املناطق 

الريفي��ة واحل�رصي��ة يف �سوريــا خال ال�س��نوات 

.2010-2001
ويف ما يتعلق ب�سوريا خا�سة، اأفادت درا�سة 

  موؤخراً 
1
اأعّدها املركز ال�سوري لبحوث ال�سيا�سات

ب��اأن "عدد العاطلني ع��ن العم��ل يف �سوريا بلغ، 

م��ع انتهاء الرب��ع االأول من الع��ام احلايل، ثاثة 

مايني عاط��ل عن العمل، م�س��ّجًا بذلك ارتفاعًا 

 ه��ذه 
ّ

تقارب��ت ن�س��بته 49 يف املائ��ة".  وتب��ني

الدرا�س��ة اأن نحو 300 األف �س��خ�ص قد ان�س��موا 

اإىل �س��فوف العاطلني عن العمل يف الربع االأول 

من العام 2012، فقط.

وقد ت�س��ببت النزاعات امل�سلحة التي ت�سهدها 

�سوريــا منذ ما يربو على �س��نتني ون�س��ف ال�س��نة 
بتوقف عدد كبري من امل�س��انع التي تعّر�ص ق�سم 

كب��ري منه��ا لعمليات النه��ب والتخري��ب.  وتزداد 

االقت�س��ادية  االأزم��ات  ت��وؤدي  ب��اأن  التوّقع��ات 

 ال�س��كل )1-4( ال��ذي يعر���ص معّدل امل�س��اركة 
ّ

يب��ني

يف العم��ل �س��من املناطق احل�رصية والريفي��ة يف �سوريا، 

التناق���ص احلاد وامل�س��تمر الذي اأ�س��اب م�س��اركة القوى 

العاملة يف مناطق �سوريا الريفية، والذي �ساحبه تدٍن اأقل 

ح��دة يف املناط��ق احل�رصية.  ويطرح هذا ال�س��كل احلاجة 

 اأوج��ه الت�س��ابه واالخت��اف يف مظاه��ر البطال��ة 
ّ

لتب��ني

ب��ني �سوريا م��ن جهة، وكل م��ن الأردن ولبنــان، من جهة 

اأخ��رى.  فبينم��ا ميكن اعتب��ار البطالة عامة بني ال�س��باب 

املتعلمني واملدربني نتيجة تدين نوعية التعليم والتدريب 

يف معظ��م املج��االت و�س��عف اأو انع��دام التواف��ق بينم��ا 

حتتاجه �س��وق العمل مع ما تخرج��ه املعاهد واجلامعات 

يف كل م��ن الأردن ولبنــان و�سوريــا، ينبغ��ي التنبه اإىل اأن 

�سوريا عانت خال معظم �س��نوات العقد املا�سي اأزمات مل 
يعانه��ا الأردن اأولبنان، جنمت عن اجلفاف وتزايد ملوحة 

االأرا�س��ي الزراعي��ة يف منطقة اجلزيرة مما ت�س��ّبب بنزوح 

اأع��داد متزايدة م��ن العوائل التي كانت تعتمد على اأن�س��طة 

القطاع الزراعي اأ�سا�س��ًا لقوتها اإىل املدن بحثًا عن العمل.   

وغني عن الذكر اأن الن�س��بة االأكرب م��ن هوؤالء النازحني مل 

توفق بالعثور على عمل بديل، بالرغم من معّدالت النمّو االقت�س��ادي امللمو�س��ة التي �سادت تلك الفرتة، وذلك الأ�سباب ال ريب 

اأن بع�سها على االأقل يت�سل بحاجة العمالة النازحني اإىل املدن التدريب املنا�سب لانخراط يف اأن�سطة بديلة.

اإال اأن اأغل��ب الظ��ن اأن النم��و احلادث خال �س��نوات العقد املا�س��ي ومطلع العق��د احلايل مل يكن مدفوع��ًا باحلاجة لتوليد 

فر�ص للعمل بل باحل�س��ول على عوائد �رصيعة تركزت �س��من فئات متنفذة و�س��من فروع حمدودة �س��من االقت�ساد ال�سوري.  

ويوؤكد ال�س��كل )1-3( ما �س��بق، اإذ اإن تدين م�ساركة القوى العاملة جتلى يف الريف واحل�رص، واإن كان انخفا�سها يف املناطق 

احل�رصية اأقل حّدة مما �سهدته االأرياف، خال الفرتة التي يغطيها ال�سكل.  

الإطار)1-1( معّدل م�ساركة القوى العاملة �سمن املناطق الريفية واحل�سرية يف �سوريا

"ع��دد العاطلني عن العمل يف 
�س��وريا بلغ، مع انته��اء الربع 

االأول م��ن العام احلايل، ثاثة 

العم��ل،  ع��ن  عاط��ل  ماي��ني 

م�س��ّجًا بذلك ارتفاعًا تقاربت 

ن�سبته 49 يف املائة".

1 -   مركز بحثي غري ربحي مقره دم�سق.
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الناجم��ة عن احلرب الدائرة يف �سوريا اإىل ارتفاع 

عدد العاملني يف القطاع االقت�سادي غري الر�سمي 

وانت�س��ار االأن�س��طة اخلارج��ة ع��ن القان��ون، واإىل 

اعتم��اد اأع��داد متزايدة من ال�س��باب عل��ى القتال 

م�سدراً لتاأمني تكاليف املعي�سة واإعالة اأهاليهم.

     ل��ن تت�س��نى معاجلة اأزم��ة البطالة مبعزل 

عن الت�سدي جلملة من مواطن اخللل البنيوي يف 

االقت�س��اد.  ويتطل��ب هذا متك��ني ومتتني قدرات 

طيف من املوؤ�س�س��ات الر�س��مية واالأهلية واإ�سدار 

ت�رصيعات واأنظمة تكفل ت�س��افر االأن�سطة الرامية 

اإىل من��ّو االقت�س��اد والعدال��ة االجتماعي��ة.  ولن 

تتاح ظروف منا�سبة لذلك بالطبع يف ظل اأنظمة 

اأحادية و�س��مولية ال تعتمد ال�س��فافية وامل�ساءلة 

على جميع امل�ستويات.

ويق��ّدم ال�س��كل )1-5(  �س��ورة ع��ن ن�س��بة 

املهنيني والفنيني اإىل اإجمايل القوى العاملة يف 

البل��دان العربية التي تتاح م��ن اأجلها املعطيات 

وعدد من بلدان ال�رصق االأو�س��ط للمقارنة.  ويبنّي 

هذا ال�س��كل اأن لبنان يحتل مرتبة متو�س��طة بني 

الــدول العربيــة ودول ال�ســرق الأو�سط التي 
ي�س��تعر�ص ال�س��كل معلومات حوله��ا.  اإذ قاربت 

ن�س��بة املهنيني والفنيني يف عداد القوى العاملة 

.2011-2012 اأجري يف  † تعتمد معطيات هذا اجلدول على الو�سطي املثقل لنتائج امل�سح الذي 
امل�سدر: تقرير املجل�ص االقت�سادي العاملي حول التناف�سية الدولية للعام 2012-2013.
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لديه الع�رصين باملئة عام 2008.  

يق��ّدم اجل��دول )1-4( جانب��ًا م��ن نتائ��ج 

ا�س��تطاع اأجري من قب��ل املجل�ص االقت�س��ادي 

العاملي حول التناف�سية يف 144 من دول العام.  

وتناول اال�س��تطاع طيفًا عري�س��ًا من الق�سايا، 

يف  العامل��ني  تدري��ب  م�س��تويات  بينه��ا  م��ن 

موؤ�س�س��ات االأعمال ومقدار ا�ستثمارها باالأن�سطة 

الرامية اإىل تدريب العاملني وتطوير اإمكاناتهم.

وق��د طلب مم��ن تول��وا االإجابة على ال�س��وؤال 

اخلا���ص بتدريب العاملني تقييم اأداء موؤ�س�س��ات 

االأعم��ال يف م��ا يتعل��ق بتدري��ب االأط��ر العاملة 

لديه��ا م��ن خال من��ح املوؤ�س�س��ة املعنية عامة 

تقع ب��ني 1 و7 بحيث ت�س��ري االإجابة ب��� )1( اإىل 

غياب اأي ا�ستثمار، بينما ت�سري االإجابة ب� )7( اإىل 

ا�س��تثمارات مكثف��ة.  وقد بلغت القيمة الو�س��طية 

الإجابات موؤ�س�س��ات االأعمال على ال�سوؤال )3.9(، 

بينما وقعت اإجابات ت�س��ع من الــدول العربية 

ال�ســت ع�ســرة الت��ي �س��اركت بهذا اال�س��تطاع 
دون هذه القيمة الو�س��طية.  ومن بني هذه الدول 

اأن تقيي��م م��دى  اإال  الأردن ولبنــان و�سوريــا.  
ا�س��تثمار موؤ�س�س��ات االأعم��ال يف كل من الأردن 

)3.8( ولبنــان )3.6( باأن�س��طة التدري��ب الرامية 

لتطوي��ر اإمكانات العاملني لديه��ا يقارب القيمة 

الو�س��طية ل��دول الع��امل.  اأم��ا �سوريــا فق��د بلغت 

القيم��ة الو�س��طية م��ن اأجله��ا 2.6 وه��ي قيم��ة 

متوا�س��عة للغاية تقارب القي��م التي حازتها كل 

من اجلزائر )2.6( وموريتانيا )2.7(.

ومعّدلت  والأ�سعار  الأجور   3.1
الت�سخم 

قد �س��هد معظم الدول العربيــة ارتفاعًا يف 

معّدالت الت�سخم خال ال�س��نوات االأخرية، يقّدم 

اجل��دول )1 - 5( �س��ورة ع��ن مع��ّدالت ارتف��اع 

االأ�س��عار اال�س��تهاكية يف ثم��اين ع���رص دول��ة 

عربية، ويعر�ص االرتفاع اال�س��تثنائي الأ�س��عار 

اال�س��تهاك الذي �سهدته دول مثل م�سر )11.0( 

والعراق )17.4( واليمن )10.5( و�سوريا )7.5(.  
��ي ارتفاع ه��ذه املعّدالت يف  وبينما ميكن تق�سّ

بع�ص البلدان العتمادها املتزايد على ا�س��ترياد 

اأ�س��ناف الوق��ود وامل��واد االأولي��ة امل�س��تخدمة 

لت�س��نيع املنتج��ات الغذائي��ة ف��اإن ج��ذور هذا 

التنمي��ة  �سيا�س��ات  ف�س��ل  اإىل  تع��ود  االرتف��اع 

الوطنية يف هذه الدول، وذلك خا�سة فيما يت�سل 

با�س��تثمار املوارد املحلية، وتدعي��م الفعاليات 

العاملي  االقت�سادي  املجل�ص  العربي،  العامل  يف  التناف�سية  تقرير  امل�سدر: 

.)IMF( 2012-2011.  عن �سندوق النقد الدويل
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االإنتاجية يف جماالت الزراعة وال�سناعة.  كذلك 

ف��اإن اجلهات امل�س��وؤولة عن مراقبة االأ�س��عار ال 

متتلك من ال�سطوة ما ي�سمح لها مبمار�سة عملها 

باجلّدية الازمة وهي كثرياً ما تقع �سحية ت�سلط 

فئات متنّفذة تف�ّسل جهودها.  

باالإ�س��افة اإىل ما �س��بق، وكما يبني ال�سكل 

)1 - 6( ال��ذي يعر���ص تبدل االأرقام القيا�س��ية 

لاأ�س��عار واالأج��ور يف �سوريــا خ��ال ال�س��نوات 

2006 – 2010، ف��اإن معّدالت زيادة الرواتب 
واالأجور يف عديد من الدول العربية مل ت�س��بها 

زيادات منا�سبة لتزايد االأ�سعار اال�ستهاكية.  

يق��ّدم االإط��ار )1 - 2( �س��ورة موجزة عن 

 حتي 
ّ
ال�س��باق بني االأ�سعار واالأجور كما ا�ستمر

اأثناء اال�سطرابات امل�سلحة اجلارية يف �سوريا.  

وال ميكن اعتبار النهج الذي يعر�سه هذا االإطار 

ولي��د االأزم��ة احلالية ب��ل اإن��ه ميّثل ا�س��تمراراً 

للنه��ج ال��ذي طامل��ا اتبعت��ه اإدارات متاحق��ة 

  كانت زيادة �سعر املازوت، وهو من اأ�سناف الوقود التي توؤدي الدور االأبرز يف اأن�سطة ال�سناعة والنقل كما يف التدفئة املنزلية، الثانية  منذ  بداية العام 

35 لرية لليرت.   اإىل   25 2013.  حني ُرفع من 

�س��هدت عق��ود متاحق��ة يف �سوريا �س��باقًا حممومًا ب��ني الدخول احلقيقي��ة، والق��وة ال�رصائية للمواطن��ني، من جهة، 

واالأ�س��عار والتي��ارات النقدي��ة التي تعك�ص قيم��ة العملة ال�سوريا مقارن��ة بالقطع االأجنبي، من جهة اأخرى.  وكلما �س��عت 

احلكوم��ة لردم الهوة بني اأ�س��عار ال�س��وق وقدرة املواطنني على تلبي��ة احتياجاتهم من خال زيادة الرواتب كان ال�س��وق 

ي�سابقها بزيادة االأ�سعار، بناًء على نوايا حكومية معلنة، اأو حتى تلميحات، باحتمال زيادة الرواتب واالأجور.  ويف الكثري 

من احلاالت كان املواطن يقع فري�سة تقلي�ص الدعم عن ال�سلع االأ�سا�سية املدعومة من قبل احلكومة، وارتفاع اأ�سعار ال�سلع 

اال�ستهاكية، ومنها الغذائية، غري املدعومة اأ�سًا.  

ومن جهة اأخرى، ما زالت االأمور على حالها حتى اليوم.  فبعد برهة وجيزة من �س��دور قرار وزارة التجارة الداخليٌة 

وحمايٌة امل�ستهلك، يف يونيو )حزيران( 2013، برفع �سعر ليرت املازوت اإىل 60 لرية، �سدر مر�سوم رئا�سي بزيادة الرواتب 

واالأجور ال�س��هرية املقطوعة للعاملني يف الدولة، لي�س��بح احلد االأدنى لاأجور 13،800 لرية بداًل من 9،800 لرية.  ومبا اأن 

ا�ستهاك �سوريا من املازوت يقارب 7.5 مليارات ليرت �سنويًا ح�سب اإح�ساءات وزارة النفط، فاإن زيادة 25 لرية على ليرت 

امل��ازوت يعن��ي حتقيق وفر للخزين��ة مبعدل 187.5 مليار لرية.  م��ن جهة اأخرى فاإن كتلة الروات��ب واالأجور يف املوازنة 

العامة للدولة تبلغ 287 مليار لرية �سوريا.  ومبا اأن متو�سط الزيادة على الرواتب يقّدر ب� 30 باملائة، يتوّقع اأن تبلغ كلفة 

زيادة الرواتب 86 مليار لرية �سوريا.  وبالتايل فاإن الوفر ال�س��ايف من زيادة اأ�س��عار املازوت مل يزد كثرياً عن 100 مليار 

ل��رية.  بينما ميت�ّص، بل يتخّطى، ارتفاع اأ�س��عار ال�س��لع باأنواعه��ا الزيادة التي منحتها احلكوم��ة للعاملني لديها ويواجه 

غريهم من املواطنني الزيادات الهمجية الأ�سعار ال�سوق دون معني.

الإطار )1 - 2( ال�سباق ال�سوريايل بني الأجور والأ�سعار يف �سوريا
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يف ه��ذا البلد وغريه من معاجل��ات جمتزاأة ملا 

يجاب��ه املجتمع من اأزمات وتغليبها ملثل هذه 

االأ�س��اليب على مناهج متكاملة توؤ�س�ص لتغيري 

ال تعت��ربه ال�س��لطة وجمموع��ات املتنفذين من 

حولها منا�سبًا مل�ساحلها االآنية.

التنموية الإجنازات   4.1
يقّدم دليل التنمية الب�رصية و�س��يلة لقيا�ص 

متو�سط االإجنازات التي مّت اإحرازها يف دولة اأو 

منطقة ما �سمن ثاثة حماور اأ�سا�سية هي: مدة 

  .
1
احلياة، ال�س��حة، املعرفة وم�س��توى املعي�سة

ويقّدم اجلدول )م �- 2( يف امللحق �س��جًا لقيم 

دلي��ل التنمية الب�رصية من اأجل الدول العربية 

وبع�ص دول ال�رصق االأو�سط وجمموعات الدول 

والعامل خال االأعوام 1980، 1990 و2000 

ومن ثم خال اأعوام منتقاه حتى العام 2012.

كم��ا يعر���ص اجل��دول املتو�س��ط ال�س��نوي 

 دليل التنمي��ة الب�رصية يف العقدين 
ّ
ملع��ّدل منو

االأخريين من القرن املا�س��ي والعقد االأول من 

 اجلدول تب��ّدل ترتيب 
ّ

ه��ذا الق��رن.  كذلك يب��ني

الدول وجمموعاتها خال الفرتتني الزمنيتني: 

  .2012 2012 و2011 -   - 2007
يت�س��ح من مراجع��ة اجلدول )م���- 2( اأن 

لبنــان حتت��ل املرتب��ة ال�س��ابعة ب��ني الــدول 
معطي��ات  اجل��دول  ن 

ّ
يت�س��م الت��ي  العربيــة 

حولها، واملرتبة 72 بني 186 من دول العامل 

الت��ي يغطيه��ا تقري��ر برنام��ج الأمم املتحدة 

االإمنائ��ي ح��ول التنمي��ة الب�رصي��ة يف الع��ام 

2013.  وي�س��ّنف لبنان بني دول العامل التي 
متتل��ك قيمًا مرتفع��ة لدليل التنمي��ة الب�رصية، 

الأردن  اأم��ا  و0.712.    0.796 ب��ني  تق��ع 

فيحت��ل املرتبة احلاديــة ع�سرة ب��ني الدول 

العربية واملئة بني دول العامل وي�س��ّنف بني 
دول الع��امل الت��ي متتل��ك قيمًا متو�س��طة )بني 

0.710 و0.536( لدلي��ل التنمي��ة الب�رصي��ة.  
لكن �سوريا تقع �سمن الثلث االأخري من الدول 

العربية بالن�س��بة لقيم دليل التنمية الب�رصية، 
اإذ حتت��ل املرتب��ة اخلام�ســة ع�ســرة بني هذه 

الدول كما تقع �س��من الن�سف االأخري بني دول 

العامل، حيث حتتل املرتبة 116.  

يعر���ص ال�س��كل )1 - 7(؛ تط��ّور قي��م دليل 

التنمية الب�رصية يف الأردن ولبنان و�سوريا ويف 

الــدول العربيــة ودول الع��امل جمتمع��ة، وذلك 
 ويبنّي ال�سكل اأن 

2 
خال الفرتة 2012-1980.

�سوريــا التي متّيزت بقي��م لدليل التنمية الب�رصية 
تف��وق القي��م الو�س��طية الت��ي امتلكته��ا الــدول 

العربيــة خ��ال الف��رتة 1980 - 2000 باتت 
متخلف��ة ع��ن نظرياتها فيما بع��د العام 2005.  

وهذا مع االإ�س��ارة اأي�س��ًا اإىل اأن القيم الو�س��طية 

1 - ميكن االطاع على معلومات اإ�سافية حول االأ�سلوب املتبع حل�ساب هذا الدليل يف املوقع:
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2012_AR_TechNotes.pdf
2 - ينبغي التنبيه اإىل اأن االإحداثيات االأفقية ال تعر�ص االأزمنة ب�سورة تنا�سبية.  لكن ال ينبغي اأن يوؤثر هذا على 

مقارنة وتائر منو دليل التنمية الب�رصية بني الدول وجمموعاتها التي تتعر�ص للتاأثري ذاته.
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لدلي��ل التنمية الب�رصية م��ن اأجل الدول العربية 

ه��ي اأدنى ب�س��ورة ملمو�س��ة من تل��ك التي متّثل 

اأو�ساع التنمية يف �سائر دول العامل.

 وتفوق قيم دليل التنمية الب�رصية يف لبنان 

والأردن خال املراحل التي يعر�س��ها ال�س��كل 
القيم الو�س��طية التي اأحرزته��ا الدول العربية 

ودول الع��امل.  ويبدو ارتف��اع قيم دليل التنمية 

الب�رصي��ة يف لبنــان ع��ن قيم��ه الو�س��طية م��ن 

اأج��ل الدول العربيــة ودول العامل الفتًا بوجه 

اخل�س��و�ص نظراً اإىل الدور املحدود الذي تقوم 

به اجله��ات احلكومية يف دع��م التعليم وتقدمي 

اخلدم��ات االجتماعية للمواطن��ني.  وهي اأدوار 

تتوالها ب�س��ورة اأ�سا�س��ية موؤ�س�س��ات املجتمع 

امل��دين يف لبنان.  مما يوؤك��د جناعة هذا النهج 

�سمن اأطر تكفل مداخيل وطنية اإجمالية ت�سمح 

ملث��ل ه��ذه املوؤ�س�س��ات بالقي��ام مبهامها على 

النحو االأمثل.

اأن املتو�س��ط   )7  - 1(  اجل��دول 
ّ

ويب��ني

ال�س��نوي ملع��ّدل ارتف��اع قيم دلي��ل التنمية 

 2012-2000 الف��رتة  خ��ال  الب�رصي��ة 

يق��ل  باملئ��ة   0.7 �سوريــا  يف  بل��غ  ال��ذي 

زت 
ّ
كث��رياً عن املتو�س��ط ال�س��نوي ال��ذي متي

ب��ه جمموع��ة ال��دول ذات القي��م املتو�س��طة 

لدلي��ل التنمية الب�رصية، الت��ي تنتمي �سوريا 

اإليها، والذي بلغ��ت قيمته خال هذه الفرتة 

1.29 باملائ��ة.  كما اإن قيم هذا املتو�س��ط 
ال�س��نوي تقل كثرياً عن القيمة الو�سطية التي 

متيزت بها جمموعة الدول العربية )0.94 

باملئة(، وتل��ك التي اأحرزته��ا بع�ص الدول 

العربيــة م��ن ذات الفئة الت��ي تنتمي �سوريا 
وم�ســر  باملئ��ة(   1.05( كاجلزائ��ر  اإليه��ا 

)0.92 باملئ��ة(، والبع���ص م��ن دول ال�رصق 

االأو�سط املجاورة مثل تركيا )0.95 باملئة( 

واإيــران )1.05 باملئة(.  وملا �س��بق دالالت 
اأبرزه��ا اأن التنمي��ة  بالغ��ة االأهمي��ة.  م��ن 

ن من عنا�رص 
ّ
الب�رصية يف �س��وريا مبا تت�سم

تت�سل بالتعليم، ال�س��حة وم�ستوى املعي�سة 

مل تك��ن متخلفة وح�س��ب عما ه��ي عليه يف 

نظرياته��ا م��ن ال��دول ب��ل اإنه��ا مل تتح�س��ن 

خ��ال الف��رتة 2000 - 2012 بال�س��ورة 

التي ت�س��هدها باقي دول العامل التي تنتمي 

للفئة ذاتها.  اأي اأن جهود التنمية يف �سوريا 

خال الفرتات التي �س��بقت العام 2000 مل 

حتقق التطور املطلوب لكي ترتقي بالتنمية 

اإىل م�س��تويات تكافئ ما حققته دول اأخرى 

يف املنطق��ة انطلق��ت م��ن قواع��د مماثلة اأو 

اأدن��ى يف ثمانينات القرن املا�س��ي، لكنها 

اإ�سافة لذلك مل تتقدم خال االأعوام 2000 

- 2012 مبع��دالت تكف��ل له��ا املحافظ��ة 

عل��ى الفوارق التي تف�س��لها عن الدول التي 

ثمانينــات  كان��ت ذات ظ��روف مماثل��ة يف 

القرن املا�س��ي.  بل قد كانت مر�سحة، حتى 

مل تواج��ه الظ��روف الكارثية التي ت�س��هدها 

االآن ملزيد من التخلف عن باقي الدول التي 

كانت تواكبها، بل وكانت ت�سبق بع�سها يف 

املا�س��ى.  

وال ُتعت��رب قي��م املتو�س��ط ال�س��نوي ملعّدل 

منو دلي��ل التنمي��ة الب�رصي��ة يف الأردن خال 

الف��رتة ذاتها )2000 - 2012( مثااًل يحتذى 

 هذا الدليل 
ّ
به.  فاملتو�س��ط ال�س��نوي ملعّدل منو

بلغ فيه 0.62 باملئة، بينما جتاوز يف الدول 

العربيــة جمتمع��ة 0.94 باملئ��ة وبلغ 1.29 
باملئ��ة م��ن اأج��ل جمموع��ة ال��دول ذات القيم 

املتو�س��طة لدليل التنمي��ة الب�رصية التي ينتمي 

الأردن اإليها.  

يقوم برنامج االأمم املتحدة االإمنائي اأي�سًا 

باإدخ��ال تعدي��ل على دلي��ل التنمي��ة الب�رصية 

ياأخذ باالعتبار تاأثري عدم امل�س��اواة.  ويعطي 

اجل��دول )1 - 6( قيم دلي��ل التنمية قبل وبعد 

تعديله م��ن اأجل الدول العربيــة التي تتوافر 

من اأجله��ا قيم لعام��ل عدم امل�س��اواة وثاث 

م��ن دول ال�رصق االأو�س��ط وبع���ص جمموعات 

ال��دول للمقارن��ة.  وال تتوافر قي��م لعامل عدم 
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امل�س��اواة اإال لع��دد قلي��ل من الــدول العربية 

وغريه��ا م��ن دول الع��امل ب�س��بب �س��عوبات 

تواجه القيام ح�س��ابه بالرجوع اإىل م�ستويات 

دخل وا�س��تهاك االأفراد �س��من �رصائح معّينة 

�سمن املجتمع.

يبنّي اجلدول )1 - 6( وال�سكل )1 - 8( الذي 

يلّخ�ص اأبرز حمتوياته، اأن مقدار انخفا�ص قيم 

دليل التنمية الب�رصية نتيجة تعديلها الأخذ عدم 

امل�س��اواة باالعتبار هو االأقل م��ن اأجل لبنان، 

ب��ني الــدول العربيــة وم��ن اأج��ل جمموعات 

الدول التي يت�س��ّمنها ه��ذا اجلدول.  حيث تبلغ 

ن�س��بة ه��ذا االنخفا���ص 15.3 باملئ��ة بينم��ا 

يق��ارب ويتج��اوز 20 باملئة م��ن اأجل الأردن 

و�سوريــا بالرتتيب، وتفوق 20 باملئة من اأجل 
جمموعة ال��دول التي ينتمي لبن��ان اإليها ومن 

اأج��ل دول الع��امل جمتمع��ة.  وي�س��مح انط��اق 
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لبنان من م�س��توى اأعلى لدليل التنمية الب�رصية 
اأ�س��ًا اإ�س��افة حلجم التعديل املنخف�ص ن�سبيًا 

بازدي��اد الف��رق بين��ه وب��ني الأردن و�سوريــا، 

وغريهم��ا م��ن الــدول العربيــة الت��ي توج��د 

معطيات حول عدم امل�ساواة من اأجلها.

يق��ّدم اجل��دول )1 - 6( اأي�س��ًا قي��م معامل 

ي�س��تخدم  ال��ذي    Gini coefficient  
جينــي1

اأي�س��ًا لقيا���ص التف��اوت يف ت��وزع الدخل على 

�رصائ��ح املجتمع.  ويبدو م��ن مراجعة قيم هذا 

املعام��ل تق��ارب قيمتي��ه يف الأردن و�سوريــا.  

كم��ا يبني انخفا�ص قيمة هذا املعامل من اأجل 

هذي��ن البلدي��ن باملقارن��ة مع قيم��ه يف باقي 

ال��دول التي تت��اح املعلومات الازم��ة حولها، 

وذل��ك فيم��ا ع��دا م�ســر الت��ي تتمي��ز بالقيم��ة 

االأدن��ى ملعامل جين��ي، اأي بامل�س��توى االأعلى 

من امل�ساواة، بني الدول املدرجة.

القت�سادي  الأداء   5.1
ت�ستخدم املنظمات الدولية اأ�ساليب خمتلفة 

يف ت�س��نيف بل��دان الع��امل وقيا���ص م��ا حترز 

م��ن تقدم على االأ�س��عدة املختلفة.  في�س��تخدم 

برنامــج الأمم املتحدة االإمنائ��ي دليل التنمية 
الب�رصي��ة لت�س��نيف بل��دان الع��امل.  وت�س��تخدم 

بع���ص املنظمات االإقليمية اأ�س��اليب لت�س��نيف 

ال��دول ودرا�س��ة اأحوالها من االأوج��ه املختلفة 

بن��اًء على ما متتلك من كثاف��ة ب�رصية وثروات 

باطنية.  بينما ي�س��تخدم املجل�ــص القت�سادي 

العاملي معيارين لت�سنيف البلدان التي يغّطيها 
�س��من خم�ص زم��ر وفقًا مل�س��تويات النمو التي 

و�س��لتها.  واملعيار االأول هو ح�س��ة الفرد من 

الن��اجت املحلي االإجمايل بالرجوع اإىل معّدالت 

ال�رصف ال�س��ائدة يف ال�س��وق، اإّبان الت�س��نيف.  

وي�س��تخدم هذا املعي��ار من قب��ل التقرير دليًا 

مل�ستويات االأجور، حيث اأن املعطيات املتاحة 

حول االأجور يف دول العامل ال ت�سمح باملقارنة 

فيم��ا بينه��ا.  وي�س��تند املعي��ار الث��اين ال��ذي 

ي�س��تخدمه التقري��ر لت�س��نيف الدول اإىل ح�س��ة 

ال�سادرات من الرثوات املعدنية بالن�سبة لكافة 

ال�س��ادرات.  اإذ ي�س��مح ت�س��نيف الدول ا�ستناداً 

له��ذا املعيار بالتمييز بني ال��دول التي يعود ما 

تتمتع به من رخاء اإىل ثرواتها الباطنية والدول 

االأخ��رى التي متّكنها �س��ادراتها م��ن منتجات 

وخدمات من حتقيق مراكز تناف�سية متقدمة.  

وي�س��ّنف التقري��ر الدول التي تفوق ن�س��بة 

ما ت�س��ّدره من ثروات باطني��ة 70 باملئة من 

اإجمايل �س��ادراتها �س��من ثاث زمر اأ�سا�سية: 

ففي الزمرة االأوىل ت�س��ّنف البلدان التي تعتمد 

بالدرج��ة االأوىل عل��ى م��ا متتل��ك م��ن ثروات 

باطني��ة.  وت�س��ّنف يف الثاني��ة البل��دان الت��ي 

اإىل الكف��اءة يف ا�س��تثمار م��ا متتل��ك  ت�س��تند 

م��ن م��وارد.  وت�س��م الزم��رة الثالث��ة البل��دان 

الت��ي ت�س��تند اإىل االبت��كار اأ�سا�س��ًا لتناف�س��ية 

اقت�س��ادها.  بينم��ا ت�س��ّنف �س��من زمرت��ني 

انتقاليت��ني اأو ثانويتني البلدان التي متر بطور 

التح��ول بني الزمرت��ني االأوىل والثانية ثم بني 

الثاني��ة والثالث��ة.  يعر���ص اجل��دول )1 - 7( 

1 - يقي�ص معامل جيني للدخل الفارق يف توزيع الدخل )اأو اال�ستهاك( بني االأفراد واالأ�رص املعي�سية يف بلد معني 
ن�سبًة اإىل التوزيع املت�ساوي التام.  حيث ي�سري �سفر اإىل امل�ساواة التامة، و100 اإىل انعدام امل�ساواة.
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ه��ذه الزمر وال��دول العربية التي تقع �س��منها.  

وم��ن املفيد االإ�س��ارة اإىل اأن كًا م��ن االإمارات 

والبحري��ن ت�س��ّنف �س��من الزم��رة اخلام�س��ة؛ 

اأي ب��ني الدول التي ت�س��هم موؤ�س�س��ات االأعمال 

النا�سطة على اأرا�سيها وما لها من القدرة على 

توظي��ف االبتكار يف عملياتها بالدرجة االأوىل 

يف تناف�س��ية اقت�س��ادها.  كما يج��در الذكر اأن 

الدول التي �سنفت �س��من هذه الزمرة تت�سمن 

اأي�س��ُا اإ�سرائيل وقرب�ــص، وهي من بني الدول 

الت��ي اخت��ريت للمقارنة يف عدد م��ن اجلداول 

�س��من هذا الف�سل.  بينما تقع تركيا مع لبنان 

وُعمان �س��من الزمرة الرابعة.  وتقع يف الزمرة 
اأن�س��طتها االقت�س��ادية  الت��ي ت�س��تند  الثالث��ة 

اإىل الكف��اءة تون�ــص والأردن واملغــرب.  بينما 

ت�س��ّنف اجلزائر وم�سر والكويت وال�سعودية 

يف  مت��ر  الت��ي  ال��دول  ب��ني  وقطــر  و�سوريــا 
املرحل��ة االنتقالية من االعتماد على مواردها 

الباطنية نحو اعتماد اأكرب على كفاءة اأن�سطتها 

االقت�س��ادية، وه��ي زمرة ت�س��م اأي�س��ًا اإيران.  

اأم��ا الزم��رة االأوىل التي يغل��ب اعتمادها على 

ال��رثوات الطبيعي��ة والباطني��ة ف��ا ت�س��م من 

ب��ني الــدول العربيــة الت��ي يغطيه��ا التقري��ر 

�س��وى موريتانيــا واليمــن.  وقد ي�س��تخدم هذا 

الت�س��نيف يف اتخ��اذ قرارات ح��ول العديد من 

االأن�س��طة االقت�س��ادية، وباالأخ���ص منه��ا م��ا 

يرتبط باأن�س��طة موؤ�س�س��ات االأعمال وا�ستقبال 

اال�س��تثمارات االأجنبي��ة والتع��اون م��ن اأج��ل 

حي��ازة املع��ارف العلمي��ة والتكنولوجية على 

ال�سعيدين االإقليمي والدويل.

الناجت  من  الفرد  ح�سة   1.5.1
املحلي الإجمايل

ت�����ق��������ّدم اجل��داول )م���- 3(، )م���- 4( 
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و)م���5-( يف امللح��ق �س��ورة موج��زة الأب��رز 

معطيات االأداء االقت�س��ادي يف كل من الأردن 

 –  2008 ال�س��نوات  خ��ال  و�سوريــا  ولبنــان 
اأج��ل  2012 والتوقع��ات املرتقب��ة له��ا م��ن 
الواج��ب  وم��ن  و2014.    2013 العام��ني 

التنوي��ه ب��اأن التنب��وؤات التي ت�س��تند اإليها هذه 

وتوق��ف  االأزم��ة  انح�س��ار  تفرت���ص  اجل��داول 

اال�سطرابات خال العام احلايل.  

ق كل م��ن لبنان 
ّ
 هذه اجل��داول تفو

ّ
وتب��ني

بالنظ��ر  �سوريــا  جارتهم��ا  عل��ى  والأردن 
ملوؤ���رصات اقت�س��ادية ت�س��تخدم ع��ادة لقيا�ص 

ومقارنة االأداء االقت�س��ادي، كح�سة الفرد من 

الناجت املحلي االإجمايل، مقا�س��ًا مبكافئ القوة 

ال�رصائية من الدوالرات االأمريكية.

 )9  -  1( وال�س��كل  اجل��داول  ه��ذه   
ّ

وتب��ني

ال��ذي يلّخ���ص من��ط تنام��ي ح�س��ة الف��رد من 

الن��اجت املحلي االإجمايل تفوق لبنان امل�س��تمر 

واملتزايد خال الفرتة التي تغطيها املعطيات، 

بالع��ودة اإىل ه��ذا املوؤ���رص.  بينما منت ح�س��ة 

الف��رد االأردين من الناجت املحلي االإجمايل على 

نحو متوا�س��ع ن�سبيًا، وانح�رصت مبقدار يقارب 

ُربع قيمته عام 2008، على االأقل.

ويلّخ�ص ال�س��كل )1 - 10( املعطيات التي 

 
ّ
تت�س��منها اجل��داول املذكورة اأع��اه حول منو

الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل م�س��رياً اإىل تراج��ع 

 الن��اجت املحل��ي االإجمايل يف 
ّ
كارث��ي يف من��و

�سوريا بداأ يف العام 2009.
ويبنّي هذا ال�س��كل اأي�س��ًا اأن تراج��ع االأداء 

االقت�س��ادي طاول الأردن ولبنان اأي�سًا خال 

ال�س��نوات التي تغطيه��ا معطيات ال�س��كل )1 - 

10(، واإن كان ذل��ك اإىل ح��دود اأقل بكثري مما 
عانت��ه، وما زالت تعانيه، �سوريــا.  وال ريب اأن 

الرتاج��ع ال��ذي عان��اه كل م��ن الأردن ولبنان 

يع��ود بدوره اإىل عوامل عديدة منها ما يت�س��ل 

بركود االقت�س��اد الدويل، ولك��ن اأكرثها اأثراً ما 

يتعلق ب��رتدي االأو�س��اع االأمني��ة يف املنطقة 

كلها، وباالنعكا�س��ات املبا�رصة للنزاع امل�سلح 

يف �سوريا خا�سة.  

وكم��ا اأ�س��ري اأعاه ف��اإن ال�س��كل )1 - 10( 

ال��ذي ي�س��تند اإىل املعطي��ات الت��ي تت�س��منها 

يف   )5 و)م���-   )4 )م���-   ،)3 )م���-  اجل��داول 

امللحق، تفرت�ص ن�س��وء اأو�س��اع ت�سمح بعودة 

ال  موع��د  يف  ال�س��ابقة  م�س��توياته  اإىل   
ّ
النم��و

يتع��دى نهاية الع��ام 2013.  ومن البديهي اأن 

الف�س��ل يف الو�س��ول اإىل حل للن��زاع يف �سوريا 

�ص 
ّ
�سيعر�س��ها ملزيد من االآثار ال�س��لبية ويعر

 خال ال�س��نوات 
ّ
جارتيه��ا اإىل تراجع يف النمو

املقبل��ة بداًل من التح�س��ن الطفيف ال��ذي يتنباأ 

ب��ه ال�س��كل )1 - 10( من اأجلهما �س��ويًا خال 

العامني 2013-2014، بوجه اخل�سو�ص.  

الوطني الدين   2.5.1
يعطي ال�س��كل )1 - 11( �سورة عن تنامي 

الأردن  الدي��ن الوطن��ي ال�س��ايف يف كل م��ن 

ولبنــان و�سوريا بني العامني 2008 و2014، 
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الفعلي واملقّدر واملتوّقع ن�س��بة للناجت املحلي 

االإجمايل يف كل من هذه الدول.  ويبنّي ال�س��كل 

الن�س��بة املرتفعة للدين الع��ام يف لبنان وتدين 

هذه الن�سبة امل�ستمر خال الفرتة التي ير�سدها 

ه��ذا ال�س��كل.  ومن جه��ة اأخرى يعر�ص ال�س��كل 

اً ملمو�س��ًا للدين العام يف الأردن، و�س��ورة 
ّ
منو

قامتة لتنامي الدين العام يف �سوريا.

ومن املتوّقع اأن يكون حجم الدين املرتتب 

عل��ى الدول��ة قد ف��اق احل��دود املحافظ��ة التي 

يعر�س��ها ه��ذا ال�س��كل واأن ي��زداد حت��ى بع��د 

ع��ودة الهدوء اإىل ربوعها وذلك ب�س��بب احلاجة 

الإع��ادة اإعمار وتاأهيل مرافق البنى االأ�سا�س��ية 

وموؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص باأنواعها.

فيما يتعل��ق بواردات لبنان 

واالأردن م��ن ال�س��لع واخلدم��ات، 

املرتبت��ني  يحت��ان  فاإنهم��ا 

دول  ب��ني  بالرتتي��ب   17،28
الأوىل  واملرتبت��ني  الع��امل 

والثانيــة، بالرتتي��ب ذاته، بني 
الثالثــة  العربيــة  الــدول 
ع�ســرة التي اأمكن الو�س��ول اإىل 

معطيات من اأجلها.

ال�سلع  وت�سدير  ا�سترياد   3.5.1
واخلدمات 

تق��ّدم �س��ادرات وواردات الدول �س��ورة عن 

ن�س��اطها االإنتاجي واال�ستهاكي.  وي�سمح حتري 

الن�س��اط التجاري بال�س��لع امل�س��ّنعة بالو�س��ول 

منتج��ات  تناف�س��ية  ع��ن  موثوق��ة  �س��ورة  اإىل 

البلدان املعنية واملدى الذي و�س��لت اإليه التنمية 

ال�س��ناعية �س��منها.  وعندم��ا تتواف��ر معطي��ات 

حول ال�س��ادرات والواردات من ال�سلع الراأ�سمالية 

وتل��ك الت��ي تت�س��من التكنولوجي��ات املتقدم��ة، 

فاإنها تف�س��ح اأي�س��ًا ع��ن توّجهات اقت�س��اداتها 

وم��دى االعتماد على التكنولوجيات املتقّدمة يف 

التناف���ص مع دول الع��امل يف االأ�س��واق االإقليمية 

والدولي��ة.  وتنم الن�س��ب املرتفعة من ال�س��ادرات 

عام��ة ع��ن تناف�س��ية االقت�س��اد امل�س��در ن�س��بة 

للجه��ات امل�س��توردة.  وال ري��ب اأن للموق��ع الذي 

حتتل��ه دولة ما بالن�س��بة جلريانها ول��دول العامل 

االأخ��رى يف �س��ناعة ال�س��لع وتق��دمي اخلدم��ات 

بغية ت�س��ديرها دور ه��ام يف توليد فر�ص العمل 

املج��زي للفئ��ات املتعلم��ة واملدرب��ة يف طي��ف 

متزايد االت�ساع من جماالت العلوم والتكنولوجيا.  

يق��ّدم اجل��دول )م�- 6( يف امللحق �س��ورة 

عن �سادرات وواردات عدد من الدول العربية 

م��ن ال�س��لع واخلدم��ات.  كما يعط��ي معلومات 

ح��ول التج��ارة بال�س��لع امل�س��ّنعة م��ن اأج��ل 

بع�ص الــدول العربية التي تتوافر املعلومات 

م��ن اأجله��ا.  ويبنّي اجلدول اأن قيمة �س��ادرات 

الدول العربية من ال�سلع واخلدمات باأنواعها 
االإجمالي��ة تغط��ي  ن�س��بة لنواجته��ا املحلي��ة 

جمااًل وا�س��عًا يرتاوح بني 21 باملئة يف م�سر 

ونح��و 85 يف البحرين.  ويحتل كل من لبنان 

والأردن املرتبت��ني 38 و62، بالرتتي��ب ب��ني 
دول الع��امل، واملرتبت��ني ال�سابعــة والتا�سعة 

بالرتتيب ذاته بني الــدول العربية التي يقّدم 

ه��ذا اجلدول معطيات حولها.  اأما يف ما يتعلق 

بواردات لبنان والأردن من ال�س��لع واخلدمات، 

فاإنهم��ا يحتان املرتبت��ني 17،28 بالرتتيب 

ب��ني دول العامل واملرتبت��ني الأوىل والثانية، 
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البل��دان  ت�س��در  م��ا  ن�س��ب 

الث��اث: االأردن ولبنان و�س��وريا 

تت�س��من  الت��ي  ال�س��لع  م��ن 

تكنولوجي��ات متقدمة تقل كثرياً 

عم��ا تقوم ب��ه ال��دول الت��ي تقع 

يف م�س��افها م��ن حي��ث دخولها 

االإجمالية.

بالرتتي��ب ذات��ه، بني الــدول العربيــة الثالث 

ع�ســرة التي اأمك��ن الو�س��ول اإىل معطيات من 
العربيــة  الــدول  م��ع  وباملقارن��ة  اأجله��ا.  

الت��ي تت��اح م��ن اأجله��ا املعلومات وم��ع دول 

اأخ��رى يف ال���رصق االأو�س��ط يبدو ما ي�س��تورده 

لبنان من ال�س��لع واخلدم��ات 85.4 باملئة من 
ناجته املحل��ي االإجمايل مرتفع��ًا.  اأما اجتاره 

بال�س��لع امل�س��ّنعة فيحت��ل موقعًا و�س��طيًا بني 

الــدول العربية التي يرتاوح ن�س��اطها يف هذا 
امل�س��مار كم��ا يبنّي اجل��دول )م���- 6( بني ما 

يبلغ 13.3 باملئة من الناجت املحلي االإجمايل 

يف ال�سعودية و63.3 باملئة منه يف تون�ص.
ويقّدم اجلدول )م�- 7(، يف امللحق اأي�س��ًا، 

�س��ورة ع��ن اأح��دث املعطي��ات املتاح��ة م��ن 

م�س��ادر موثوقة ع��ن واردات و�س��ادرات عدد 

م��ن الــدول العربيــة واأرب��ع م��ن دول ال�رصق 

االأو�س��ط من ال�س��لع الراأ�س��مالية خ��ال االأعوام 

2005 - 2009.  وت�س��مل ه��ذه ال�س��لع كافة 
التجهي��زات واملعدات واملن�س��اآت امل�س��تخدمة 

يف اإنتاج ال�س��لع اال�ستهاكية وتقدمي اخلدمات 

باأنواعها.  ويب��ني هذا اجلدول اأن االأردن يحتل 

مرك��زاً متقدم��اأ، الثاين �س��من جمموعة الدول 

 6.4  ،14 يق��ارب  م��ا  ي�س��تورد  اإذ  العربيــة؛ 
باملئة من ال�س��لع الراأ�س��مالية ن�سبة اإىل ناجته 

املحل��ي االإجمايل.  بينما يحتل لبنان و�سوريا 

اأو  ع�ســرة،  واخلام�ســة  العا�ســرة  املرتبت��ني 

االأخرية، بني الدول العربية التي ت�س��ّنى جمع 

معطيات حول ما ت�ستورد من هذه ال�سلع.  ويف 

ما يتعلق بت�س��دير هذه ال�س��لع، يحت��ل الأردن 

م��رة اأخرى مرتب��ة متقدمة، اإذ يح��ل ثالثًا بني 

الــدول العربية، بينما يقع لبنــان يف املرتبة 
اخلام�سة تليه �سوريا يف املرحلة العا�سرة.  

كما يبنّي هذا اجلدول اأن ن�س��ب ما ت�س��ّدره 

الدول الثاث: الأردن ولبنان و�سوريا من ال�سلع 

الراأ�س��مالية يقع دون القيم الو�سطية التي متّيز 

بع�ص جمموعات الدول التي تتمتع مب�ستويات 

دخول مماثلة الو�سطي العاملي.  فبينما يرتاوح 

م��ا ت�س��ّدر هذه ال��دول من ال�س��لع الراأ�س��مالية 

ن�س��بة اإىل نواجته��ا االإجمالي��ة ب��ني 0.6 م��ن 

اأج��ل �سوريا وحواىل 4 باملئة من اأجل الأردن، 

يفوق الو�سطي العاملي 7 باملائة.  وتبلغ قيمة 

الن�س��بة املناظرة من اأجل ال��دول ذات الدخول 

املتو�س��طة املنخف�سة التي تنتمي اإليها �سوريا 

2.79 باملئ��ة.  واملرك��ز ال��ذي يحتل��ه لبنان 
لي�ص اأف�سل بكثري اإذ يبلغ ما ي�سّدره من ال�سلع 

الراأ�س��مالية 1.63 باملئة من الناجت االإجمايل 

بينما تفوق الن�سبة املقابلة من اأجل الدول ذات 

الدخول املتو�سطة املرتفعة 8 باملئة.  

ويقّدم اجل��دول )م�- 7( اأح��دث املعطيات 

املتاحة عن �س��ادرات الــدول العربية واأربع 

من دول ال�رصق االأو�سط من ال�سلع التي تت�سّمن 

تكنولوجيات متقدمة.  ويف هذا امل�سمار يحتل 

لبنــان املرتب��ة الأوىل حيث ي�س��در 7 باملئة 
من ال�س��لع التي تت�س��ّمن تكنولوجيات متقدمة 

بالن�سبة اإىل اإجمايل ال�سلع امل�سّنعة التي يقوم 

بت�س��ديرها. اأم �سوريا فتحتل املرتبة الرابعة 

اإذ تبلغ ن�سبة ما ت�سدره من ال�سلع التي تت�سمن 

تكنولوجيات متقّدمة اإىل ما ت�سدر اإجمااًل من 

ال�س��لع امل�س��ّنعة 4 باملائ��ة.  ويقع الأردن يف 

املرتب��ة الثامنة ب��ني الدول العربيــة، مبا ال 

ي�س��ّدر اأكرث من الواحــد باملئة من هذه ال�سلع 

ن�س��بة اإىل من ال�س��لع امل�س��ّنعة التي ي�سّدرها. 

وم��ن الواج��ب التنوي��ه ب��اأن ن�س��ب ما ت�س��در 

البل��دان الث��اث: الأردن ولبنــان و�سوريــا من 

ال�س��لع التي تت�سمن تكنولوجيات متقدمة تقل 

كثرياً عما تقوم به الدول التي تقع يف م�سافها 

م��ن حي��ث دخوله��ا االإجمالي��ة.  فال��دول ذات 

الدخول املتو�سطة التي تنتمي اإليها هذه الدول 

الث��اث تقوم بت�س��دير م��ا يكاف��ئ 13 - 21 

باملئ��ة من ال�س��لع التي تت�س��ّمن تكنولوجيات 

متقدمة ن�س��بة الإجمايل �س��ادراتها من ال�س��لع 

امل�سنعة. والو�سطي العاملي لقيمة هذا املوؤ�رص 

تبلغ 20 باملئة.  كما اإن دواًل اأخرى يف ال�رصق 

االأو�س��ط ت�س��ّدر من هذه ال�سلع ما يفوق مبرات 

ما يقوم حتى لبنان الذي ي�سغل املرتبة االأوىل 

ب��ني الــدول العربية. فتت�س��ّمن ن�س��بة ال تقل 
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عن 32 باملئة من �س��ادرات قرب�ص امل�سّنعة 

�سلعًا تت�سمن مدخات تكنولوجية حديثة.  

وبينم��ا قارن��ت الفقرات ال�س��ابقة اأن�س��طة 

التج��ارة بال�س��لع واخلدم��ات يف الأردن ولبنان 

و�سوريا خال فرتة حمّددة يف املا�سي مع ما يتم 
منها يف بع�ص الــدول العربية االأخرى وبع�ص 

دول ال�رصق االأو�سط، ت�سعى الفقرات التالية لر�سم 

�س��ورة ع��ن التبدالت الت��ي طراأت على ا�س��ترياد 

وت�سدير ال�سلع واخلدمات خال املا�سي القريب 

وحتى العام 2014.  وي�ستند ما تقّدمه الفقرات 

التالية حول امل�ستقبل القريب لتنامي �سادرات 

وواردات الدول الثاث من ال�س��لع واخلدمات اإىل 

االفرتا�ص باأن اال�سطرابات امل�سلحة يف �سوريا 

�س��ترتاجع اأو تتوق��ف يف موع��د يق��ارب خامتة 

العام احلايل، 2013.  

 تعر���ص االأ�س��كال )1 - 12(، )1 - 13( 

 �س��ادرات 
ّ
و)1 - 14( �س��ورة عن معّدالت منو

هذه البلدان الثاث امل�س��جل واملقدر واملتوقع 

م��ن ال�س��لع واخلدم��ات ب��ني ال�س��نتني 2008 

 )12  -  1( ال�س��ك�������ان   
ّ

ويب��ني و2014.  

و)1 - 14( اأمناطًا متوافقة لتطور ال�س��ادرات 

وال��واردات م��ن ال�س��لع واخلدم��ات يف كل من 

الأردن و�سوريــا، بينم��ا يعر���ص ال�س��كل )1 - 
 ال�س��ادرات 

ّ
13( تباينًا جليًا بني معّدالت منو

والواردات يف لبنان.  وتفيد املعطيات اخلا�سة 

بتجارة ال�س��لع واخلدمات يف االأردن و�س��وريا 

 اأن�سطة اال�سترياد والت�سدير فيهما.  
ّ
بتواقت منو

اخلا�س��ة  املناظ��رة  املعطي��ات  تب��ني  بينم��ا 

بلبن��ان تعار���ص جانبي هذه التج��ارة، وذلك 

خا�س��ة ب��ني العام��ني 2009 و2012. وم��ن 

 
ّ
جه��ة اأخرى، فم��ن الافت ت�س��ابه معّدالت منو

ال�سادرات الفعلية واملرتقبة يف كل من الأردن 

ولبنــان بني العام��ني 2011 و2014.  اإال اأن 
 
ّ
 واردات لبنــان تفوق معّدالت منو

ّ
مع��ّدالت منو

�س��ارداته بن�سب تقارب اأوتفوق ال�سعف خال 

بع�ص �سنوات العقدين املا�سي واحلايل.

 ال�س��ادرات 
ّ
وم��ن املاحظ اأن معّدالت منو

يف كل من لبنان والأردن بقيت اإيجابية خال 

الف��رتة 2008 – 2010 بينما عانت معّدالت 

ال�سادرات والواردات يف �سوريا لتناق�ص حاد 

بني هذين العامني بحيث اتخذت قيمًا �س��البة، 

حتى قبل اندالع النزاع امل�سلح فيها. 

وم��ن جه��ة اأخ��رى ف��اإن التقدي��رات الت��ي 

و�س��عت الأن�س��طة اال�س��ترياد اإىل والت�سدير من 

�سوريا م��ن اأجل العامني 2013-2014 تبدو 
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من��و  مع��ّدالت  اأن  ياح��ظ   

لبن��ان  م��ن  كل  يف  ال�س��ادرات 

اإيجابي��ة خ��ال  بقي��ت  واالأردن 

الف��رتة 2008 – 2010 بينم��ا 

ال�س��ادرات  مع��ّدالت  عان��ت 

وال��واردات يف �س��وريا لتناق���ص 

ح��اد ب��ني هذين العام��ني بحيث 

اأتخ��ذت قيم��ًا �س��البة، حتى قبل 

اندالع النزاع امل�سلح فيها.

االآن مغرق��ة يف تفاوؤله��ا، بالنظ��ر اإىل الرتاجع 

احلاد يف عديد من املجاالت املت�س��لة باإنتاج 

ال�سلع املختلفة وت�س��ديرها والدمار الذي حلق 

باملوؤ�س�س��ات اخلدمي��ة، ومنه��ا عل��ى االأخ���ص 

خدمات ال�سياحة والنقل.

فحتى لو اأمكن اإيقاف العمليات الع�س��كرية 

وحتقي��ق اال�س��تقرار يف خت��ام الع��ام احل��ايل 

ال�س��ناعية  املوؤ�س�س��ات  رج��وع  �س��يتطلب 

واخلدمي��ة اإىل ح��ال مياثل ما كان��ت عليه قبل 

اندالع اال�س��طرابات امل�س��لحة فرتة ال تقل عن 

اأعوام.  3  - 2
يت�س��ل منّو اأن�س��طة ا�سترياد وت�س��دير ال�سلع 

واخلدم��ات بامل��دى ال��ذي و�س��لت اإلي��ه ق��درات 

قطاع��ات االإنت��اج واخلدم��ات الوطني��ة.  وتقدم 

الفق��رات التالية �س��ورة عن منّو ه��ذه القطاعات 

يف الأردن ولبنان و�سوريا خال ال�سنوات القليلة 
املا�س��ية كم��ا ت�س��عى للتنب��وؤ مبا �س��تكون عليه 

اأح��وال ه��ذه القطاع��ات خ��ال العامــني احلايل 

واملقب��ل بافرتا�ص توقف اأعمال العنف امل�س��لح 

يف نهاية العام احلايل وعودة احلياة االقت�سادية 

اإىل حالها خال فرتة وجيزة بعد ذلك.  

 

الإنتاج  قطاعي  منّو   4.5.1
واخلدمات

يق��ّدم اجل��دول )م�- 8( يف امللحق �س��ورة 

والتقديري��ة  الراهن��ة  النم��و  مع��ّدالت  ع��ن 

واملتوقع��ة يف قطاعات االإنتاج واخلدمات يف 

الأردن ولبنان و�سوريا خال االأعوام -2017
 ال�سلبي 

ّ
2012.  ويبنّي اجلدول )م�- 8( النمو

لقطاع الزراعة يف كل من الأردن و�سوريا.

ه��ذا  يعر�س��ها  الت��ي  املعطي��ات  وت�س��تند 

اجل��دول اأي�س��ًا كم��ا يف ال�س��ابق اإىل االفرتا�ص 

ب��اأن االأح��داث الدامي��ة يف �سوريــا وم��ا لها من 

تبعات عل��ى الدول املج��اورة �س��تنتهي بحلول 
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الع��ام 2014، مم��ا �سي�س��مح با�س��تعادة وتائر 

النم��و يف قطاع��ات االقت�س��اد الرئي�س��ة.  وكما 

يعر�ص ال�س��كل )1 - 15(، فاإن التوقعات ت�س��ري 

اإىل اأن من��ّو ه��ذا القط��اع يف الأردن �سي�س��رتد 

مع��ّدالت اإيجابي��ة يف الأردن ع��ام 2013 وما 

بع��ده.  وي�س��ري ال�س��كل )1 - 15( اأي�س��ًا اإىل اأن 
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مع��ّدالت منو قطاع الزراعة يف لبنان هي االأكرث 

ا�س��تقراراً.  ويتوّق��ع لقط��اع الزراع��ة يف لبنان، 

اإن جنح بتجنب اآثار اال�س��طرابات امل�س��لحة يف 

ج��واره، اأن يتنام��ى مبعدالت تق��ارب 5 باملئة 

خال ال�سنوات 2014 – 2017.  اأما يف �سوريا 

ف��ا يب��دو من املمك��ن اأن ي�س��تعيد ه��ذا القطاع 

عافيت��ه بالرغ��م من مع��ّدالت النم��ّو االإيجابية 

املتوقعة التي رمبا �سادت بحلول العام 2014 

اإن انته��ت اال�س��طرابات امل�س��لحة فيه��ا قريبًا.  

ومن �س��اأن ذلك اأن يزيد م��ن اعتماد �سوريا على 
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الواردات الزراعية بعدما كانت تنعم بق�سٍط واٍف 

من االكتفاء الذاتي يف هذا امل�سمار.

يعر�ص ال�س��كل )1 - 16( �س��ورة ملعّدالت 

تنام��ي القط��اع ال�س��ناعي يف الأردن ولبنان 

و�سوريا مُتاِثل يف معظ��م ماحمها العامة تلك 
الت��ي يبينه��ا ال�س��كل )1 - 15(.  فالتقدي��رات 

يف  ال�س��ناعي  القط��اع  انكما���ص  اإىل  ت�س��ري 

�س��وريا ع��ام 2012 مبق��دار يرب��و عل��ى 30 

باملائ��ة.  وم��ن االأرج��ح اأال يع��ود القط��اع اإىل 

 اإيجابية قبل الع��ام 2015 حتى 
ّ
معّدالت من��و

ل��و انته��ت االأحداث يف �س��وريا.  اأما يف االأردن 

 
ّ
ولبن��ان فت�س��ري التوّقع��ات اإىل ا�س��تمرار من��و

القط��اع ال�س��ناعي مبع��دالت متزاي��دة.  ورمبا 

 القطاع ال�س��ناعي يف كل 
ّ
ع��اد جانب من من��و

من لبنان واالأردن مبعدالت اأكرب مما م�سى اإىل 

احتياجات ال�سوق ال�سوريا املجاورة.  

   

يق��ّدم ال�س��كل )1 - 17( �س��ورة ملع��ّدالت 

الأردن ولبنــان  تنام��ي قط��اع اخلدم��ات يف 

و�سوريــا.  ومن الافت التوّقع بارتفاع معّدالت 
 قطاع اخلدم��ات يف لبنان اإىل م�س��تويات 

ّ
من��و

تفوق 5 باملئة نهاية العام 2013، واأن ي�ستمر 

ارتفاع��ه فيم��ا بعد ليق��ارب 7 باملئ��ة بحلول 

العام 2017.  

واخلا�سة، فمن املتوّقع اأن تنمو قطاعات 

الأردن  م��ن  كل  يف  االأ�سا�س��ية  االقت�س��اد 

ولبنــان مبعدالت تقارب 5 باملئة �س��نويًا، واأن 
ت�س��ود مع��ّدالت من��و مقارب��ة يف �سوريــا فيما 

ت اأو�س��اعها خ��ال االأ�س��هر القليلة 
ّ
ل��و ا�س��تقر

املقبلة.  ويعر�ص اجل��دول )م�- 9( يف امللحق 

القي��م امل�س��افة لقطاعات الزراعة وال�س��ناعة 

واخلدم��ات ن�س��بة للن��اجت املحل��ي االإجم��ايل 

يف بع���ص الــدول العربيــة ودول م��ن ال�رصق 

االأو�سط.  

وكما يبنّي هذا اجلدول فاإن القيمة امل�سافة 

م��ن قبل قطاع الزراع��ة ال تتعدى 5 باملئة من 

الن��اجت املحلي االإجم��ايل يف لبنان و3 باملئة 

منه يف الأردن بينما تبلغ 21 باملئة من اأجل 

�سوريــا.  وهي م��ن اأعلى القيم ب��ني ما يقابلها 
يف دول ال���رصق االأو�س��ط الت��ي يعر�ص اجلدول 

معطي��ات حولها.  كذلك فاإن القيمة امل�س��افة 

من قب��ل قطاع ال�س��ناعة يف �سوريــا تفوق ما 

يقابلها يف الأردن ولبنان.  بينما تفوق القيمة 

امل�سافة يف قطاع اخلدمات يف كل من الأردن 

ولبنان ما يقابلها يف �سوريا؛ 66 و78 باملئة 
مقاب��ل 45 باملئ��ة بالرتتي��ب. وبالنظر اإىل اأن 

قطاعي ال�س��ناعة والزراعة ق��د ت�رصرا اإىل حد 

بعيد ب�سبب النزاع امل�سلح يف �سوريا فاإن عودة 

االقت�ساد ال�سوري اإىل ما كان عليه �ست�ستغرق 

زمن��ًا غري ق�س��ري.  ذل��ك الأن املع��دات والبنى 

االأ�سا�س��ية الت��ي تع��ود اإىل هذي��ن القطاع��ني 

ت�ستوجب الكثري من االإ�ساح واإعادة التاأهيل.  

املبا�سر اخلارجي  ال�ستثمار   5.5.1
ت�سهم اال�س��تثمارات االأجنبية املبا�رصة اإن 

اأح�س��نت اإدارته��ا بتحقي��ق العديد م��ن املنافع 

االقت�س��ادية   ترتكز �س��من قطاعات اإنتاجية 

الوطني��ة  الق��درات  بن��اء  رائ��دة يف  وخدمي��ة 

العلمي��ة والتكنولوجية.  يقدم اجلدول )1 - 8( 

�سورة عن ن�سب اال�س��تثمار اخلارجي املبا�رص 

م��ن الدخ��ل املحل��ي االإجم��ايل يف ال�س��نوات 

التي تتوافر م��ن اأجلها املعطيات خال الفرتة 

2008-2012.  وت�ستند الن�سب التي يعر�سها 
اجل��دول اإىل قاعدة معطيات البنك الدويل حول 

اال�س��تثمار اخلارجي املبا�رص يف اأنحاء العامل 

كم��ا ا�س��تقيت بع���ص مدخ��ات اجل��دول م��ن 

ج��داول منظمة التعاون االقت�س��ادي والتنمية 

OECD.  وتب��ني معطي��ات اجل��دول املرك��ز 
امل��رتدي ال��ذي احتلت��ه �سوريا خ��ال االأعوام 

2008 – 2010 بالن�سبة الأقرانها من الدول 
العربيــة، وبخا�س��ة بالن�س��بة لكل من الأردن 
ولبنــان.  اإذ متي��ز كل منهم��ا عل��ى كث��ري م��ن 
الدول العربية االأخرى ودول ال�رصق االأو�س��ط 
الت��ي يعر�ص اجلدول معطي��ات عنها بارتفاع 
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وا�س��تمرار اال�س��تثمارات اخلارجي��ة املوجه��ة 

اإليهما ن�سبة اإىل ناجتهما املحلي االإجمايل.

ع��ن  �س��ورة   )9  -  1( اجل��دول  يعر���ص 

نق��ل  املبا���رص يف  االأجنب��ي  اال�س��تثمار  دور 

التكنولوجي��ات احلديث��ة اإىل عدد م��ن البلدان 

العربي��ة واأربع��ة م��ن بل��دان ال���رصق االأو�س��ط 

للمقارن��ة.  ويعر�ص هذا اجلدول، الذي ي�س��تند 

اإىل ا�س��تطاع حدي��ث العه��د الآراء العدي��د من 

اأ�س��حاب االأعم��ال يف 144 م��ن دول العامل، 

قي��م موؤ���رص مّت ح�س��ابها ا�س��تناداً اإىل اأجوب��ة 

امل�س��اركني بهذا اال�س��تطاع من ال��دول التي 

يت�س��منها اجل��دول ح��ول اأهمي��ة اال�س��تثمار 

اأح��دث  لنق��ل  كو�س��يلة  املبا���رص  اخلارج��ي 

التكنولوجي��ات وت�س��نيف ه��ذه الدول ن�س��بة 

 اجل��دول املوق��ع 
ّ

لباق��ي دول الع��امل.  ويب��ني

املتقّدم الذي ي�س��غله الأردن وفقًا لهذا املوؤ�رص 

حي��ث يحت��ل املرتب��ة ال�ساد�ســة ب��ني الدول 

العربيــة والتا�سعة والثالثني بني دول العامل 
اخلارجي��ة  اال�س��تثمارات  عل��ى  اعتم��اده  يف 

املبا�رصة كو�س��يلة لنقل اأحدث التكنولوجيات.  

اأما �سوريا ولبنان في�سغان مراتب متخّلفة عن 

معظم الدول العربية – يف املوقعني العا�سر 

واحلــادي ع�سر بالرتتي��ب - والعديد من دول 
الع��امل - يف املرتبت��ني ال�ساد�ســة وال�سابعة 

ع�سرة بعد املئة بذات الرتتيب.  

 اجلدول )م�- 1( يف امللحق 
ّ

     وكم��ا يب��ني

فق��د تلق��ى االأردن خ��ال ال�س��نوات 2007 - 

2011 الن�سبة االأكرب من اال�ستثمارات االأجنبية 
املبا���رصة ن�س��بة اإىل الناجت املحل��ي االإجمايل 

)6.4 باملئة(، بني كافة الدول العربية.  بل اإن 

ما ورد لاأردن من ا�ستثمارات اأجنبية مبا�رصة 

جتاوز �سعف القيمة الو�سطية من اال�ستثمارات 

االأجنبي��ة املبا���رصة الت��ي ا�س��تقبلتها الــدول 

العربية جمتمعة )2.4 باملئة(.  وتلّقت �سوريا 
مقادي��ر من اال�س��تثمارات تفوق بقليل الن�س��بة 

الو�س��طية التي تلقتها الدول العربية جمتمعة 
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وجتدر االإ�س��ارة اإىل اأن ق�س��طًا 

غ��ري قلي��ل م��ن اال�س��تثمارات 

اخلارجي��ة الت��ي ُوِجه��ت نحو 

ولبن��ان  �س��وريا  مث��ل  بل��دان 

ت�س��تهدف  كان��ت  واالأردن 

�س��ياحية  من�س��اآت  اإح��داث 

وعقاري��ة، وق��د ال تت�س��ل مثل 

بال�رصورة  اال�س��تثمارات  هذه 

تكنولوجي��ات  با�س��تقدام 

اإنتاجي��ة حيوية ومناف�س��ة يف 

اأدت  واإن  العاملي��ة،  االأ�س��واق 

لتوليد فر�ص حم��دودة، ورمبا 

كانت موقتة، للت�سغيل.  

)2.5 باملئ��ة(.  بينم��ا تلّق��ى لبنــان املقادي��ر 

االأدنى من اال�س��تثمارات اخلارجي��ة املبا�رصة 

خال الفرتة ذاتها )1.2 باملئة(.  

ولي���ص من الي�س��ري االطاع عل��ى معطيات 

موثوقة ت�سمح مبناق�سة توجهات اال�ستثمارات 

االأجنبي��ة املبا�رصة.  اإال اأن املعلومات املتاحة 

بالن�س��بة لكل من الأردن ولبنان و�سوريا ت�سري 

اال�س��تثمارات  م��ن  ملمو�س��ة  مقادي��ر  اأن  اإىل 

االأجنبي��ة املبا���رصة توّجه��ت نح��و م�س��اريع 

عقاري��ة و�س��ياحية.  وبينم��ا ميك��ن اأن توف��ر 

اال�س��تثمارات ال�س��ياحية فر�ص عمل م�ستدامة، 

فاإن اال�س��تثمارات العقاري��ة ال توّلد الكثري من 

هذه الفر���ص واإن فعلت فاإن ذلك يكون لفرتات 

حم��دودة ال توازي م��ا توّلده اال�س��تثمارات يف 

امل�س��اريع االإنتاجي��ة.  ومن جهة اأخرى ي�س��ري 

اجل��دول )م���- 1( اأي�س��ًا اأن لبنــان ق��د تلّق��ى 

موؤخراً الن�س��بة االأكرب من التحوي��ات الواردة.  

حيث �س��ّكل ما و�س��له منها عام 2010 ن�س��بة 

تقارب 20 باملئة من الناجت املحلي االإجمايل.  

بينما تلّق��ى كل م��ن الأردن و�سوريا حتويات 

تقابل 14 باملئة و3 باملئة من الناجت املحلي 

االإجمايل، بالرتتيب.  

وجتدر االإ�س��ارة اإىل اأن ق�سطًا غري قليل من 

اال�ستثمارات اخلارجية التي ُوِجهت نحو بلدان 

مث��ل �سوريا ولبنــان والأردن كانت ت�س��تهدف 

اإحداث من�ساآت �سياحية وعقارية، وقد ال تت�سل 

مث��ل هذه اال�س��تثمارات بال�رصورة با�س��تقدام 

تكنولوجي��ات اإنتاجي��ة حيوي��ة ومناف�س��ة يف 

فر���ص  لتولي��د  اأدت  واإن  العاملي��ة،  االأ�س��واق 

حمدودة، ورمبا كانت موقتة، للت�سغيل.  ويلحظ 

من اجلدول اأي�س��ًا الرتاجع الذي اأ�ساب اأن�سطة 

اال�س��تثمار اخلارج��ي املبا���رص يف ع��دد م��ن 

الدول العربية.  وي�س��هم ال�س��كان )1 - 18( 
و)1 - 19( بتو�سيح الرتاجع الذي اأ�ساب عدد 

من الدول العربية ومن بينها الأردن ولبنان 

و�سوريا موؤخراً.  
اال�س��تثمارات  تك��ون  اأن  املرّج��ح  وم��ن 

اخلارجية املبا���رصة موؤّهلة ملزيد من الرتاجع 

يف ظ��ل اال�س��طرابات الت��ي م��ا زال ع��دد من 

البل��دان العربي��ة مي��ر بها، م��ع لذلك م��ن اآثار 

 االقت�س��ادي وفر�ص العمل 
ّ
�س��لبية على النم��و

التي توّلدها اال�ستثمارات اخلارجية املبا�رصة، 

وذلك كله يف ظل عجز متفاقم حلكومات الدول 

عل��ى اإطاق م�س��اريع من �س��اأنها �س��ّد الثغرات 

الت��ي يخلفه��ا تراجع اال�س��تثمارات اخلارجية.  

واحلال يف �سوريا قد يفوق فداحة ما ي�سود يف 
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 امللمو�ص 
ّ
دول عربي��ة اأخرى، بالرغم م��ن النمو

ال��ذي �س��هده القط��اع اخلا���ص يف ع��دد م��ن 

القطاعات خال ال�سنوات االأخرية.

لكن��ه م��ا زال متخّلفًا عم��ا يطرحه القطاع 

احلكوم��ي م��ن فر���ص لعم��ل االأط��ر املوؤّهل��ة 

بة التي ال بد من اللجوء اإليها يف ال�س��عي 
ّ
واملدر

نح��و التجدي��د وا�س��تثمار املدخ��ات املبتكرة 

يف ف��روع االقت�س��اد املختلف��ة.  انظ��ر ال�س��كل 

  ال��ذي يعر�ص توّزع االأطر املوؤّهلة 
1
)20 - 1(

بال�س��هادة الثانوي��ة وما فوق عل��ى القطاعني 

العام واخلا�ص يف �سوريا.

ال ب��د ختامًا م��ن االإ�س��ارة اإىل االإمكانات 

االأجنبي��ة  اال�س��تثمارات  الزدي��اد  املتاح��ة 

املبا�رصة ال��واردة اإىل الأردن ولبنان و�سوريا.  

فكما ي�سري اجلدول )م�- 10( يف امللحق، يقّدر 

حجم اال�ستثمارات التي وردت اإىل هذه البلدان 

خال االأع��وام 2006–2011 بحواىل 45.4 

ملي��ار دوالر.  وه��و مقدار يقاب��ل قرابة 59.6 

و47.8 باملئ��ة مم��ا تلقته كل م��ن ال�سعودية 

وتركيــا، بالرتتي��ب، م��ن ه��ذه اال�س��تثمارات 
خال الفرتة ذاته��ا.  ويعادل، من جهة اأخرى، 

11 باملئ��ة مم��ا ا�س��تقبلته دول غربــي اآ�سيا 
كله��ا،1.3 باملئ��ة مما ورد اإىل ال��دول النامية 

جمتمعة، و0.5 باملئة من حجم اال�س��تثمارات 

اخلارجية املبا�رصة التي وردت اإىل دول العامل 

كلها.  لكن زيادة حجم اال�س��تثمارات االأجنبية 

وا�س��تثمارها  ولبنــان  الأردن  اإىل  ال��واردة 

عل��ى النح��و االأمثل مرتبط بال���رصورة بتوافر 

من��اخ منا�س��ب من ع��دة جوانب.  م��ن اأبرزها 

القان��ون  وحك��م  واال�س��تقرار  االأم��ن  �س��يادة 

ومن��اخ ت�رصيعي وموؤ�س�س��ي يتيح اال�س��تفادة 

من اال�س��تثمارات الواردة يف ا�س��تكمال البنى 

املوؤ�س�س��ية ال�رصورية الكت�س��اب ق��درات ارفع 

م�س��توى يف م�س��مار البحث العلمي والتطوير 

التكنولوجي واالبتكار.  

   

 6.5.1 التناف�سية 
ت�س��تند التنمي��ة االقت�س��ادية كم��ا يعتم��د 

تولي��د فر���ص للعم��ل املج��زي عل��ى عنا���رص 

اأ�سا�سية �سمن املناخ االقت�سادي ال�سائد.  ومن 

ه��ذه العنا���رص توافر املدخ��ات التكنولوجية 

االأعم��ال ك��ي حت��رز  لت�س��تخدمها موؤ�س�س��ات 

تناف�سية اأف�س��ل يف ال�س��وق املحلية والدولية.  

وال تقت�رص ���رصورة اإحراز م�س��تويات مقبولة 

م��ن تناف�س��ية موؤ�س�س��ات االإنت��اج واخلدم��ات 

على ما يت�س��ل باحتياجات االأ�س��واق املحلية.  

فانفتاح االأ�سواق وتا�سي احلواجز التي كانت 

ُتعي��ق التج��ارة الدولي��ة بال�س��لع واخلدم��ات 

يحّت��م على كاف��ة ال��دول البحث ع��ن جماالت 

متتلك �س��منها اأف�س��لية ن�س��بية وبناء قدراتها 

يف تل��ك املجاالت بحيث حتقق م�س��تويات من 
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يف خمتل��ف املج��االت.  م��ن ه��ذه املنظم��ات 

البنك ال��دويل واملجل�ص االقت�س��ادي العاملي.  

كما قام املعهد العربي للتخطيط موؤخراً اأي�س��ًا 

بو�س��ع موؤ�رص للتناف�سية ي�س��تند اإىل ال�سجات 

االإح�س��ائية املن�سورة حول اأداء هذه الدول من 

  ت�ستعر�ص الفقرات التالية 
1
اجلوانب املختلفة.

تناف�سية البنى االقت�سادية يف الأردن ولبنان 

الدولي��ة،  املوؤ���رصات  اإىل  بالرج��وع  و�سوريــا 
م��ع الرتكي��ز على اجلوان��ب املرتبط��ة بالبحث 

والتطوير واالبتكار.  

يق��ّدم اجل��دول )م���- 11( يف امللح��ق قيم 

موؤ���رص التناف�س��ية م��ن اأج��ل ع��دد م��ن الدول 

بغر���ص  الع��امل  يف  اأخ��رى  ودول  العربيــة 
املقارن��ة وذل��ك ا�س��تناداً اإىل نهج��ي املجل���ص 

االقت�سادي العاملي واملعهد العربي للتخطيط.  

وم��ن الواج��ب التنوي��ه بالتق��ارب ب��ني نتائج 

هذين النهجني بالرغ��م من تباينهما من حيث 

املب��داأ.  ويعر���ص ال�س��كل )1 - 21( خمطط��ًا 

يبنّي ات�س��اق قيم موؤ�رص التناف�س��ية املحت�س��بة 

وفقًا لهذين النهج��ني، اإذ يعر�ص عاقة خطية 

بينهم��ا تتمي��ز بعامل مقبول للتواف��ق بينهما.  

ويت�س��ّمن اجل��دول )1 - 10( يف امللح��ق قيم 

موؤ���رص التناف�س��ية كم��ا و�س��عت وفق��ًا لهذين 

النهج��ني م��ن اأج��ل �سبع ع�ســرة دول��ة عربية 

وعدد من الدول االأخرى للمقارنة.  

     يلّخ�ص اجلدول )1 - 10( ترتيب الدول 

العربية ن�س��بة لبع�س��ها البع�ص وفقًا لنهجي 
املعهــد العربــي للتخطيط )املعه��د( واملجل�ص 
ح مراجعة  القت�سادي العاملي )املجل�ص(.  تو�سّ
هذا اجلدول اأن الأردن ولبنان ي�س��غان مراتب 

متوا�س��عة، �س��من الن�س��ف االأخري من الدول 

العربيــة بالع��ودة اإىل معطيات كّل من املعهد 
واملجل�ص.  فــالأردن ولبنان يحتان املركزين 

التناف�س��ية ت�س��مح لها بالدفاع عن اأف�س��ليتها 

الن�س��بية داخل حدودها ويف االأ�سواق املحيطة 

واالأبعد كلما �سنحت لها الفر�ص.

وقد و�س��عت منظمات دولية معنية باالأداء 

م��ن  ع��دداً  الب�رصي��ة  والتنمي��ة  االقت�س��ادي 

املوؤ���رصات ال�س��تخدامها يف قيا���ص تناف�س��ية 

البلدان وتتبع تطورها والتنبوؤ مب�ستقبل اأدائها 

1 - يقوم املعهد العربي للتخطيط بح�ساب موؤ�رصين للتناف�سية ي�سار اإىل االأول مبوؤ�رص التناف�سية اجلارية واإىل الثاين 
مبوؤ�رص التناف�سية الكامنة.  ويتم ا�ستناداً لهذين املوؤ�رصين احت�ساب قيمة و�سطية ت�سنف الدول مبوجبها.  وتت�سمن 

ال�سجات اتي يعر�سها املعهد قيم التناف�سية من اأجل 30 دولة يف قارات العامل اإ�سافة اإىل الدول العربية.
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الثامن والتا�سع، بالرتتيب بني 17 دولة عربية 
بالن�س��بة ملعاي��ري املعه��د، واملركزي��ن الثامن 

دول��ة عربي��ة   16 ب��ني  بالرتتي��ب  والعا�ســر، 
بالن�س��بة ملعاي��ري املجل���ص.  اأما �سوريــا فتقع 

عن��د املرتب��ة الرابعــة ع�ســرة ب��ني 17 دولة 

غطتها معطيات املعهد وعند املرتبة احلادية 

ع�سرة بني الدول العربية ال�ستة ع�سرة وفقًا 
للمجل�ص.  وتلي �سوريا وفقًا ملعايري التناف�سية 

التي و�س��عها املعهد ث��اث دول هي ال�سودان 

وموريتانيــا واليمن.  اأما يف املجل�ص في�س��ّنف 
خم�ــص دول عربيــة دون مرتب��ة �سوريــا م��ن 
حيث تناف�س��ية موؤ�س�س��ات االأعم��ال لديها؛ هي 

م�سر واجلزائر وليبيا وموريتانيا واليمن.

وبالرغ��م م��ن اأن الف�س��ل احلايل ال ي�س��عى 

للخو�ص معّمقًا بتحري التناف�س��ية التي تت�س��م 

به��ا موؤ�س�س��ات االأعم��ال يف الــدول العربيــة 

عام��ة ويف الأردن ولبنــان و�سوريــا، خا�س��ة، 

فا بد من االإ�س��ارة لبع�ص امل�سائل التي توؤدي 

اإىل ت�س��نيف الدول العربيــة على النحو الذي 

و�س��ل اإلي��ه كل م��ن املعه��د العرب��ي للتخطيط 

فمراجع��ة  العامل��ي.   االقت�س��ادي  واملجل���ص 

املوؤ�رصات الفرعية اأو الثانوية التي ي�ستند اإليها 

موؤ�رصا املعهد واملجل�ص يف الو�س��ول اإىل القيم 

النهائية ملوؤ�رص التناف�سية املركب توؤكد اأهمية 

املن��اخ ال��ذي تتيح��ه الت�رصيع��ات واالأنظم��ة 

النافذة ملوؤ�س�س��ات االأعمال من اأجل الو�س��ول 

اإىل مدخ��ات علمي��ة وتكنولوجي��ة ومبتكرات.  

وال تفرت���ص ه��ذه املوؤ���رصات اأن تك��ون ه��ذه 

املدخ��ات ناجمة عن ن�س��اط بحث��ي اأو تطوير 

البل��د  يف  و�س��عت  مبتك��رات  اأو  تكنولوج��ي 

املعن��ي.  ب��ل اإنها، على العك�ص م��ن ذلك، تثمن 

القدرة على التو�سل اإىل هذه املدخات اأيًا كان 

من�س��وؤها.  وم��ن جهة اأخ��رى، ف��اإن املوؤ�رصات 

الفرعي��ة ال تلغي ب��ل تثّمن القيم��ة الكامنة يف 

حي��ازة البل��د املعني لقدرات ذاتي��ة على توليد 

مدخات علمي��ة وتكنولوجية وابتكارية ميكن 

بعدئ��ذ توظيفه��ا لتحقي��ق مكا�س��ب تناف�س��ية.  

وهي تثّمن اأي�س��ًا توافر االأط��ر الكفيلة بتدريب 

االأطر الفنية التي ميكن توظيفها يف موؤ�س�س��ات 

االأعمال لتحقيق املكا�سب املرتتبة على حيازة 

املدخات ال�س��الف ذكرها.  يقدم اجلدول )1 - 

11( جانبًا من نتائج اال�ستطاع الذي ي�ستند 
املجل�ص اإليه يف �سياغة القيم النهائية ملوؤ�رص 

التناف�س��ية.  ويت�س��ّمن ه��ذا اجل��دول اإجاب��ات 

موؤ�س�س��ات االأعمال على اأ�س��ئلة تتعل��ق بتوافر 

املدخ��ات التكنولوجية احلديثة وا�س��تيعابها 

من قب��ل ال���رصكات وتوافر اخلدم��ات البحثية 

يف  العامل��ني  تدري��ب  وم�س��توى  والتدريبي��ة 

موؤ�س�سات االأعمال يف اأربع ع�سرة دولة عربية 

واأربع دول من ال�رصق االأو�سط للمقارنة.  

 اجل��دول )1 - 11( اأن االأردن يح��رز 
ّ

يب��ني

مرك��زاً متقدم��ًا بالن�س��بة لكث��ري م��ن الــدول 

العربيــة وع��دد غ��ري قلي��ل م��ن دول الع��امل.  
في��رتاوح ت�س��نيفه من اأجل املوؤ���رصات الثاثة 

االأوىل التي يعر�س��ها اجلدول بني املرتبتني 5 

و6 بني الدول العربية التي يتناولها اجلدول، 

وب��ني 28 و47 ب��ني دول الع��امل التي يغطيها 

تقرير املجل�ص االقت�س��ادي.  لك��ن اأداء الأردن 

يتدن��ى اإىل مرتب��ة متو�س��طة )8( ب��ني الــدول 

العربيــة ودون الو�س��ط )88( ب��ني دول العامل 
من اأجل م�ستوى تدريب العاملني يف موؤ�س�سات 

االأعمال.  

وي��ربز اجل��دول )1 - 11( تخل��ف �سوريــا 

ع��ن معظم الــدول العربية والكث��ري من بلدان 

الع��امل الت��ي ي�س��نفها التقري��ر، والت��ي يف��وق 

للموؤ���رصات  بالن�س��بة   
1
بل��داً،  140 تعداده��ا 

الأربعة التي ي�ستعر�سها اجلدول.  فاملعطيات 
ب�سوريا  اخلا�سة  املعلومات  منه  ا�ستقيت  الذي   2011-2012 العام  تقرير  غطاها  التي  الدول  عدد  يبلغ   -  1
وتون�ص يف اجلدول )1 - 11( 142 دولة.  اأما تقرير العام 2012 - 2013 الذي يعود اإليه ما تبقى من معطيات 

هذا اجلدول فقد تناول نتائج امل�سوح من 144 دولة.  
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الت��ي يعر�س��ها اجل��دول ت�س��ري اإىل ت��دين اأداء 

�سوريــا م��ن اأج��ل املوؤ���رصات املت�س��لة بتوافر 
اأحدث التكنولوجي��ات وتوافر خدمات التدريب 

تدري��ب  وم�س��توى  االخت�سا�س��ية  والبح��وث 

العاملني يف موؤ�س�س��ات االأعمال بحيث ت�سنف 

دول  ب��ني  و140  و110   119 املرات��ب  يف 

العامل، بالرتتي��ب ويف املراتب 15 و12 و14، 

بالرتتيب ذاته، بني الدول العربية املت�سّمنة 

يف اجلدول.  

م��ن جهة اأخ��رى، ُياحظ متاثل الت�س��نيف 

اإال  )70( بالن�س��بة.   لبنــان و�سوريــا  العامل��ي 

اأن اأداء لبنــان املفرت���ص يف��وق اأداء �سوريا يف 

جمي��ع املج��االت االأخ��رى الت��ي ي�ستعر�س��ها 

اجل��دول.  اإذ يحتل لبنــان املرتبة العا�سرة بني 

الدول العربية وال�ساد�سة وال�سبعني بني دول 
الع��امل بالن�س��بة لتوافر اأح��دث التكنولوجيات، 

واملرتبة ال�سابعة بني الدول العربية بالقرب 

م��ن الأردن، وال�ساد�ســة واخلم�ســني بني دول 

التدري��ب  خدم��ات  لتواف��ر  بالن�س��بة  الع��امل، 

ت�س��نيف  ويق��ع  االخت�سا�س��ية.   والبح��وث 

لبنان بالن�س��بة مل�س��توى تدري��ب العاملني يف 
موؤ�س�س��ات االأعم��ال يف املرتب��ة العا�سرة بني 

الــدول العربية و�س��من الثلث االأخري من دول 
العامل.  وبالنظر لكل ما �س��بق يبدو اأن م�س��توى 

تدريب العاملني ي�س��كل نقطة �س��عف م�سرتكة، 

واإن تفاوت��ت يف فداحته��ا، م��ن اأج��ل كل م��ن 

الأردن ولبنان و�سوريا.
 

ل��دول  ن�س��بيًا  املرتف��ع  الت�س��نيف  اأم��ا 

دول  وه��ي  والإمــارات،  وقطــر  كالبحريــن 
العلمي��ة  قدراته��ا  بن��اء  ط��ور  يف  زال��ت  م��ا 

فرعي��ة  ملوؤ���رصات  بالن�س��بة  والتكنولوجي��ة، 

مث��ل "توافر اأحدث التكنولوجي��ات،" اأو "توافر 

خدم��ات التدري��ب والبح��وث االخت�سا�س��ية،" 

فيع��ود للق��درات املادي��ة الت��ي متتلكه��ا ه��ذه 

البلدان حلي��ازة التكنولوجيات احلديثة وتلزمي 

اإىل  باللج��وء  االخت�سا�س��ية  البح��وث  اإج��راء 

�سبكات تربط موؤ�س�سات االأعمال النا�سطة لديها 

مع طيف من مزودي التكنولوجيا وموؤ�س�س��ات 

التدريب واالأبحاث يف اأنحاء العامل، وبخا�س��ة 

مع موؤ�س�سات البحث والتدريب التخ�س�سي يف 

الوالي��ات املتح��دة والبع�ص م��ن دول االحتاد 

االأورب��ي.  ولي�ص الق�س��د مما �س��بق االإقال من 

�س��اأن املوؤ�س�سات البحثية والقدرات التي تتمّيز 

به��ا مراك��ز التدريب الت��ي اأحدثت ل��دى بلدان 

كالبحريــن وقطر والإمــارات، لكن تعداد هذه 
املوؤ�س�سات واملراكز والتخ�س�سات التي تن�سط 

�س��منها م��ا زال��ت عاجزة ع��ن تغطي��ة الطيف 

العري���ص م��ن اخلدم��ات البحثي��ة والتدريبية 

التي يتطلبها اإحراز مراتب متقّدمة على �سعيد 

التناف�سية االإقليمي والدويل.

ورخ�ص  املخرتعات  ا�ستثمار   7.5.1
الإنتاج

ي�س��هم القط��اع ال�س��ناعي اأكرث م��ن غريه 

باأن�س��طة يرتت��ب عليه��ا ا�س��تثمار املخرتعات 

ور�س��وم الرخ���ص املتعلق��ة با�س��تخدام طرائق 

ومواد مبتكرة الإنتاج ال�سلع اأو تقدمي اخلدمات.  

اإىل  ي�س��تند  ال��ذي   ،)12  -  1( اجل��دول  يق��دم 

�س��جات البن��ك ال��دويل، معطيات ح��ول حجم 

هذه االأن�س��طة يف عدد من الدول العربية ويف 

ث��اث م��ن دول ال���رصق االأو�س��ط وجمموع��ات 

الدول الأغرا�ص املقارنة.

وللتعب��ري عن حج��م املدفوع��ات والعوائد 

ور�س��وم  املخرتع��ات  با�س��تثمار  املت�س��لة 

الرخ�ص، َي�س��تخدم ه��ذا اجلدول موؤ�رصاً و�س��ع 

من قبل البن��ك الدويل يعك�ص توزع املدفوعات 

والعوائد على تعداد ال�س��كان.  ومن املاحظ اأن 

املعطيات حول ه��ذه املدفوعات والعوائد غري 

متوف��رة من اأجل كثري من الدول العربية.  وهي 

مل ُتدرج لذلك �س��من هذا اجلدول.  وي�سري نق�ص 

املعطي��ات حول ه��ذه املوؤ���رصات وغريها اإىل 

�رصورة قيام املوؤ�س�س��ات الوطني��ة واالإقليمية 

املعنية بجم��ع املعلومات املنا�س��بة والتحقق 

يف م��ا يتعلق بالعائ��دات التي 

تتلقاها ال��دول العربية نتيجة 

ما قامت به من اخرتاعات وما 

َمنح��ت م��ن رخ�ص ال�س��تثمار 

الدولت��ني  ف��اإن  مبتكراته��ا 

تتقا�س��يان  اللتني  الوحيدتني 

مثل هذه العائدات هما املغرب 

وتون�ص.
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1 - ال تتوافر معلومات حول املدفوعات والعوائد لقاء ا�ستثمار املخرتعات والرخ�ص من اأجل اإيران، وهي الدولة التي تت�سمن اجلداول االأخرى �سمن 
هذا الف�سل معلومات حولها بغر�ص املقارنة.  
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منه��ا.  ويف ما يتعل��ق بالعائدات التي تتلقاها 

الدول العربية نتيجة ما قامت به من اخرتاعات 

وم��ا َمنحت م��ن رخ���ص ال�س��تثمار مبتكراتها 

ف��اإن الدولت��ني الوحيدت��ني اللتني تتقا�س��يان 

مثل هذه العائدات هما املغرب وتون�ص.  

تون�ــص متفوق��ة عل��ى  اأن  الوا�س��ح  وم��ن 

املغــرب اإىل ح��د بعي��د يف هذا امل�س��مار.  حيث 
تفوق ح�س��ة الفرد يف تون�ص من هذه العائدات 

اأرب��ع م��رات ح�س��ة الف��رد يف املغ��رب.  وتقع 

الأردن ولبنــان و�سوريــا ب��ني ال��دول الت��ي ال 
تتقا�سى اأي عوائد تذكر لقاء ما ميكن اأن تكون 

قد اأنتجت م��ن خمرتعات اأو طرحت من رخ�ص 

لا�س��تثمار.  وهي ال تتخّلف يف ذلك عن بلدان 

عربي��ة مث��ل تون�ــص واملغــرب وح�س��ب بل هي 

متخّلف��ة اإىل حدود كبرية عن بل��دان اأخرى يف 

ال���رصق االأو�س��ط مثل قرب�ــص واإ�رصائيل.  وهي 

متخلف��ة حتى عن القيمة الو�س��طية للدول ذات 

املداخي��ل املتدنية، التي تتقا�س��ى و�س��طيًا ما 

يقابل 0.35 دوالر لكل فرد من �س��كانها عوائد 

ال�ستثمار املخرتعات ور�سوم الرخ�ص.  

وكما ي�س��ري اجلدول )1 - 12( فاإن االأردن 

ال يق��دم مدفوعات لق��اء ا�س��تثمار املخرتعات 

والرخ�ص بينما تتفوق ح�س��ة الفرد يف �سوريا 

م��ن هذه املدفوعات عل��ى نظريه يف لبنان مبا 

  لك��ن، بالرغم م��ن ذلك، 
1
يق��ارب �س��بع م��رات.

ف��اإن �سوريــا متخّلفة يف ا�س��تثمار املخرتعات 

املنطق��ة  االأخ��رى يف  ال��دول  ع��ن  والرخ���ص 

وع��ن الو�س��طي العاملي وحتى ع��ن الدول ذات 

املداخي��ل املتدني��ة.  وال ب��د هنا من االإ�س��ارة 

اإىل اأن ا�س��تثمار املخرتع��ات والرخ�ص ال ميثل 

عن�رصاً هامًا يف الو�س��ول اإىل التناف�س��ية على 

�سعيد دويل بل اإنه يحفز، اإذا ما توافرت �سات 

منا�س��بة بني قطاعات االإنت��اج واخلدمات، من 

جه��ة، وموؤ�س�س��ات التدري��ب والتعلي��م العايل، 

البح��ث والتطوي��ر، م��ن جه��ة اأخرى واأن�س��طة 

االبت��كار يف املج��ال ال��ذي يق��وم با�س��تثمار 

املخرتعات والرخ�ص و�سمن جماالت جماورة 

يف فروع قطاع االإنتاج واخلدمات.  

ي�س��هم ع��دد غ��ري قليل م��ن ف��روع القطاع 

ال�سناعي بتنمية البنى االأ�سا�سية وتوليد الطلب 

على خدمات البح��ث والتطوير وتوظيف االأطر 

املوؤهلة وا�ستثمار املدخات املعرفية احلديثة.  

وكما ت�س��ري عدة تقارير فاإن القطاع ال�سناعي 

اً حم��دوداً يف 
ّ
الثاث��ة من��و البل��دان  �س��هد يف 

املا�س��ي.  لكن املوؤ�رصات التي ت�س��نى الرجوع 

اإليه��ا ت�س��ري اإىل اأن معظ��م هذا النم��و كان يتم 

ا�س��تناداً اإىل عملي��ات اإنتاجي��ة وتكنولوجيات 

ال تت�س��م بتقدمها.  يجري املجل�ص االقت�سادي 

العامل��ي ا�س��ت�طاعًا ل��اآراء ح��ول م�س��تويات 

تطور موؤ�س�سات االأعمال يف دول العامل.  ويقّدم 

اجلدول التايل )1 - 13( نتائج هذا اال�ستطاع 

من اأجل الدول العربية واأربع دول من ال�رصق 

االأو�س��ط للمقارن��ة.  وتبنّي نتائج اال�س��تطاع 

اأن االأردن يتمت��ع بقيم��ة للموؤ���رص ال��ذي يقي��م 

م�س��توى عملي��ات االإنت��اج لدي��ه )4.0( متاثل 

الو�س��طي العاملي )3.9(.  اأم��ا قيم املوؤ�رص من 

اأج��ل لبنان )3.4( و�سوريــا )3.5( فقد اأهلتهما 

الحتال املوقعني )94( و )79(، بالرتتيب، اأي 

يف الن�سف الثاين من دول العامل .

ومن جهة اأخرى، ي�س��ري اجلدول )1 - 14(، 

الذي يقدم اآراء جمموعات من اأ�سحاب االأعمال 

حول ال��دور الذي تقوم به جتمعات موؤ�س�س��ات 

االأعمال ال�سناعية واخلدمية يف االقت�ساد يف 

بل��دان عربية واأربعة بلدان من ال�رصق االأو�س��ط 

ومن الوا�سح اأن تون�ص متفوقة 

عل��ى املغرب اإىل ح��د بعيد يف 

ه��ذا امل�س��مار.  حي��ث تف��وق 

ح�سة الفرد يف تون�ص من هذه 

العائ��دات اأرب��ع م��رات ح�س��ة 

الفرد يف املغرب.

تق��ع االأردن ولبن��ان و�س��وريا 

بني الدول التي ال تتقا�سى اأي 

عوائ��د تذكر لقاء م��ا ميكن اأن 

تكون قد اأنتجت من خمرتعات 

رخ���ص  م��ن  طرح��ت  اأو 

لا�ستثمار.

باأ�ص بها من هذه املدفوعات يعود ال�ستثمار براءات اخرتاع ورخ�ص  اأن ن�سبة ال  اإىل  التقارير  ت�سري بع�ص   -  1
اإنتاج يف م�سمار ال�سناعات ال�سيدالنية يف �سوريا.  فقد تبنت ال�سناعات ال�سيدالنية ال�سوريا منذ ن�سوئها نهجًا 

ي�ستند الإنتاج طيف مت�سع من االأدوية املخ�سو�سة مبوجب تراخي�ص من ال�رصكات املنتجة، بينما اجته العديد من 

ال�رصكات االأردنية واللبنانية نحو اإنتاج اأدوية �سقطت عنها احلماية.  

2 - Clusters.
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�سوريــا ولبنــان مل ي�س��تغا  اأن  اإىل  للمقارن��ة، 

  اإىل احل��دود املمكن��ة من 
2
مفه��وم التجمع��ات

اأج��ل تطوير قطاع ال�س��ناعة واخلدم��ات.  فقد 

بلغت قيمة املوؤ�رص الذي �س��مم لتقييم م�ستوى 

واخلدمي��ة يف  ال�س��ناعية  التجمع��ات  ت�س��ييد 

�سوريــا )97( و يف لبنــان )109(.  بينما فاقت 
قيمته يف الأردن )46( قيمة الو�س��طي العاملي 

)3.7(.  وهذا علمًا ب��اأن بع�ص الدول العربية 

كالإمــارات وقطــر بوج��ه اخل�س��و�ص تقع يف 
مقّدمة دول العامل الع�رص االأوىل يف ا�ستثمارها 

ملفهوم التجمعات ال�سناعية.  

6.1 البتكار والتجديد يف موؤ�س�سات 
الأعمال اللبنانية؛ درا�سة حالة 

اختت��م عام 2013 م�س��ح ا�س��تبياين اأجراه 

املجل���ص الوطن��ي للبح��وث العلمي��ة يف لبنان 

بدعم م��ن البنك الدويل �س��مل قراب��ة 479 من 

موؤ�س�س��ات االأعم��ال ال�س��ناعية يف اجلمهورية 

اللبنانيــة.  وتن��اول امل�س��ح ع��دداً كب��رياً م��ن 
الق�س��ايا املرتبط��ة بال�س��عي نح��و املدخ��ات 

االبتكارية وتبّنيها �سمن املنتجات والعمليات 

واخلدم��ات الت��ي تقدمها ه��ذه املوؤ�س�س��ات، اإذ 

اأج��ري ا�س��تناداً اإىل 66 �س��وؤااًل رئي�س��ًا و158 

�س��وؤااًل فرعي��ًا ُوّجه��ت اإىل امل�س��وؤولني يف هذه 

املوؤ�س�س��ات.  ومت��ت تغطي��ة طي��ف مت�س��ع من 

الق�س��ايا املتعلقة بالبحث والتطوير واكت�ساب 

املدخ��ات االبتكاري��ة، وم��ن ث��م تبنيه��ا، يف 

ا�س��تهدف  وق��د  املختلف��ة.   العم��ل  جم��االت 

امل�س��ح موؤ�س�س��ات اأعم��ال تن�س��ط �س��من طيف 

مت�س��ع ن�س��بيًا من ف��روع القط��اع ال�س��ناعي؛ 

ت�س��منت ال�سناعات الغذائية والطباعة والن�رص 

والن�س��يج وامللبو�سات واملنتجات البا�ستيكية 

واملطاطية والكيميائي��ات املنتجات املعدنية 

والتجهيزات واالالت ال�س��ناعية باال�سافة اإىل 

وتقدمي اخلربات وامل�س��ورة الهند�س��ية وتطوير 

الربجميات من اأجل عدد من التطبيقات، ت�سمل 

قطاع امل�سارف والتاأمني والتعليم.  

يعطي ال�س��كل )1 - 22( �س��ورة عن تواتر 

اإن�ساء موؤ�س�س��ات االأعمال التي �س��ملها امل�سح.  

 اأن الن�س��بة االأعظ��م منه��ا، ح��واىل 84 
ّ

ويب��ني

باملائة، كانت قد اأحدثت خال العقود االأربعة 

املا�س��ية، بل اإن اأكرث من ن�سفها، 58 باملائة، 

تاأ�س�ص خال العقدين املا�سيني.

     ويق��ّدم ال�س��كل )1 - 23( �س��ورة ع��ن 

توزع موؤ�س�سات االأعمال ال�سناعية التي �سملها 

امل�س��ح على فروع ال�س��ناعة.  وجتدر االإ�س��ارة 

اإىل الطابع التقريبي للمعطيات اخلا�سة بتوزع 

ال�رصكات على فروع ال�سناعة.  كذلك فاإن عدداً 

غري قليل من ال�رصكات ين�س��ط يف اأكرث من فرع 

م��ن فروع ال�س��ناعة.  لك��ن ال�س��كل )1 - 23( 

يبنّي على اأي حال االأهمية الن�سبية واملتقاربة 

الأربع��ة ف��روع �س��من ال�س��ناعات اللبنانيــة 

املمثلة باملوؤ�س�س��ات التي �س��ملها امل�س��ح؛ هي 

واالآالت  والتجهي��زات  املعدني��ة  ال�س��ناعات 

والطباع��ة  ثاني��ًا  واالأغذي��ة  اأواًل  ال�س��ناعية 

والن���رص ثالثًا واملن�س��وجات واملاب���ص رابعًا.  

وي�س��ري ال�س��كل )1 - 23( اأي�س��ًا الحتواء عينة 

املوؤ�س�س��ات التي �سملها امل�سح على ن�سبة تقدر 

ب� 14 باملئة من االأن�س��طة ال�سناعية املتنوعة 

منها ال�سناعات الكهربائية واالإلكرتونية، التي 

ال يت�سّنى عر�سها منفردة يف ال�سكل ب�سبب �سغر 
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عددها، ون�س��بتها، اإىل املجم��وع.  وتتلقى هذه 

الفروع جميعًا مدخات تكنولوجية م�س��تحدثة 

يف اأنح��اء الع��امل.  لك��ن ال ميك��ن ا�س��تناداً اإىل 

نتائج امل�س��ح، التمييز بالدق��ة الواجبة بني ما 

يتم ابتكارات ومن اأن�س��طة للتجديد يف فرع من 

فروع ال�س��ناعة مقارنة بالف��روع االأخرى.  اإال 

اأن ن�س��وء معظم املوؤ�س�سات امل�س��مولة بامل�سح 

خال العقدين املا�س��يني ق��د يوؤخذ دليًا على 

حداث��ة التكنولوجي��ات الت��ي ت�س��تخدمها هذه 

املوؤ�س�س��ات وعلى اإمكانات تلقيه��ا البتكارات 

م�ستحدثة دون احلاجة اإىل تغيريات جذرية يف 

اأمناط االإنتاج االأ�سلية.  

يعر�ص ال�س��كل )1 - 24( �سورة عن حجم 

العمال��ة الت��ي توظفها املوؤ�س�س��ات امل�س��مولة 

بامل�س��ح.  ويب��ني اأن الن�س��بة االأك��رب م��ن ه��ذه 

املوؤ�س�س��ات، قراب��ة 48 باملائ��ة، ُتعت��رب م��ن 

موؤ�س�س��ات االأعمال ال�س��غرية حي��ث يقع تعداد 

العامل��ني فيه��ا ب��ني 8 و35 عام��ًا.  بينم��ا 

يقع ثلثه��ا تقريبًا يف عداد موؤ�س�س��ات االأعمال 

فيه��ا  العامل��ني  تع��داد  يق��ل  اإذ  امليكروي��ة، 

ع��ن �س��بعة.  وتبل��غ ن�س��بة موؤ�س�س��ات االأعمال 

املتو�سطة احلجم التي يقع تعداد العاملني فيها 

بني 36 و60 عامًا 10 باملئة من املوؤ�س�سات 

الت��ي �س��اركت بامل�س��ح.  وم��ن اجلدي��ر بالذكر 

اأي�س��ًا اأن ن�سبة ملمو�س��ة من جمموع ال�رصكات 

الت��ي غطاه��ا امل�س��ح، تبل��غ 36 باملائ��ة، هي 

���رصكات عائلية.  ومن ال�س��مات التي متيز هذا 

ال�س��نف من ال�رصكات، عزوفه��ا عن املخاطرة 

اأوج��ه عمله��ا  واتب��اع م�س��ارات تقليدي��ة يف 

املختلف��ة منه��ا نزع��ة لتجنب التغي��ري وما قد 

يت�س��من من ابتكارات تكنولوجية طاملا كانت 

االأرباح جمزية، اأو حتى مقبولة.  

امل�ستهدفة الأ�سواق   2.6.1
 كما يبني ال�سكل )1 - 25( اأن 99 باملئة 

م��ن موؤ�س�س��ات االأعمال التي �س��ملها امل�س��ح 

ق منتجاته��ا وخدماته��ا يف لبنــان.  اإال 
ّ
ُت�س��و

اأن ن�س��بة ملمو�س��ة منها تقوم اأي�س��ًا بت�سدير 

منتجاته��ا اإىل البل��دان املج��اورة واإىل ع��دد 

م��ن بلدان العامل االأخ��رى يف اأوروبا واأمريكا 

واإفريقيا.  بالرغم من ذلك، فاإن نتائج امل�سح 
تبنّي اأن ن�س��بة و�س��طية كبرية م��ن املبيعات، 

بلغ��ت 77 باملئ��ة خ��ال العام��ني -2011

2010، مّت��ت يف لبنان.  ويعر�ص ال�س��كل )1 
- 26( �س��ورة ع��ن الن�س��ب الو�س��طية لتوزع 

املبيع��ات اجلغرايف خارج لبنــان.  ويبنّي اأن 

ن�س��بة بلغ��ت 15 باملئ��ة من املبيع��ات مّتت 

يف بلدان اخللي��ج وبلدان عربية اأخرى.  وتلي 

ه��ذه البل��دان دول القــارة الإفريقيــة الت��ي 

بلغت الن�س��بة الو�س��طية للمبيع��ات فيها 2.9 

باملئة.  اأما بلدان اأوروبا واأمريكا فا�ستوردت 

جمتمع��ة ن�س��بة ال تزي��د عل��ى 3 باملئ��ة من 
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منتج��ات موؤ�س�س��ات االأعم��ال اللبنانية التي 

�س��ملها امل�س��ح.  وقد يوؤخذ هذا الت��وّزع دليًا 

على �س��عف تناف�س��ية املوؤ�س�س��ات اللبنانية 

يف ه��ذه البلدان.  من جهة اأخ��رى فاإن نتائج 

اأ�س��ناف  ع��ن  بالتح��ري  ت�س��مح  ال  امل�س��ح 

اأ�س��واق  اإىل  يت��م توريده��ا  الت��ي  املنتج��ات 

وم��ن  والأمريكيــة.   الأوروبيــة  القارت��ني 

املرج��ح اأن املنتج��ات اللبنانيــة التقليدي��ة، 

وبخا�س��ة االأغذية وامل�رصوبات، متّثل ق�س��طًا 

ح اأال 
ّ

ملمو�س��ًا من هذه املبيع��ات.  ومن املرج

ي��وؤدي توج��ه املبيعات نحو ال�س��وق الداخلية 

م��ن  كب��ري  بق��در  ��ز 
ّ
متي ال  الت��ي  واالأ�س��واق 

التناف�س��ية اإىل قيام املوردين بتبني اأ�ساليب 

اأك��رث تقدمًا يف ت�س��ميم املنتج��ات وعمليات 

االإنت��اج واخلدمات املت�س��لة باخلدمات التي 

يقدمونها.

البتكار تعيق  عنا�سر   3.6.1
مل تعت��رب معظم املوؤ�س�س��ات التي �س��اركت 

ح��ول  املعلوم��ات  تواف��ر  ع��دم  بامل�س��ح 

التكنولوجيا وال�س��وق عوائق هامة يف �س��عيها 

نحو اكت�س��اب مدخات ابتكارية.  فلم ير �سوى 

8 باملئ��ة من جمموع املوؤ�س�س��ات امل�س��اركة 
الو�س��ول اإىل املعلوم��ات ح��ول التكنولوجي��ا 

عقبة هامة جداً الأن�س��طتها، ومل يعترب �س��وى 9 

باملئ��ة من املجم��وع التو�س��ل اإىل املعلومات 

حول ال�سوق هامًا جداً.  

ولي�ص تف�س��ري هذه النتائج باالأمر الي�س��ري 

املج��االت  ح��ول  تف�س��يلية  معلوم��ات  دون 

التي تن�س��ط �س��منها موؤ�س�س��ات االأعمال التي 

اأجاب��ت عل��ى اأ�س��ئلة اال�س��تبيان ب�س��ورة م��ا 

دون اأخ��رى.  لكنه��ا ق��د ُتف�رّص عل��ى اأن معظم 

املوؤ�س�س��ات امل�س��اركة بامل�س��ح ق��ادرة عل��ى 

التو�س��ل اإىل م��ا حتت��اج من معلوم��ات حول 

املدخ��ات التكنولوجي��ة الت��ي حتتاجه��ا اأو 

اأنها تعمل �س��من جماالت ال تتطلب التو�س��ل 

اإىل مث��ل ه��ذه املعلوم��ات.  واأنه��ا متتلك من 

الزبائن ومن مكانة يف ال�س��وق ما ال ي�ستدعي 

ح�س��ولها على معلومات عن��ه! ومما يوؤيد هذا 

التف�س��ري اأن ن�س��بة ملمو�س��ة م��ن املوؤ�س�س��ات 

التي �س��اركت بامل�س��ح، بلغ��ت 40 باملئة من 

املجم��وع، راأت اأن غي��اب الطلب على االبتكار 

يف املجاالت التي تعمل �سمنها ي�سكل اأ�سبابًا 

هامة جداً اأو متو�سطة االأهمية يف عزوفها عن 

اكت�س��اب مدخ��ات مبتكرة.  كما ت�س��تمد هذه 

النظرة تاأييداً اإ�س��افيًا من اإجابة املوؤ�س�س��ات 

على �س��وؤال اآخر حول �رصورة القيام باأن�س��طة 

ابتكاري��ة.  حي��ث اأفادت ن�س��بة تقدر بنحو30 
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باملائ��ة من املوؤ�س�س��ات التي �س��ملها امل�س��ح 

اأنها ال ترى �رصورة للقيام بان�س��طة ابتكارية 

ب�سبب غياب الطلب عليها.  

حول  املعلومات  م�سادر   4.6.1
التقّدم التكنولوجي 

وتناول��ت اإح��دى فقرات امل�س��ح امل�س��ادر 

الت��ي تلجاأ اإليها موؤ�س�س��ات االأعمال للح�س��ول 

التكنولوج��ي  التق��دم  ح��ول  معلوم��ات  عل��ى 

املحرز يف جماالت تتعلق باأن�سطتها االإنتاجية 

اأو اخلدمي��ة.  وتذّك��ر االأجوب��ة الت��ي قّدمته��ا 

املوؤ�س�س��ات امل�س��مولة بامل�س��ح، والت��ي ي��داين 

تعداده��ا 480 موؤ�س�س��ة، ع��دداً م��ن م�س��ادر 

عل��ى  لاط��اع  تن�س��دها  الت��ي  املعلوم��ات 

التق��دم التكنولوجي املت�س��ل مبجاالت عملها.  

وتت�س��من اإجاب��ات املوؤ�س�س��ات عل��ى ال�س��وؤال 

التكنولوجي��ة  املعلوم��ات  مب�س��ادر  املتعل��ق 

ما ي�س��ري اإىل اأن ن�س��بة �س��غرية تبلغ 6 باملئة 

من املوؤ�س�س��ات التي �س��اركت بامل�سح ال تن�سد 

بالتق��دم  تتعل��ق  معلوم��ات  عل��ى  احل�س��ول 

التكنولوجي �س��من اإطار اأعماله��ا.  ومن جهة 

اأخ��رى، فاإن العديد من املوؤ�س�س��ات ذكرت اأنها 

  يع��طي 
1
تلج��اأ الأكرث من م�س��در للمعلوم��ات.

ال�س����كان )1 - 27( و)1 - 28( �س��ورة ع��ن 

م�سادر املعلومات امل�ستثمرة من قبل الغالبية 

العظمى من هذه املوؤ�س�سات.  ويقت�سم ال�سكان 

ا�س��تعرا�ص ه��ذه امل�س��ادر ل�س��هولة العر���ص.  

فيبنّي ال�س��كل )1 - 27( امل�س��ادر التي يفوق 

عدد املرات التي ذكرت بها من قبل موؤ�س�س��ات 

االأعم��ال كم�س��ادر للمعلوم��ات ح��ول التق��دم 

التكنولوج��ي املئ��ة م��رة.  بينم��ا يبنّي ال�س��كل 

)1 - 28( امل�س��ادر الت��ي ن�س��دتها موؤ�س�س��ات 

االأعم��ال عدداً م��ن املرات يقل ع��ن املئة مرة.  

وم��ن اأكرث ما يلف��ت االنتباه يف ال�س��كلني معًا 

اأن املعار�ص ال�س��ناعية متثل امل�س��در االأكرث 

1 - وذلك بحيث يبلغ العدد االإجمايل للمرات التي ذكرت بها املوؤ�س�سات مل�سادر املعلومات املختلفة 1540.  
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اأهمية للمعلومات حول التقدم التكنولوجي يف 

جمال اأعمال املوؤ�س�سات التي �ساهمت بامل�سح.

ويلج��اأ كثري م��ن املوؤ�س�س��ات اإىل االإنرتنت 

االأولي��ة  وامل��واد  اخلدم��ات  م��زودي  واإىل 

والتجهي��زات من اأج��ل الو�س��ول اإىل معلومات 

بالن�س��بة  االأهمي��ة  ذات  االبت��كارات  ح��ول 

الأن�س��طتها.  كذل��ك ف��اإن ن�س��بة ملمو�س��ة م��ن 

اأجوبة املوؤ�س�س��ات التي �س��ملها امل�س��ح ت�س��ري 

اإىل ا�س��تمدادها للمعلوم��ات ح��ول املدخ��ات 

االبتكارية من زبائنها.  

وم��ن جهة اأخ��رى، فمن بني اأقل امل�س��ادر 

اأهمية، كما يبني ال�س��كل )1 - 28(، موؤ�س�س��ات 

وبرام��ج ميثل دع��م ال�س��ناعة حموراً اأ�سا�س��يًا 

م��ن حم��اور ن�س��اطها.  اإذ تظهر نتائج امل�س��ح 

ب��ه  تق��وم  ال��ذي  ال�س��ئيل  ال��دور  اال�س��تبياين 

الهيئات التي اأنيطت بها مهام تت�سمن ت�سجيع 

االبت��كار وم��وؤازرة قط��اع االأعم��ال يف اإدخال 

منتجات وعمليات تت�س��من من عنا�رص اجِلّدة 

ما يعزز الدور التناف�س��ي لل�س��ناعات الوطنية.  

وتت�س��ّمن ه��ذه الهيئ��ات اجلامع��ات ومراك��ز 

1
االأبحاث وحا�سنات االأعمال وغرف التجارة. 

 م��ن جه��ة اأخ��رى ف��اإن ن�س��بة اأك��رب م��ن 

موؤ�س�س��ات االأعمال التي �س��ملها امل�سح، قدرت 

ب��� 22 باملئ��ة، اعت��ربت العثور عل��ى ال�رصكاء 

املنا�س��بني ذا اأهمي��ة مرتفع��ة اأو متو�س��طة يف 

التو�س��ل اإىل مدخات ابتكارية.  بينما اعتربت 

ن�س��بة اأك��رب م��ن ه��ذه املوؤ�س�س��ات، بلغ��ت 35 

م موؤ�س�س��ات كربى بال�سوق عائقًا  باملائة، حتكُّ

هامًا جداً اأو متو�سط االأهمية يف �سعيها حليازة 

وا�ستثمار مدخات تت�سّمن االبتكار.

ت�س��ري نتائ��ج امل�س��ح اإىل اعتق��اد ن�س��بة 

ب��اأن  امل�س��اركة  املوؤ�س�س��ات  م��ن  مرتفع��ة 

لبن��ان  ال�سيا�س��ية واالأمني��ة يف  االأو�س��اع 

ُتعت��رب من العوام��ل ذات االأهمي��ة يف اإعاقة 

اأن�س��طة االبت��كار.  اإذ اأجاب��ت ن�س��بة تقارب 

73 باملئة اأن الظروف ال�سيا�س��ية واالأمنية 
�س��كلت عوائ��ق كب��رية االأهمي��ة يف �س��بيل 

االأن�س��طة االبتكاري��ة، بينما اعت��رب عدد من 

املوؤ�س�س��ات تق��ارب ن�س��بته 14 باملئ��ة اأن 

ب بعوائق 
ّ
الظروف ال�سيا�س��ية واالأمنية تت�سب

متو�سطة االأهمية.

5.6.1 التعــاون يف �سبيــل التجديد 
والبتكار

يعر�ص ال�س��كل )1 - 29( خا�سة الأجوبة 

119 من املوؤ�س�س��ات التي تتعاون مع جهات 
اأخ��رى، معظمه��ا لبنانية، الإدخ��ال املنتجات 

والعملي��ات امل�س��تحدثة اإىل اأن�س��طتها.  ويذكر 

اأن 403 م��ن املوؤ�س�س��ات التي �س��ملها امل�س��ح 

اأجاب��ت باأنها ال تتعاون م��ع اأية جهة من اأجل 

تطوي��ر منتجاتها اأو حت�س��ني عملي��ات االإنتاج 

  اأم��ا م��ن اأج��ل م��ا تبقى من 
2
الت��ي تعتمده��ا.

املوؤ�س�س��ات فق��د تعاونت مع جه��ات تاأتي يف 

مقّدمتها موؤ�س�س��ة كفاالت، التي اأحدثت لتقدمي 

القرو���ص املي���رصة جلميع موؤ�س�س��ات االأعمال 

 
3
البنانية، ال�سناعية و�سواها. 

 

ويف ما يتعلق بتعاون موؤ�س�س��ات االأعمال 

مع مراكز االأبحاث الإدخال منتجات وعمليات 

وجمغية  التجارة  وغرف  واالأجنبية  اللبنانية  االأبحاث  مراكز  من  وعدداً  كفاالت  املوؤ�س�سات  هذه  تت�سمن   -  1
ال�سناعيني اللبنانيني.

اأن هذه املوؤ�س�سات ال تقوم بتبني منتجات وعمليات جديدة.   2 -  لكن هذا ال يعني بالطبع 
العاملة  احلجم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  مل�ساعدة  تاأ�س�ست  م�ساهمة.   مالية  لبنانية  �رصكة  كفاالت   -  3
الراغبة  املوؤ�س�سة  تقدمها  وخطط  جدوى  درا�سات  على  بناًء  وذلك  م�رصيف،  متويل  على  باحل�سول  لبنان،  يف 

باالقرتا�ص تربهن من خالها على ا�ستدامة الن�ساط االإقت�سادي الذي ي�سكل حمور عملها.  وتتمتع الربامج التي 

تقوم كفاالت باإجنازها بالدعم من م�رصف لبنان.
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مبتك��رة، ُيلحظ، م��ن جهة اأوىل، الع��دد املتدين 

الأن�س��طة ت�س��ّمنت هذا النمط من التعاون.  اإذ ال 

تتجاوز ن�سبة االأن�سطة التي ت�سّمنت تعاونًا مع 

مراكز االأبح��اث اللبناني��ة واالأجنبية جمتمعة 

اأن�س��طة التعاون مع  11 باملئ��ة من جمم��وع 
جهات خارجي��ة الإدخال منتج��ات اأو عمليات 

تت�سمن عنا�رص مبتكرة.  ومن جهة ثانية، فاإن 

عدد موؤ�س�سات االأعمال التي تعاونت مع مراكز 

اأبح��اث اأجنبية يفوق �س��عف عدد املوؤ�س�س��ات 

التي تعاون��ت مع مراكز االأبح��اث واجلامعات 

اللبنانية.  ومن املامح امل�س��ّجعة بهذا ال�سدد 

الن�س��بة امللمو�س��ة م��ن اأن�س��طة التجدي��د الت��ي 

ال�س��ناعيني  اأجري��ت بالتع��اون م��ع جمعي��ة 

اللبناني��ني.  وهذا بالرغم من اأن نتائج امل�س��ح 

ت�سري اإىل ان�س��مام ن�سبة ال تزيد عن47 باملئة 

من جمموع املوؤ�س�س��ات ال�سناعية التي �سملها 

امل�س��ح اإىل هذه اجلمعية.  وهي ن�سبة منخف�سة 

قد ال ت�سمح للجمعية بتمثيل اهتمامات الطيف 

االأو�سع من االأن�س��طة ال�سناعية التي تقوم بها 

املوؤ�س�س��ات ال�س��ناعية ورعاية م�ساحلها، من 

جه��ة اأوىل، وال متن��ح اجلمعية الدع��م الذي قد 

ميّكنها من القيام باأدوار اأكرث فاعلية، من جهة 

ثانية.

كذلك فاإن ال�س��كل )1 - 29( يبنّي اأن غرف 

التجارة واحلا�س��نات تقوم باأن�س��طة ملمو�سة 

تن�س��د جتديد املنتجات والعملي��ات التي تقوم 

بها املوؤ�س�س��ات امل�سمولة بامل�سح.  وكما ي�سري 

ال�س��كل فاإن حا�س��نة "بريتك" التي تاأ�س�س��ت 

يف مطلع القرن احلايل، اأ�س��همت باإجناز ن�س��بة 

ملمو�س��ة من اأن�س��طة التجديد التي اأجريت على 

امل�س��اركة  املوؤ�س�س��ات  اأو عملي��ات  منتج��ات 

بامل�سح، باملقارنة مع احلا�سنات االأخرى يف 

لبنان .

البتكار كلفة   6.6.1
وكما ُيتوّق��ع، فاإن اعتب��ارات الكلفة تلعب 

دوراً اأ�سا�س��يًا يف اإقدام املوؤ�س�س��ات ال�سناعية 
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عل��ى اإدخ��ال عنا���رص مبتك��رة اإىل املنتج��ات 

وعملي��ات االإنت��اج، اأو اإحجامه��ا ع��ن اإدخ��ال 

تل��ك العنا���رص.  ويلّخ���ص ال�س��كل )1 - 30( 

نتائ��ج امل�س��ح اال�س��تبياين تقيي��م موؤ�س�س��ات 

االأعمال ال�س��ناعية الآثار كلفة تبّني املدخات 

االبتكاري��ة يف منتجاته��ا اأو عملياته��ا خال 

ذل��ك  كان  اإن   ،2011  -  2010 العام��ني 

بالرجوع اإىل موارد املوؤ�س�س��ة ذاتها اأو ا�ستناداً 

بالنظ��ر  اأو  للتموي��ل  خارجي��ة  م�س��ادر  اإىل 

الرتفاع كلفة التو�سل اإىل االبتكارات املرجوة 

اأ�س��ًا.  ويبنّي هذا ال�س��كل اأن الن�سبة االأكرب من 

موؤ�س�س��ات االأعم��ال الت��ي �س��اركت يف امل�س��ح 

تبّن��ي املدخ��ات  اعت��ربت كلف��ة  اال�س��تبياين 

االبتكاري��ة مرتفع��ة اإىل حدود تعيق الو�س��ول 

اإليه��ا.  وم��ن جهة اأخرى فاإن ن�س��بة �س��غرية، 

كلف��ة  اعت��ربت  لاإهم��ال  قابل��ة  غ��ري  لكنه��ا 

التو�س��ل اإىل مدخ��ات ابتكارية عام��ًا يتمّيز 

باأهمية متو�سطة اأو متدنية.

والبتكار الب�سرية  الأطر   7.6.1
ويف ما يتعلق باالأطر الب�رصية املوؤهلة التي 

يفرت�ص قيامها بالدور االأ�س��ا�ص يف االأن�س��طة 

املت�س��لة باكت�ساب اأو تطوير مدخات تت�سمن 

عنا���رص مبتكرة، ت�س��ري نتائ��ج امل�س��ح اإىل اأن 

ن�س��بة تقدر ب� 40 باملئة من املوؤ�س�س��ات التي 

�س��اركت بامل�س��ح اعتربت توافر االأطر املاهرة 

واملوؤهلة هامًا جداً اأو متو�سط االأهمية من اأجل 

التو�سل اإىل املدخات االبتكارية وتوظيفها.  

واأف��ادت ن�س��بة تق��در ب��� 43 باملئ��ة م��ن 

املوؤ�س�س��ات اأن ع��دم توف��ر االأط��ر الت��ي متتلك 

الق��درة عل��ى اكت�س��اب وتبّني املبتكرات �س��ّكل 

عائق��ًا ذا اأهمي��ة متو�س��طة اأو متدني��ة.  بينم��ا 

اأفادت ن�س��بة تقدر ب� 24 باملئة من املوؤ�س�سات 

امل�س��اركة يف اال�س��تبيان اأن ع��دم توف��ر ه��ذه 

االأط��ر كان عائق��ًا هام��ًا واج��ه �س��عيها نح��و 

املدخ��ات املبتكرة خال العام��ني 2010 - 

2011.  بينم��ا اأفادت ن�س��بة من املوؤ�س�س��ات 

امل�س��اركة ُق��دِّرت ب��� 33 باملئة م��ن املجموع 

اأنه��ا مل تتاأث��ر بعوائق تت�س��ل بنق�ص اخلربات 

الب�رصي��ة.  واالأرجح اأن هذه الزمرة االأخرية من 

ال���رصكات تنتمي اإىل الفئة التي ال تقوم اأ�س��ًا 

باكت�س��اب اأو تبّن��ي مبتكرات ذات �س��اأن، اأو اأن 

ما تتبناه من مبتكرات م�س��تورد وم�س��ّمن يف 

جتهيزات االنتاج التي ت�ستخدمها.

وت�س��ري نتائ��ج امل�س��ح اإىل ن�س��ٍب و�س��طيٍة 

منخف�س��ٍة م��ن الفني��ني )11 باملئ��ة( وحمل��ة 

ال�سهادات اجلامعية )10.2 باملئة(.  كذلك فان 

الن�سبة الو�سطية حلملة ال�سهادات اجلامعية يف 

جم��االت العل��وم والتكنولوجي��ا والهند�س��ة ال 

تزيد عن )2.7 باملئة(.

كما ت�س��ري نتائج امل�س��ح اإىل ن�سبة و�سطية 

�س��غرية، لكنها ال تقب��ل االإهمال، من العاملني 

االأجان��ب )7 باملئة( يف عداد العاملني �س��من 

املوؤ�س�س��ات الت��ي �س��ملها امل�س��ح.  وال تتواف��ر 

معلوم��ات م��ن خ��ال امل�س��ح ع��ن م�س��تويات 

التح�سيل التي نالها هوؤالء.

ويعر���ص ال�س��كل )1 - 31( �س��ورة ع��ن 

اأو  مدي��رون  نال��ه  ال��ذي  التح�س��يل  م�س��توى 
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ا�سحاب موؤ�س�سات االأعمال التي �سملها امل�سح.  

 هذا ال�س��كل اأن اأ�س��حاب ومديري 
ّ

 ويب��ني

ن�س��بة كب��رية )تق��در بنح��و 32 باملائ��ة( من 

املوؤ�س�س��ات ال�س��ناعية التي �س��ملها امل�سح ال 

يحمل��ون �س��هادات جامعية.  واأن ن�س��بة تبلغ 

24 باملئ��ة م��ن هذه املوؤ�س�س��ات تدار اأو هي 
مملوكة من قبل اأ�سخا�ص يحملون موؤهات ال 

تتجاوز ال�س��هادة الثانوية، اأو مل ينالوا تعليمًا 

ر�س��ميًا.  من جهة اأخرى، ف��اإن 42 باملئة من 

املوؤ�س�س��ات يديرها اأو ميتلكها اأ�سخا�ص نالوا 

�س��هادات جامعي��ة.  كما اإن عدداً ملمو�س��ًا من 

املوؤ�س�س��ات، ميّث��ل 15 باملئة م��ن املجموع، 

يديرها اأو ميتلكها حملة �س��هادات املاج�ستري 

والدكت��وراة.

التكنولوجي  التجديد   8.6.1
لزيادة الإنتاجية

��ح نتائج امل�س��ح اأن ن�س��بة بلغت 39  تو�سّ

باملئة من موؤ�س�سات االأعمال التي �سملها امل�سح 

قام��ت باإدخال جتهيزات جديدة لاإنتاج خال 

العامني 2010 و2011.  من جهة اأخرى فاإن 

ن�س��بة ملمو�س��ة من املجموع، تبلغ 22 باملئة، 

مل تق��م باإدخال جتهيزات جدي��دة لاإنتاج منذ 

تاأ�سي�سها.  ومن املرّجح اأن يكون ق�سط ملمو�ص 

من التجهيزات التي اأدخلتها الزمرة االأوىل من 

موؤ�س�س��ات االأعمال قد ا�س��تهدف زيادة ال�س��عة 

االإنتاجية.  ذلك الأن ن�س��بة كبرية من موؤ�س�سات 

االأعم��ال، ُق��ّدرت ب��� 61 باملئة م��ن املجموع، 

قام��ت خال العام��ني 2010 و2011 بزيادة 

طاقته��ا االإنتاجية.  من جهة اأخرى فاإن نتائج 

13 باملئ��ة م��ن  اأن قراب��ة  اإىل  امل�س��ح ت�س��ري 

املوؤ�س�س��ات التي �س��ملها امل�س��ح مل تقم بزيادة 

طاقتها االإنتاجية منذ اأن تاأ�س�ست.

الإنرتنت ا�ستخدام   9.6.1
56 باملئ��ة م��ن  ب���  ن�س��بة تق��در  متتل��ك 

�س��اركت بامل�س��ح  الت��ي  االأعم��ال  موؤ�س�س��ات 

مواقع تخ�س��ها على �سبكة االإنرتنت.  وقد قام 

ع��دد من هذه املوؤ�س�س��ات، تقارب ن�س��بته 40 

باملئ��ة من املجموع، بت�س��ميم ه��ذه املواقع 

و�س��يانتها.  كذل��ك ف��اإن جتدي��د املعلوم��ات 

الت��ي تت�س��منها ه��ذه املواق��ع يت��م ب�س��ورة 

منتظم��ة يف 64 باملئ��ة م��ن ال���رصكات التي 

متتلكه��ا.  وقد قامت ن�س��بة تقدر ب� 36 باملئة 

من موؤ�س�س��ات االأعمال التي متتلك مواقع على 

�س��بكة االإنرتنت بتوظيف اأخ�سائيني ل�سيانة 

وجتدي��د املعلوم��ات على ه��ذه املواقع.  ويف 

ما يتعلق با�س��تخدام االإنرتن��ت يف املبيعات، 

فاإن 21 باملئة فقط من ال�رصكات التي متتلك 

مواق��ع عل��ى �س��بكة االإنرتنت ت�س��تخدمها يف 

مبي��ع منتجاتها وخدماته��ا.  ويتفاوت حجم 

املبيع��ات عل��ى �س��بكة االإنرتنت من موؤ�س�س��ة 

الأخ��رى.  اإذ تبي��ع بع���ص املوؤ�س�س��ات كاف��ة 

منتجاتها على ال�س��بكة بينما ال تتجاوز ن�سبة 

مبيعات موؤ�س�س��ات اأخرى على ال�سبكة الواحد 

باملئ��ة من منتجاته��ا اأو خدماتها.  وعلى اأي 

حال فاإن نتائج امل�س��ح ت�سع الن�سبة الو�سطية 

االإجمالي��ة للمبيعات على االإنرتنت عند حدود 

 
1
تق��ارب 15 باملائ��ة. 

 

 10.6.1 اأن�سطــة البحــث والتطوير 
والهند�سة 

23 باملئ��ة م��ن  اأن  تفي��د نتائ��ج امل�س��ح 

موؤ�س�س��ات االأعمال امل�س��اركة متتلك ق�س��مًا اأو 

وحدة تقوم �س��منها باأن�سطة للبحث والتطوير.  

كم��ا ت�س��ري ه��ذه النتائ��ج اإىل اأن ن�س��بة تق��در 

ب��� 56 باملئة م��ن املوؤ�س�س��ات الت��ي ال متتلك 

با�س��تخدام  يتعل��ق  م��ا  يف 

االإنرتن��ت يف املبيع��ات، ف��اإن 

21 باملئ��ة فقط من ال�رصكات 
الت��ي متتلك مواقع على �س��بكة 

يف  ت�س��تخدمها  االإنرتن��ت 

مبي��ع منتجاته��ا وخدماته��ا.  

ويتف��اوت حجم املبيعات على 

�س��بكة االإنرتن��ت من موؤ�س�س��ة 

بع���ص  تبي��ع  اإذ  الأخ��رى.  

املوؤ�س�س��ات كاف��ة منتجاته��ا 

على ال�س��بكة بينم��ا ال تتجاوز 

ن�سبة مبيعات موؤ�س�سات اأخرى 

على ال�س��بكة الواحد باملئة من 

منتجاتها اأو خدماتها.

1 - مع قيمة لانحراف املعياري تبلغ 20.23 مما ي�سري اإىل تفاوت كبري يف ا�ستخدام االإنرتنت كو�سيلة للمبيعات 
بني موؤ�س�سة واأخرى.

2 - مل يتطرق امل�سح ملخرجات اأن�سطة البحث والتطوير وتقييم اآثارها على ربحية موؤ�س�سات االأعمال اأو اخرتاقها 
الأ�سواق جديدة.
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للبح��ث والتطوي��ر تن�س��د  اأو وح��دات  اأق�س��امًا 

حت�س��ني منتجاته��ا اأوخدماته��ا.  وق��د ت��راوح 

اإنف��اق موؤ�س�س��ات االأعمال امل�س��اركة بامل�س��ح 

عل��ى اأن�س��طة البح��ث والتطوير خ��ال العامني 

2010 و2011 بني قيم دنيا وعظمى متباينة 
  ومن اجلدير بالذكر 

2
يعر�سها ال�سكل )1 - 32(.

اأن قي��م عام��ل االإنح��راف املعي��اري ملقادي��ر 

اإنفاق املوؤ�س�س��ات على البحث والتطوير قاربت 

و87،000   2010 ع��ام  دوالراً   82،000
دوالراً عام 2011، م�سرية اإىل تفاوت كبري يف 

اإنفاق املوؤ�س�سات امل�ساركة على اأن�سطة البحث 

والتطوير.  كما يلحظ انخفا�ص ملمو�ص للقيمة 

العظم��ى وارتف��اع قيم��ة االنح��راف املعياري 

لاإنف��اق عل��ى البح��ث والتطوير ب��ني العامني 

2010 و2011.  

وتفي��د نتائ��ج امل�س��ح اأن 7 باملئ��ة م��ن 

املوؤ�س�س��ات امل�س��اركة قامت بتلزمي اأن�س��طة 

البح��ث والتطوير جلهات اأخرى.  واأن ن�س��بة 

االإنف��اق عل��ى ه��ذه االأن�س��طة تراوح��ت من 

اأجل هذه املوؤ�س�س��ات بني 27 و100 باملئة 

م��ن اإجم��ايل اإنفاقه��ا عل��ى اأن�س��طة البح��ث 

والتطوي��ر.  

ويف م��ا يتعل��ق باالأن�س��طة الهند�س��ية التي 

تق��وم به��ا موؤ�س�س��ات االأعم��ال الت��ي �س��اهمت 

بامل�سح، ت�س��ري النتائج اإىل اأن ن�سبة قدرها 15 

باملئ��ة فقط من هذه املوؤ�س�س��ات لديها ق�س��م اأو 

وح��دة تخت���ص بال�س��وؤون الهند�س��ية، لكن 31 

باملئ��ة من تعداد املوؤ�س�س��ات امل�س��اركة تقوم، 

على اأي حال، باأن�س��طة ميكن ت�سنيفها يف عداد 

االأن�س��طة الهند�س��ية.  ويرتاوح تع��داد القائمني 

عل��ى ال�س��وؤون الهند�س��ية �س��من جمال مت�س��ع، 

2 - 300 م��ن موظفي املوؤ�س�س��ات امل�س��اركة 
  

1
بامل�س��ح.

املنتجــات  علــى  الإنفــاق   11.6.1
والعمليات واخلدمات املبتكرة

ت�سري نتائج اال�س��تبيان اإىل اأن 288 من 

اأ�س��ل 478، اأو 60 باملئ��ة، م��ن موؤ�س�س��ات 

االأعم��ال التي �س��اركت بامل�س��ح اأنفقت عام 

5.7 ملي��ون  2011 م��ا يق��ارب جمموع��ه 
دوالر اأمريكــي عل��ى اأن�س��طة توّخ��ت منه��ا 

اأو خدم��ات  اأوعملي��ات  اخل��روج مبنتج��ات 

الغاي��ات  له��ذه  اأُنف��ق  م��ا  اأن  اإال  مبتك��رة.  

يتف��اوت من موؤ�س�س��ة الأخرى وم��ن فرع من 

ف��روع ال�س��ناعة مقارن��ة مع باق��ي الفروع 

بامل�س��ح.   امل�س��اركة  باملوؤ�س�س��ات  املمثل��ة 

وميك��ن ت�س��نيف ف��روع ال�س��ناعة املمثل��ة 

مبوؤ�س�سات االأعمال التي �سملها امل�سح �سمن 

خم�ــص فئ��ات، كما يبني اجل��دول )1 - 15( 
الذي ي�سري اإىل اأن املوؤ�س�سات النا�سطة �سمن 

قط��اع املعلوم��ات واالت�س��االت والطباع��ة 

والن���رص اأنفق��ت الن�س��بة االأكرب م��ن مواردها 

املنتج��ات  البت��كار  ترم��ي  اأن�س��طة  عل��ى 

وعمليات االإنتاج واخلدمات املت�سلة بها.  

ن�س��ب  ت��وزع  33(؛   -  1( ال�س��كل  ويب��ني 

1 - وهذا مع تفاوت ملمو�ص بني عنا�رص العينة يعرب عنه انحراف معياري تقارب قيمته 15 موظفًا.
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االإنفاق على اأن�سطة االبتكار من قبل موؤ�س�سات 

االأعم��ال النا�س��طة �س��من ثماني��ة م��ن اأك��رث 

الف��روع اإنفاق��ًا عل��ى االبت��كار باملقارن��ة مع 

كل ما اأنفقته موؤ�س�س��ات االأعمال التي �ساهمت 

بامل�سح على هذه االأن�سطة.

الخرتاع  براءات   12.6.1
وقد قامت ن�سبة �س��ئيلة، تقدر ب� 4 باملئة 

مّت  الت��ي  االأعم��ال  موؤ�س�س��ات  جمم��وع  م��ن 

ا�س��تجوابها �سمن اإطار امل�سح بت�سجيل براءات 

البتكاراتها لدى اجلهات املخت�س��ة يف لبنان، 

خ��ال العامني 2010 و2011.  بينما تقدمت 

ن�س��بة تقدر ب��� 3 باملئة م��ن هذه املوؤ�س�س��ات 

بطلب��ات لت�س��جيل ب��راءات مل��ا قام��ت ب��ه من 

مبتك��رات لدى جهات خمت�س��ة خ��ارج لبنان.  

وقامت ن�س��بة قدرها 5 باملئة من املوؤ�س�س��ات 

امل�س��اركة مبنح حقوق ا�س��تثمار م��ا كانت قد 

اأجنزت من ابتكارات جلهات اأخرى.  

اإال اأن ن�س��بة اأك��رب م��ن املوؤ�س�س��ات، تق��در 

بحواىل 26 باملئة من املوؤ�س�سات التي �ساركت 

بامل�س��ح، قامت بت�سجيل عامات جتارية لدى 

اجلهات املخت�س��ة يف لبنان.  كما قام عدد من 

املوؤ�س�س��ات تقدر ن�س��بته بحواىل 8 باملئة من 
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املجموع، بت�س��جيل ت�س��اميم �س��ناعية خال 

العام��ني 2010 و2011.  وقد ق��ام 6 باملئة 

من املوؤ�س�سات امل�ساركة اأي�سًا بت�سجيل حقوق 

للن���رص تتعل��ق مبنتجاتها.  بينما ق��ام عدد من 

املوؤ�س�س��ات امل�س��اركة تبلغ ن�س��بته 24 باملئة 

بت�سجيل عامات جتارية.  

اجلودة �سهادات   13.6.1
وتبني نتائج امل�سح اأن 135 من املوؤ�س�سات 

امل�س��اركة، اأي ن�س��بة تق��در ب��� 28 باملئ��ة من 

املجموع، �سعت للح�س��ول على �سهادات جودة 

تغط��ي االأن�س��طة االإنتاجي��ة اأو اخلدمي��ة الت��ي 

تق��وم به��ا يف لبنــان.  واأن 62 باملئة من هذه 

ال�رصكات قد ح�س��لت فعًا على �سهادات جودة 

معتمدة من قبل جهات معرتف بها دوليًا.

ختامية مالحظات   14.6.1
قّدم امل�سح اال�ستبياين العديد من املوؤ�رصات 

القّيمة التي ميك��ن البناء عليها من اأجل تطوير 

�سيا�س��ات واإط��اق مبادرات ت�س��مح بتح�س��ني 

يف  االأعم��ال  موؤ�س�س��ات  وتناف�س��ية  اإنتاجي��ة 

لبنــان.  واالرتق��اء، بالتايل، مب�س��اهماتها يف 
التنمي��ة وتاأمني طيف اأو�س��ع من فر�ص العمل.  

وبالرغم من �رصورة القيام بتق�ّص اأعمق لعديد 

م��ن اجلوانب التي غطاها امل�س��ح، اإال اأنه يبدي 

حاج��ة ما�س��ة الإعادة النظر بالكث��ري من البنى 

املوؤ�س�سية واملمار�سات املت�سلة بتحفيز ودعم 

التجدي��د واالبت��كار ل��دى موؤ�س�س��ات االأعم��ال 

اللبنانية.  

فاعتم��اد ه��ذه املوؤ�س�س��ات املح��دود على 

مراك��ز البح��وث والهيئ��ات اللبنانيــة املعنية 

باالبتكار ي�س��تدعي درا�س��ة اأعمق مل��ا تقوم به 

ه��ذه املراك��ز والهيئات م��ن برامج وم��ا تقدم 

م��ن معون��ة وم��ا تتمتع به م��ن اإمكان��ات وما 

جتاب��ه من عقب��ات وما قد يت�س��نى لها اإجنازه 

من خال �رصاكات اأو�س��ع و�س��ات اأف�س��ل مع 

اجلهات املعنية الوطني��ة واالإقليمية والدولية.  

وقد يكون من ال�رصوري اأن تعاد هيكلة الكثري 

من املراكز والهيئات الت��ي تناط اإليها موؤازرة 

موؤ�س�سات االأعمال ب�سورة جذرية.  كما يتحّتم 

عل��ى موؤ�س�س��ات االأعم��ال القيام بجه��ود اأكرب 

لتاأهي��ل وتدري��ب االأط��ر الرائ��دة يف جم��االت 

ت�سمل ت�سميم املنتجات والعمليات واملن�ساآت 

والتعاون فيم��ا بينها الإجناز البحوث "ما قبل 

التناف�سية" التي تثمر منافع ملجموعات منها، 

يف جماالت من االأمثلة عليها تعليب املنتجات 

وت�س��ويقها وتوحيد املعايري املت�س��لة باملواد 

االأولية وتقلي�ص النفايات ومعاجلتها.  

كذل��ك ف��اإن مراجع��ة اأمناط التع��اون التي 

ت�ستخدمها موؤ�س�س��ات االأعمال يف ال�سعي نحو 

التجدي��د واالبتكار ت�س��ري اإىل �رصورة تو�س��يع 

ق��درات موؤ�س�س��ات اأثبت��ت ق��دراً ملمو�س��ًا م��ن 

النج��اح يف هذا امل�س��مار.  وكما ت�س��ري نتائج 

امل�س��ح ف��اإن اإ�س��هام موؤ�س�س��ات مث��ل كفاالت 

وبريتيك يف اإحداث واإطاق موؤ�س�س��ات تناف�ص 

مبنتج��ات جديدة ومبتكرة ي�س��توجب تو�س��يع 

قدراته��ا وتك��رار ما تق��وم به �س��من جماالت 

موازية وجماورة من خال موؤ�س�سات مماثلة.

ومن جه��ة اأخرى فا ميكن اعتبار امل�س��ح 

الذي تناول��ت الفقرات ال�س��ابقة نتائجه نهاية 

املط��اف.  ب��ل ال بد اأن يتخذ اأ�سا�س��ًا لدرا�س��ات 

اأعمق تتن��اول العديد من امل�س��ائل التي اأثريت 

من خاله و�س��واها من امل�سائل التي مل يتطرق 

اإليه��ا.  ومن الواجب اأن تتناول هذه الدرا�س��ات 

اأمن��اط التجديد واالبت��كار التي من �س��اأنها اأن 

تفتح اأمام موؤ�س�سات االأعمال اللبنانية اأ�سواقًا 

اأو�س��ع نطاق��ًا، تعر�س��ها ملناف�س��ة  خارجي��ة 

اأ�س��د فت�س��حذ قدراتها وحتفزها عل��ى مزيد من 

االبت��كار وااللت��زام مبعايري اأك��رث تقدمًا.  ومن 

ال�رصوري اأن تتم درا�سات كهذه �سمن جماالت 

يتمّي��ز لبنان �س��منها مبي��زات تفا�س��لية، يف 

فروع ال�سناعات الغذائية ويف جمال اخلدمات 

الرتكي��ز  م��ع  مث��ًا،  وامل�رصفي��ة،  ال�س��ياحية 

عل��ى م��ا ميك��ن اأن ت�س��تخدمه ه��ذه الف��روع 
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م��ن تكنولوجي��ات م��ن بينه��ا تكنولوجي��ات 

املعلومات واالت�س��االت؛ وذلك بحيث يت�س��ّنى 

له��ا اخل��روج اإىل االأ�س��واق االإقليمي��ة والدولية 

م�س��طحبة العامل��ني املوؤهل��ني م��ن موظفيها 

عو�سًا عن هجرتهم فرادى لتنتفع من جهودهم 

موؤ�س�سات اأخرى يف اأنحاء العامل.

ختام��ًا، فاإن معان��اة موؤ�س�س��ات االأعمال 

يف خمتل��ف القطاع��ات، االإنتاجي��ة واخلدمية 

منه��ا، جنم��ت يف دول املنطق��ة، عام��ة، ويف 

�سوريــا، اأواًل، ث��م الأردن و لبنــان، ثاني��ًا، عن 
اأنظمة اإدارية وممار�سات قا�رصة اأدت لرتاجع 

اال�س��تثمارات ال�س��ناعية وحالت دون حيازة 

 موؤ�س�سية علمية 
ً
اأنظمة انتاج م�س��تحدثة وبنى

وتكنولوجي��ة وحواف��ز جدية لابتكار ت�س��مح 

لها مبواكبة التغريات املت�س��ارعة يف املنطقة 

والع��امل.  وبالرغم من ن�س��وء بع�ص االأن�س��طة 

الت��ي ج��ارت، واإن ب�س��ورة حم��دودة، التطور 

العاملي يف جماالت ن�س��اطها، فاإن القطاعني 

الع��ام واخلا�ص بقي��ا بعيدين عن اال�س��تفادة 

والتطوي��ر  العلم��ي  البح��ث  خمرج��ات  م��ن 

التكنولوجي.  وذلك الأ�س��باب متعددة معظمها 

بني��وي املن�س��اأ ويتطل��ب بالت��ايل مقارب��ات 

اأن ينتظ��ر تنفيذه��ا تغي��ريات  جذري��ة ال ب��د 

الق��رار  اتخ��اذ  اأ�س��اليب  يف  اأي�س��ًا  جذري��ة 

واملتابعة وامل�س��اءلة.

ا�س��تبيانية  مب�س��وح  القي��ام  اأن  ري��ب  وال 

مماثلة يف �سوريا والأردن �سيتيح الو�سول اإىل 

نتائج م�سابهة يف بع�ص جوانبها ملا وخمالفة 

يف بع�س��ها االآخر.  لكن هذه امل�س��وح �ست�سمح 

يف نهاية املطاف ب�س��ياغة �سيا�س��ات لتنمية 

قطاع��ات االقت�س��اد يف هذي��ن البلدي��ن تتيح 

ملوؤ�س�سات االأعمال النا�سطة يف هذه القطاعات 

ظروفًا اأف�س��ل لارتق��اء بتناف�س��يتها ولتوليد 

فر�ص للعمل على �ستى امل�ستويات.  

معاناة موؤ�س�س��ات االأعمال يف 

خمتلف القطاع��ات، االإنتاجية 

يف  جنم��ت  منه��ا‘  واخلدمي��ة 

ويف  عام��ة،  املنطق��ة،  دول 

االأردن  ث��م  اأواًل،  �س��وريا، 

اأنظم��ة  ع��ن  ثاني��ًا،  ولبن��ان، 

قا���رصة  وممار�س��ات  اإداري��ة 

اال�س��تثمارات  لرتاج��ع  اأدت 

ال�سناعية وحالت دون حيازة 

 
ً
اأنظم��ة انتاج م�س��تحدثة وبنى

موؤ�س�س��ية علمي��ة وتكنولوجية 

لابت��كار  جدي��ة  وحواف��ز 

ت�س��مح لها مبواكب��ة التغريات 

املنطق��ة  يف  املت�س��ارعة 

والعامل.
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اجلزء الثاين

التعليم والتنمية يف الأردن ولبنان و�سوريا
 يف العقد الأّول

من القرن احلادي والع�سرين
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تواجه الأنظمة التعليمّية يف خمتلف الدول 

حتّدي��ات عديدة ومت�شّعبة ق��د تختلف طبيعتها 

اأو حّدته��ا م��ن دولة اإىل اأخ��رى.  ولي�س من اأقّل 

هذه التحّديات حتقي��ق مواءمة التعليم والتعّلم 

مع احتياجات �ش��وق العمل ومتطّلبات التنمية 

الب�رشّي��ة الفردّي��ة واملجتمعّي��ة.  وي�شم��ل ه��ذا 

التحّدي على الأقّل ما ياأتي:

ت  تاأمني تعليم اأ�شا�شي يحّقق ما ن�شّ  -  1
علي��ه املواثي��ق الدولّي��ة، اأي اأن تكون 

غايت��ه التنمي��ة ال�شامل��ة واملتكامل��ة 

واملتوازن��ة ل�شخ�شّي��ة الطف��ل بجميع 

والفكرّي��ة،  اجل�شدّي��ة،  اأبعاده��ا، 

والعاطفّية، والجتماعّية، وغريها؛

للربام��ج  ال��كايف  التنوي��ع  تاأم��ني   -  2
واملناه��ج واأ�شالي��ب التعلي��م والتعلم 

وغريها يف التعلي��م الثانوي والتعليم 

العايل لتحقيق املواءمة، من جهة، مع 

توّجه��ات الطلبة وميوله��م وقدراتهم، 

ومن جهة ثانية، مع احتياجات ت�شيري 

�ش��ات املجتمع مبختل��ف اأنواعها 
ّ
موؤ�ش

ووظائفه��ا، وم��ع متطّلب��ات التنمي��ة 

وامل�شتدام��ة  واملتكامل��ة  ال�شامل��ة 

القت�شادّي��ة،  اأبعاده��ا،  بجمي��ع 

والجتماعّي��ة، والبيئّي��ة، والثقافّي��ة، 

وغريها.

�ش��ات املجتمع، الت��ي تتطّلب 
ّ
وت�شم��ل موؤ�ش

�شات 
ّ
م��وارد ب�رشّي��ة كف��وءة لت�شيريه��ا، املوؤ�ش

والعدلّي��ة،  والأمنّي��ة  الت�رشيعّي��ة  احلكومّي��ة، 

مبختل��ف  العاّم��ة  �ش��ات 
ّ
واملوؤ�ش والإدارات 

�ش��ات غ��ري 
ّ
اخت�شا�شاته��ا؛ كم��ا ت�شم��ل املوؤ�ش

احلكومّي��ة، م��ن مراف��ق اقت�شادي��ه وثقافّي��ة 

ومنّظمات غري حكومّية وغريها.

اأّم��ا التنمي��ة القت�شادّي��ة فت�شم��ل تعزي��ز 

الزراعة وال�شناعة والتجارة وال�شياحة مبختلف 

الالئ��ق  العم��ل  وتاأم��ني  واأن�شطته��ا  اأ�شكاله��ا 

للمواطن��ني؛ بينم��ا ت�شمل التنمي��ة الجتماعّية 

تعزي��ز ال�شّح��ة العاّم��ة والفردّي��ة، وحمارب��ة 

وتاأم��ني  املعي�ش��ة،  اأح��وال  وحت�ش��ني  الفق��ر، 

ال�شمان��ات الجتماعّي��ة، والتنمي��ة ال�شبابّية، 

وتعزي��ز امل�ش��اواة ب��ني اجلن�ش��ني، والتن�شي��ط 

املجتمع��ي، وغريه��ا.  وت�شمل التنمي��ة البيئّية 

حماي��ة البيئة مبختلف عنا�رشها وال�شتخدام 

الأمث��ل للموارد الطبيعّية.  اأّما التنمية الثقافّية 

فت�شمل رف��ع امل�شتوى التعليمي ملختلف فئات 

املجتمع، وتنمي��ة الأن�شط��ة الثقافّية مبختلف 

اأو�ش��ع  اإىل  اأوجهه��ا وتعمي��م امل�شارك��ة به��ا 

�رشائ��ح ممكنة من املواطن��ني، وتعزيز الثقافة 

 الأخالقي، والإ�شهام 
ّ

والقي��م املواطنّية واحل�س

يف حتقي��ق جمتم��ع املعرفة، وم��ا اإىل ذلك من 

اأمور.

ويتطّل��ب ه��ذا التحّدي، يف م��ا يتطّلبه، من 

ة  الأنظم��ة التعليمّي��ة مواجهة حتّدي��ات خا�شّ

ل ميك��ن من دون هذه املواجهة حتقيق اأهداف 

التنمية.  ومن هذه التحّديات التحّديان الآتيان 

اللذان لهما عالقة مبا���رشة بالتنمية مبختلف 

اأبعادها، األ وهما:

وتنمي��ة  التعّل��م  فر���ص  توف��ر  اأ - 
الكفاي��ات لأو�س��ع �سرائ��ح ممكن��ة من 
املواطنني والرق��ّي بامل�ستوى التعليمي 

لل�سّكان.
ويتحّقق ذلك عن طريق ما ياأتي:  -  1

تاأم��ني اأو�ش��ع م�شارك��ة ممكن��ة يف   -  2
برامج رعاية الطفولة املبكرة؛

تعميم التعليم الأ�شا�شي للجميع، مبا   -  3
يف ذل��ك حمو اأمية الكب��ار واليافعني، 

وتاأم��ني حد اأدنى م��ن التعّلم لل�شغار 

اإىل  يع��ودون  ل  يجعله��م  ب�ش��كل 

الأمّي��ة، وتاأم��ني فر���س التعّلم لذوي 

الحتياجات اخلا�شة؛

تاأم��ني اللتحاق بالتعلي��م الثانوي   -  4
جلمي��ع القادري��ن، بغ���سّ النظ��ر عن 

اأنواع هذا التعليم وفروعه؛
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من النادر اأن يكون لدى الدول 

العربية خطط �ش��املة للتنمية 

ومعلومات وافية ودقيقة حول 

اأ�ش��واق العم��ل واحتياجاته��ا 

م��ن املوارد الب�رشّي��ة، كما اإّنه 

م��ن الن��ادر اأن تتوافر للباحث 

الوافي��ة والدقيقة  املعلوم��ات 

حول كفايات املوارد الب�رشّية 

�شات 
ّ
املكت�ش��بة من خالل موؤ�ش

وغ��ري  النظام��ي  التعلي��م 

النظامي.  

تاأم��ني اللتح��اق بالتعلي��م الع��ايل   -  5
على اأ�شا�س اجلدارة؛

تاأمني فر�س التعلم امل�شتمر للجميع    -  6
مدى احلياة.

ب - توف��ر تعلي��م ذي نوعي��ة عالي��ة 
للجمي��ع ويف جمي��ع مراح��ل التعلي��م 

واأنواعه.
وي�شمل ذلك على الأقل ما ياأتي:

بالك��ّم  التعلي��م  مدخ��الت  تاأم��ني   -  1
ال��كايف والنوعية العالي��ة، من مرافق 

تعليمية وجتهي��زات، ومناهج وموارد 

تربوية وم�شادر تعّل��م، وبيئة تربوية 

ب�رشّي��ة  وم��وارد  واأ�رشّي��ة،  مدر�شّي��ة 

كفوءة وملتزمة، اإلخ...؛

التعلي��م  عملي��ات  ج��ودة  تاأم��ني   -  2
والتعّلم؛

تاأم��ني جودة خمرج��ات التعليم، اأي    -  3
يج��ي التعلي��م الكفاي��ات 

ّ
امت��الك خر

الالزمة لالنخراط ال�شوّي يف املجتمع 

والقي��ام بعم��ل منت��ج والإ�شه��ام يف 

التنمي��ة عل��ى اأن��واع ه��ذه الكفاي��ات 

وم�شتوياتها.

كما اإّن هناك ثالث��ة حتّديات على الأنظمة 

التعليمّية مواجهته��ا لتاأمني اجلودة املن�شودة 

له��ذه الأنظمة، ول��و اأّن �شالته��ا بالتنمية غري 

مبا���رشة.  وتكم��ن ه��ذه التحّدي��ات يف تاأمني 

الكف��اءة الداخلي��ة للنظ��ام التعليمي يف جميع 

 ، وتاأم��ني امل��وارد املالي��ة 
1
مراح��ل التعلي��م

الكافي��ة لكي ي�شتطيع النظ��ام التعليمي القيام 

 ،
2
بالوظائ��ف املنوط��ة ب��ه عل��ى اأف�ش��ل وجه 

3
مات النظام .

ّ
والإدارة احل�شنة ملختلف مقو

اأع��اله  ال��واردة  الأمثل��ة  يتاأّم��ل  م��ن  اإّن 

ب�ش��اأن املوؤ���رّشات املمك��ن اعتماده��ا لو�ش��ع 

خريط��ة تف�شيلّي��ة لأو�شاع التعلي��م يف الدول 

العربي��ة بالعالقة مع متطّلب��ات التنمية يدرك 

ل اإىل �ش��ورة وا�شحة  �رشيًع��ا �شعوب��ة التو�شّ

ودقيق��ة ومتكاملة عن ه��ذه الأو�شاع يف هذه 

ال��دول.  حيث اإّنه م��ن النادر اأن تتوافر للباحث 

ة واأوجه 
ّ
املعلومات الالزم��ة لدرا�شة اأوجه القو

اخللل يف املعادلة.

فم��ن النادر من جهة اأن يك��ون لدى الدول 

العربية خطط �شاملة للتنمية ومعلومات وافية 

ودقيقة ح��ول اأ�شواق العم��ل واحتياجاتها من 

املوارد الب�رشّية، كم��ا اإّنه من النادر اأن تتوافر 

للباح��ث املعلوم��ات الوافي��ة والدقيق��ة ح��ول 

كفايات امل��وارد الب�رشّي��ة املكت�شبة من خالل 

�ش��ات التعلي��م النظام��ي وغ��ري النظامي.  
ّ
موؤ�ش

 مقاربة ه��ذه املعادلة من خالل 
ّ

لذل��ك، تتع��ني

ما يتوافر من مقايي�س مبا�رشة، ويف حال عدم 

1 -   ي�شمل هذا التحدي على الأقل ما ياأتي: )1( تخفي�س معّدلت الر�شوب واإعادة ال�شفوف يف جميع املراحل، 
اخلا�شة من  الحتياجات  لذوي  م�شاندة  تربوية  وتاأمني خدمات  والتعلم،  التعليم  وتفريد  بو�شع مناهج مالئمة، 

الذين يعانون من �شعوبات تعلمية اأو بطء يف التعلم، وغريها من املقّومات؛ )2( تخفي�س معّدلت الت�رشب املدر�شي 

قبل احل�شول على املوؤهالت املنا�شبة، باعتماد �شيا�شات وا�شرتاتيجيات اقت�شادية واجتماعية وتربوية وغريها 

من التدابري املالئمة؛ )3( تر�شيد ا�شتخدام املوارد املادية والب�رشية واملالية واملعرفية املتاحة، باعتماد منهجية 

اخلريطة املدر�شية لن�رش التعليم، واعتماد �شيا�شات وا�شرتاتيجيات مالئمة ل�شتخدام املوارد، اإلخ...

 2 -   ي�شمل ذلك يف ما ي�شمل ما ياأتي: )1( الإنفاق الكايف على التعليم؛ )2( التوازن يف الإنفاق يف ما بني مراحل 

التعليم واأنواعه املختلفة؛ )3( التوازن يف الإنفاق يف ما بني اأوجه ال�رشف املختلفة، وبخا�شة مدى الإنفاق على 

اأن�شطة البحث والتطوير.

3 -  وي�شمل ذلك يف ما ي�شمل ما ياأتي: )1( و�شوح الأهداف وال�شيا�شات؛ )2( القدرة على و�شع خطط مالئمة وعلى 
تنفيذها ومتابعتها؛ )3( التوازن يف ما بني اأعداد القادة والإداريني واملهنيني واملعلمني؛ )4( ال�شفافية يف الإدارة 

ووجود اآليات للم�شاءلة؛ )5( ال�رشعة يف بت الأمور واملعامالت؛ )6( اإلخ...
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توافرها ا�شتخدام مقايي�س غري مبا�رشة مّما هو 

متوافر.

�شت 
ّ
ومن الالفت اأّن منظمة اليون�شكو قد كر

التقرير العاملي لر�شد "التعليم للجميع" للعام 

2012 مل�شاأل��ة العالقة ما بني الرتبية و�شوق 
العمل حتت عنوان "ال�شباب واملهارات: ت�شخري 

التعلي��م ملقت�شيات العمل"، حي��ث تدعو الدول 

اإىل "تاأمني تكافوؤ الفر�س يف التعليم املدر�شي 

متّت��ع  ل�شم��ان    ... التعلي��م  ج��ودة  وتعزي��ز 

ال�شب��اب باملجموع��ة الوا�شع��ة م��ن امله��ارات 

الت��ي يحتاجون اإليها لتح�ش��ني اآفاق ح�شولهم 

عل��ى عم��ل ...  )لكي ل يكون��وا( عر�شة للبطالة 

  ولتمك��ني الأك��ر 
1
اأو للعم��ل باأج��ور متدّني��ة

حاج��ة منه��م م��ن الإف��الت م��ن براث��ن الفقر.  

وم��ن التداب��ري التي تن��ادي به��ا اليون�شكو يف 

ه��ذا ال�شبيل تعمي��م التعليم الأ�شا�ش��ي من اأجل 

اكت�شاب امله��ارات الأ�شا�شّية املتمّثلة بالقراءة 

والكتابة واحل�ش��اب، وتعزيز اكت�شاب املهارات 

ع��ة، 
ّ
متنو و�شعّي��ات  يف  لال�شتخ��دام  القابل��ة 

مثل مه��ارة حّل امل�شائل، ومه��ارات التوا�شل، 

وامله��ارات الت��ي يتطلّبها ا�شتعم��ال التقانات 

��ة يف املرحلة العليا  احلديث��ة، وغريها، بخا�شّ

من التعليم الثانوي والتدريب يف مواقع العمل، 

وتعزي��ز اكت�ش��اب امله��ارات التقنّي��ة واملهنّية 

اإن يف التعلي��م النظامي اأو غ��ري النظامي، مثل 

التاأهيل والتدريب يف مواقع العمل.

الأردن  حالة   1.  2
مقّدمة  1.1.2

ي�شع��ب الكالم ع��ن التعليم والتنمية يف 

خ�شائ�ش��ه  اإىل  ق 
ّ
التط��ر دون  م��ن  الأردن 

الناحي��ة  ��ة.  فم��ن 
ّ
��ة والدميغرافي

ّ
اجلغرافي

ة، يغل��ب على اأر�س الأردن الطابع 
ّ
اجلغرافي

ال�شح��راوي و�شب��ه ال�شح��راوي، ول تبل��غ 

��ة اأك��ر م��ن 7،8 % م��ن 
ّ
الأرا�ش��ي املروي

جممل م�شاحته، كما ل يزيد ت�شاقط الأمطار 

ا، بحي��ث يعترب الأردن 
ًّ
ع��ن 200 ملم �شنوي

من بني الدول الأكر عجًزا للمياه، وي�شعب 

بالتايل عليه العتماد على اأرا�شيه لتطوير 

الزراع��ة وتربي��ة املوا�شي على �ش��كل وا�شع 

 .  يف الوقت نف�شه، 
2
لتحقي��ق الأمن الغذائ��ي

ة 
ّ
ل تزخ��ر الطبيعة يف الأردن مبوارد طبيعي

ة، ما عدا البوتا�س؛ فهو بالتايل يعتمد 
ّ
�شخي

اعتم��اًدا �شبه كّلي على الطاق��ة امل�شتوردة.  

لك��ّن الأردن يتمّت��ع بتاري��خ عري��ق خّلف��ت 

��ة 
ّ
في��ه احل�ش��ارات املتعاقب��ة مع��امل اأثري

قّل نظريه��ا يف العامل، كم��ا اإّن يف طبيعته 

الكثري م��ن املعامل واخل�شائ���س التي تثري 

��اح.  لذلك، لي�س اأم��ام الأردن 
ّ
اهتم��ام ال�شي

لتحقي��ق التنمية ال�شامل��ة واملتكاملة �شوى 

ال�شياح��ة  اأ�شا�ش��ي عل��ى  ب�ش��كل  العتم��اد 

ال�شناع��ات  وعل��ى  اأنواعه��ا،  مبختل��ف 

��ة واخلدمات، كم��ا على ال�شتثمار 
ّ
التحويلي

��ة الق��ادرة على 
ّ
يف تطوي��ر امل��وارد الب�رشي

ال�شتجاب��ة ملتطّلب��ات ه��ذه التنمية وعلى 

الإ�شه��ام، ب�شكل اأو باآخ��ر، يف اجلهود الآيلة 

اإليه��ا، وم��ن ذل��ك العم��ل يف اخل��ارج، كما 

ة 
ّ

��ني العاملني بخا�ش
ّ
يح�شل اليوم لالأردني

ت�شه��م  والذي��ن  ��ة، 
ّ
العربي اخللي��ج  دول  يف 

ة ب�شكل ملحوظ، مع العون 
ّ
حتويالتهم املالي

الدويل الذي يتلّقاه الأردن، يف زيادة الناجت 

ظ��روف  حت�ش��ني  ويف  الإجم��ايل   
ّ
القوم��ي

العي�س لل�شّكان.

1 -     منّظمة الأمم املّتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليون�شكو( )2012(.  التقرير العاملي لر�شد التعليم للجميع 
.24 – ال�شباب واملهارات: ت�شخري التعليم ملقت�شيات العمل )ملّخ�س(.  باري�س: اليون�شكو.  �س.    2012

الزيتون وم�شتّقاته،  ال�شلع، مثل  قليل من  �شوى يف عدد  الغذائّية  املواد  الذاتي من  الكتفاء  الأردن  يوؤّمن  2 - ل 
الإح�شاءات  دائرة  الها�شمّية،  الأردنية  اململكة  امل�شدر:  الدجاج.   وحلم  والبي�س  واحلليب  والبطاطا،  والبندورة 

العاّمة.  الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدول 1. 4. 5.
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��ة، فاإ�شافة 
ّ
��ا م��ن الناحي��ة الدميغرافي

ّ
اأم

��ة عالية كانت تزيد 
ّ
ة طبيعي

ّ
اإىل زي��ادة �شّكاني

ا لعقود عديدة ب�شكل  بو�شوح ع��ن 3 % �شنويًّ

يره��ق جه��ود التنمي��ة، �شه��د الأردن حركات 

متتالي��ة م��ن الن��زوح الكثيف م��ن الأردنيني 

املقيم��ني يف اخل��ارج، مث��ل م��ا ح�ش��ل يف 

اء ح��رب اخلليج، اأو من 
ّ
الع��ام 1991 م��ن جر

��ني بعد 
ّ
غ��ري الأردني��ني، مث��ل ن��زوح العراقي

حرب الع��راق يف الع��ام 2003 وقبله، خالل 

ني 
ّ
احل�شار الدويّل على العراق، ونزوح ال�شوري

من��ذ العام 2011، بغ���سّ النظر عن الرتكيبة 

��ة لل�شع��ب الأردين ال��ذي يتاأّل��ف م��ن 
ّ
ال�شّكاني

ني ومن نازحي 
ّ
�ش��ّكان �رشق��ي الأردن الأ�شلي

��ة، بخا�شة بعد نكب��ة فل�شطني 
ّ
ال�شّف��ة الغربي

يف الع��ام 1948 وهزمي��ة 1967.  كم��ا اإّن 

الأردن اعتمد �شيا�ش��ة الباب املفتوح للعمالة 

��ة، ما اأّدى اإىل وج��ود عدد كبري منهم 
ّ
الأجنبي

على اأرا�شيه.

والرق��ّي  التعّل��م  فر���ص   2.1.2
بامل�ستوى التعليمي لل�سكان

حّق��ق الأردن خط��وات متقّدم��ة يف جم��ال 

تاأم��ني فر���س التعلي��م للجمي��ع.  فف��ي الع��ام 

2009 مل تتج��اوز الأمّية عن��د البالغني )15 
�شنة فما ف��وق( 3،7 % عند الذكور و10،4 % 

 ، مبعّدل عام بلغ يف العام 2012 
1
عن��د الإناث

  وبلغت يف العام 2009 ن�شبة الذين 
2
.%  6،7

ينه��ون ال�شف اخلام���س الأ�شا�شي 98،25 %، 

كما بلغ��ت ن�شبة اللتحاق الإجم��ايل بالتعليم 

  وبلغت يف العام 2012 
3
الأ�شا�ش��ي 100 %.

ن�شب��ة اللتحاق الإجم��ايل بالتعلي��م الثان�وي 

  كما قفزت ن�شبة اللتحاق يف ال�شف 
4
.% 82

الثاين من ريا�س الأطفال من %35 يف العام 

  
6
.  2012 الع��ام  % يف   57،5 اإىل   

 5
 2005

وقد حلظت الأجن��دة الوطنّية 2015-2006، 

الت��ي ت�ش��ّكل بالفع��ل ال�شرتاتيجي��ة الوطنّي��ة 

للتنمية، يف ما حلظ��ت، يف اأفق 2017، زيادة 

ن�شب��ة اللتحاق الإجم��ايل بالتعليم العايل من 

7
.%  50 % اإىل   35

امل�شت��وى   )1  -  2( اجل��دول  ويعر���س 

بح�ش��ب  ��ني 
ّ
لالأردني ��ل 

ّ
املح�ش التعليم��ي 

)بالن�ش��ب  واجلن���س  ����ة 
ّ
العم��ري الفئ��ات 

ة 25 - 29 
ّ
ا من الفئ��ة العمري

ً
��ة( بدء

ّ
املئوي

 ويظه��ر من هذا اجلدول 
8
يف الع��ام 2012. 

امل�شت��وى  يف  الذك��ور  عن��د   
ّ
ن�شب��ي رك��ود 

ة 
ّ
��ل م��ا بني الفئ��ة العمري

ّ
 املح�ش

ّ
التعليم��ي

ة 50 - 59 
ّ
25 - 29 �شن��ة والفئة العمري

�شنة، حيث مل يتقّدم معّدل �شنوات التمدر�س 

�شوى �شنة واحدة وح�شل انتقال طفيف من 

اإنه��اء التعلي��م البتدائي اإىل اإنه��اء التعليم 

ا عند الإناث، فقد ح�شل تقّدم 
ّ
الأ�شا�ش��ي.  اأم

اإذ  التمدر���س،  �شن��وات  ملح��وظ يف مع��ّدل 

انتق��ل خ��الل 25 �شنة م��ن 7،6 �شنوات اإىل 

11،8 �شن��وات واأ�شبح��ت الإناث من الفئة 
العمري��ة 25 - 39 يفق��ن الذك��ور من حيث 

هذا املعّدل.

1 - اململكة الأردنية الها�شمّية - وزارة التخطيط والتعاون الدويل.  الربنامج التنفيذي التنموي 2011 - 2013.  
�س.  144.

.33 2 -  اململكة الأردنية الها�شمّية )2013(.  البيان الوزاري حلكومة دولة الدكتور عبداهلل الن�شور.  �س.  
.144 2013.  �س.    - 2011 3 -  الربنامج التنفيذي التنموي 

.33 4 -  البيان الوزاري حلكومة دولة الدكتور عبداهلل الن�شور.  �س.  
.25 2015: الأردن الذي نريد.  �س.    - 2006 5 -  اململكة الأردنية الها�شمّية.  الأجندة الوطنّية 

.33 6 -  البيان الوزاري حلكومة دولة الدكتور عبداهلل الن�شور.  �س.  
.26 2015.  �س.    - 2006 7 -  الأجندة الوطنّية 

�شنة(   24  -  15( الأدنى  العمرّية  للفئات  ل  املح�شّ التعليمي  امل�شتوى  اجلدول  هذا  يف  بالعتبار  يوؤخذ  مل    -  8
لكون الق�شم الكبري منها ل يزال على مقاعد الدرا�شة.

حّقق الأردن خط��وات متقّدمة 

يف جمال تاأمني فر�س التعليم 

للجميع.  ففي العام 2009 مل 

تتجاوز الأمّية عند البالغني

)15 �شن��ة فما ف��وق( 3،7 % 

عن��د الذك��ور و10،4 % عن��د 

الإن��اث33، مبع��ّدل ع��ام بلغ 

  .%  6،7  2012 الع��ام  يف 

وبلغ��ت يف العام 2009 ن�شبة 

الذين ينه��ون ال�شف اخلام�س 

كم��ا   ،%  98،25 الأ�شا�ش��ي 

بلغت ن�شبة اللتحاق الإجمايل 

بالتعلي��م الأ�شا�ش��ي 100 %.  

وبلغ��ت يف العام 2012 ن�شبة 

اللتح��اق الإجم��ايل بالتعليم 

الثان��وي 82 %.  كم��ا قف��زت 

ال�ش��ف  يف  اللتح��اق  ن�شب��ة 

الثاين من ريا�س الأطفال من 

اإىل   2005 % يف الع��ام   35
.2012 % يف العام   57،5
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التعليم جودة   3.1.2
بالرغم م��ن اجلهود احلثيث��ة التي بذلها 

��ة املنا�شبة، 
ّ
الأردن لتاأم��ني البيئ��ة التعليمي

ة ومناهج، واإعداد معّلمني، 
ّ
من مرافق تعليمي

وربطه��ا  باحلوا�شي��ب  املدار���س  وتزوي��د 

 ،
1
)2012 الع��ام  يف   %  89( بالنرتن��ت 

 مبوؤّه��الت املعّلمني ومبهاراتهم يف 
ّ
والرقي

ا�شتخ��دام احلا�ش��وب، وغري ذل��ك من حت�شني 

يف مدخ��الت التعلي��م، بقي��ت ن�شب��ة حتقيق 

كفايات التعّلم لدى الطلبة يف حدود 64 % 

ال�شه��ادة  امتحان��ات  يف  النج��اح  وبق��ي 

ا اأداء تالمذة 
ّ
 اأم

2
ة يف حدود 54 % . 

ّ
الثانوي

��ة، فق��د بل��غ 
ّ
الأردن يف الختب��ارات الدولي

طه لل�شف الثامن الأ�شا�شي، يف العام 
ّ
متو�ش

عالم��ات،   406 ��ات، 
ّ
الريا�شي يف   2011

ًطا ال��دول العربية الإحدى ع�رشة التي 
ّ
متو�ش

، ويف العلوم 449 
3
�شارك��ت يف هذا التقييم 

عالم��ة، مقارنة مع املع��ّدل العاملي املحّدد 

1 -     البيان الوزاري حلكومة دولة الدكتور عبداهلل الن�شور.  �س.  33.
.33 2 -  البيان الوزاري حلكومة دولة الدكتور عبداهلل الن�شور.  �س.  

3 -IEA )2012(.  TIMSS 2011 International Students Achievement in Math-

ematics.  Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center; Lynch School of 
Education، Boston College.
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ًئ��ا يف ه��ذا املج��ال 
ّ
500 نقط��ة، متبو ب��� 

املرتب��ة الثالث��ة ب��ني ال��دول العربي��ة بع��د 

 ، ومل 
1
ة املّتح��دة والبحرين

ّ
الإم��ارات العربي

ني من التالمذة �شوى 
ّ
يتخّط املعّدلني العاملي

ات وحواىل 
ّ
م��ا يق��ارب 20 % يف الريا�شي

30 % يف العلوم.  وكذلك كانت احلال يف 
الع��ام 2009 يف م��ا يتعّل��ق بالختب��ارات 

التي تقوم بها منظم��ة التعاون القت�شادي 

والتنمي��ة؛ فق��د ح�ش��ل تالم��ذة الأردن على 

��ات، وعلى 415 
ّ
387 عالم��ة يف الريا�شي

عالم��ة يف العلوم، وعل��ى 405 عالمات يف 

ا 
ّ
 عاملي

ّ
��ة، مقارن��ة مع مع��ّدل مق���

ّ
القرائي

.
 2

يوازي 500 عالمة

��ا يف التعلي��م الع��ايل، فقد دّل��ت اإحدى 
ّ
اأم

الدرا�ش��ات التي اأجريت يف العام 2003 على 

ت��ديّن اأداء طلبة اجلامعة امل�شاركة من الأردن 

الأعم��ال، حي��ث  اإدارة  يف اختب��ار دويّل يف 

مل يبل��غ اأّي م��ن طلبة ه��ذه اجلامع��ة املعّدل 

املتوّق��ع يف اأّي م��ن ميادي��ن تدري���س اإدارة 

الأعم��ال، بالرغ��م م��ن اأّن املنه��اج الدرا�شي 

 .  ويورد تقرير 
3
يلحظ خمتلف هذه امليادي��ن

��ة للع��ام 2011 - 2012 
ّ
التناف�شي��ة الدولي

  
4
ال��ذي ين�رشه املنت��دى القت�ش��ادي العاملي

اأّن مدي��ري ال���رشكات امل�شتطلع��ني يعط��ون 

"جودة معاهد اإدارة الأعمال" عالمة 3،9 من 
اأ�ش��ل 7، جاعل��ني الأردن يف املرتب��ة 85 ما 

تها 
ّ
ب��ني ال� 142 دولة الت��ي مّت تقييم تناف�شي

ة.
ّ
الدولي

لكّن الأخطر من ذلك قد يكون �شعف ثقة 

��ة يف الأردن مبوؤّهالت 
ّ
الطبق��ة القت�شادي

ة.  
ّ
يج��ي التعلي��م وباأخالقياته��م املهني

ّ
خر

ة للعام 
ّ
فقد اأتى يف تقري��ر املناف�شة الدولي

ات 
ّ
اأخالقي "ال�شعف يف   2012  - 2011

ة" يف 
ّ
العم��ل ل��دى الق��وى العامل��ة الوطني

ق��ات 
ّ
املعو ب��ني  م��ن  ال�شاد�ش��ة  املرتب��ة 

اخلم�شة ع�رش ملمار�شة الأ�شغال يف القطاع 

ق��ات( 
ّ
 )9،1 % م��ن جمم��ل املعو

ّ
اخلا���س

كما يراه��ا مديرو ال���رشكات امل�شتطلعون، 

يلي��ه مبا�رشة "ع��دم مالءم��ة تعليم القوى 

العامل��ة" )7،5 %(، بينم��ا حتت��ّل �شدارة 

"البريقراطي��ة   )% 12،8( ق��ات 
ّ
املعو

 �شائر عنا�رش 
ّ

ا يف ما يخ�س
ّ
ة".  اأم

ّ
احلكومي

��ة الت��ي حلظته��ا درا�ش��ة املنتدى 
ّ
التناف�شي

واملتعّلقة بالرتبية والتعليم فاإّن العالمات 

التي اأعطاها مديرو ال�رشكات امل�شتطلعون 

كم��ا �شائر املعطيات املاأخ��وذة بالعتبار 

ا )ما 
ًّ
ت�ش��ع الأردن يف مراتب متقّدمة ن�شبي

ب��ني املرتب��ة 44 واملرتب��ة 68 م��ن اأ�شل 

 تدريب العاملني 
ّ

142( اإل يف م��ا يخ���س
ال��ذي ت�شع قّلة انت�ش��اره الأردن يف مرتبة 

 .  ويوؤّكد 
5
متاأّخ��رة )103 من اأ�ش��ل 142(

ة يف الأردن 
ّ
�شعف ثقة الطبق��ة القت�شادي

يج��ي التعلي��م م��ا كانت قد 
ّ
مبوؤّه��الت خر

اأظهرت��ه درا�شة مناخ ال�شتثم��ار التي قام 

به��ا البنك ال��دويل، حيث اأعل��ن 44 % من 

��ة اأّن عدم مالءمة 
ّ

�ش��ات العمل اخلا�ش
ّ
موؤ�ش

ا 
ًّ
تعليم القوى العاملة ي�ش��ّكل عائًقا اأ�شا�شي

 ، كما اأّن اإحدى 
1
ها

ّ
��ات ال�رشكة ولنمو

ّ
لعملي

1 -   IEA )2012(.  TIMSS 2011 International Students Achievement in Science.  

Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center; Lynch School of Educa-

tion، Boston College.

2 - OECD )2010(.  PISA 2009 Results: Executive Summary.

3 - UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States )2005(.  ETS 
Assessment Final Report.  Beirut: UNEDBAS.

4 - World Economic Forum )2011(.  The Global Competitiveness Report 2011-

2012.  Geneva: The World Economic Forum.

5 - Ibidem.
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وت�ش��ري املعطي��ات املتوافرة 

اإىل اأّن ح��واىل ثلث��ي الق��وى 

العامل��ة يف الأردن يعمل��ون 

يف القطاعات الأربعة الآتية: 

والدف��اع،  ��ة 
ّ
العام الإدارة 

التجارة، التعليم، وال�شناعات 

��ة.  كم��ا يظه��ر م��ن 
ّ
التحويلي

اأّن التعلي��م  ه��ذه املعطي��ات 

الرئي�ش��ي  املي��دان  ي�ش��ّكل 

 ،)%  42،2( الإن��اث  لعم��ل 

ة 
ّ
التحويلي ال�شناع��ات  تلي��ه 

)15،7 %( وال�شح��ة والعمل 

 )%  13،1( الجتماع��ي 

��ا 
ّ
اأم %؛   71 جمموع��ه  مل��ا 

امليادي��ن الثماني��ة الأخرى، 

ة، 
ّ
مب��ا يف ذل��ك الإدارة العام

ف��ال ي�شّغل اأّي منه��ا اأكر من 

% من الإناث.  9

ة 
ّ
الدرا�ش��ات الت��ي ت�شري اإليه��ا ال�شرتاتيجي

ة للت�شغيل 2011 - 2020 اأظهرت 
ّ
الوطني

رون اأّن التعليم ل 
ّ
اأّن "اأ�شح��اب العمل يتذم

ة اإىل حّد كاٍف"، 
ّ
يتناول النواح��ي التطبيقي

ة 
ّ
حي��ث بلغت ن�شبة مديري امل��وارد الب�رشي

الذين اأفادوا باأّن الطلبة ميتلكون املهارات 

 
ّ

املنا�شب��ة مل تتع��ّد 10 % يف م��ا يخ���س

 
ّ

��ة و 16 % يف ما يخ�س
ّ
امله��ارات املهني

يجي التدريب املهني 
ّ
ة خلر

ّ
املهارات الفردي

يج��ي اجلامع��ات، 
ّ
و 22 % و 25 % خلر

الأخ��رية  املرتب��ة  يف  الأردن  ي�ش��ع  مب��ا 

ة، واملغرب، 
ّ
ة ال�شعودي

ّ
جتاه اململكة العربي

. 
2
واليمن، وم�رش

العمل �سوق  بنية   4.1.2
طة الدخل 

ّ
ُيعت��رب الأردن من ال��دول املتو�ش

ط��ة املوقع على �شّل��م التنمية الب�رشّية 
ّ
واملتو�ش

�شة لل�شح��ة وللرتبية  بف�ش��ل امل��وارد املخ�شّ

التي رفعت من العمر املتوّقع عند الولدة ومن 

امل�شت��وى التعليم��ي لل�شّكان، اأك��ر منه بف�شل 

الدخ��ل القوم��ي للف��رد.  وُتعترب ن�شب��ة ال�شّكان 

النا�شط��ني  ف��وق(  وم��ا  �شن��ة   15( البالغ��ني 

ا، اإذ اإّنها تراوحت ما  ا منخف�شة ن�شبيًّ اقت�شاديًّ

بني الع��ام 1993 والع��ام 2011 عند الذكور 

م��ا ب��ني 71،2 % و62،8 % بانخفا�س �شبه 

، وعن��د الإن��اث م��ا ب��ني 10،4 % يف 
ّ
م�شتم��ر

 2009 الع��ام  14،9 % يف  و   2004 الع��ام 

مع مع��ّدلت ما ب��ني هذين احلّدي��ن منذ العام 

 2011 الع��ام  وحت��ى   )% 12،4(  1993
)14،7 %(، مبجم��وع تراوح ما بني 37،4 % 

يف العام��ني 2003 و 2004 و 42،4 % يف 

 ح��واىل 39 - 40 % 
ّ
الع��ام 1993، لي�شتق��ر

م��ا بني العام��ني 2007 )39،8 %( و 2011 

.
3
 )% 39(

والالفت لالنتب��اه يف بنية �شوق العمل يف 

الأردن اأّنه يف العام 2010 كان 35،2 % من 

الق��وى العامل��ة الأردني��ة يعمل��ون يف القطاع 

، بانخفا���س عّم��ا كانت احلال��ة عليه 
4
الع��ام 

ا يف  �شابًق��ا؛ ولكّن هذه الن�شب��ة تبقى عالية جدًّ

��ا.  اإّنا  م��ا يعترب اقت�ش��اًدا غ��ري موّجه مركزيًّ

���س ع��ن 
ّ
يظه��ر اأّن املب��ادرات احلكومّي��ة تعو

�شع��ف ا�شتثمارات القط��اع اخلا�ّس، ول يظهر 

اأّن هناك نّي��ة لإبدال هذه املعادلة اإل تدريجيًّا 

من خالل ت�شجيع ا�شتثمارات القطاع اخلا�س، 

ة الأجنبّية.  وقد �شّكلت الإناث 35،2%  وبخا�شّ

من جممل العاملني يف القطاع العام، بينما مل 

ت�شّكل �ش��وى 20،8 % من جممل العاملني يف 

. 
5
القطاع اخلا�س

  اإىل اأّن حواىل 
6
وت�شري املعطيات املتوافرة

ثلث��ي الق��وى العامل��ة يف الأردن يعمل��ون يف 

العاّم��ة  الإدارة  الآتي��ة:  الأربع��ة  القطاع��ات 

1 -  World Bank )2006(.  Investment Climate survey Online.  Cited in World 
Bank )2008(.  Hashemite Kingdom of Jordan – Resolving Jordan’s Labor Market 
Paradox of Concurrent Economic Growth and High Unemployment.  Wash-

ington: Social and Economic Development Group، Middle East and north Af-

rica Region.  Report No.  39201-JO.  p.  42.

2 -   اململكة الأردنية الها�شمّية.  ال�شرتاتيجّية الوطنّية للت�شغيل 2020-2011.  �س.  59.
3 - اململكة الأردنية الها�شمّية، دائرة الإح�شاءات العاّمة.  الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدول 17.4.  يبدو 

من املعطيات املتوافرة اأّن هذه الن�شب ل تت�شّمن العمالة غري املنّظمة، ول�شّيما يف القطاع الزراعي.

-  الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدولن 4.1 و 4.2.  ح�شابات املوؤّلف.  4
-  الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011.  5

6 - الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدول 4. 4.  ح�شابات املوؤّلف.  واململكة الأردنية الها�شمّية، وزارة العمل.  
�شوق العمل الأردين  بالأرقام 2010؛ اجلدول 21.  يجدر التنويه اإىل عدم تطابق الأرقام اخلام بني هذين امل�شدرين 

احلكومّيني. 
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ه��وؤلء  ويعم��ل  عام��اًل.    121،724 ق��دره 

 %  90،7( ال�شاحق��ة  باأكرّيته��م  واأولئ��ك 

موؤّه��الت  تتطّل��ب  ل  مه��ن  يف   )%  94،5 و 

 .  وي�ش��ّكل امل�رشّيون اجلزء الأكرب من 
3
عالية

الذك��ور )73،4 %(، بينم��ا ت�ش��ّكل العامالت 

م��ن جن�شّي��ات غ��ري عربّي��ة اجل��زء الأكرب من 

��ا اإذا اأخ��ذ بالعتبار 
ّ
.  اأم

4
الإن��اث )91،2 %( 

العاملون يف القطاع القت�شادي غري املنّظم، 

ال 
ّ
ول�شّيم��ا يف الزراع��ة، فق��د بلغ ع��دد العم

غ��ري الأردنّيني الذين يحمل��ون ت�شاريح عمل 

والذي��ن يعمل��ون يف القطاع��ني املنّظم وغري 

 ،
5
املنّظم يف الع��ام 2011 280،263 عاماًل

ح��واىل 83 % منه��م م��ن الذك��ور م�رشّيون 

يعمل��ون يف خمتل��ف امليادي��ن، ول�شّيما يف 

1 -   الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدول 4. 6.  ح�شابات املوؤّلف.
2 - الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدول 4.22.  لأجل احت�شاب معّدل �شنوات التمدر�س، اأعطيت يف هذا اجلدول 
اأقّل من ثانوي = 8 �شنوات متدر�س؛ )3( امل�شتوى  اأّمي = �شفر؛ )2(  ل: )1(  القيم الآتية للم�شتوى التعليمي املح�شّ

ط = 14 �شنة؛ )5( امل�شتوى اجلامعي = 16 �شنة متدر�س.
ّ
الثانوي = 12 �شنة متدر�س؛ )4( م�شتوى الدبلوم املتو�ش

3 -  الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدولن 4.1 و 4.2.  ح�شابات املوؤّلف.
4 -  الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدول 4.8.  ح�شابات املوؤّلف.

250،000 عامل  و   150،000 ما بني  اأّن هناك  اإىل   2011-2020 للت�شغيل  الوطنّية  ال�شرتاتيجّية  ت�شري   -  5
وافد غري موّثق لدى ال�شلطات، وبذلك تكون تقديرات عدد العّمال الوافدين ترتاوح ما بني 450،000 و 550،000 

عامل.  �س.  34.

وال�شناع��ات  التعلي��م،  التج��ارة،  والدف��اع، 

التحويلّي��ة.  كم��ا يظهر من ه��ذه املعطيات اأّن 

التعلي��م ي�شّكل املي��دان الرئي�شي لعم��ل الإناث 

التحويلّي��ة  ال�شناع��ات  تلي��ه   ،)% 42،2(

الجتماع��ي  والعم��ل  وال�شح��ة   )% 15،7(

)13،1 %( مل��ا جمموعه 71 %؛ اأّما امليادين 

الثماني��ة الأخرى، مبا يف ذل��ك الإدارة العاّمة، 

.
1
فال ي�شّغل اأّي منها اأكر من 9 % من الإناث

ويعر�س اجلدول )2-2( امل�شتوى التعليمي 

للم�شتغلني الأردنيني يف العام 2011.  ويظهر 

من هذا اجل��دول اأّن هناك فروقات وا�شحة يف 

امل�شت��وى التعليمي بني الق��وى العاملة الذكور 

والقوى العاملة الإناث، ل�شالح الإناث اللواتي 

ط م�شتواه��ّن التعليمي بحواىل 14 
ّ
يق��ّدر متو�ش

�شنة متدر�س، حيث يبلغ من هّن من م�شتوى ما 

ط 
ّ
بع��د الثانوي 75،2 %، بينم��ا ل يبلغ متو�ش

�شن��ي التمدر�س عن��د الذكور �ش��وى 11،2 �شنة 

متدر���س، وجند 56،1 % منهم من م�شتوى اأقّل 

 .  وميك��ن اأن ُيع��زى بع�س هذه 
2
م��ن الثان��وي

الفروق��ات اإىل دخول الإن��اث احلديث اإىل عامل 

ع يف الفر�س التعليمّية لهّن 
ّ
العمل بف�شل التو�ش

وع��زوف الأقّل تعليًما منه��ّن عن ممار�شة عمل 

خارج املنزل لقاء اأجر.

والهجرة الوافدة  العمالة   5.1.2
�شّكل��ت العمال��ة الواف��دة يف العام 2010 

17،3 % م��ن جمم��ل العامل��ني يف القط��اع 
جمم��ل  م��ن   % و1،5  املنّظ��م  اخلا���س 

العامل��ني يف القط��اع الع��ام، بع��دد اإجم��ايل 
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الزراع��ة )45،6 %(، تليها التجارة واملطاعم 

 اخلدمات الجتماعّية 
ّ
والفنادق )15،5 %( ثم

وال�شخ�شّية، وال�شناعات التحويلّية )13،8% 

ا الإناث فياأتني ب�شكل عام من 
ّ
لكّل منهما(.  اأم

اإندوني�شي��ا و�رشيالن��كا والفيليب��ني )90 %( 

ويعم��ل 95 % منه��ّن يف اخلدم��ة املنزلّي��ة.  

ويف م��ا ع��دا اخلدم��ة املنزلّي��ة لي���س لالإناث 

ح�ش��ور يذك��ر �ش��وى يف مي��دان ال�شناع��ات 

 5330 لالأجنبّي��ات  توّف��ر  الت��ي  التحويلّي��ة 

ا الذكور فلهم ح�شور ملحوظ 
ّ
فر�شة عم��ل.  اأم

يف خمتل��ف ميادي��ن الن�ش��اط القت�شادي ما 

عدا يف اإمدادات الكهرباء والغاز واملياه حيث 

ح�شورهم �شبه معدوم، ويحظى بالعدد الأكرب 

كّل م��ن مي��دان الزراع��ة )اأكر م��ن 89،000 

فر�شة عم��ل(، وال�شناع��ات التحويلّي��ة )اأكر 

م��ن 53،000 فر�ش��ة(، والتج��ارة واملطاعم 

واخلدم��ات  فر�ش��ة(،   31،630( والفن��ادق 

الجتماعّي��ة وال�شخ�شّية )اأك��ر من 29،000 

( والبناء والت�شييد )اأكر من 19،000 
1
فر�شة

فر�ش��ة( .  وق��د �ش��ّكل الذي��ن اأكمل��وا التعلي��م 

الأ�شا�ش��ي وما دون يف الع��ام 2010 91 % 

لني لدى 
ّ
م��ن جمم��ل العم��ال الوافدي��ن امل�شج

وزارة العم��ل، بينم��ا �ش��ّكل حامل��و موؤه��الت 

التعلي��م الثانوي اأو ما يزيد 7،7 % من هوؤلء 

. 
2
ال

ّ
العم

باملقاب��ل، ي�شهد الأردن هجرة ن�شبة كبرية 

��ة اإىل دول اخلليج  من الق��وى العامل��ة، بخا�شّ

العربّي��ة وليبي��ا الت��ي بلغ��ت تقديراته��ا للعام 

عام��ل   141،000 ع��ن  يق��ّل  ل  مب��ا   2008
)با�شتثن��اء البحري��ن(؛ كم��ا �شّجل وج��ود اأكر 

يف  الأردن  يف  مول��ود  عام��ل   36،000 م��ن 

دول منظم��ة التع��اون القت�ش��ادي والتنمي��ة 

)با�شتثناء اأملانيا التي مل تتوافر منها معطيات 

بهذا اخل�شو�س(، بخا�شة يف الوليات املتحدة 

.  وهوؤلء 
3
الأمريكّية )74 % من جممل هوؤلء(

املهاج��رون ه��م بالإجم��ال م��ن اجلامعّي��ني 

والعم��ال امله��رة، على اأقّل تعدي��ل، ومن حملة 

. 
4
�شائر املوؤهالت العالية

البطالة   .6  .1  .2
بالرغ��م م��ن هج��رة الق��وى العامل��ة التي 

ت�ش��ّكل ما ل يقّل عن 17 % من القوى العاملة 

الأردنّي��ة الفعلّية، تراوحت ن�شب��ة البطالة عند 

الذك��ور بني الع��ام 2000 والع��ام 2011 ما 

ب��ني 10.1 % و 14 %، بينم��ا بلغ��ت اأوجها 

اإىل  وتراجع��ت   )%  16،8(  1993 الع��ام  يف 

الع��ام  لتبل��غ يف   ،1999 الع��ام  % يف   9،8
2011 %11.  اأّم��ا عند الإناث، فقد تراوحت 
ن�شب��ة البطالة ما بني 20،8 % و29،4 % ما 

ب��ني الع��ام 1994 )29،4 %( والعام 2011 

)21،2 %( مع ا�شتثناء واحد يف العام 2004 

  وق��د اأ�شابت البطالة 
5
حي��ث بلغت 16،5 % .

يف الع��ام 2011 ب�ش��كل خا���س الإن��اث م��ن 

ال�رشيح��ة العمرّي��ة 15 - 24 �شنة )42،1 %( 

وال�رشيحة العمرّية 25 - 39 �شنة )52،8 %(، 

والذكور من ال�رشائح العمرّية نف�شها )33،3 % 

و 35،7 %( ومن ال�رشيحة العمرّية 15 - 19 

1 -   الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدول 4.12.  ح�شابات املوؤّلف.
 2 -  �شوق العمل الأردين بالأرقام 2010؛ اجلدول 49.

  3 - Saif، Ibrahim and El-Rayyes، Thoraya )2010(.  Labour Market Performance 
and Migration Flows in Jordan.  In Labour Market Performance and Migration 
Flows in Arab Mediterranean Countries: Determinants and Effects.  Volume 3: 

National Background Papers Mashreq; Chapter III.  Occasional Papers 60; Eu-

ropean Commission - Economic and Financial Affairs Directorate-General.  
Pp.  119-156.  p.  148.

4 -  Ibidem.

.4.18 2011؛ اجلدول  5 - الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 
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 .  كما اأ�شابت البطالة ب�شكل 
1
�شن��ة )16،8 %(

خا���س الذكور مّمن يحمل��ون موؤّهالت اأقّل من 

م�شت��وى التعلي��م الثان��وي )62،4 %( ومّم��ن 

يحمل��ون �شهادة جامعّي��ة )20،8 %( والإناث 

اللوات��ي يحملن موؤهالت جامعّي��ة )64،7 %( 

.
2 

ط )20،3 %(
ّ
ومن م�شتوى الدبلوم املتو�ش

والاّلف��ت يف ه��ذه املعطي��ات، م��ن جه��ة، 

اأّن مقاب��ل اأكري��ة الذكور العاطل��ني عن العمل 

هن��اك عمال��ة واف��دة ذات موؤّه��الت متدّني��ة، 

ق��ات التي 
ّ
وم��ن الطبيع��ي الت�ش��اوؤل ع��ن املعو

الوظائ��ف  الذك��ور ل ي�شغل��ون  جتع��ل ه��وؤلء 

الت��ي ي�شغله��ا العّم��ال الواف��دون.  م��ن جه��ة 

اأخ��رى، يبدو وا�شحًا اأّن �ش��وق العمل، ول�شّيما 

القط��اع اخلا�س، ل يخلق بالقدر الكايف فر�س 

عم��ٍل لالإن��اث لي�شتوع��ب الزي��ادة ال�شنوّية يف 

ط.  
ّ
يجات اجلامعات وحمل��ة الدبلوم املتو�ش

ّ
خر

وهذه امل�شكلة قابل��ة للتفاقم �شنة بعد �شنة مع 

الرتفاع املتوّق��ع لاللتح��اق بالتعليم العايل.  

مث��اًل، يف الع��ام 2010، كان �ش��ايف فر���س 

العمل امل�شتحدثة حواىل 54،000 فر�شة ذهب 

منه��ا حواىل 34،000 للذكور )حواىل 64 %( 

وح��واىل 20،000 لالإن��اث )ح��واىل 36 %(، 

مواطن��ني  اإىل   )%  90( ع��ام  ب�ش��كل  اأ�شن��دت 

يقطن��ون يف املنطق��ة نف�شه��ا الت��ي ا�شتحدثت 

فيه��ا هذه الوظائ��ف.  وح�شلت الفئ��ة العمرّية 

اأي الفئ��ة الأك��ر ا�شتهداًف��ا  29 �شن��ة،   - 20
ة الأك��رب من هذه الفر�س  للت�شغي��ل، على احل�شّ

ا  )حواىل 72 %(، تليها فئة ال�شباب الأ�شغر �شنًّ

)ح��واىل 20،4 %(.  لك��ن، اأٌ�شند حواىل 42 % 

ا اأقّل  منها اإىل اأفراد مّمن يحملون موؤّهاًل تعليميًّ

م��ن الثان��وي، ول�شّيما الذكور منه��م، وحواىل 

��ط وحواىل 
ّ
10 % اإىل َحمل��ة الدبل��وم املتو�ش

 اإىل َحمل��ة موؤّه��ل جامعي ، مّما يعني 
3 % 38

اأّن ج��ّل الطلب عل��ى العمالة ما زال يتوّزع بني 

ا واملوؤّهالت العالية،  املوؤّهالت املتدّني��ة ن�شبيًّ

اأي اأّن ه��ذا الطل��ب ل ميكنه بالطب��ع ا�شتيعاب 

يج��ي التعلي��م م��ا بع��د الثان��وي، 
ّ
خمتل��ف خر

��ة الإناث، حي��ث اإّن �ش��ايف الوظائف  وبخا�شّ

امل�شتحدث��ة الت��ي اأُ�شن��دت اإىل جامعّي��ني كان 

�شات 
ّ
يجو املوؤ�ش

ّ
حواىل 20،000 بينما بلغ خر

ي��ج.  يف هذا 
ّ
اجلامعّي��ة اأك��ر من 46،000 خر

الإط��ار، هناك ت�ش��اوؤل اآخر ل يق��ّل اأهمّية عّما 

�شبق يتعّلق مبدى مواءمة اخت�شا�شات الذكور 

والإن��اث على حّد �ش��واء مع احتياج��ات �شوق 

العمل.  فال يكف��ي اأن نعرف اأّن البطالة ت�شيب 

20،8 % م��ن الذك��ور الذي��ن يحملون �شهادة 
اللوات��ي  الإن��اث  م��ن   % 64،7 و  جامعّي��ة 

اأن  ينبغ��ي  ب��ل  مماثل��ة.   موؤّه��الت  يحمل��ن 

نبح��ث اإذا كان��ت هذه البطال��ة ت�شيب خمتلف 

الخت�شا�شات اجلامعّية على حّد �شواء.

فق��د ك�شفت، مثاًل، درا�ش��ة حديثة قام بها 

 ع��ن "تكّد���س اأعداد 
4
دي��وان اخلدم��ة املدنّية 

�شات، 
ّ

ة الإناث يف بع�س التخ�ش
ّ

هائلة خا�ش

�ش��ات للذكور"؛ 
ّ

يف حني افتق��رت تلك التخ�ش

كم��ا اإّن بع���س املناطق اجلغرافّي��ة تفتقر اإىل 

�ش��ني يف بع�س الخت�شا�شات، بينما 
ّ

متخ�ش

هناك ن�شبة عالية م��ن الطلبة "ل تزال تدر�س 

�ش��ات غ��ري مطلوبة اإطالًق��ا، اأو مطلوبة 
ّ

تخ�ش

�شم��ن احلدود الدنيا"، عل��ى الأقّل يف القطاع 

الع��ام ال��ذي ي�شتح��دث ما ل يق��ّل عن 40 % 

من فر�س العم��ل اجلديدة والذي ل يزال حمّط 

يجي التعليم العايل، ول�شّيما 
ّ
اأنظار اأكرّية خر

1 -     الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011؛ اجلدول 4 .26.

.27.  4 2011؛ اجلدول  2 -   الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 
ال�شنوي  امل�شتحدثة  العمل  فر�س  م�شح    .)2011( العاّمة  الإح�شاءات  دائرة  الها�شمّية،  الأردنّية  اململكة    -  3

.2010
�شات العلمّية   4 -  اململكة الأردنّية الها�شمّية، ديوان اخلدمة املدنّية )2011(.  واقع العر�س والطلب على التخ�شّ

يف اخلدمة املدنّية 2010 - 2011.

يبدو وا�شحًا اأّن �شوق العمل، 

ما القط��اع اخلا�س، ل 
ّ
ول�شي

يخل��ق بالقدر ال��كايف فر�س 

لي�شتوع��ب  لالإن��اث  عم��ٍل 

يجات 
ّ
ة يف خر

ّ
الزيادة ال�شنوي

الدبل��وم  اجلامع��ات وحمل��ة 

امل�شكل��ة  وه��ذه  ��ط.  
ّ
املتو�ش

بع��د  �شن��ة  للتفاق��م  قابل��ة 

�شن��ة م��ع الرتف��اع املتوّقع 

لاللتحاق بالتعليم العايل.  
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ا لظروف العم��ل املتمّي��زة التي 
ً
الإن��اث، نظ��ر

نه��ا.  وم��ن اخت�شا�ش��ات التعلي��م العايل 
ّ
يوؤم

الت��ي يفوق فيها العر�س عل��ى الطلب التعليم، 

الفنّي��ة  غ��ري  املج��الت  الإن�شانّي��ة،  العل��وم 

  . 
1
واملهنّية

وق��د حلظ��ت الأجن��دة الوطنّي��ة 2006 - 

 الت��ي ت�ش��ّكل بالفع��ل ال�شرتاتيجي��ة 
2
، 2015

اأف��ق  يف  حلظ��ت،  م��ا  يف  للتنمي��ة،  الوطنّي��ة 

2017، زي��ادة ن�شب��ة الإن��اث العام��الت من 
اإجم��ايل العامل��ني م��ن 12،5 % اإىل 20 %، 

وتقلي���س البطال��ة م��ن 12،5 % اإىل 6،8 %. 

ومّت و�ش��ع املرحل��ة الأوىل )2007 - 2012( 

حت��ت �شع��ار "حتقيق فر���س العم��ل للجميع"، 

2017( حت��ت   - 2013( الثاني��ة  واملرحل��ة 

�شعار "حتديث القاع��دة ال�شناعّية وتقويتها"، 

واملرحلة الثالثة )2018 ف�شاعًدا( حتت �شعار 

املعرف��ة".  اقت�ش��اد  العاملّي��ة يف  "املناف�ش��ة 
وت�شم��ل املرحل��ة الأوىل، يف م��ا ت�شم��ل، "رفع 

م�شتوى املعرفة لدى الأردنّيني ب�شكل تدريجي 

ع��ن طري��ق نق��ل الق��درات واخل��ربات واإ�شالح 

نظ��ام التعلي��م الأ�شا�ش��ي والع��ايل"، و"اإع��ادة 

تاأهي��ل القوى العاملة بتو�شيع التدريب املهني 

البطال��ة  عل��ى  و"الق�ش��اء  الت�شغي��ل"  ودع��م 

الهيكلّية".  كما ت�شم��ل املرحلة الثانية "تهيئة 

الق��وى العامل��ة لإ�شغ��ال وظائ��ف ذات قيم��ة 

م�شاف��ة مرتفع��ة".  وت�شم��ل املرحل��ة الثالث��ة 

ل 
ّ
"تطوي��ر قطاع��ات اقت�شادّية منتق��اه للتحو

نحو اقت�شاد املعرفة".  وتلحظ الأجندة، يف ما 

تلحظ، زيادة الإنتاج وال�شادرات يف القطاعات 

القت�شادّي��ة ذات الأولوّي��ة وزي��ادة الت�شغي��ل 

وخدم��ات  ال�شياح��ة،  قطاع��ات  يف  ��ة  بخا�شّ

تكنولوجيا املعلومات، وال�شناعات التحويلّية 

مث��ل الألب�شة، والأغذية وامل�رشوبات، والأثاث، 

والأدوي��ة.  وجمي��ع ه��ذه القطاع��ات يتطّل��ب 

م��وارد ب�رشّية من خمتل��ف م�شتويات التاأهيل.  

كم��ا اإّن �شائر املجالت الت��ي حتّددها الأجندة 

الوطنّي��ة تتطّلب م��وارد ب�رشّي��ة ذات موؤّهالت 

عالية لقيادة عجلة التطوير.

ويعن��ي تقلي���س البطال��ة خل��ق 60 األ��ف 

ا.  وقد مّت بالفعل خلق  فر�شة عمل جديدة �شنويًّ

ما معّدل��ه 68،000 فر�شة عمل جديدة خالل 

الأع��وام م��ن 2007 اإىل 2009، وتقّل�شت بعد 

ذل��ك لتبل��غ 54،000 فر�ش��ة عم��ل يف الع��ام 

ا،   لك��ّن الأجن��دة الوطنّي��ة تلحظ اأي�شً
3
. 2012

من جه��ة، "ت�شجيع الإحالل التدريجي للعمالة 

الوافدة" لت�شب��ح ن�شبة هذه العمالة من جممل 

الق��وى العاملة 12 % يف الع��ام 2016، كما 

تلحظ اإن�شاء دائرة للت�شغيل يف اخلارج "بهدف 

التوفيق بني الطلب اخلارج��ي والقوى العاملة 

الأردنّية".  وي�شري الربنامج التنفيذي التنموي 

 ب�ش��كل خا�س اإىل م�شاريع 
4
 2013 - 2011

ته��دف اإىل اإع��داد قوى عامل��ة موؤّهل��ة لل�شوق 

املحّلي والعربي يف مهن الطباعة، ال�شناعات 

ال�شياح��ة  الدوائّي��ة،  ال�شناع��ات  الغذائّي��ة، 

والفندقة.

بو�ش��ع  ق��ام  باأّن��ه  الأردن  وميت��از 

ع��ن  تبتع��د   
5
للت�شغي��ل وطنّي��ة  ا�شرتاتيجّي��ة 

احلل��ول الق�ش��رية النظ��ر للعمال��ة والبطال��ة 

املتمّثل��ة بتداب��ري مث��ل "ا�شتيعاب ع��دد اأكرب 

م��ن ال�شباب الأردنّيني يف القطاع العام وفتح 

الباب اأم��ام العمالة الأجنبّي��ة واإر�شال اأف�شل 

 .  ومن 
واأمل��ع الأردنّيني للعمل يف اخل��ارج"1

ه��ات ال�شرتاتيجّي��ة الت��ي تن��ادي به��ا 
ّ

التوج

ال�شرتاتيجّي��ة الوطنّي��ة للت�شغيل الرتكيز على 

1 -  ال�شرتاتيجّية الوطنّية للت�شغيل 2011 - 2020.
.2015  - 2006 2 -   الأجندة الوطنّية 

3 -   البيان الوزاري حلكومة دولة الدكتور عبداهلل الن�شور.
.2013  - 2011 4 -   الربنامج التنفيذي التنموي 

.2020  - 2011 5 -   ال�شرتاتيجّية الوطنّية للت�شغيل 
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ة 
ّ

��ة خا�ش
ّ
ة عامل��ة ماهرة وعالي��ة الهم

ّ
"ق��و

  
يف �شن��ني النتق��ال من املدر�ش��ة اإىل العمل"2

و"حت�ش��ني التطاب��ق ب��ني خمرج��ات التعلي��م 

والطلب" و"املزيد من الطلب للعمالة الأردنّية 

اء "اإعادة هيكلة 
ّ
املتعّلم��ة واملاه��رة" من ج��ر

  .
القت�شاد نحو اقت�شاد املعرفة"3 

ختامية مالحظات   7.1.2
يعاين الأردن من جمموعة من التناق�شات 

يف ما يخ�ّس العالقة بني التعليم و�شوق العمل.  

فه��و، م��ن جه��ة، يطم��ح اإىل زي��ادة اللتح��اق 

ل اإىل اقت�شاد قائم على 
ّ
بالتعليم العايل والتحو

املعرفة، بينما م��ا زال الق�شم الأكرب من فر�س 

العم��ل امل�شتحدث��ة ل يتطّل��ب �ش��وى موؤّه��الت 

م��ا دون م�شت��وى التعليم الثانوي.  م��ا يوؤّدي، 

م��ن جه��ة، اإىل ع��زوف اأغلبّية ال�شب��اب الذكور 

عن متابع��ة الدرا�شة بعد اإنه��اء مرحلة التعليم 

الأ�شا�ش��ي، وم��ن جهة ثاني��ة، اإىل هج��رة ق�شم 

كبري م��ن اأ�شحاب الكفاءات العلي��ا اإىل البلدان 

القريبة والبعيدة وحرم��ان بلدهم من قدراتهم 

عل��ى قي��ادة عجل��ة التنمي��ة وعل��ى التطوي��ر 

والبتكار.

يف الوق��ت نف�ش��ه، يعتم��د الأردن �شيا�ش��ة 

 العمالة الوافدة 
ّ

الب��اب املفتوح يف ما يخ���س

ول�شّيم��ا الت��ي ل متتل��ك موؤّه��الت عالية.  ما 

ال 
ّ
ي��وؤّدي اإىل ا�شتقطاب اأعداد كب��رية من العم

غ��ري الأردنّي��ني وذه��اب م��ا يزيد ع��ن ن�شف 

فر���س العمل امل�شتحدث��ة يف القطاع اخلا�س 

��ال الوافدين، وتديّن الأجور، وحرمان 
ّ
اإىل العم

ه��وؤلء العم��ال م��ن ال�شمان��ات الجتماعّي��ة 

الت��ي تعط��ى ع��ادة للمواطنني، وبالت��ايل اإىل 

د 
ّ
تخفي�س كلف��ة الإنتاج والإق�شاء غري املتعم

ا 
ّ
للمواطنني ال�شباب عن الوظائف املعنّية؛ مم

ا ميكن  يفاق��م البطالة عنده��م.  لذل��ك، "نظريًّ

لعدد كبري من العاطلني ع��ن العمل الأردنّيني 

 ، يف م��ا 
��ال الأجان��ب"4

ّ
اأن يحّل��وا حم��ّل العم

 الوظائ��ف الت��ي ل تتطّل��ب موؤّه��الت 
ّ

يخ���س

عالية.

يف  الأ�شا�شّي��ة  امل�شكل��ة  تكم��ن  ل  اإًذا، 

م�شائ��ل الك��ّم عند تفّح���س امل��وارد الب�رشّية 

املوؤّهل��ة لدخول ع��امل العمل.  فالك��ّم متوافر 

اإجم��اًل عل��ى خمتل��ف م�شتوي��ات املوؤّه��الت 

التعليمّي��ة.  اإّن��ا يبدو اأّن هن��اك م�شاألة عدم 

التطابق م��ا بني العر�س والطل��ب.  فالقطاع 

تتطّل��ب  ل  وظائ��ف  ي�شتح��دث  اخلا���س 

مواطن��ون  ي�شتجي��ب  ول  عالي��ة  موؤّه��الت 

عاطل��ون ع��ن العمل له��ذا الطلب م��ع اأّنهم ل 

هن��اك  اأّن  كم��ا  عالي��ة؛  موؤّه��الت  يحمل��ون 

اأع��داًدا كبرية م��ن املواطنني الذي��ن يحملون 

ة م��ن الإناث، لكن  موؤّه��الت عالي��ة، وبخا�شّ

لي���س هناك طل��ب على موؤّهالته��م، مّما يدفع 

الكثريي��ن من الذك��ور اإىل الهجرة التي توؤّدي 

اإىل حرمان وطنه��م من قدراتهم على حت�شني 

ال�شامل��ة  التنمي��ة  والإ�شه��ام يف  الإنتاجّي��ة 

واملتكامل��ة، وه��م "الأك��ر قدرة عل��ى تغيري 

 ، بينما 
�شات والأطر التي تعيق النمو"5

ّ
املوؤ�ش

تهّدد البطالة الإناث منهم.

بنوعّي��ة  يتعّل��ق  ذل��ك  م��ن  الأخط��ر  لك��ّن 

التعليم��ي مبختل��ف  النظ��ام  م��ن  اخلارج��ني 

م�شتويات��ه، حي��ث ت�ش��ري خمتل��ف الدرا�ش��ات 

اإىل اأّن اأ�شح��اب العم��ل ل يثق��ون ب��اأّن هوؤلء 

مبعظمهم موؤّهلون بالقدر الكايف مليدان العمل 

واخل�شائ���س  التقنّي��ة  امله��ارات  وميتلك��ون 

1 -   الرّزاز، عمر )رئي�س الفريق الفّني(.  ال�شرتاتيجّية الوطنّية للت�شغيل 2011 - 2020.  �س.  12.
.12   . 2 -   الرّزاز.  املرجع نف�شه.  

.18 2020.  �س.    - 2011 3 -   ال�شرتاتيجّية الوطنّية للت�شغيل 

.35 2020.  �س.    - 2011 4 -   ال�شرتاتيجية الوطنّية للت�شغيل 

.66 2020.  �س.    - 2011 5 -   ال�شرتاتيجية الوطنّية للت�شغيل 
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ال�شخ�شّي��ة املنا�شب��ة للتوظي��ف، مب��ا يف ذلك 

اللت��زام باأخالقّيات العم��ل.  وي�شّكل هذا الأمر 

التعليم��ي مبختل��ف  للنظ��ام  الأك��رب  التح��ّدي 

م�شتويات��ه واأنواع��ه، كما يتطّل��ب جتنيد جميع 

 
ّ
الطاقات املجتمعّية لردم فجوة اجلودة والرقي

بامل��وارد الب�رشّي��ة اإىل امل�شتوى ال��ذي يتطّلبه 

النتق��ال اإىل اقت�شاد املعرفة كم��ا يطمح اإليه 

الأردن.

لبنان  حالة   2.2
1.2.2 فر�ص التعّلم والرقّي بامل�ستوى 

التعليمي لل�سكان
ت�ش��ري املعطي��ات املتواف��رة اإىل اأّن لبن��ان 

ق��د حّقق خطوات متقّدم��ة يف ما يخ�ّس توفري 

فر�س التعّل��م للجميع على جمي��ع امل�شتويات 

 بامل�شتوى التعليمي لل�شكان.  ويعر�س 
ّ
والرقي

اجل��دول )2 - 3( ن�شب اللتح��اق بالتعليم يف 
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يف برام��ج رعاي��ة الطفولة املبك��رة، وهو العمر 

املفتاح للولوج بثقة اإىل التعليم الأ�شا�شي.  كما 

اإّن احلّد الأدنى من التعّلم موؤّمن لل�شغار ما بني 

10 �شنوات و 14 �شنة ب�شكل يجعلهم ل يعودون 
اإىل الأمّي��ة، مب��ا يف ذل��ك فر���س التعّل��م لذوي 

الحتياج��ات اخلا�ش��ة، على ما يب��دو من ن�شب 

اللتح��اق التي جت��اور 100 % لهذه ال�رشيحة 

العمرّي��ة.  كذل��ك، ف��اإّن ما يج��اور 100 % من 

ال�شب��اب م��ا بني 15 �شن��ة و 24 �شنة اإّم��ا اأّنهم 

ملتحق��ون بالتعليم اأو اأّنهم خرج��وا من النظام 

التعليم��ي بع��د التحاقهم ب��ه اإىل م�شت��وى اأقّله 

التعليم البتدائي، بحيث ل تتجاوز ن�شب الأمّيني 

يف اأّي م��ن الفئ��ات العمرّي��ة الأرب��ع املعنّي��ة 

بالتعليم النظامي 1 %.

اأّم��ا الغائ��ب الوحي��د يف هذا املج��ال فهو 

مدى تاأمني فر�س التعّلم امل�شتمر للجميع مدى 

احلياة، حيث ل تتوافر اأّي معطيات مو�شوعّية 

ح��ول هذا الأمر.  فما ه��و متوافر ل يتعّدى اآراء 

مدي��ري ال�رشكات امل�شتطلع��ني يف اإطار تقرير 

املنتدى القت�ش��ادي العاملي والذين يعتربون 

اأّن تواف��ر فر���س البح��ث وخدم��ات التدريب ل 

تتع��ّدى 4.4 عل��ى مقيا�س من 7 نق��اط، بينما 

ل يتعّدى مدى تدريب املوارد الب�رشّية العاملة 

3.6 عل��ى املقيا�س نف�شه، ما ي�شع لبنان يف 
املرتبة 54 واملرتبة 98 بني م�شاف الدول ال� 

. 
1
142 التي مّت تقييم تناف�شّيتها القت�شادّية

لكّنه من املالح��ظ اأّن تاأ�شي�س العدد الكبري 

�شات التعليم العايل خالل العقد الأخري 
ّ
من موؤ�ش

والت��ي اعتم��دت �شيا�ش��ة الب��اب املفت��وح لكّل 

راغ��ب يف اللتحاق بالتعلي��م العايل من حملة 

�شه��ادة التعلي��م الثانوي، ق��د اأّث��ر اإيجاًبا على 

مع��ّدلت اللتحاق بالتعليم الع��ايل وبالتعليم 

الثان��وي عل��ى ح��ّد �ش��واء.  فق��د ارتف��ع معّدل 

اللتحاق اخلام بالتعليم الثانوي يف لبنان من 

2009 للبنانّي��ني   - 2008 الع��ام الدرا�ش��ي 

املقيم��ني بن��اء على الفئ��ة العمرّية م��ا بني 5 

ل  �شنوات و24 �شنة وامل�شتوى التعليمي املح�شّ

للذين مل يلتحقوا بالتعليم يف تلك ال�شنة للفئات 

العمرّية نف�شها.

وي�شتفاد من هذا اجلدول اأّن التعليم النظامي 

قد اأ�شبح �شبه معّمم للفئات املعنّية به.  فجميع 

الأطف��ال تقريًب��ا من عم��ر 5 �شن��وات ي�شاركون 

1 -    World Economic Forum )2011(.  The Global competitiveness Report 2011-

2012.  Geneva: WEF.

فق��د ارتفع مع��ّدل اللتحاق 

اخلام بالتعليم الثانوي يف لبنان 

م��ن 60 % يف العام 2000 اإىل 

76 % يف العام 2011 وارتفع 
ب�شكل اأكرب معّدل اللتحاق اخلام 

بالتعلي��م العايل م��ن 34 % اإىل 

% لي�شاهي هذان املعّدلن   58
ال��دول  يف  مالحظت��ه  تت��ّم  م��ا 

ال�شناعّية املتقّدمة.
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60 % يف العام 2000 اإىل 76 % يف العام 
2011 وارتف��ع ب�ش��كل اأك��رب مع��ّدل اللتحاق 
اخل��ام بالتعليم العايل م��ن 34 % اإىل 58 % 

لي�شاه��ي ه��ذان املع��ّدلن م��ا تت��ّم مالحظته 

وت�ش��ري    
1
. املتقّدم��ة  ال�شناعّي��ة  ال��دول  يف 

املعلوم��ات املتداول��ة اإىل اأّن ن�شبة ل باأ�س بها 

�شات 
ّ
م��ن امللتحقني بالتعليم الع��ايل يف املوؤ�ش

اجلامعّي��ة امل�شتحدثة هم م��ن الرا�شدين الذين 

جت��اوزوا الثالث��ة والع�رشي��ن م��ن العم��ر، اأي 

العائ��دون اإىل الدرا�شة بعد ف��رتة انقطاع.  وبذا 

 
ّ
�ش��ات توّف��ر فر���س الرق��ي

ّ
تك��ون ه��ذه املوؤ�ش

بالكفايات ملن هم يف �شوق العمل.

اأّم��ا بالن�شب��ة للم�شتوى التعليم��ي لل�شّكان 

فيب��دو وا�شًحا من املعطيات املتوافرة على اأّن 

 
ّ
 بهذا امل�شت��وى على مر

ّ
لبن��ان جنح يف الرق��ي

العقود رغًما عن ال�شطرابات التي ع�شفت به، 

بخا�ش��ة يف الربع الأخري م��ن القرن الع�رشين.  

ويعر���س اجل��دول )-2  4( امل�شتوى التعليمي 

لل�ش��ّكان املقيم��ني لل�رشائ��ح العمرّية ب��دًءا من 

25 - 29 �شنة.  ويظهر هذا اجلدول النح�شار 
التدريجي لالأمّيني وامللّمني بالقراءة والكتابة 

ومكّمل��ي التعليم البتدائي فح�ش��ب، والزدياد 

ط 
ّ
امل�شطرد للجامعّيني وملكّملي التعليم املتو�ش

ل اإىل التعليم العايل 
ّ
والتعليم الثان��وي، والتحو

ا واملتزامن مع  عن��د الفئة العمرّية الأ�شغ��ر �شنًّ

�شات 
ّ
الطفرة التي عرفها لبنان يف اإن�شاء املوؤ�ش

اجلامعّية وانت�شاره��ا يف خمتلف املناطق، ما 

اأّدى اإىل الرتف��اع التدريج��ي ملع��ّدل �شن��وات 

 .
2
التمدر�س بح�شب ال�رشيحة العمرّية

امل�شتوي��ات  بالعتب��ار  اأخذن��ا  اإذا  اأّم��ا 

التعليمّية للمهاجرين حديثي العهد )2004 - 

ل  املح�شّ التعليمي  امل�شت��وى  2008( فريتفع 

UNESCO Institute for Statistics.  www.uis.( لالإح�شاء  اليون�شكو  معهد  موقع  امل�شدر:   -  1
  .)unesco.org

من املالحظ اأّن معطيات امل�شح العنقودي متعّدد املوؤ�رّشات ت�شري اإىل اأّن معّدل اللتحاق ال�شايف بالتعليم الثانوي 

بلغ 81،1 % يف العام 2009.

ل:  املح�شّ التعليمي  للم�شتوى  الآتية  القيم  اجلدول  هذا  يف  اأعطيت  التمدر�س،  �شنوات  معّدل  احت�شاب  لأجل   -  2
�شنوات متدر�س؛   6  = البتدائي  امل�شتوى   )3( �شنوات متدر�س؛   3  = والكتابة  بالقراءة  ملّم   )2( اأّمي = �شفر؛   )1(

ط = 9 �شنوات متدر�س؛ )5( امل�شتوى الثانوي = 12 �شنة متدر�س؛ )6( امل�شتوى اجلامعي = 
ّ
)4( امل�شتوى املتو�ش

16 �شنة متدر�س.
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��ا اأكر مّم��ا ت�شري اإليه  عن��د الفئ��ات الأ�شغر �شنًّ

املعطي��ات املتعّلق��ة باملقيم��ني.  فق��د بلغ��ت 

ن�شب��ة املهاجرين دون ال� 35 �شنة عند الهجرة 

77،4 % م��ن اإجم��ايل املهاجرين، كما بلغت 
ن�شبة حملة موؤّه��الت التعليم العايل 44،4 % 

م��ن املهاجري��ن )مقارن��ة م��ع 30،9 % عن��د 

املقيم��ني م��ن ال�رشيح��ة العمرّي��ة 25 - 34 

�شن��ة( ون�شبة حمل��ة موؤهالت التعلي��م الثانوي 

% عند املقيمني   19،4 %29،1 )مقارنة مع 
. 

1
من ال�رشيحة العمرّية نف�شها(

التعليم جودة   2.2.2
ت�شري املعلومات املتوافرة اإىل تفاوت كبري 

يف نوعي��ة مدخالت التعليم يف لبنان مبختلف 

م�شتويات��ه، م��ن مراف��ق تعليمي��ة وجتهي��زات، 

ومناهج وم��وارد تربوية وم�شادر تعّلم، وبيئة 

تربوّية مدر�شّية واأ�رشّية، وموارد ب�رشية كفوءة 

وملتزم��ة، اإلخ...  اإذ تتوىّل التعليم العام ما قبل 

اجلامع��ي والتعليم املهن��ي والتقن��ي والتعليم 

�شات اأهلّية 
ّ
�شات حكومّية كما موؤ�ش

ّ
العايل موؤ�ش

��ة، بع�شه��ا ل يبغ��ي الرب��ح وبع�شه��ا  وخا�شّ

الآخ��ر يعت��رب التعلي��م فر�ش��ة ل�شتثم��ار راأ�س 

امل��ال.  ويعود هذا التفاوت من جهة اإىل غياب 

معايري وطنّية وا�شحة ودقيقة و�شاملة جلودة 

ه��ذه املدخالت، ومن جهة ثاني��ة اإىل التفاوت 

 
ّ
يف تطبيق املعايري املعتمدة على نحٍو منهجي

و�شامل.

التعليم  مدخالت  جودة   3.2.2
وعملّياته

ت�شري املعطيات املتوافرة مثال يف التقارير 

ال�شنوّي��ة للتفتي�س الرتب��وي اإىل اأّن ما يزيد عن 

�شة للتعليم  60 % من الأبنية املدر�شّية املخ�شّ
العام احلكوم��ي لي�شت ملًكا ل��وزارة الرتبية اأو 

لأّي جهة حكومّية، واأّن حواىل 25 % من هذه 

ا،  الأبني��ة مل ُيع��ّد بالأ�شل ليكون بن��اًء مدر�شيًّ

واأّن ح��واىل %70 م��ن جمم��ل الأبنية بحاجة 

اإىل �شيان��ة اأو اإ�شاف��ات اأو اإىل ا�شتبدال مببنى 

1 - امل�شدر: اإدارة الإح�شاء املركزي )2010(.  امل�شح العنقودي متعّدد املوؤ�رّشات – الدورة الثالثة 2009، التقرير 
النهائي.  بريوت: اإدارة الإح�شاء املركزي ومنظمة الأمم املّتحدة للطفولة.  �س.  80.  وح�شابات املوؤّلف بناء على 

.ED22 معطيات اجلدول
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عل��ى ال�شعيد اجلامعي، اأظهرت 

درا�شة اأداء طلبة اأربع جامعات 

اأّن  اإدراة الأعم��ال  لبنانّي��ة يف 

اأداء 25 % م��ن طلب��ة اإحداه��ا 

ال��ذي  الع��ام  املع��ّدل  يبلغ��ون 

يبلغ��ه نظراوؤه��م الأمريكّي��ون، 

بينم��ا ل يبلغ هذا املعّدل �شوى 

16 % من طلبة جامعة اأخرى 
جامع��ة  طلب��ة  م��ن   % 13 و 

ثالثة ول اأحد من طلبة اجلامعة 

الرابعة

جدي��د.  كم��ا ت�شري ه��ذه املعطي��ات اإىل �شعف 

ع��ام يف البيئ��ة الرتبوّية املدر�شّي��ة، مع بع�س 

ال�شتثن��اءات، من حي��ث النق�س يف املختربات 

وامل�ش��ارح  املطالع��ة  وقاع��ات  واملكتب��ات 

واملالع��ب والن��وادي املدر�شّي��ة.  اأّم��ا يف م��ا 

ة فقد تك��ون الأحوال  يخ���سّ املدار���س اخلا�شّ

اأق��ّل قتامة من حيث املراف��ق والتجهيزات واإن 

مل يكن ذلك معّمًما عليها جميًعا.

 عل��ى اعتماد املناهج 
ّ
اأّم��ا املناهج فقد مر

احلالّي��ة للتعلي��م الع��ام اأك��ر م��ن 15 �شن��ة.  

وبالرغم من التقييم ال��ذي ح�شل لها كما كان 

خمّطًطا ل��ه عند اعتمادها، فيمك��ن التاأكيد اأّنه 

مل يحدث لها تطوي��ر جدير بالذكر، مثال يف ما 

يخ���سّ العلوم حيث اأظه��رت الدرا�شات الدولّية 

�شعًفا اأكيًدا يف اأداء التالمذة يرجع البع�س منه 

عل��ى الأقّل اإىل عدم مواءم��ة املناهج املعتمدة 

مع التوّجهات الدولّية يف هذا املجال.

وق��د يك��ون الأه��ّم م��ن ق�ش��ور املناه��ج 

ا 
ً
الق�شور يف جودة عمليات التعليم والتعلم نظر

للق�شور يف موؤّهالت املعّلمني.  فاإّن املعطيات 

  ت�ش��ري اإىل اأّن م��ن اأ�ش��ل ما يقارب 
1
املتواف��رة

34،000 معّل��م واإداري يعمل��ون يف مدار���س 
مراحل��ه  احلكومّي��ة مبختل��ف  الع��ام  التعلي��م 

يف لبن��ان، هن��اك 25،4 % ل غ��ري يحمل��ون 

موؤّه��الت تعليمّية، ومن اأ�ش��ل 51،000 معّلم 

الع��ام  التعلي��م  مدار���س  يف  يعمل��ون  واإداري 

غ��ري احلكومّية، هن��اك 2،5 % ل غري يحملون 

موؤّه��الت تعليمّي��ة.  �شحي��ح اأّن 49،4 % من 

معّلم��ي واإدارّي��ي املدار�س احلكومّي��ة و 54،4 

% من معّلمي واإدارّيي املدار�س غري احلكومّية 
يحملون اإجازات جامعّي��ة اأو �شهادات تفوقها، 

مب��ا يف ذلك بع�س حملة الدكتوراه، لكّن ذلك ل 

ي�شم��ن باأّي �شكل من الأ�ش��كال جودة عملّيات 

التعلي��م الت��ي ميار�شونه��ا.  واإل كي��ف ميك��ن 

تف�ش��ري ال�شعف الذي يظه��ره الطلبة يف العلوم 

حّت��ى يف الختب��ارات الوطنّي��ة املقّنن��ة التي 

تعتمد املناهج الوطنّية كمقيا�س؟

التعليم خمرجات  جودة   4.2.2
عدي��دة يف  �شن��وات  من��ذ  لبن��ان  ي�ش��ارك 

التقيي��م ال��دويل لأداء تالم��ذة ال�ش��ف الثامن 

يف الريا�شي��ات والعل��وم.  وق��د اأظهرت نتائج 

  اأّن 25 % من التالمذة 
تقيي��م العام 22011

يح�شل��ون عل��ى ما ب��ني ح��واىل 330 و400 

عالم��ة و 50 % ما بني ح��واىل 400 و 500 

عالم��ة و 25 % ما بني ح��واىل 500 و 570 

عالمة مبع��ّدل عام يبل��غ 449 عالم��ة، بينما 

يبل��غ املعّدل العاملي 500 عالمة ويبلغ الأداء 

العامل��ي الأف�شل حواىل 780 عالمة من اأ�شل 

��ا لهذا  800.  وي�شب��ه النت�ش��ار ال�شّي��ق ن�شبيًّ
الأداء انت�ش��ار اأداء تالم��ذة البل��دان املتقّدم��ة، 

اأي اأّن الفروق��ات م��ا ب��ني التالم��ذة الأ�شعف 

والتالمذة الأقوى يف الريا�شّيات لي�شت كبرية 

ا.  وتظهر ه��ذه النتائج اأّن هن��اك كتلة من  ج��دًّ

التالم��ذة )اأكر من 25 %( يبل��ون بالء ح�شًنا 

اأي ف��وق املع��ّدل العاملي، بينم��ا ت�شهد تركيا، 

الت��ي ت�شبق لبن��ان مبا�رشة يف املع��ّدل العام، 

تفاوًتا �شدي��ًدا يف الأداء يرتاوح ما بني حواىل 

270 عالم��ة و 640 عالمة مبعّدل عام يبلغ 
452 عالمة.  وكذلك الإمارات العربية املتحدة 
الت��ي ت�شبق مبا���رشة تركيا حيث ي��رتاوح اأداء 

التالم��ذة م��ا بني ح��واىل 310 نق��اط و 600 

عالمة ملعّدل عام يبلغ 456 عالمة.

اأّم��ا يف اختب��ار العل��وم فيرتاج��ع مع��ّدل 

تالم��ذة لبن��ان اإىل 406 نق��اط، حيث ل يفوق 

1 - املركز الرتبوي للبحوث والإناء )2013(.  الن�رشة الإح�شائّية للعام الدرا�شي 2011 - 2012.  �شن الفيل: 
املركز الرتبوي للبحوث والإناء.

 2 - IEA )2012(.  TIMSS 2011 International Students Achievement in Mathemat-

ics.  Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center; Lynch School of Edu-

cation، Boston College.
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ن��و  مع��ّدلت  اأن  يالح��ظ   

لبن��ان  م��ن  كل  يف  ال�ش��ادرات 

اإيجابي��ة خ��الل  بقي��ت  والأردن 

الف��رتة 2008 – 2010 بينم��ا 

ال�ش��ادرات  مع��ّدلت  عان��ت 

وال��واردات يف �شوري��ا لتناق���س 

ح��اد ب��ني هذين العام��ني بحيث 

اأتخ��ذت قيم��ًا �شالب��ة، حتى قبل 

اندلع النزاع امل�شلح فيها.

% م��ن   20 �ش��وى ح��واىل  العامل��ي  املع��ّدل 

 560 اأف�شله��م ح��واىل  يتع��ّدى  التالم��ذة ول 

عالم��ة بينم��ا يبل��غ الأداء العامل��ي الأف�ش��ل 

ح��واىل 730 عالمة من اأ�شل 800، وينخف�س 

اأداء 25 % م��ن تالمذة لبنان الأقّل اأداء اإىل ما 

. 
1
بني حواىل 240 و 340 عالمة

على ال�شعي��د اجلامعي، اأظهرت درا�شة اأداء 

طلبة اأربع جامع��ات لبنانّية يف اإدراة الأعمال 

اأّن اأداء 25 % من طلبة اإحداها يبلغون املعّدل 

العام الذي يبلغ��ه نظراوؤهم الأمريكّيون، بينما 

ل يبل��غ ه��ذا املع��ّدل �ش��وى 16 % م��ن طلب��ة 

جامع��ة اأخ��رى و 13 % م��ن طلب��ة جامع��ة 

ثالث��ة ول اأحد من طلبة اجلامعة الرابعة، بينما 

املتوّق��ع اأن يبلغ ه��ذا الأداء 50 % من الطلبة.  

اإًذا، هناك تفاوت �شديد بني اجلامعات اللبنانية 

التي �شاركت يف هذا التقييم وق�شور وا�شح يف 

م�شت��وى الأغلبّي��ة ال�شاحقة من الطلب��ة، بينما 

هن��اك طال��ب واحد ح�ش��ل عل��ى 172 عالمة 

م��ن اأ�ش��ل 200 مقاب��ل 190 عالم��ة يبلغه��ا 

الطلب��ة الأمريكّي��ون.  واإذا دّققنا يف التفا�شيل 

فاإّنن��ا جند اأّن��ه، با�شتثن��اء اجلامع��ة التي ينّم 

اأداء طلبتها عل��ى اأّنها خارج ال�شباق يف جميع 

جم��الت اإدارة الأعم��ال، يف��وق طلب��ة لبن��ان 

اإجم��اًل الطلبة الأمريكّي��ني على نحٍو ب�شيط يف 

جم��ايل التحليل الإح�شائ��ي والقت�شاد الكّلي 

واجلزئ��ي، وي�شاهونه��م يف ال�شعف يف جمال 

التموي��ل، ويقّل اأداوؤهم اإجماًل ع��ن اأداء الطلبة 

الأمريكّي��ني يف جمالت املحا�شب��ة، والإدارة، 

والت�شوي��ق، والبيئ��ة القانونّي��ة والجتماعّي��ة 

لإدارة الأعم��ال، والق�شاي��ا الدولّي��ة املتعّلق��ة 

  . 
2
باإدارة الأعمال

اأّم��ا يف عل��وم احلا�ش��وب فقد ظه��ر اأّن اأداء 

الت��ي �شارك��ت يف  اللبناني��ة  طلب��ة اجلامع��ة 

ه��ذا التقيي��م ي�شاه��ي اإجم��اًل اأداء نظرائه��م 

الأمريكّي��ني، م��ا ع��دا يف م��ا يخ���سّ الأداءات 

العالي��ة حيث بلغ اأف�شل اأداء للطلبة اللبنانّيني 

161 عالم��ة من اأ�شل 200 بينما بلغ اأف�شل 
. 

3
اأداء للطلبة الأمريكّيني 187 عالمة

وق��د اأظه��رت درا�ش��ة التناف�شّي��ة الدولّي��ة 

للع��ام 2011 - 2012 الت��ي اأجراها املنتدى 

  اأّن مدي��ري ال���رشكات 
4
القت�ش��ادي العامل��ي

امل�شتطلع��ني يثق��ون بدرج��ة كب��رية بالق��وى 

العاملة اللبنانية حي��ث اإّنهم ل يعتربون �شوى 

بالق��در الي�ش��ري "ع��دم مالءم��ة تعلي��م الق��وى 

العامل��ة" و "�شع��ف اأخالقّي��ات العم��ل ل��دى 

قات 
ّ
الق��وى العامل��ة الوطنّي��ة" من ب��ني املعو

قان 
ّ
الأ�شا�شّي��ة ملمار�شة الأعمال.  فهذان املعو

م��ن   % 4،6 و   % 2،9 �ش��وى  يحظي��ان  ل 

الآراء.  كذل��ك، يحظ��ى لبن��ان، بن��اًء عل��ى اآراء 

مديري ال�رشكات امل�شتطلعني، مبراتب متقّدمة 

على اأربعة معايري للتناف�شّية تخت�ّس بالتعليم 

العايل والتدريب هي: جودة تعليم الريا�شيات 

والعل��وم )املرتب��ة 6 م��ن اأ�ش��ل 142(، جودة 

النظ��ام التعليمي )املرتب��ة 12(، جودة معاهد 

اإدارة الأعم��ال )املرتب��ة 18(، تواف��ر خدم��ات 

البح��ث والتدري��ب )املرتب��ة 54(، اإ�شاف��ة اإىل 

مع��ّدل اللتحاق بالتعليم العايل )املرتبة 44(.  

ا على معيارين  لكّنه يحتّل مراتب متاأّخرة ن�شبيًّ

هم��ا: تزويد املدار�س بخدمة الإنرتنت )املرتبة 

1 - IEA )2012(.  TIMSS 2011 International Students Achievement in Science.  

Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center; Lynch School of Educa-

tion، Boston College.

2 - UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States )2005(.  ETS 
Assessment Final Report.  Beirut: UNEDBAS.  

3 - Ibidem.

4 - World Economic Forum )2011(.  The Global Competitiveness Report 2011-

2012.  Geneva: The World Economic Forum.
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85( وتواف��ر تدري��ب العامل��ني اأثن��اء اخلدمة 
اللتح��اق  اإىل مع��ّدل  اإ�شاف��ة   ،)98 )املرتب��ة 

بالتعلي��م الثان��وي )املرتبة 83( ال��ذي اأ�شبح 

�شبه معّمم يف عدد كبري من الدول.

ميكن اجلزم مّما �شبق باأّن النظام التعليمي 

يف لبنان يوؤّمن، من ناحية الكّم، موارد ب�رشّية 

من خمتلف امل�شتويات التعليمّية التي يتطّلبها 

ت�شيري عجلة املجتمع وال�شتجابة لحتياجات 

التنمي��ة.  كم��ا ميكن اجلزم ب��اأّن ه��ذه املوارد 

ذات نوعّي��ات متفاوت��ة، م��ع مي��ل لأّل ترتق��ي 

اأغلبّيته��ا اإىل امل�شت��وى املاأم��ول، بالرغ��م من 

وج��ود "جزر اإتقان" يف هذا املج��ال اأو ذاك اأو 

على هذا امل�شتوى اأو ذاك.  واملثري للقلق يف ما 

�شب��ق عر�شه اأكر من اأّي �ش��يء اآخر هو �شعف 

والريا�شّي��ات  العل��وم  يف   
ّ
امل�شتم��ر التالم��ذة 

و�شعف الطلب��ة اجلامعّيني يف اأغلبّية جمالت 

اإدارة الأعم��ال، بحي��ث ل ي�ش��ّكل املجّل��ون من 

اأولئك وه��وؤلء الكتل احلرج��ة الالزمة لإحداث 

نقل��ة نوعّية �شاملة.  وبالطبع، ل يغني، يف هذا 

املجال، العدد عن النوعّية.  وال�شوؤال الذي يطرح 

نف�ش��ه تكمل��ة لهذا امل�شه��د الرم��ادّي، امل�شيء 

م��ن ناحي��ة الك��ّم والأق��ّل و�شوًحا م��ن ناحية 

يجي النظام التعليمي 
ّ
اجلودة، هو ما م�شري خر

مبختل��ف م�شت��وى املوؤّه��الت الت��ي يح�شلون 

عليها ومبختلف الخت�شا�شات؟  واإىل اأّي مدى 

ت�شهم خمرجات التعليم يف التنمية؟

مع  والتعلم  التعلي��م  مواءم��ة   5.2.2
احتياجات التنمية

لعّل م��ن امليزات املثرية للج��دل يف لبنان 

���س بالتخطيط.    متخ�شّ
ّ
غياب جه��از حكوم��ي

اأن�ش��ئ يف  ال��ذي  الإن��اء والإعم��ار  فمجل���س 

الع��ام 1977 من اأجل اإع��ادة اإعمار ما هّدمته 

اأ�شن��دت   )1977-1975( ال�شنت��ني  ح��رب 

اإلي��ه املهّمات الث��الث الآتي��ة: )1( و�شع خطة 

وحتديد جدول زمني لإعادة الإعمار والتنمية، 

 ،
1
املقّدم��ة امل�شاري��ع  متوي��ل  �شم��ان   )2(

  . )3( الإ���رشاف عل��ى تنفي��ذ ه��ذه امل�شاري��ع 

وق��د كان ه��ّم املجل���س ول يزال و�ش��ع برامج 

وتاأم��ني  ع��ة 
ّ
متنو قطاع��ات  يف  وم�شاري��ع 

التموي��ل لها، بخا�شة م��ن القرو�س اخلارجّية 

�ش��ات املانح��ة، 
ّ
والهب��ات م��ن ال��دول واملوؤ�ش

والإ�رشاف على تنفيذ هذه امل�شاريع وت�شليمها 

��ة. وهك��ذا تّت�ش��م عل��ى  اإىل ال��وزارات املخت�شّ

نحٍو ع��ام اخلطط القطاعّية الت��ي قام املجل�س 

بو�شعه��ا ب��ني احل��ني والآخ��ر باأّنه��ا ُتعن��ى 

ط وه��ي موّجهة نحو 
ّ
بالأم��د القريب اأو املتو�ش

حتدي��د امل�شاري��ع التنفيذي��ة وكلفته��ا و�شب��ل 

متويلها، ق��د يك��ون با�شتثناء اخلط��ة ال�شاملة 

لرتتيب الأرا�ش��ي اللبنانية التي ُتعنى باملدى 

الطوي��ل والتي مّت اعتمادها من جمل�س الوزراء 

يف الع��ام 2009.  وم��ن ذل��ك مث��اًل الربنامج 

التنم��وي 2006-2009 ال��ذي اأف��رد ف�ش��اًل 

. 
2
ا لقطاع التعليم خا�شًّ

وبذلك، بقيت م�شاألة و�شع ال�شرتاتيجيات 

وخط��ط التنمي��ة القطاعّي��ة م��ن دون مرجعّية 

حم��ّددة ورهًنا مبب��ادرات امل�شوؤول��ني الكبار.  

وهك��ذا، جن��د وزارة الرتبي��ة والتعلي��م الع��ايل 

اإط��ار م���رشوع  2006، يف  الع��ام  ت�ش��ع يف 

للبن��ك ال��دويل، ا�شرتاتيجّي��ة وطنّي��ة للرتبي��ة 

 ، واملجل�س الوطني للبحوث العلمّية 
3
والتعلي��م

ينج��ز، بالتع��اون م��ع منّظم��ة اليون�شك��و، يف 

http://www.cdr.gov.lb/ar -h 1
bic/profile.asp

– قطاع التعليم.    2006-2009 2 -  جمل�س الإناء والإعمار.  الربنامج التنموي 
3-www.cdr.gov.lb/.../Education/Education%20Report%20)Arabic(%2024-02...
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الع��ام 2006 �شيا�ش��ة وطنّي��ة للبح��ث العلمي 

وزارة  جن��د  كم��ا   ،  
1
التكنولوج��ي والب��داع 

ال�ش��وؤون الجتماعّي��ة ت�شع يف الع��ام 2011 

 ،
2
الجتماعّي��ة للتنمي��ة  وطنّي��ة  ا�شرتاتيجّي��ة 

اإل��خ.  لك��ّن ج��ّل القطاعات تفتق��د اإىل مثل هذه 

هن��اك  لي���س   ، وبالأخ���سّ ال�شرتاتيجي��ات.  

ا�شرتاتيجّي��ة وطنّية للتنمي��ة القت�شادّية، كما 

لي�س هن��اك اأّي �شيا�ش��ة معلن��ة اأو ا�شرتاتيجية 

اأو خط��ة لتنمي��ة امل��وارد الب�رشّي��ة والهتمام 

بالقوى العاملة، ما عدا ما قد يرد يف البيانات 

الوزارّي��ة التي حتظى عل��ى اأ�شا�شها احلكومات 

اب.  وم��ن ذلك، على 
ّ
اجلدي��دة ثق��ة جمل�س الن��و

ال��وزاري  البي��ان  �شبي��ل املث��ال، م��ا ورد يف 

للحكوم��ة الت��ي اأّلف��ت يف الع��ام 2011 ح��ول 

"تنمية امل��وارد الب�رشّية يف القطاع ال�شياحي 
عن طريق التاأهي��ل والتدريب" و"تاأمني فر�س 

العم��ل" يف اإط��ار اإجن��از مل��ّف املهّجرين ويف 

املناط��ق الريفّية، ول ذكر للم��وارد الب�رشّية اأو 

للقوى العامل��ة اأو �شواها يف اأّي مقطع اآخر من 

 .  اأّما على �شعي��د الواقع فلم 
3
البي��ان ال��وزاري

يحَظ باهتمام ال�شلطات احلكومّية يف ال�شنوات 

الأخرية �ش��وى تنظيم العمال��ة الوافدة من غري 

ال�شورّي��ني وحماول��ة تنظيم �ش��وؤون النازحني 

ال�شورّيني منذ بداية العام 2011.  ويالحظ اأّن 

ال�شرتاتيجّي��ات ال�شابقة الذكر وتعاين جميعها 

م��ن تق�شري وعدم التزام احلكوم��ات املتعاقبة 

بدعمه��ا بامل��وارد الب�رشي��ة الكف��وءة وبالدعم 

امل��ايل املنا�شب والأط��ر الت�رشيعي��ة ال�شامنة 

لو�شع هذه ال�شرتاتيجيات مو�شع التطبيق.

لذل��ك، ميك��ن التاأكيد اأّنه يف ح��ال وجود اأّي 

ترابط وثي��ق ما بني خمرج��ات التعليم والتنمية 

و�شوق العمل فاإّن هذا الرتابط هو من باب ال�شدف 

اأو نتيج��ة حذاق��ة املواطن��ني الذي��ن ي�شت�شّف��ون 

م�شتقبل �شوق العمل ويوّجهون اأولدهم نحو هذا 

الخت�شا���س اأو ذاك.  اأّم��ا املعطي��ات املتوافرة 

فت�ش��ري اإىل غي��اب مثل هذا الرتاب��ط على خمتلف 

امل�شتويات ويف خمتلف امليادين.

العمل �سوق  بنية   6.2.2
ميك��ن مقارب��ة �ش��وق العم��ل بالعالق��ة مع 

خمرج��ات التعليم يف لبن��ان من الزواي��ا الأربع 

الآتي��ة: )1( امليادي��ن الت��ي ت�شتقط��ب العمال��ة؛ 

)2( امل�شتوي��ات التعليمّي��ة للق��وى العاملة؛ )3( 

قدرة �شوق العمل على ا�شتيعاب خمرجات النظام 

التعليمي؛ )4( اآليات الولوج اإىل �شوق العمل.

الق��وى  5( ت��وّزع  يعر���س اجل��دول )2 - 

العامل��ة الفعلّي��ة يف لبن��ان من عم��ر 15 �شنة 

وم��ا ف��وق بح�شب القط��اع القت�ش��ادي للعمل 

احل��ايل واجلن���س يف الع��ام 2009.  ويظه��ر 

ه��ذا اجل��دول غلب��ة قط��اع اخلدم��ات مبختلف 

اأ�شكالها، يليها قطاع التجارة، بحيث ل يتبّقى 

للقطاع��ات الإنتاجّية الثالث��ة الأوىل )الزراعة 

وال�شناع��ة والإن�ش��اءات( �ش��وى 27،3 % من 

الوطنّية للرتبية والتعليم يف  )2006(.  ال�شرتاتيجية  العايل  اللبنانّية - وزارة الرتبية والتعليم  1 - اجلمهورّية 
لبنان – وثيقة الروؤية.  بريوت.

2 -National Council for Scientific Research )CNRS(، Lebanon )2006(.  Science، 

Technology and Innovation Policy for Lebanon.  

3 -Republic of Lebanon، Ministry of Social Affairs )2011(.  The National Social 
Development Strategy.  Beirut: Ministry of Social Affairs.

  .2011 الرئي�س جنيب ميقاتي  الوزاري حلكومة  البيان    .)2011( – رئا�شة اجلمهورّية  اللبنانّية  4 - اجلمهورّية 
http://www.presidency.gov.lb/Arabic/Pages/MinisterialStatement.aspx

القوى  بالعتبار  تاأخذ  لبنان، حيث ل  الكّلية يف  العاملة  القوى  ما يخ�ّس  الن�شبة م�شّللة يف  باأّن هذه  �شّك  5 - ل 
العاملة من التابعّية ال�شورية التي ل تدخل يف هذه احل�شابات لأّنها لي�شت لبنانّية كما اأّنها ل حتتاج اإىل اإجازة عمل مثل 

مواطني �شائر اجلن�شّيات العاملني يف لبنان.  واإذا كان ق�شم كبري من العّمال ال�شورّيني يعمل يف الزراعة ب�شورة مو�شمّية 

فاإّن ق�شًما كبرًيا اآخر يعمل ب�شورة دائمة ول�شّيما يف الإن�شاءات والبناء وبع�س اأ�شكال اخلدمات مثل املطاعم وغريها.
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.  ويت��وّزع   
4
الفعلّي��ة العامل��ة  الق��وى  جمم��ل 

العاملون ب�شكل اأ�شا�شي ما بني العاملني باأجر 

�شهري )50،4 %( وعامل حل�شابه )30،7 %(، 

بينما ي�ش��ّكل اأرباب العم��ل 4،7 % والعاملون 

يف اأعمال غري ثابتة حواىل 14 %.

التعليم��ي  امل�شت��وى  يخ���سّ  م��ا  اأّم��ا يف 

ل للقوى العاملة الفعلّية فيظهر اجلدول  املح�شّ

)2 - 6( اأّن ه��ذه الق��وى تت��وّزع عل��ى ن�ش��ب 

�شب��ه مت�شاوي��ة تقارب 25 % ما ب��ني التعليم 

ويت��وّزع  واجلامع��ي  ��ط 
ّ
واملتو�ش البتدائ��ي 

الباق��ي ما ب��ني التعلي��م الثان��وي )17،7 %( 

والأمّي��ني واأ�شب��اه الأمّي��ني )6،6 %(.  وكّلم��ا 

ارتفع امل�شت��وى التعليمي كّلم��ا ارتفعت ن�شبة 

العم��ل باأج��ر �شه��ري وكّلم��ا انخف�ش��ت ن�شبة 

العامل��ني حل�شابهم ون�شبة العاملني يف اأعمال 

غري ثابت��ة، بينما ل تختلف ن�شب اأرباب العمل 

ب�شكل ملح��وظ بني امل�شتوي��ات التعليمّية، يف 

م��ا عدا الأمّيني واأ�شب��اه الأمّيني الذين يغيبون 

عن هذه الفئة.

م��ن  اخلارج��ني  ا�ستيع��اب   .7.2.2
النظام التعليمي والهجرة والبطالة

ح��واىل  اأّن  اإىل  ال�شّكانّي��ة  التقدي��رات  ت�ش��ري 

ا يف الفرتة  80،000 مواطن لبناين ي�شلون �شنويًّ
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2013 - 2023 اإىل كّل من الأعمار التي ترتاوح 
ما بني 15 �شنة و 24 �شنة )مواليد 1990 - 1994 

، اأي الأعمار التي يدخل فيها 
1
و 1995 - 1999(

ال�شب��اب ع��ادًة �شوق العم��ل.  واإذا �شّلمنا ج��دًل اأّن 

م��ا يق��ارب 2 - 3 % من هوؤلء ق��د ل ي�شلون اإىل 

عمر البلوغ يف لبنان، اإّما لكونهم اأجانب اأو ب�شبب 

الوف��اة اأو ب�شب��ب الهج��رة مع ذويه��م ، يبقى ما ل 

يقّل معّدله عن 78،000 مواطن، منهم 50 % من 

الذك��ور )اأي ح��واىل 39،000 �شخ���س( و 25 % 

م��ن الإناث )باعتبار ن�شبة ن�ش��اط اقت�شادي يبلغ 

50 % عن��د الإناث من فئات ال�شباب، اأي حواىل 
19،000 �شخ���س( مر�ّشحني لدخول �شوق العمل 
��ا، ملا جمموعه 58،000 مر�ّشح للدخول اإىل  �شنويًّ

ع��امل العم��ل يف ال�شنوات ال�شابقة كم��ا يف كّل من 

ال�شنوات الع�رش القادمة.

وي�ش��ّكل خريجو التعليم الع��ايل ما يقارب 

ا )32603(، وخريجو  ي��ج �شنويًّ
ّ
33،000 خر

التعلي��م املهني والتقني ما يزيد عن 14،000 

 47،000 جمموع��ه  مل��ا   )14377( ي��ج 
ّ
خر

ي��ج من حملة ال�شه��ادات املهنّي��ة والتقنّية 
ّ
خر

واجلامعّي��ة ، ُي�ش��اف اإليه��م الذي��ن يت�رّشبون 

ا من خمتلف مراحل التعليم والذين ميكن  �شنويًّ

تقديرهم بالف��رق ما بني عدد املقيمني يف كّل 

يجني حاملي ال�شهادات، اأي ما 
ّ
عم��ر وعدد اخلر

ا. يزيد عن 21،000 �شخ�شً

واإذا كان القت�شاد اللبناين قد وّفر، بح�شب 

ر القوى العاملة يف 
ّ
تقديرات البنك الدويل لتطو

لبنان ، على اأبعد تعديل، ما يزيد عن 56،000 

ا ما بني العام 2002  فر�شة عمل جديدة �شنويًّ

والع��ام 2006 �شمًنا، فاإّن��ه مل يوّفر �شوى ما 

الإح�شاء  لإدارة  املتوافرة  املعطيات  لكّن  لبنان.   يف  ال�شّكان  حول  دقيقة  اإح�شائّية  معطيات  هناك  لي�س   -  1
اأعداد   2011 2006 و  85،955 ولدة يف لبنان.  كما �شّجلت ما بني  1999 �شّجلت  اأّنه يف العام  املركزي ت�شري اإىل 

تقدير  يبدو  لذلك    .)98،569( )95،218(؛  )90،388(؛  )84،823(؛  )80،896(؛  )72،790(؛  التوايل:  الآتية على  الولدات 

ا.  اأنظر: ا جدًّ 80،000 ولدة على الأقل ما بني الأعوام 1990 و1999 واقعيًّ
اإدارة الإح�شاء املركزي.  معطيات م�شح 2007:

 http://www.cas.gov.lb/index.php/en/statistical-yearbook#2007
اإدارة الإح�شاء املركزي.  الكتاب الإح�شائي لل�شنوي لالأعوام 1995 - 1999 وما بني 2006 و 2011.  

http://www.cas.gov.lb/index.php/en/statistical-yearbook
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ح��واىل 16،400 فرد هاجروا 

م��ن لبن��ان كّل �شن��ة م��ا ب��ني 

بينم��ا  و2008،   2004
بل��غ الع��دد ال�ش��ايف ال�شن��وي 

الع��ام  ب��ني  م��ا  للمهاجري��ن 

1975 والع��ام 2001 حواىل 
25،000 فرد.

معّدل��ه ح��واىل 43،000 فر�ش��ة عم��ل جديدة 

��ا ما بني الع��ام 2007 والع��ام 2011،  �شنويًّ

ا يبحثون  تارًكا ما ل يقّل عن 15،000 �شخ�شً

ع��ن عمل ول يجدون��ه يف الداخ��ل، اإ�شافة اإىل 

الإن��اث غري الن�شط��ة اقت�شادي��ا واللواتي يقّدر 

عددهّن ب� 20،000 يف كّل عمر.

يف ظّل النق���س الظاهر يف فر�س العمل 

يف  الوق��وع  وخط��ر  الأخ��رية  ال�شن��وات  يف 

البطال��ة وال��ذي تفاق��م من��ذ الع��ام 2006، 

��ه �شباب لبن��ان اإىل الهجرة.  وبالفعل، 
ّ

يتوج

ت��دّل املعطي��ات املتواف��رة عل��ى اأّن ح��واىل 

6،3 % م��ن اإجمايل الأ�رش يف لبنان لديها 
فرد واح��د على الأقل م��ن اأفرادها هاجر ما 

تهم 
ّ
بني الع��ام 2004 والعام 2008، غالبي

ال�شب��اب  وم��ن   )%  76،3( الرج��ال  م��ن 

ا )اأق��ّل من 34 �شنة(  والرا�شدي��ن الأ�شغر �شنًّ

ة 
ّ
)77،3 %(، وم��ن حملة ال�شهادات اجلامعي

)44،4 %( اأو م��ن م�شت��وى التعليم الثانوي 

 )%  48،4( ن�شفه��م  ح��واىل   ،)% 29،1(

مل يك��ن يعم��ل قب��ل الهج��رة، ودف��ع البحث 

الهج��رة،  اإىل  % منه��م   65،9 العم��ل  ع��ن 

��ا اإىل البلدان 
ّ
 اإم

ّ
ه��وا ب�ش��كل خا�س

ّ
وق��د توج

اأوروب��ا )19،7  اإىل  اأو   )% ��ة )39،2 
ّ
العربي

اأو اإىل الأمريكتني )19،5 %( واأفريقيا   )%
.)% 12،1(

واإذا طّبقنا اإ�شقاطات اإح�شائّية على معطيات 

الأ���رش وال�ش��ّكان والهج��رة الت��ي وّفره��ا امل�ش��ح 

العنقودي متعّدد املوؤ�رّشات للعام 2009 لوجدنا 

اأّن ح��واىل 16،400 ف��رد هاجروا م��ن لبنان كّل 

�شن��ة ما ب��ني 2004 و 2008 ، بينم��ا بلغ العدد 

ال�شايف ال�شنوي للمهاجرين ما بني العام 1975 

والعام 2001 حواىل 25،000 فرد .

وي�شتفاد م��ن ذلك كّله اأّن هجرة اللبنانّيني 

ل من القرن 
ّ
اإىل اخل��ارج مل تك��ن يف العق��د الأو

احل��ادي والع�رشين باحل��ّدة ذاته��ا التي كانت 

علي��ه يف العقود ال�شابقة، لكّنه��ا اأ�شبحت اأكر 

انتقائّي��ة وت�شي��ب على نحٍو خا���س الكفاءات 

العلي��ا.  و�شهد الع��ام 2007 اأعلى ن�شبة هجرة 

ما بني ال�شنوات 2004 اإىل 2008 .

هكذا، ت�شّكل الهجرة عند ال�شباب والرا�شدين 

ا، ول�شّيم��ا منهم حملة املوؤهالت  الأ�شغر �شنًّ

العالي��ة، م��الًذا لتف��ادي البطال��ة املحتمل��ة 

بحي��ث ل تبل��غ البطال��ة عند جمم��ل الن�شطني 

��ا �ش��وى 5 % عند الذك��ور و10،4    اقت�شاديًّ

عن��د الإن��اث، واإن تكن ت�شي��ب اجلامعّيني )7 

% عند الذكور و11،4 % عند الإناث( وحملة 
املوؤّهالت م��ن امل�شتوى الثان��وي عند الإناث 

)14،3 %( اأك��ر م��ن املعّدل الع��ام، وت�شيب 

ا واإناًثا )17،4 
ً
 فئات ال�شب��اب ذكور

ّ
بالأخ�س

% عن��د الذك��ور و30،3 % عن��د الإناث من 
الفئ��ة العمرّي��ة 15 - 19 عاًم��ا؛ و13،1 % 

عن��د الذكور و20،5 % عند الإن��اث من الفئة 

العمرّية 20 - 24 عاًما(.

�سوق  اإىل  الولوج  اآليات   8.2.2
العمل

ميت��از اقت�ش��اد لبن��ان باأّن��ه قائ��م ب�شكل 

�شات القت�شادّية ال�شغرية 
ّ
اأ�شا�شي عل��ى املوؤ�ش

الت��ي ل يتج��اوز عدد العاملني فيه��ا خم�شة اأو 

ع�رشة اأ�شخا�س.  كذلك، ي�شهد لبنان �شبه غياب 

�ش��ات احلكومّي��ة وغ��ري احلكومّي��ة التي 
ّ
املوؤ�ش

ُتعنى بت�شهيل النخراط يف عامل العمل.  ولذلك 

تغل��ب العالق��ات ال�شخ�شّية كو�شيل��ة للح�شول 

عل��ى عمل اأو البحث عنه عن��د البطالة، حيث ل 

يلجاأ اإىل مكاتب ال�شتخدام �شوى اأقّل من 2 % 

م��ن الباحثني عن عمل ول يلجاأ اإىل الإعالنات 

مبختل��ف اأنواعه��ا �ش��وى ح��واىل 30 % م��ن 

.
 1

الباحثني عن عمل

.2009 1 - امل�شح العنقودي متعّدد املوؤ�رّشات 
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ختامية مالحظات   9.2.2
تظه��ر املعطيات املتواف��رة اأّن لبنان �شهد 

يف تاريخ��ه احلدي��ث موج��ات متقّطع��ة م��ن 

الهجرة وباأعداد متفاوتة، من جهة، ب�شبب قّلة 

فر���س العمل و�شيق العي�س الكرمي، ومن جهة 

ثاني��ة ب�شبب ع��دم ال�شتقرار ال�شيا�ش��ي.  لكّن 

الأح��داث التي ع�شفت فيه من��ذ العام 1975 

والت��ي ل ت��زال تداعياته��ا قائم��ة حت��ى الآن 

كّثف��ت الن��زوح اإىل اخل��ارج، بحيث يق��ّدر عدد 

اللبنانّيني الذين هاجروا ما بني العام 1975 

والع��ام 2005 ومل يع��ودوا اإىل لبنان بحوايل 

  بالرغ��م من ع��ودة اأعداد 
1
550،000 ن�شم��ة

كب��رية م��ن املهاجري��ن حواىل الع��ام 1995 

بع��د ع��ودة ال�شلم الأهل��ي والنح�ش��ار الن�شبي 

ل م��ن القرن احلادي 
ّ
للهجرة خ��الل العقد الأو

والع�رشين.

باملقاب��ل، ي�شتقبل لبنان ب�شكل م�شتدام ما 

ل يق��ّل عن ن�شف ملي��ون عامل وافد ميار�شون 

يف الأغل��ب ال�شاحق اأعم��اًل ل تتطّلب موؤّهالت 

عالي��ة، يف الزراع��ة والبناء واخلدم��ات العامة 

ياأب��ى  والت��ي  وغريه��ا،  املنزلّي��ة  واخلدم��ة 

اأغلبّية ال�شب��اب اللبناين الق��ادر على اللتحاق 

بامل�شتوي��ات العلي��ا من التعليم م��ن النخراط 

بها لك�شب عي�شه.

واإذ مل يرج��ع القت�شاد اإىل �شابق عهده 

ات القرن املا�شي 
ّ
ات وخم�شيني

ّ
يف ثالثيني

فل��م يخل��ق م��ا يكف��ي م��ن فر���س العم��ل 

اإجماًل  اللبناين املتعّلم  "الالئق" بال�شباب 
ة عند 

ّ
 النزيف اإىل اخل��ارج، بخا�ش

ّ
فا�شتم��ر

اأ�شحاب املوؤهالت العالية الذين ت�شتقطبهم 

��ة م��ن جه��ة ودول اخلليج 
ّ
ال��دول ال�شناعي

العربي��ة من جهة ثانية، بحيث ميكن القول 

��ا للكفاءات 
ًّ
اأّن لبن��ان ي�ش��ّكل خّزاًن��ا ب�رشي

العلي��ا والو�شيط��ة ل��دول اخللي��ج العربي��ة 

ة، طاملا مل ي�شتطع اقت�شاده 
ّ
والدول الغربي

خمتل��ف  م��ن  يجي��ه 
ّ
خر ا�شتيع��اب  عل��ى 

ا ملعّدلت 
ً
امل�شتوي��ات واملوؤّه��الت.  ونظ��ر

ا والبطالة 
ًّ
��ة املتدّنية ن�شبي

ّ
البطالة الداخلي

�شبه املعدومة بني املهاجرين، ميكن القول 

اأّن اللبناين يقف على قدميه يف عامل العمل 

مهم��ا كان��ت املوؤّهالت الت��ي يكت�شبها من 

اء التحاق��ه بالتعلي��م.  ولذل��ك، ي�شبح 
ّ
ج��ر

غري جم��ٍد البحث ع��ن الخت�شا�شات التي 

��ون يف التعليم املهني 
ّ
يلتح��ق بها اللبناني

والتقن��ي ويف التعلي��م الع��ايل وع��ن مدى 

مواءم��ة ه��ذه الخت�شا�ش��ات م��ع �ش��وق 

العمل واحتياج��ات التنمية، اإذ اإّن لبنان ل 

ة 
ّ
يعّد الق��وى العاملة ل�شوق العم��ل الداخلي

ة لتلبية احتياجاته 
ّ
ول يعّد املوارد الب�رشي

ة 
ّ
��ة فح�ش��ب بل يعّد امل��وارد الب�رشي

ّ
التنموي

لإطالق ن�شبة كبرية منهم يف اأ�شواق العمل 

ة.
ّ
ة والدولي

ّ
الإقليمي

ا ل �شّك فيه اأّن هجرة الكفاءات 
ّ
لك��ّن مم

الت��ي ي�شهدها لبنان توؤّدي اإىل اإبطاء عجلة 

تفتق��د  اإذ  واملتكامل��ة  ال�شامل��ة  التنمي��ة 

قطاعات عدي��دة من الن�ش��اط الإن�شاين اإىل 

اأ�شحاب الكفاءات الذين ميكنهم اأن يقوموا 

بالتحدي��ث والتطوير والتجدي��د والبتكار.  

��ة 
ّ
والقت�شادي ��ة 

ّ
ال�شيا�شي البيئ��ة  ��ا 

ّ
اأم

الطاغي��ة من��ذ �شن��وات فه��ي بيئ��ة طاردة 

للكف��اءات وغ��ري جاذب��ة له��ا.  ويرت�ش��ي 

ة 
ّ
ني باأّن التحوي��الت املالي

ّ
بع���س اللبناني

��ون العاملون يف 
ّ
الت��ي يق��وم به��ا اللبناني

اخل��ارج، والتي ميكن اأن ت�شل يف ال�شنوات 

��ة اإىل اأك��ر م��ن 20 % م��ن الدخل 
ّ
العادي

�س، ولو بع�س ال�شيء، 
ّ
ا، تعو

ًّ
القوم��ي �شنوي

ة الت��ي يفتقدها الوطن 
ّ
عن امل��وارد الب�رشي

اأها 
ّ
لريتقي اإىل املكان��ة التي ميكن اأن يتبو

يف م�شاف الدول املتقّدمة.

هج��رة  اأّن  في��ه  �ش��ّك  ل  مّم��ا 

ي�شهده��ا  الت��ي  الكف��اءات 

لبن��ان ت��وؤّدي اإىل اإبطاء عجلة 

التنمي��ة ال�شامل��ة واملتكامل��ة 

اإذ تفتق��د قطاع��ات عديدة من 

الن�شاط الإن�ش��اين اإىل اأ�شحاب 

اأن  ميكنه��م  الذي��ن  الكف��اءات 

يقوم��وا بالتحدي��ث والتطوي��ر 

اأّم��ا  والبت��كار.   والتجدي��د 

ال�شيا�شّية والقت�شادّية  البيئة 

الطاغية منذ �شنوات فهي بيئة 

طاردة للكف��اءات وغري جاذبة 

لها.  ويرت�شي بع�س اللبنانّيني 

ب��اأّن التحوي��الت املالّية التي 

يقوم بها اللبنانّيون العاملون 

يف اخل��ارج، والت��ي ميك��ن اأن 

العادّي��ة  ال�شن��وات  يف  ت�ش��ل 

اإىل اأك��ر من 20 % من الدخل 

��ا، تعّو���س، ولو  القوم��ي �شنويًّ

امل��وارد  ع��ن  ال�ش��يء،  بع���س 

الب�رشّية الت��ي يفتقدها الوطن 

لريتقي اإىل املكانة التي ميكن 

اأن يتبّواأه��ا يف م�ش��اف الدول 

املتقّدمة.

1 -   Chaaban )2010(.  Op.  cit.  p.  188.  
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�شوري��ا روؤية م�شتقبلّية طموح��ة للعام 2025 

يق��وم اأح��د ركائزها على حتقي��ق "ر�شيد عاٍل 

م��ن راأ�س املال الب�رشي والفك��ري، القائم على 

ثقاف��ة الكفاءة واجل��ودة، وعلى العق��ل النقدي 

واملب��دع وال�شخ�شّي��ة ال�شوري��ة املتمّكن��ة من 

التعام��ل مع املتطّلبات الأك��ر تعّقًدا للمجتمع 

الذي �شيزداد اعتماًدا على املعرفة" .

ويف ه��ذا ال�شي��اق، حلظت اخلّط��ة اخلم�شّية 

اإح��داث تطوي��ر  "���رشورة  للتنمي��ة  العا���رشة 

�ش��ات التعليم والتعّلم 
ّ
جذري وحقيقي يف موؤ�ش

والربجم��ة  التخطي��ط  و���رشورة    ... والبح��ث 

لالنتق��ال التدريج��ي لالقت�ش��اد القائ��م عل��ى 

املعرف��ة ..." مب��ا يتطّلب��ه م��ن تطوي��ر ج��ذري 

لذهنّي��ة املواطن��ني ومهاراته��م واجتاهاتهم .  

وما يتاأّتى عن ذلك من تطوير للربامج الرتبوّية  

و"الأخذ ب�شيا�شات جديدة للت�شغيل قائمة على 

�سوريا حالة   .3.2
مقّدمة  1.3.2

الت��ي  ال�ش��ت  ال�شن��وات  يف  �شوري��ا  حظي��ت 

�شبق��ت الأح��داث الدموّي��ة التي تع�ش��ف بها منذ 

الرب��ع الأّول من الع��ام 2011 باهتم��ام متزايد 

من املجتمع ال��دويل، ول�شّيما الحتاد الأوروبي 

ومنظمة العمل الدولّية، يف ما يخ�ّس �شوق العمل، 

والفر���س املتاح��ة خلّريجي خمتل��ف م�شتويات 

التعليم، والبطالة، وهجرة القوى العاملة .

وياأت��ي ه��ذا الهتمام م��ن منطل��ق الإرادة 

الت��ي اأظهرته��ا ال�شلطات احلكومّي��ة يف �شوريا 

ب�رشورة اعتماد مقاربة جديدة وجريئة للخّطة 

اخلم�شّية العا���رشة للتنمية )2006 - 2010( 

من جه��ة، واهتمام الحت��اد الأوروبي باإقامة 

�رشاك��ة مع �شوري��ا لتعزيز جه��ود التنمية، من 

جهة ثانية.  فو�شع��ت هيئة تخطيط الدولة يف 

ت��دّل اأح��دث املعطيات املتوافرة )املديرّية العامة لالإح�شاء املركزي، 2009( على اأّن القطاع العام يف لبنان يوّظف 

م��ا جمموع��ه 12،3 % م��ن القوى العامل��ة الفعلّية، مبا يف ذل��ك قوى الأمن الت��ي ت�شّكل 6،2 % واملعّلم��ون يف القطاع 

ات العاّمة 
ّ
احلكوم��ي الذي��ن ي�شّكلون ح��واىل 2،1 % من جممل الق��وى العاملة، بحيث ل يبق��ى ل�شائ��ر الإدارات واملوؤ�ش�ش

والبلدّيات �شوى حواىل 4 % من جممل القوى العاملة.  وتبلغ ح�شة القطاع العام يف الدول املتقّدمة ما يزيد عن 15 % 

م��ن جمم��ل القوى العامل��ة، مع اأّنه ل تتج��اوز فيها عادة ن�شبة قوى الأم��ن 2 %.  ول ي�شاهي �شع��ف القطاع العام يف 

لبنان يف املنطقة العربّية �شوى دول ذات م�شتوى متدنٍّ من التنمية مثل املغرب واليمن.

ويعود ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإىل �شيا�شة التق�ّشف التي اعتمدتها احلكومات املتعاقبة بعد عودة ال�شلم الأهلي والتي تق�شي 

مب��ا �شّم��ي "تر�شيق" الإدارات العامة والتي اأّدت بالفعل اإىل اإفقار هذه الإدارات لناحية املوارد الب�رشّية الكفوءة من خالل 

ة يف الوظائف الو�شيطة  اإي��كال الوظائ��ف القيادّية بالتكليف اإىل موّظفني اأدنى مرتبة واللجوء اإىل التعاقد املوؤّقت، بخا�شّ

واملتدّنية، الذي غالًبا ما ي�شبح دائًما من دون ال�شمانات الجتماعّية التي يلحظها القانون للموّظفني الدائمني.  

�ش��ات العاّمة والبلدّيات تفتقر اليوم اإىل هيكلّيات وظيفّية حديثة، 
ّ
وهك��ذا، فاإّن الأغلبّية ال�شاحقة من الوزارات واملوؤ�ش

بالرغم من الدرا�شات واملقرتحات التي مّت و�شعها يف اإطار مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارّية اأو يف اأطر م�شاريع تعاون 

خارجي، ول�شّيما مع البنك الدويل، كما تفتقر ب�شكل حاّد اإىل املوارد الب�رشّية الكافية والكفّية لتحديث عمل هذه الوزارات 

�شات 
ّ
وقي��ادة عجل��ة التطوي��ر.  ول يرّبر ت�شّخم ق��وى الأمن الناجت عن الأح��وال الأمنّية ال�شائدة حرم��ان الإدارات واملوؤ�ش

العاّمة مّمن حتتاج اإليهم من موارد ب�رشّية لكي ينتظم عملها.

الإطار )2 - 1(؛ التوظيف يف القطاع العام يف لبنان
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اأ�شا���س اأّن العمل هو وظيف��ة اإنتاجّية بالدرجة 

الأ�شا�س وخا�شعة حل�شاب التكاليف والعوائد" 

.  وق��د ت�شّمن��ت ه��ذه اخلّط��ة برام��ج طموح��ة 

لتطوي��ر خمتل��ف مفا�ش��ل الدول��ة واملجتم��ع 

��ا، اإ�شافة اإىل  �شً جمع��ت يف 22 قطاًعا متخ�شّ

الق�شاي��ا امل�شرتك��ة عرب القطاع��ات، ومن ذلك 

�شيا�شات الت�شغيل وتفعيل �شوق العمل، وتنمية 

املوارد الب�رشّية.

وكان��ت هيئ��ة تخطي��ط الدول��ة وبرنام��ج 

الأمم املتحدة الإنائي ق��د مّهدا لطرح العالقة 

ب��ني التعلي��م والتنمي��ة م��ن خ��الل رعايتهما 

و�ش��ع واإ�ش��دار التقري��ر الوطن��ي الث��اين ع��ن 

ح��ول   2005 الع��ام  يف  الب�رشّي��ة  التنمي��ة 

التعلي��م والتنمية الب�رشّي��ة والذي ي�شّكل درا�شة 

�شاملة ق��ّل نظريها لأو�ش��اع التعليم مبختلف 

مات��ه وعالقاته مع املجتم��ع، حيث يعالج 
ّ
مقو

م�شائ��ل اللتحاق بالتعليم، ونوعّيته، وعوائده، 

ومتويل��ه، وعالقت��ه مع �ش��وق العم��ل، ومتكني 

امل��راأة، واآفاق تطوي��ر العالقة ما ب��ني التعليم 

ل ال�شامل الذي نادت 
ّ
والتنمي��ة يف اإطار التح��و

اخلم�شّي��ة  للخط��ة  ال�شرتاتيجّي��ة  الروؤي��ة  ب��ه 

العا���رشة.  وقد ر�شم هذا التقري��ر �شورة قامتة 

للتعليم بحّد ذاته كما بعالقته مع �شوق العمل .

ولعّل اأحدث درا�شة ميدانّية جرت يف جمال 

العالقة ب��ني التعليم وعامل العمل الدرا�شة التي 

قام بها املكتب املركزي لالإح�شاء يف �شوريا، 

ا قب��ل 
ً
يف نهاي��ة الع��ام 2009 )اأي 15 �شه��ر

�شة 
ّ
ب��دء الأح��داث الدامية(، بالتعاون م��ع موؤ�ش

التدريب الأوروبية التابع��ة لالحتاد الأوروبي 

��ا و�شاّبة  والت��ي �شملت عّينة م��ن 3،874 �شابًّ

 30 و  �شن��ة   15 ب��ني  اأعماره��م م��ا  ت��رتاوح 

�شن��ة مّمن خرج��وا من النظ��ام التعليمي خالل 

ال�شنوات اخلم�س الفائتة والتي ن�رشت نتائجها 

يف العام 2012 .  كذلك، فاإّن املكتب املركزي 

لالإح�شاء داأب يف ال�شن��وات الأخرية على ن�رش 

معطي��ات اإح�شائّية �شاملة مل يكن الكثري منها 

متاًحا يف ما قب��ل وتذهب اأبعد مّما كان ين�رش 

يف كتاب الإح�شاء ال�شنوي الورقي.

2.3.2 فر�ص التعّلم والرقّي بامل�ستوى 
التعليمي لل�سكان

يعر�س اجلدول )2 - 7( امل�شتوى التعليمي 

ل لل�شّكان البالغني يف �شوريا كما كان  املح�شّ

يف العام 2006.

بناًء على املعطي��ات املتوافرة يف اجلدول 

 اأّن مع��ّدل امل�شت��وى التعليمي 
ّ

)2 - 7( يتب��ني

لل�ش��كان يف �شوري��ا مل يكن يتع��ّدى يف اأح�شن 

الأح��وال يف الع��ام 2006 7،75 �شنة متدر�س 

يف م��ا يخ���سّ الذك��ور و 6،4 �شن��وات متدر�س 

يف م��ا يخ���سّ الإن��اث، اأي م�شت��وى التعلي��م 

البتدائ��ي، وبف��ارق 1،35 �شن��ة ب��ني الذك��ور 
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والإن��اث يعود جّله للن�شب��ة العالية لالأمّية بني 

الإن��اث، حيث ل تزال ن�شب��ة الأمّية بني الإناث 

البالغ��ات )22،8 %( اأعل��ى ب�شكل ملحوظ عن 

ن�شب��ة الأمّية ب��ني الذكور البالغ��ني )8،9 %(.  

مب��ا يجعل حواىل 62 % م��ن ال�شكان مل يتّموا 

. 
1
�شوى مرحلة التعليم البتدائي اأو ما دون

امل�شت��وى   )8  -  2( اجل��دول  ويعر���س 

��ل للم�شتغل��ني كم��ا كان يف  التعليم��ي املح�شّ

الع��ام 2011.  وي�شتف��اد م��ن هذا اجل��دول اأّن 

��ل لل�شورّيني الذكور  امل�شتوى التعليمي املح�شّ

احلا�شل��ني عل��ى عم��ل مل يختل��ف يف الع��ام 

2011 عن امل�شتوى التعليمي لل�شكان الذكور 
يف الع��ام 2006، بينم��ا هناك ف��رق كبري يف 

امل�شت��وى التعليمي لالإناث بني ال�شّكان اإجماًل 

اإذ يق��ّدر امل�شت��وى  واحلا�ش��الت عل��ى عم��ل، 

التعليم��ي له��وؤلء مب��ا يج��اور اإنه��اء التعلي��م 

الثان��وي )11،8 �شن��وات متدر�س(.  لكّن �شعف 

م�شاركة الإن��اث يف قوة العمل جتعل امل�شتوى 

التعليم��ي الع��ام للم�شتغل��ني ل يتج��اوز 8،3 

. 
2
�شنوات متدر�س

امل�شت��وى   )9  -  2( اجل��دول  ويعر���س 

ل عند عّين��ة ال�شباب بني 15  التعليم��ي املح�شّ

و30 �شن��ة الت��ي �شب��ق ذكرها والذي��ن خرجوا 

من النظام التعليمي خ��الل ال�شنوات -2005

.2009
ي�شتف��اد م��ن معطي��ات هذا اجل��دول )ومن 

املعطي��ات الإح�شائّية املتوافرة حول اأو�شاع 

التعلي��م يف �شوري��ا( اأّن��ه بالرغم م��ن القانون 

ال��ذي يق�ش��ي باإلزامّي��ة التعلي��م حت��ى نهاية 

التعلي��م الأ�شا�ش��ي من ت�ش��ع �شن��وات وبالرغم 

م��ن اجلهود التي بذلتها �شوري��ا لتاأمني فر�س 

التعلي��م للجمي��ع، هن��اك ح��واىل 30 % م��ن 

التعليم��ي يف  النظ��ام  الأطف��ال خرج��وا م��ن 

ال�شن��وات الأخرية قبل اإنه��اء التعليم الأ�شا�شي 

مبع��ّدل عم��ر يبلغ ح��واىل 14،5 �شن��ة.  كذلك، 

هن��اك ح��واىل 28،7 % م��ن ال�شب��اب خرجوا 

ل:  ل، اأعطيت يف هذا اجلدول القيم الآتية للم�شتوى التعليمي املح�شّ 1 - لأجل احت�شاب امل�شتوى التعليمي املح�شّ
 )4( 9 �شنوات متدر�س؛  الإعدادي =  )3( امل�شتوى  6 �شنوات متدر�س؛  )2( امل�شتوى البتدائي =  اأّمي = �شفر؛   )1(

14 �شنة متدر�س؛ )6( امل�شتوى اجلامعي =  12 �شنة متدر�س؛ )5( امل�شتوى التقني العايل =  امل�شتوى الثانوي = 

16 �شنة متدر�س.
ل اأ�شيفت اإىل ما �شبق القيمة الآتية: يقراأ ويكتب = 3 �شنوات متدر�س. 2 -   من اأجل احت�شاب امل�شتوى التعليمي املح�شّ
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من النظ��ام التعليم��ي م��ن دون احل�شول على 

موؤّه��ل من م�شت��وى التعليم الثان��وي، العام اأو 

املهني.  اأّما الذين خرجوا من النظام التعليمي 

بع��د احل�شول عل��ى موؤّهل من م�شت��وى التعليم 

الثانوي فح�شب اأو مع بع�س الدرا�شة الإ�شافّية 

فيبلغون حواىل 19،7 %، ويبلغ الذين خرجوا 

م��ن النظام التعليمي بع��د احل�شول على موؤّهل 

 ع��اٍل 12،1 % وعل��ى موؤّه��ل جامع��ي 
ّ
تقن��ي

مبختل��ف م�شتويات��ه 10،7 %.  وبذل��ك يكون 

امل�شتوى العام للتمدر�س الذي بلغه اخلارجون 

ة من النظ��ام التعليمي خالل ال�شنوات 
ّ
ل مر

ّ
لأو

الأخرية على الأكر حواىل 9،9 �شنوات للذكور 

و 11،6 �شن��وات لالإن��اث، اأي م��ا ب��ني نهاي��ة 

التعلي��م الأ�شا�ش��ي ونهاي��ة التعلي��م الثان��وي.  

وي�ش��ّكل ه��ذا امل�شت��وى تقّدًم��ا ملحوًظا يف ما 

الع��ام  ق��ورن بامل�شت��وى  اإذا  الذك��ور  يخ���سّ 

للتمدر���س للقوى العاملة يف �شوريا كما �شبقت 

الإ�ش��ارة اإلي��ه، بينما يوازي ه��ذا امل�شتوى عند 

ل للواتي يعملن باأجر. الإناث امل�شتوى املح�شّ

ا من املعطي��ات الواردة يف  وي�شتف��اد اأي�شً
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ه��ذا اجل��دول اأّن هن��اك فروق��ات داّل��ة ما بني 

الذك��ور والإناث ل�شال��ح الإناث اللواتي متكثن 

يف النظ��ام التعليم��ي م��ا معّدل��ه �شن��ة وثالثة 

اأرباع اأكر مّما ميكث الذكور ويلتحقن اأكر من 

الذكور بالتعليم الثانوي والتعليم العايل ب�شّقيه 

% مقارن��ة   60 التقن��ي والأكادمي��ي بن�شب��ة 

بن�شب��ة 33 % للذكور، بينم��ا ت�شري املعطيات 

املتواف��رة اإىل اأّن هناك فروقات طفيفة يف هذا 

املجال بني �شّكان احل�رش و�شّكان الريف.

يف هذا الإط��ار، يبدو يف غري مكانه الكالم 

املرتفع��ة  بالتعلي��م  اللتح��اق  مع��ّدلت  ع��ن 

للفئات العمرّية ما بني 6 �شنوات و 14 �شنة، اإذا 

كان ه��وؤلء يتكّد�شون يف املدار�س ويخرج 30 

% منهم م��ن النظام التعليمي من دون اإنهاء 
مرحل��ة التعلي��م البتدائ��ي.  وت�ش��ري املعطيات 

املتوافرة اإىل اأّن الت�رّشب من التعليم يت�شاعف 

بدًءا من عمر 12 �شنة )معّدل 12،8 %( ثّم 13 

�شن��ة )24،4 %( اإىل 14 �شن��ة )36،0 %( من 

دون فروق��ات كبرية م��ا بني الذك��ور والإناث 

اأو م��ا ب��ني احل�رش والري��ف .  ف��اإذا كان معّدل 

البتدائّي��ة  املرحل��ة  يف  ال�ش��ايف  اللتح��اق 

اجلن���س  % يف جمم��ل ح��الت   94 يتج��اوز 

ومكان الإقامة فاإّنه ل يتعّدى باأّي حال 61 % 

يف املرحل��ة الإعدادّي��ة اأو 39 % يف املرحل��ة 

الثانوّي��ة مع فروقات وا�شح��ة ل�شالح الذكور 

يف الري��ف وفروقات طفيفة ل�شالح الإناث يف 

ج 
ّ
احل�رش.  كذلك فاإّن معّدلت اللتحاق والتخر

من التعلي��م الع��ايل ب�شّقيه التقن��ي واجلامعي 

)22،8  %( ما زال��ت �شعيفة مقارنة باملعّدل 

ا اإىل احتياجات 
ً
العاملي )حواىل 40  %( ونظر

�شوري��ا م��ن امل��وارد الب�رشّي��ة عالي��ة الكفاءة 

لتلبية متطّلبات خطط التنمية .

اأّما يف ما يخ���سّ نوع التعليم فال يتجاوز 

الذي��ن يخرجون م��ن التعليم املهن��ي والتقني 

14،8 %، ي�شاف اإليهم 4،9 % مّمن يحملون 
موؤّه��الت عاّم��ة وتابع��وا التعلي��م املهن��ي اأو 

التقن��ي لبع���س الوقت م��ن دون احل�شول على 

موؤّهل.

التعليم جودة   3.3.2
املخرجات جودة   4.3.2

     ير�شم التقرير الوطني الثاين عن التنمية 

الب�رشّية للعام 2005 �شورة قامتة عن نوعّية 

التعلي��م.  فم��ن دواع��ي القل��ق اأّن اأداء تالم��ذة 
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ال�شف الثام��ن من التعليم الأ�شا�شي يف �شوريا 

على الختب��ارات الدولّية املعروفة باختبارات 

يف  اإن  متدّني��ة  مرات��ب  يف  ياأت��ي  "تيم���س" 
الريا�شّي��ات اأو العل��وم.  فم��ن ب��ني 59 دول��ة 

وكي��ان �شيا�ش��ي يف الع��امل �شارك��ت يف تقييم 

الع��ام 2011، اأت��ى تالمذة �شوري��ا يف املرتبة 

54 يف الريا�شيات، قبل تالمذة املغرب وُعمان 
فح�ش��ب من الدول والإمارات العربية امل�شاركة 

ا بلغ 380  الث��الث ع�رشة، حمرزين مع��ّدًل عامًّ

عالمة بينما املعّدل العاملي يبلغ 500 عالمة؛ 

ومل يح�شل على اأكر من املعّدل العاملي �شوى 

ح��واىل 12 % م��ن التالم��ذة امل�شارك��ني يف 

 .  اأّم��ا يف العل��وم ف��كان اأداء تالمذة 
1
الدرا�ش��ة

�شوريا اأف�شل بقلي��ل، حيث احتّلوا، مثل تالمذة 

ماليزيا، املرتبة 46 من اأ�شل 59 دولة وكيان 

�شيا�شي، قبل خم�س دول عربّية اأخرى؛ وح�شل 

حواىل 20 % من هوؤلء التالمذة على اأكر من 

.
2
املعّدل العاملي 

اأّم��ا عل��ى امل�شت��وى اجلامع��ي، ف��اإّن طلبة 

اإح��دى اجلامع��ات يف �شوري��ا الذي��ن �شارك��وا 

يف اختب��ار دويل يف اإدارة الأعم��ال اأب��دوا اأداًء 

ي�شعهم من بني اأف�شل ثالث جامعات م�شاركة 

م��ن ال��دول العربي��ة م��ن اأ�ش��ل ث��الث ع���رشة 

جامع��ة؛ لك��ّن ه��ذا الأداء ل يرق��ى اإىل م�شتوى 

الولي��ات املتح��دة  الطلب��ة يف  اأداء نظرائه��م 

الأمريكّي��ة حي��ث اأّن ح��واىل 25 % ل غري من 

طلب��ة اجلامعة يف �شوريا ح�شلوا على اأكر من 

املع��ّدل العام الذي بلغ��ه الطلب��ة الأمريكّيون، 

وكانت العالم��ة الق�شوى امل�شّجل��ة للطلبة يف 

�شوري��ا 177 من اأ�ش��ل 200 بينما بلغت هذه 

العالمة 190 عن��د الطلبة الأمريكّيني.  ويفوق 

الطلب��ة يف �شوري��ا عل��ى نظرائه��م الأمريكّيني 

على اختب��ار القت�شاد الكّل��ي واجلزئي، بينما 

يق��ّل اأداوؤهم اإجماًل عن اأداء الطلبة الأمريكّيني 

يف جم��الت املحا�شب��ة، والإدارة، والت�شوي��ق، 

والبيئ��ة  والتموي��ل،  الإح�شائ��ي،  والتحلي��ل 

الأعم��ال،  لإدارة  والجتماعّي��ة  القانونّي��ة 

. 
3
والق�شايا الدولّية املتعّلقة باإدارة الأعمال

اأّم��ا يف عل��وم احلا�ش��وب فقد ظه��ر اأّن اأداء 

يف  �شارك��ت  الت��ي  ال�شوري��ة  اجلامع��ة  طلب��ة 

ه��ذا التقيي��م ي�شاه��ي اإجم��اًل اأداء نظرائه��م 

الأمريكّي��ني، م��ا ع��دا يف م��ا يخ���سّ الأداءات 

العالية حيث بلغ اأف�ش��ل اأداء للطلبة ال�شورّيني 

171 عالم��ة من اأ�شل 200 بينما بلغ اأف�شل 
اأداء للطلب��ة الأمريكّي��ني 187 عالم��ة، وكذلك 

يف م��ا يخ���سّ الأداءات الدنيا حي��ث مل ي�شّجل 

الطلبة ال�شورّيون عالمات متدّنية مثل نظرائهم 

. 
4
الأمريكّيني

وتدّل املعطيات الواردة اأعاله، يف ما تدّل، 

على اأّن اأداء طلبة املرحلة الإعدادّية يف �شوريا 

يف الريا�شي��ات والعلوم، وبالرغم من الت�رّشب 

املدر�شي الذي ي�شي��ب املتعّرين، ل يرقى اإىل 

امل�شتوي��ات املتوّقع��ة يف جمتم��ع يعتمد اأكر 

فاأك��ر على املعرف��ة.  اأّما الطلب��ة اجلامعّيون، 

فبحك��م كونه��م نخب��ة ال�رشيح��ة العمرّية التي 

اء 
ّ
ينتم��ون اإليه��ا )18 - 23 �شن��ة( م��ن ج��ر

الت�شفي��ات املتتالي��ة الت��ي يجتازونه��ا، ومن 

1 -IEA )2012(.  TIMSS 2011 International Students Achievement in Math-

ematics.  Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center; Lynch School of 
Education، Boston College.

2 -IEA )2012(.  TIMSS 2011 International Students Achievement in Science.  

Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center; Lynch School of Educa-

tion، Boston College.

3 -UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States )2005(.  ETS 
Assessment Final Report.  Beirut: UNEDBAS.

4 -Ibidem.
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اأهّمها ت�رّشب املتعّري��ن يف التعليم الأ�شا�شي، 

ث��ّم ت�شفي��ة النجاح يف �شه��ادة اإنه��اء التعليم 

الثان��وي، ث��ّم توجيه الأقّل كف��اءة نحو التعليم 

التقن��ي، بحيث ل يلتحق بالتعليم اجلامعي من 

ه��ذه ال�رشيح��ة العمرية �شوى ح��واىل 15 %، 

فاإّنه��م يبل��ون ب��الًء ح�شًن��ا ول��و اأّن اأداءه��م ل 

ي�شاهي اإجم��اًل اأداء نظرائهم الأمريكّيني، مع 

اأّن هن��اك بينه��م نخب��ة النخبة الت��ي ت�شاهي 

هوؤلء.

لك��ّن الأخطر من ذلك هو قّل��ة ثقة رجال 

��ني بكف��اءة الق��وى العاملة 
ّ
الأعم��ال ال�شوري

ال�شوري��ة وباأخالقي��ات العم��ل عنده��م.  فقد 

اأظهر ا�شتطالع ال��راأي الذي يقوم به املنتدى 

القت�ش��ادي العامل��ي والذي ن���رش يف تقرير 

  اأّن 
ة للعام 2011 - 12012

ّ
املناف�شة الدولي

مديري ال�رشكات امل�شتطلعني ي�شعون "عدم 

مالءم��ة تعليم الق��وى العامل��ة" يف املرتبة 

قات اخلم�شة ع�رش ملمار�شة 
ّ
الثانية من املعو

مبا���رشة   )%  15،4( �شوري��ا  يف  الأعم��ال 

بع��د الف�ش��اد )15،8 %( وي�شيف��ون اإليه يف 

ة 
ّ
ات املهني

ّ
املرتب��ة الرابعة "�شعف الأخالقي

ة" )10،7 %(.  كما اإّن 
ّ
ة العمل الوطني

ّ
لدى قو

املعطيات املتواف��رة واآراء مديري ال�رشكات 

 عنا���رش التعليم 
ّ

امل�شتطلع��ني يف م��ا يخ�س

ة 
ّ
العايل والتدري��ب املعتربة م�شّهلة للتناف�شي

��ة ت�ش��ع �شوريا يف مرات��ب ترتاوح ما 
ّ
الدولي

ب��ني املرتب��ة 78 واملرتب��ة 140 م��ن اأ�شل 

142 دولة، يف ما عدا راأيهم بجودة تدري�س 
الريا�شي��ات والعلوم ال��ذي يجعل �شوريا يف 

املرتب��ة 62.  ويحت��ّل املرتبة الأدنى "غياب 

التاأهيل والتدريب اأثناء اخلدمة".

والعملّيات املدخالت  جودة   5.3.2
اأّم��ا يف م��ا يخ���سّ العوامل الت��ي توؤّثر يف 

ت��رّدي ج��ودة خمرجات التعلي��م، من مدخالت 

وعملّي��ات، فلي�س اأقّلها البيئ��ة املادّية للتعليم 

اإىل  املدار���س  اأغلبّي��ة  تفتق��ر  والتعّل��م، حي��ث 

املراف��ق الرتبوّي��ة احلديث��ة، ويّت�ش��م التعلي��م 

بالتقليد التلقين��ي الأحادي الجتاه من املعّلم 

 ، بحيث ميكن العتقاد باأّن البيئة 
2
اإىل التلمي��ذ

املدر�شّي��ة ه��ي ع��ادة بيئ��ة ط��اردة ل جاذبة.  

الدرا�ش��ات  اإح��دى  وتاأكي��ًدا عل��ى ذل��ك، ت��دّل 

احلديث��ة ح��ول النتقال م��ن التعلي��م اإىل عامل 

العم��ل اأّن الأغلبّية ال�شاحقة من املت�رّشبني من 

خمتل��ف م�شتوي��ات التعليم الت��ي التحقوا بها، 

وه��م ي�شّكلون 43،3 % م��ن جممل اخلارجني 

�شات التعليمّية، يعزون خروجهم من 
ّ
من املوؤ�ش

النظ��ام التعليم��ي لأ�شباب ذات �شل��ة مبا�رشة 

باملدر�شة )72،6 %( مثل ال�شعور بعدم القدرة 

عل��ى النج��اح )40،6 %(، والتعب من الدرا�شة 

)22،3 %(، وغ��ري ذلك من العوام��ل املدر�شّية 

)9،7 %(، بينم��ا ل حتت��ّل العوام��ل املتعّلق��ة 

باحلاج��ة اإىل العم��ل والرغب��ة في��ه وغريه��ا 

�ش��وى 19،2 % من اأ�شباب اخلروج من النظام 

التعليمي، والعوامل الأ�رشية وال�شحّية وغريها 

  . 
3
�شوى 8،1 % من الأ�شباب

��ا �شب��ق ب��اأّن النظ��ام 
ّ
وميك��ن اجل��زم مم

��ن، م��ن ناحيتي 
ّ
التعليم��ي يف �شوري��ا ل يوؤم

 والن��وع، م��وارد ب�رشّية م��ن امل�شتويات 
ّ
الك��م

التعليمّي��ة العالي��ة الت��ي تتطّلبه��ا طموحات 

التنمية املعرّب عنه��ا يف الروؤية ال�شرتاتيجية 

للتنمي��ة للعام 2025 ويف اخلط��ط اخلم�شّية، 

ول�شّيما اخلّط��ة العا�رشة )2006 - 2010(.  

حي��ث اإّن اأغلبّي��ة ه��ذه امل��وارد ل ترتق��ي اإىل 

امل�شت��وى املاأم��ول ول ت�ش��ّكل الكت��ل احلرجة 

الالزم��ة لإحداث نقلة نوعّي��ة �شاملة.  كما اأّن 

1 -   World Economic Forum )2011(.  The Global Competitiveness Report 2011-

2012.  Geneva: The World Economic Forum.

.2005 2 - التقرير الوطني الثاين عن التنمية الب�رشّية 
3 -Transition from Education to Work in Syria: Results of the Youth Transi-
tion Survey 2009.



101101ملف الأردن – �سوريا – لبنان

ن
بنا

ول
يا 

ور
�س

 و
ن

رد
الأ

 

م�ؤ�س�سة الفكر العربي

ندرة فر�س التعّلم مدى احلياة وندرة التدريب 

اأثن��اء اخلدمة كما تظه��ره درا�شة النتقال من 

النظ��ام التعليم��ي اإىل �شوق العم��ل )ل ي�شتفيد 

 �ش��وى 3،7 % 
ّ
م��ن فر���س التدري��ب امل�شتمر

م��ن الذكور و 5،1 % من الإن��اث( جتعل هذه 

املوارد غري قادرة على جماراة التقّدم العلمي 

وال�شتجابة ملتطّلبات التطوير.

�سوريا يف  العمل  �سوق  بنية   6.3.2
يلف��ت النتب��اه يف م��ا يخ���سّ بني��ة �شوق 

العمل يف �شوريا بالعالقة مع التعليم كما كان 

ل من القرن احلادي 
ّ
امل�شهد العام يف العقد الأو

والع�رشين الظواهر اخلم�س الآتية: )1( ا�شتمرار 

غلبة القط��اع العام يف التوظي��ف بن�شب تفوق 

ا؛ )2( انخفا�س امل�شتوى  الن�شب املعتمدة عامليًّ

)3( �شخام��ة حج��م  العم��ل؛  ة 
ّ
لق��و التعليم��ي 

القطاع القت�ش��ادي غري املنّظ��م؛ )4( البطالة 

ا بني بع���س فئات ال�شباب؛ )5(  املرتفع��ة ن�شبيًّ

هجرة ق�شم م��ن العمالة ذات املوؤّهالت العالية 

اإىل دول اخلليج العربّية وق�شم من العمالة ذات 

املوؤهالت املتدنّية للعمل يف لبنان.

العام القطاع  يف  التوظيف   7.3.2
كان القطاع العام يف �شوريا مبختلف مكّوناته 

يوّظف يف العام 2010 ما ن�شبته 27 % من جممل 

امل�شتغل��ني، ومنه��م 22،6 % من جمم��ل العاملني 

م��ن جممل العام��الت الإناث 
الذك��ور و 56،2 % 1 

.  اأي اأّن القط��اع العام ي�شّكل م��الذ العمل الأ�شا�شي 

لالإناث.  والالفت اأّن 73،6 % من الإناث العامالت 

يف ه��ذا القط��اع ميتلك��ن موؤّه��الت تف��وق م�شتوى 

التعليم الثانوي، بينما ل ميتلك مثل هذه املوؤّهالت 

�ش��وى 35،8 % م��ن الذك��ور، بحي��ث يق��ّدر مع��ّدل 

�شنوات التمدر�س للذكور العاملني يف القطاع العام 

ب 10،7 �شن��وات، اأي م��ا يقع بني م�شت��وى التعليم 

الإع��دادي وم�شت��وى التعلي��م الثان��وي، ولالإناث ب� 

13،5 �شن��ة، اأي ما ي��وازي تقريًبا م�شتوى التعليم 
التقني.

الع��ام  القط��اع  يف  العامل��ون  ويحظ��ى 

ة جتعله 
ّ
بدميومة العمل وب�شمانات اجتماعي

حم��ّط اأنظ��ار الباحثني عن عم��ل من خمتلف 

ة 
ّ
الفئ��ات، بحيث اأّن اأح��دى الدرا�ش��ات الدولي

الت��ي عاجلت ه��ذه امل�شاأل��ة يف دول املنطقة 

جتزم باأّن التوظيف يف القطاع العام ي�رشف 

نظ��ر الباحثني عن عمل ع��ن الفر�س املتاحة 

يف القط��اع اخلا���س، ل ب��ل يجع��ل القط��اع 

اخلا���س غ��ري ق��ادر عل��ى خل��ق فر���س عمل 

جديدة لعدم قدرته على مناف�شة القطاع العام 

م��ن حيث ظ��روف العم��ل .  كذلك فاإّن��ه كّلما 

ارتف��ع امل�شتوى التعليمي لل�شباب كّلما كانت 

فر�س التوظيف يف القطاع العام متاحة لهم 

ب�شكل اأكرب .

 8.3.2 انخفا���ص امل�ست��وى التعليم��ي 
لقّوة العمل

�شن��وات  مع��ّدل  اأّن  اإىل  الإ�ش��ارة  �شبق��ت 

كان  �شوري��ا  يف  العامل��ة  للق��وى  التمدر���س 

ل م��ن الق��رن احلادي 
ّ
يف منت�ش��ف العق��د الأو

والع�رشي��ن م��ا ل يزي��د، عل��ى اأبع��د تقدير، عن 

7 �شن��وات، بحيث ي�ش��ّكل الذين مل ينهوا �شوى 
املرحل��ة البتدائي��ة م��ن التعلي��م اأو ه��م م��ن 

الأمّي��ني اأو اأ�شب��اه الأمّي��ني م��ا ي�شاهي ثلثي 

ه��ذه القوى.  لك��ّن هذا املعّدل اآخ��ذ بالرتفاع، 

ة، ب�شبب ارتفاع معّدلت التحاق  ب�شورة خا�شّ

الإن��اث يف مراح��ل التعلي��م التي تل��ي التعليم 

يجات بالدخول اإىل عامل 
ّ
البتدائي ورغبة اخلر

العم��ل، بحيث اأ�شب��ح الدخول اإىل ع��امل العمل 

يج��ري بعد متدر�س يبلغ ح��واىل 10،5 �شنوات 

كمعّدل عام للجن�شني.

1 - املكتب املركزي لالإح�شاء.  الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 2011.
http://cbssyr.sy/yearbook/2011/Data-Chapter3/TAB-4-3-2011.htm

النظ��ام التعليم��ي يف �شوري��ا 

ل يوؤّم��ن، م��ن ناحيت��ي الك��ّم 

م��ن  ب�رشّي��ة  م��وارد  والن��وع، 

امل�شتوي��ات التعليمّي��ة العالية 

طموح��ات  تتطّلبه��ا  الت��ي 

التنمية املعرّب عنها يف الروؤية 

ال�شرتاتيجي��ة للتنمي��ة للع��ام 

2025 ويف اخلط��ط اخلم�شّية، 
العا���رشة  اخلّط��ة  ول�شّيم��ا 

اإّن  حي��ث    .)2006-2010(

اأغلبّي��ة هذه امل��وارد ل ترتقي 

ول  املاأم��ول  امل�شت��وى  اإىل 

ت�ش��ّكل الكتل احلرج��ة الالزمة 

لإحداث نقلة نوعّية �شاملة.  
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غر  القت�سادي  القطاع   9.3.2
املنّظم

ا�شتقط��ب القطاع القت�ش��ادي غري املنّظم 

يف الع��ام 2010 ح��واىل 45 % م��ن الق��وى 

 %  32،6 اأي  اخلا���س،  القط��اع  يف  العامل��ة 

م��ن جمم��ل القوى العاملة .  وكم��ا هو معروف 

ن من وح��دات اإنتاجّية 
ّ
ف��اإّن هذا القط��اع يتكو

�شغ��رية ل ت�شتقط��ب ب�شهول��ة العاطل��ني ع��ن 

ا 
ً
العمل م��ن اأ�شحاب املوؤّه��الت العالية.  ونظر

ل�ش��وء ظ��روف العمل يف ه��ذا القط��اع والعائد 

��ا املتوّقع منه مهما  القت�ش��ادي املتديّن ن�شبيًّ

كان��ت موؤّه��الت املنخرطني فيه فه��و ل يحّفز 

ومتابع��ة  مبوؤّهالته��م   
ّ
الرق��ي عل��ى  ال�شب��اب 

الدرا�شة يف مراحل متقّدمة.

البطالة  10.3.2
ي�ش��ّكل ارتف��اع مع��ّدلت البطال��ة ظاه��رة 

�شلبّي��ة اإ�شافّي��ة.  فبالرغ��م م��ن الت�شارب يف 

املعلوم��ات املتعّلق��ة مبع��ّدلت البطال��ة ب��ني 

م�شدر واآخر، هناك اإجماع على اأّن هذه البطالة 

ا  ل ت�شي��ب خمتلف فئات النا�شط��ني اقت�شاديًّ

بالدرج��ة نف�شها.  فهي ت�شيب بالدرجة الأوىل 

الإناث، حيث تراوحت معّدلت البطالة عندهّن 

ل م��ن القرن احل��ادي والع�رشين 
ّ
يف العق��د الأو

م��ا ب��ني 20،1 % و 25،6 % اإىل اأن ارتفع��ت 

يف العام 2011 اإىل 37،1 %، بينما تراوحت 

ه��ذه املع��ّدلت عند الذك��ور يف الف��رتة نف�شها 

م��ا ب��ني 5،2 % و 10،4 % .  كما اإّن البطالة 

ت�شي��ب ب�ش��كل خا���س ال�شب��اب يف ال�رشيح��ة 

العمرّي��ة 29-15 �شنة، ول�شّيما الإناث منهم، 

كم��ا يظهر يف الر�شم البياين )1(.  وقد تراوحت 

معّدلت البطالة ل��دى ال�شباب ما بني 15 �شنة 

ل م��ن القرن احلادي 
ّ
و 24 �شن��ة يف العق��د الأو

والع�رشي��ن ع��ن`د الذك��ور م��ا ب��ني 12،1 % 

الع��ام  % يف   26،6 اإىل  % وارتفع��ت  و  22 

2011، وتراوحت عند الإناث يف الفرتة نف�شها 
م��ا ب��ني 33،7 % و 49،1 % وارتفع��ت اإىل 

%71 يف العام 2011 .  وهكذا تكون معّدلت 
البطالة عند ال�شباب توازي �شعف هذه املعّدلت 

عند جممل �رشائح الن�شطني اقت�شاديا.

كذلك، فاإّن معّدلت البطالة، بفعل بنية �شوق 

العمل التي �شبق الإ�شارة اإليها، ت�شيب على نحو 

خمتلف الباحثني عن عم��ل بناًء على م�شتواهم 

التعليم��ي.  ويعر�س اجل��دول )10-2( معّدلت 

تده��ور  قب��ل  )اأي   2010 الع��ام  يف  البطال��ة 

الأو�ش��اع الأمنّي��ة والقت�شادّي��ة و�شوق العمل 

يف �شوريا( بح�ش��ب امل�شتوى التعليمي واجلن�س 

للعاطلني عن العمل البالغني )15 �شنة فاأكر(.

البطال��ة  اأّن  اجل��دول  ه��ذا  م��ن  وي�شتف��اد 

ت�شي��ب عن��د الذك��ور ب�ش��كل اأ�شا�ش��ي الذين ل 

تتج��اوز موؤّهالتهم م�شت��وى التعليم البتدائي 

م��ن غ��ري الأمّي��ني )جمم��وع 52،3 %(، يلي��ه 

مبا يزي��د بقليل ع��ن الن�شف حامل��و موؤهالت 
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التعلي��م الإع��دادي والتعليم الثان��وي )جمموع 

28،2 %(، ويلي��ه مب��ا يزيد بقلي��ل عن الربع 
)جمم��وع 14،2 %( حامل��و موؤّه��الت التعليم 

التقن��ي الع��ايل واجلامع��ي.  اأّم��ا عن��د الإن��اث 

فيب��دو املنحن��ى خمتلًف��ا؛ اإذ ترتف��ع مع��ّدلت 

ا م��ا بني الأّمّي��ات )1،8 %(،  البطال��ة تدريجيًّ

م��ن جه��ة، وحام��الت موؤه��الت م��ن م�شتوى 

التعلي��م الثان��وي، م��ن جهة ثاني��ة، حيث تبلغ 

 
ّ
قّم��ة 31،8 %، ث��م تع��ود فتنخف���س لت�شتق��ر

عل��ى 14،5 % عند حملة موؤهالت من م�شتوى 

التعلي��م اجلامع��ي.  ويعود هذا الأم��ر بالأرجح 

اإىل ارتف��اع الطل��ب عل��ى العم��ل عن��د الإن��اث 

م��ع ارتف��اع امل�شت��وى التعليم��ي م��ن دون اأن 

يواك��ب ه��ذا الطلب عرو�س عم��ل تالئم الإناث 

حمل��ة املوؤّه��الت الو�شيطة.  وت�ش��ري املعطيات 

و2004   2001 ال�شن��وات  ع��ن  املتواف��رة 

و2009 و2011 اإىل اجتاه��ات مماثل��ة عن��د 

الذك��ور؛ اأّما عند الإناث فت�ش��ري هذه املعطيات 

اإىل انتق��ال البطال��ة م��ن حام��الت املوؤّه��الت 

املتدّني��ة اإىل حام��الت املوؤّه��الت الو�شيط��ة.  

ويعود ذلك، كما �شبقت الإ�شارة اإليه اإىل ارتفاع 

امل�شت��وى التعليمي لالإناث خ��الل هذه احلقبة 

واإرادته��ّن الدخول اإىل ع��امل العمل من دون اأن 

يكون هناك خطط ل�شتيعابهّن بال�شكل الكايف.

اأّم��ا يف ما يخ���سّ ال�شباب بال��ذات فبينما 

اأ�شاب��ت البطالة يف �شوري��ا، يف العام 2007، 

التعلي��م  م�شت��وى  م��ن  الذك��ور  م��ن   %  10
البتدائ��ي و14 % م��ن الذك��ور م��ن م�شت��وى 

التعلي��م الإعدادي، بلغ��ت البطالة عن��د الذكور 

م��ن م�شت��وى التعليم الثان��وي 20 % والتقني 

29 % واجلامعي 24 %.  اأّما عند الإناث فقد 
بلغ��ت البطالة يف العام نف�ش��ه 59 % عند من 

هّن من م�شتوى التعليم الإعدادي و62 % عند 

من هّن من م�شت��وى التعليم الثانوي و51  % 

عن��د من ه��ّن من م�شت��وى التعلي��م التقني، مع 

انخفا���س يف ه��ذا املع��ّدل اإىل 30 % عند من 

ه��ّن م��ن امل�شت��وى اجلامع��ي و32  % عن��د 

م��ن هّن من م�شت��وى التعلي��م البتدائي .  ويف 

��ن م�شتوي��ات البطال��ة 
ّ
الع��ام 2009 مل تتح�ش

عن��د ال�شباب ل للذكور ول لالإناث، فقد اأظهرت 

�شة التدريب الأوروبّية اأّن 25،4 % 
ّ
درا�شة موؤ�ش

م��ن ال�شباب الذك��ور واأّن 47،5 % من ال�شباب 

اأ�شاب��ت البطال��ة يف �شوري��ا، 

يف الع��ام 2007، 10 % م��ن 

الذك��ور م��ن م�شت��وى التعلي��م 

البتدائ��ي و14 % من الذكور 

من م�شت��وى التعليم الإعدادي، 

الذك��ور  عن��د  البطال��ة  بلغ��ت 

م��ن م�شت��وى التعلي��م الثانوي 

 % 29 والتقن��ي   % 20
واجلامعي 24 %.
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الإن��اث كانوا عاطلني عن العم��ل.  كما اأظهرت 

ه��ذه الدرا�ش��ة فروق��ات يف مع��ّدلت البطال��ة 

ل، مع ارتفاع  ن�شب��ة للم�شتوى التعليمي املح�شّ

وا�شح يف مع��ّدلت البطالة عند حملة ال�شهادة 

يجي التعليم 
ّ
الثانوّي��ة العام��ة )49،4 %( وخر

التقني )48،4 %( .

ختامية مالحظات   11.3.2

كما اإّن املدر�شة ت�شّكل بيئة طاردة للمتعّلمني، 

ي�ش��ّكل عامل العمل بيئة ط��اردة لبع�س م�شتويات 

��ة عن��د الإن��اث، اأي اأّن��ه لي�س  املوؤّه��الت وبخا�شّ

هن��اك طلب كاٍف على بع���س من هذه املوؤّهالت، 

ة املوؤّهالت الو�شيطة عند الإناث.  وبالفعل  بخا�شّ

ف��اإّن 40 % من اأ�شح��اب العمل يوؤّك��دون اأّن ما 

يحتاجون اإليه هي عمالة حت�شن القراءة والكتابة 

فح�ش��ب اأو اأّنه��م يكتفون بعّم��ال اأمّيني )18 %(؛ 

�شائ��ر  عل��ى خمتل��ف  اإجم��اًل  الطل��ب  وي��رتاوح 

م�شتوي��ات التعلي��م م��ا ب��ني 7 % و10 %، بدًءا 

بالتعلي��م البتدائ��ي وانتهاًء بالتعلي��م اجلامعي، 

وم��روًرا بالتعلي��م الإعدادي، والثان��وي، والتقني 

.  وهك��ذا ميار�س الكثريون م��ن ال�شباب اأعماًل ل 

تتطّل��ب املوؤه��الت التي ح�شل��وا عليها من خالل 

التعلي��م، ويج��زم 59 % منه��م اأّن م��ا اكت�شب��وه 

من النظ��ام التعليمي لي�س بفائ��دة لهم يف العمل 

الذي يقومون به، بينما يرى 15 % فح�شب، بدًءا 

م��ن م�شت��وى التعلي��م الثان��وي )13 %( وانتهاًء 

بالتعلي��م اجلامع��ي )67 %(، اأّن ما اكت�شبوه من 

ا لعملهم . النظام التعليمي مفيد جدًّ

اأم��ام واقع �شوق العمل ال��ذي ي�شفه بع�س 

الباحث��ني بالإق�ش��اء جت��اه ال�شب��اب ، يلج��اأ 

الكثريون من ه��وؤلء مّمن ت�شيق فر�س العي�س 

الك��رمي اأمامه��م اإىل الهج��رة.  بالفع��ل، ت�ش��ري 

تت��داول وكالت الأنب��اء، نق��اًل عن منّظمة الأمم املّتحدة للطفولة )اليوني�شي��ف( اأّن اأكر من 20 % من مدار�س �شوريا 

اء ال�رشاع الدموي امل�شتمر منذ اأكر من عامني.  ما يهّدد تعليم 2.5 مليون 
ّ
دّمرت اأو باتت غري �شاحلة لال�شتخدام من جر

طف��ل ي�شّكل��ون اأكر من 40 % من تالمذة التعليم الأ�شا�ش��ي.  ويقطن ما يقارب ن�شف هوؤلء الأطفال يف الدول املتاخمة 

ل�شوريا، اإّما يف خمّيمات لالجئني اأو يف اأماكن اأخرى.  ويختلف م�شري هوؤلء الأطفال بني دولة واأخرى.  ففي تركيا مثاًل، 

ا لهم، جرى فتح مدار�س يقوم بالتعليم فيها معّلمون لجئون بناء على  ي�شً حيث يقطن الالجئون يف خمّيمات اأعّدت خ�شّ

املنهاج ال�شوري.  وكذلك هو الأمر يف خمّيمات الالجئني ال�شورّيني يف الأردن، �شوى اأّن املدار�س التي اأن�شئت فيها ل تكفي 

ل�شتيع��اب جمي��ع الأطفال الذين يف عمر الدرا�شة.  اإذ يقّدر عدد هوؤلء الأطفال بحواىل 150،000 طفل، بينما ل ت�شتطيع 

املدار�س املن�شاأة ا�شتيعاب اأكر من ثلث هذا العدد.  مثاًل، يحتوي "خمّيم الزعرتي" على حواىل 30،000 طفل، بينما لي�س 

يف مدار�ش��ه �ش��وى 14،000 مقعد.  ويف العراق واإقليم كرد�شتان، ل يلتح��ق بالتعليم �شوى %10 من الأطفال الالجئني.  

وتق��وم منّظمتا اليون�شكو واليوني�شيف بجهد كبري لتاأمني متطّلبات التعليم لأطفال �شوريا املت�رّشرين من الأحداث، بقدر 

الإمكان��ات التي ت�شمح به��ا امل�شاعدات الدولّية، مبا يف ذلك تاأمني غرف �شفّية م�شبقة ال�شنع، ومواد تعليمّية، ومعّلمني، 

ة بالالجئني وحيث يقّدر عدد الأطفال  وو�شائل نقل.  اأّما الطامة الكربى فهي يف لبنان، حيث مل يجِر اإقامة خمّيمات خا�شّ

الالجئني الذين هم يف عمر التمدر�س بحواىل 550،000 طفل، بينما مل ي�شتطع النظام التعليمي يف لبنان ا�شتيعاب اأكر 

من 52،000 طفل �شوري خالل العامل الدرا�شي 2013-2012، منهم 19،000 من العائالت ال�شورية التي كانت مقيمة 

 لوقت ولو ق�شري، 
ّ
يف لبن��ان قب��ل بداية الأحداث الأليمة التي تع�شف ب�شوريا.  وي�شّكل هذا الو�شع املاأ�شاوي، اإذا ما ا�شتمر

تهديًدا �شارًخا مل�شتقبل املوارد الب�رشّية يف �شوريا ولقدرة �شوريا على النهو�س ال�رشيع من كبوتها.

الإطار )2-2( اأطفال �سوريا: اجليل املهّدد بال�سياع
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التقارير والتقديرات الإح�شائّية املتوافرة  اإىل 

هجرة ما ب��ني 64،000 �شخ�س و 120،000 

وال��دول  اأم��ريكا  اإىل  اإّم��ا  ��ا  �شنويًّ �شخ���س 

الأوروبّية، واإّم��ا اإىل اململكة العربّية ال�شعودية 

ب�ش��كل خا�س، وه��وؤلء هم عادة م��ن اأ�شحاب 

املوؤّه��الت العلي��ا؛ ناهي��ك ع��ن العّم��ال ذوي 

املوؤه��الت املتدّني��ة الذي��ن يعمل��ون يف لبنان 

ب�ش��كل دائ��م اأو مو�شم��ي والذين يق��ّدر عددهم 

وت�ش��ل   ،700،000 و   350،000 ب��ني  م��ا 

بع���س التقدي��رات اإىل مليون عام��ل  اأغلبيتهم 

م��ن ذوي املوؤهالت املتدّنية ين�شطون بخا�شة 

يف ميادي��ن الزراعة والبناء واخلدمات العامة، 

��ا ن�شبة كبرية من  كم��ا اإّن �شوري��ا تخ�رش �شنويًّ

اأ�شح��اب املوؤّهالت العليا لفق��دان الطلب على 

الداخلّي��ة؛  العم��ل  �ش��وق  املوؤّه��الت يف  ه��ذه 

���س التحوي��الت املالّية التي 
ّ
وبالطب��ع، ل تعو

يقومون بها عن فقدان كفاءات هوؤلء لالإ�شهام 

يف التنمي��ة ال�شامل��ة واملتكامل��ة الت��ي طاملا 

يحتاج اإليها املجتمع ال�شوري.
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

اجلزء الثالث

 برامج مكافحة البطالة
 وتوليد فر�ص جديدة للعمل

يف الأردن ولبنان و�سوريا



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 108108

ف منظمة العمل الدولية "العمل الالئق" 
ّ
تعر

والدميوم��ة  الع��ادل  الأج��ر  الث��الث  بركائ��زه 

واحلماي��ة م��ن ال�ستغ��الل.  ومن املاأل��وف اأن 

ي��وؤدي تواف��ر فر���ص العم��ل الالئ��ق يف بلد ما 

الجتماع��ي  وال�ستق��رار  القت�س��اد  لتنمي��ة 

وحت�س��ن م�ستوي��ات املعي�س��ة عام��ة.  وه��ذا 

خا�س��ة بالن�سب��ة لالأطر املدرب��ة واملوؤهلة يف 

الدول التي ل متتلك وفرة من املوارد الطبيعية.  

بينم��ا يكت�س��ب مفهوم العمل الالئ��ق مزيداً من 

التعقيد يف الدول التي عانت وتعاين من اأزمات 

اأمني��ة، كم��ا ه��ي ح��ال �سوري��ا خا�س��ة الآن، 

ولبن��ان والأردن ب�سب��ب تداعي��ات الأزم��ة يف 

�سوريا والأزمات املتتالية يف دول املنطقة.

وقد اأطل��ق كل من الأردن ولبن��ان و�سوريا 

خ��الل العق��د املا�سي عدة مب��ادرات ملكافحة 

البطال��ة وتوليد فر�ص جدي��دة للعمل.  وترتكز 

اجله��ود يف بع�ص ه��ذه املبادرات عل��ى توليد 

فر���ص للعمل �سم��ن حقول ت�ستوج��ب توظيف 

مدخالت علمية وتكنولوجية لإحداث موؤ�س�سات 

لالأعم��ال ت�ستند اأن�سطته��ا اإىل مهارات متقدمة 

ن�سبي��ًا.  وي�ستثمر كثري م��ن موؤ�س�سات الأعمال 

امل�ستحدث��ة مدخ��الت نابع��ة م��ن تكنولوجيا 

خا�س��ة.   ب�س��ورة  والت�س��الت،  املعلوم��ات 

بينم��ا يتن��اول الق��در الأك��ر م��ن املب��ادرات 

الأخ��رى توليد فر�ص للعمل �سمن نطاق مت�سع 

م��ن احلق��ول ل يتطل��ب بال���رورة التاأهيل اأو 

التدري��ب طوي��ل الأمد.  تق��دم الفق��رات التالية 

موج��زاً لأبرز املب��ادرات الت��ي اأطلقت يف هذه 

البل��دان الثالثة لدعم اإن�س��اء موؤ�س�سات الأعمال 

والتكنولوجي��ا  العل��وم  ا�ستثم��ار  تن�س��د  الت��ي 

والبتكار للخروج مبنتجات وخدمات مبتكرة.  

وتق��دم املالحظ��ات اخلتامي��ة يف نهاي��ة هذا 

اجلزء اأبرز الدرو�ص التي ميكن ا�ستخال�سها.  

البطال��ة  ملكافح��ة  مب��ادرات   1.3
ودعم رواد الأعمال يف الأردن 

اأح��دث الأردن ع��دداً م��ن املوؤ�س�س��ات به��دف 

مكافحة البطالة وموؤازرة رواد الأعمال وموؤ�س�سات 

القطاع اخلا�ص خلو�ص م�ساريع خدمية واإنتاجية 

الرا�سخ��ة  التكنولوجي��ة  املدخ��الت  اإىل  ت�ستن��د 

واحلديثة.  انظر الإطار )1-3(

 

بالبن��ى  اخلا���ص  اجل��زء  يف  ذك��ر  كم��ا 

املوؤ�س�سية الداعمة لأن�سطة العلوم والتكنولوجيا 

والبتكار، ف��اإن الأردن اتخذ عدداً من اخلطوات 

تناف�سي��ة  لدع��م  املا�سي��ن  العقدي��ن  خ��الل 

موؤ�س�سات الأعم��ال ولتوليد فر�ص جديدة لعمل 

ال�سب��اب وبالأخ���ص اخلريج��ن منه��م.  انظ��ر 

الإط��ار )2-3(.  ومن بن هذه اخلطوات تعاون 

ع��دد م��ن املوؤ�س�س��ات املعنية بتنمي��ة القدرات 

والتكنولوجي��ا  العل��وم  حق��ول  يف  الوطني��ة 

لإن�ساء التجم��ع الوطني للتكنولوجيا وح�سانة 

عم�ال ع�ام 2002.  وي�س��ارك ف�ي ع�سوي��ة  الأ

التجم�ع، اإ�س�افة ال�ى املجل���ص العل����ى للعلوم 

العلمي����ة  اجلمعي����ة  م��ن  كل  والتكنولوجي��ا، 

وجامع����ة  ردني����ة،  الأ واجلامع����ة  امللكي����ة، 

مي����رة �س��مية للتكنولوجيا، واملراآز اجلغرايف  الأ

امللكي، و�سن��دوق امللك عبد اهلل الثاين للتنمي�ة.  

يهدف التجمع لتوفري بيئ��ة لتطوير املوؤ�س�سات 

التي ت�ستند اأن�سطتها اإىل فروع املعرفة املختلفة 

وت�سجيع البحث والتطوي��ر يف القطاع اخلا�ص.  

ي�س��م التجمع ثالث حا�سنات: حا�سنة اأعمال 

يف  والت��سالت  املعلوم�ات  تكنولوجي��ا 

على للعلوم والتكنولوجيا، وحا�سنة  املجل�ص الأ

اجلامع�ة  يف  الزراعي�ة  ال�سناعي��ة  الأعمال 

ردين يف اجلمعية  ردني�ة، ومرك��ز الإب��داع الأ الأ

العلمية امللكية.  

اأعم��ال لتكنولوجيا  1.1.3 حا�سن��ة 
)IPARK( املعلومات والت�سالت

تكنولوجي��ا  اأعم��ال  حا�سن��ة  تاأ�س�س��ت 

املعلومات والت�س��الت الأردنية عام 2003 

على للعلوم والتكنولوجيا  بدعم من املجل�ص الأ

�سمن مدينة احل�سن العلمية، على حواىل 700 

م��رت مرب��ع م��ن امل�ساح��ات املكتبي��ة.  وت�سري 
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

متن��زه احل�س��ن لالأعمال: يف عمان بجوار مدينة احل�سن الطبية وعلى مقربة من مراكز جتارية يف العا�سمة.  يت�سمن 

مب��اين تفوق م�ساحته��ا 50 األف مرت مربع وقاعة لالجتماعات.  وميتلك املجمع �سبكة م��ن الألياف ال�سوئية لالت�سالت 

توفر �رعة 10 جيجا بايت لكل م�ستخدم.

منطق��ة املل��ك ح�سن بن طالل: يف مدينة املفرق على م�سافة 60 كيلوم��رتاً �سمال �رقي العا�سمة.  ومتتد امل�ساحات 

املخ�س�سة ملن�ساآت �سناعية على م�سافة تقدر ب� 21 كم على طريق دولية.

منطق��ة اإرب��د التنموية: يف �سواحي مدينة اإربد �سمايل العا�سمة.  م�ساحتها 3.2 كيلومرت مربع.  ومعدة لالإ�ستثمار يف 

جمالت تت�سمن تكنولوجيا املعلومات والرعاية ال�سحية.

منطق��ة مع��ان التنموية: تقارب م�ساحتها ت�سع��ة كيلومرتات مربعة.  وتقع يف حميط مدينة مع��ان، على بعد 200 كم 

من العا�سمة، يف منطقة حتتوي كميات جتارية من ال�سليكا عالية اجلودة والكاولن والزيوليت وال�سل�سال.  وقد اأحدثت 

املنطق��ة لرتوي��ج �سناعة امل��واد ل�سالح قطاع البناء والت�سيي��د وا�ستغالل م�سادر الطاقة املتج��ددة )ال�سم�سية والرياح(.  

وم��ن املرتق��ب اأن ي�سم مرك��زاً لالبحاث والتطوير.  وت�س��م منطقة معان مرك��زاً لتنمية املهارات تتع��اون يف اإدارته مع 

جامعة امللك ح�سن بن طالل.

منطق��ة العقب��ة القت�سادي��ة اخلا�سة: اطلقت املنطق��ة عام 2001 من خالل مب��ادرة تبناها القط��اع اخلا�ص كواحة 

ت�س��وق معف��اة من الر�سوم اجلمركي��ة.  خ�س�ست لها م�ساحات تبلغ 375 كم مربع و27 كم من �ساحل خليج العقبة.  ووفقا 

  ،
1
ل�سرتاتيجية التنمية القت�سادية الوطنية 2001 - 2020 ت�ستهدف املنطقة حيازة 50 باملئة من ال�ستثمارات ال�سياحية

و 30 باملئة من جمموع �سناعة اخلدمات و13 باملئة من ال�سناعات الثقيلة و7 باملئة من ال�سناعات اخلفيفة.  تت�سمن 

احلوافز التي تقدمها منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة: �ريبة دخل ثابتة على �سايف الأرباح تبلغ 5 باملائة.  والإعفاء 

م��ن ال�رائ��ب اخلا�سة بالرا�سي واملب��اين �سنويا على املمتلكات امل�ستعملة ومن ال�رائب عل��ى اأرباح الأ�سهم املوزعة 

والرب��اح وال�رائ��ب عل��ى ال�سل��ع امل�ستوردة من اقلي��م اجلمارك الوطنية واخل��ارج.  كما ل تقيد املنطق��ة حقوق امللكية 

الأجنبية وتكفل عودة كامل الأرباح وروؤو�ص املال اإىل موطنها الأ�سلي.

ي�ستن��د الرنام��ج اإىل �راكة بن القطاعن اخلا���ص واحلكومي يف الأردن ويهدف لتدري��ب وت�سغيل اخلريجن اجلدد 

املوؤهلن يف م�سمار تكنولوجيا املعلومات والت�سالت من قبل �ركات حتتاج لخت�سا�ساتهم.  ويتم تدريب اخلريجن 

اجلدد وت�سغيلهم لدى ال�ركات مبوجب اتفاقيات تثبت ان�سمامها للرنامج والتزامها بتنفيذه.

يق��دم الرنام��ج حوافز لتعين اخلريجن لدى القطاع اخلا���ص، فيح�سل كل متدرب على راتب ل يقل عن 300 دينار 

تق��وم احلكومة بدفع ن�سفه ملدة �سن��ة بينما توؤمن ال�ركة الن�سف الآخر.  ول ًتلزم ال�ركات بتثبيت املوظفن املتدربن 

بعد انتهاء فرتة التدريب كما ل ُيلزم املتدرب بالبقاء يف اخلدمة اإل ما يذكر حول فرتة لالإنذار يف عقد التعين.

ويت��م تنفي��ذ الرنامج من قبل وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلوم��ات ووزارة العمل بالتعاون مع جمعية �ركات 

تكنولوجي��ا املعلومات يف الأردن - انتاج وجمعية احلا�سبات الأردنية وبرنامج التنمية الإقت�سادية املمول من الوكالة 

الأمريكي��ة للتنمي��ة الدولي��ة و�ركة مايكرو�سوف��ت الأردن.  يدير الرنامج �سن��دوق الت�سغيل والتدري��ب والتعليم املهني 

والتقني التابع لوزارة العمل.

ويح�س��ل كل م��ن امللتحق��ن بالرنام��ج عل��ى دورة تدريبي��ة جماني��ة ملدة خم�س��ة اأيام عل��ى امله��ارات احلياتية/ 

ال�ستخدامية وذلك لالرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

الإطار )3 - 1( مبادرات اأردنية ملوؤازرة رواد الأعمال وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص امل�ستندة اإىل العلوم والتكنولوجيا

الإطار )3 - 2(؛ برنامج ت�سغيل خريجي الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

1 - من العوامل التي متتلكها منطقة العقبة القت�سادية جلذب ال�ستثمارات ال�سياحية قربها من مطار دويل وميناء بحري.  كما تتميز باأهمية موقعها التاريخي.
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املعلوم��ات املتاح��ة م��ن م�س��ادر احلا�سن��ة 

اإىل اأنه��ا اأ�سهم��ت بتخري��ج 50 �رك��ة اأ�س�سها 

رواد اأعم��ال اأردنيون �سمن قط��اع تكنولوجيا 

املعلوم��ات والت�س��الت.  بينما ت�س��ري وثيقة 

ال�سيا�س��ة وال�سرتاتيجي��ة اإىل تخري��ج 25 من 

  وي�سري موقع 
1
موؤ�س�س��ات الأعمال املحت�سن��ة.

احلا�سن��ة عل��ى �سبك��ة الإنرتن��ت اإىل اأن قيم��ة 

ال�رك��ات التي تاأ�س�ست بف�س��ل احلا�سنة تقدر 

50 ملي��ون دولر، واأنه��ا حتق��ق  باأك��ر م��ن 

اأرباح��ًا �سنوية تقّدر مبالين الدولرات، وتقدم 

ع��دداً كب��رياً من فر���ص العمل لالأط��ر املدربة، 

اإ�سافة لرامج تدريب متقدم.  وت�سري معلومات 

حول اأداء احلا�سنة يف اأواخر العقد املا�سي اإىل 

اأن كلفة تولي��د فر�سة العمل الواحدة من خالل 

اأن�سط��ة احلا�سن��ة بلغ��ت 1000 دولر.  ويت��م 

تو�سيع جم��ال عمل احلا�سنة لتق��دم خدماتها 

يف جمالت التكنولوجيا النظيفة.

ال�سناعي��ة  الأعمال  حا�سنة   2.1.3
الزراعية 

مت تاأ�سي���ص ه��ذه احلا�سن��ة �سم��ن الإطار 

 2005 ع��ام  الأردني��ة  للجامع��ة  املوؤ�س�س��ي 

الأوروب��ي  امل���روع  م��ن  ودع��م  مب�سارك��ة 

الأردين لتحدي��ث وتطوي��ر املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سط��ة احلج��م )اإج��ادة( ووزارة التخطيط 

والتع��اون ال��دويل واملجل���ص الأعل��ى للعل��وم 

والتكنولوجي��ا.  متث��ل احلا�سنة منوذج��ًا اأول 

يف  وتكنولوجي��ة  زراعي��ة  اأعم��ال  حلا�سن��ة 

الأردن، ب��ل رمب��ا يف املنطق��ة باأ�ره��ا.  وقد 

ممت لتقدم طيفًا متكاماَل من اخلدمات جتمع  �سُ

بن تدري��ب املنت�سب��ن اإليه��ا وموؤازرتهم من 

اجلوانب الإدارية واملالية والت�سويقية والفنية، 

وبحي��ث توؤمن املن��اخ املالئ��م للريادين من 

اأفراد اأو جمموعات اأو �ركات �سغرية ونا�سئة 

اأعم��ال  موؤ�س�س��ات  اإىل  م�ساريعه��م  لتحوي��ل 

ناجحة تقدم منتجاته��ا وخدماتها اإىل اأ�سواق 

جديدة وتخل��ق فر�ص عمل جديدة بينما تتميز 

بقيم��ة م�سافة مرتفعة.  يت�سم��ن الإطار )-3

جتها 
ّ
3( لئح��ة تت�سم��ن امل�ساري��ع الت��ي خر

احلا�سنة والتي مازالت متواجدة �سمنها.  

3.1.3 عقبات جتابه ال�ستثمار �سمن 
حقول العلوم والتكنولوجيا والبتكار 

يف الأردن 
     تت�سّم��ن الوثيق��ة التي و�سعها املجل�ص 

الأعل��ى للعلوم والتكنولوجي��ا يف الأردن حول 

للعل��وم  الوطني��ة  وال�سرتاتيجي��ة  ال�سيا�س��ة 

قات 
ّ
والتكنولوجيا والإبداع فقرات تناولت معو

ال�ستثم��ار �سمن جمالت يرجى منها توظيف 

املدخالت العلمية والتكنولوجية وذلك خا�سة 

�سم��ن ما تتيحه احلا�سن��ات التي جرى اإن�ساء 

عدد منها يف الأردن موؤخراً.  

1 -  وثيقة ال�سيا�سة وال�سرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع 2013 - 2017.

امل�ساريع التي تخرجت من احلا�سنة 
- منتجات النحل غري التقليدية.

- اإنتاج املراهم العالجية من اأ�سل ع�سوي. 

- وجبات غذائية لذوي الحتياجات اخلا�سة. 

- اإنتاج اأنواع اأجبان غري تقليدية. 

- اإنتاج نباتات زينة �سديقة للبيئة.

- اإنتاج ملكات واإكثار النحل.

امل�ساريع املتواجدة حاليًا يف احلا�سنة
- خدمات تلقيح النباتات يف الأردن.

- الإنتاج التجاري لإنزمي البوليمرييز.

- حفظ واإنتاج البذور لل�ساللت املحلية.

- اإ�سافات علفية لرتبية دجاج اللحم بدون م�سادات حيوية.

- اإن�ساء خمتر زراعة اأن�سجة لإنتاج نبات ال� Aloe vera الطبي.

الإطار )3-3(؛ م�ساريع تخرجت من حا�سنة الأعمال الزراعية- ال�سناعية يف اجلامعة الأردنية
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قات ق�سور الت�ريعات 
ّ
ومن اأبرز هذه املعو

والإجراءات الإدارية الت��ي ل بد من ا�ستكمالها 

قب��ل ال���روع بالعم��ل ونواق���ص عل��ى �سعيد 

البنى الأ�سا�سية ويف م�سمار اخلدمات العلمية 

والتكنولوجية و�سعوبة احل�سول على التمويل.  

ويف م��ا يتعل��ق بهذه العقبة الأخ��رية تبّن من 

ا�ستط��الع ل��الآراء اأن ارتف��اع مع��ّدلت الفائدة 

تلي��ه ال�سمانات التي ينبغ��ي تقدميها من اأجل 

قات الأكر 
ّ
احل�سول على القرو���ص متّثل املعو

اأهمي��ة بالن�سب��ة للم�سارك��ن يف ال�ستط��الع.  

انظر اجلدول )3 - 1(.

البطال��ة  ملكافح��ة  مب��ادرات   2.3
ودعم رواد الأعمال يف لبنان

ت�ستند املب��ادرات الرامي��ة لتح�سن فر�ص 

العل��وم  اإىل  امل�ستن��دة  املب��ادرة  الأعم��ال 

والتكنولوجي��ا ب�سورة عامة اإىل جهود القطاع 

اخلا�ص.  وتعطي الفق��رات التالية موجزاً حول 

موؤ�س�ست��ن رائدت��ن اكت�سبت��ا �سمع��ة متمي��زة 

على ال�سعيدين الوطن��ي والإقليمي بالنظر ملا 

اأجنزت��ا منذ اإحداثهما يف اأوائ��ل القرن احلايل، 

موؤ�س�س��ة كف��الت واحلا�سن��ة بريتي��ك.  بينما 

تق��دم فق��رات لحقة موج��زاً ع��ن برنامج لريا 

البح��وث  خمرج��ات  ي��روج  ال��ذي   )LIRA(

اجلامعية وي�سعى لتوظيفها يف �سائر قطاعات 

الإنت��اج واخلدمات يف لبن��ان واملنطقة.  ومن 

يف تعميم اأ�سدر يف �سهر اأغ�سط�ص )اآب( 2013 للم�سارف واملوؤ�س�سات املالية، عّدل م�رف لبنان قراراً كان قد اتخذه 

ب�ساأن ال�سلف التي مينحها للم�سارف واملوؤ�س�سات املالية معّلقًا موافقته على هذه ال�سلف على "مدى تاأثري امل�روع على 

النمّو القت�سادي والجتماعي وعلى مدى ارتكاز امل�روع على اقت�ساد املعرفة ودعمه للمهارات الفكرية الإبداعية".

وق��د �سّمم��ت مبادرة م�رف لبنان ب�س��ورة اأ�سا�سية لعالج �سح الر�سملة التي يعاين منه��ا "قطاع" اقت�ساد املعرفة.  

فدون ا�ستثمارات كافية لن يت�سّنى لهذا القطاع اأن ينطلق مهما توافرت الأطر املدربة والبتكارات.  بينما ميكن اإن توفرت 

اأن يط��رح ه��ذا القطاع فر�سًا عديدة لتوليد فر�ص العم��ل واإنعا�ص الأ�سواق املالية يف الأمدين املتو�سط والطويل.  اإذ ميكن 

حينئذ لالأ�سواق املالية اأن ت�ساهم يف تغذية القطاع واإطالق حلقة حميدة تعود بالنفع على املجتمع برمته.

 incubators وحا�سنات الأعم��ال startup companies ويح��ّدد امل���رف "ال�ركات" امل�ستهدفة بتل��ك النا�سئ��ة

وامل�ّرع��ة لالأعم��ال accelerators، والتي تنح���ر اأن�سطتها مبوؤازرة "ال�ركات النا�سئ��ة" واإجناحها "عر تقدمي الدعم 

الداري وتوف��ري �سبك��ة العالقات والتوجيه والتدريب واإفادتها من املعرف��ة واخلرة التي متلكها." وت�سمل املبادرة اأي�سًا 

  .venture capital firms ركات راأ�ص املال املبادر�

 تختل��ف املب��ادرة التي اتخذها م�رف لبنان املركزي عن �سابقاتها با�ستهدافها ر�سملة املوؤ�س�سات املعنية بدًل عن 

تبّن��ي اآلي��ات م�ستحدثة لالإقرا�ص ب�روط مواتية من اأجل اأن�سطة يف قطاعات ال�سكن والتعليم والبيئة، كما كان احلال يف 

مب��ادرات �سابق��ة.  اإذ تتيح املبادرة الراهنة للم�سارف امل�ساركة بروؤو�ص اأم��وال املوؤ�س�سات النا�سئة يف "قطاع" اقت�ساد 

املعرف��ة.  كم��ا اإن ه��ذه املبادرة حتمي يف الوقت ذات��ه امل�سارف التي ت�سارك بها اإذ يغطي امل���رف املركزي ن�سبة 75 

باملئة من املخاطر بينما ي�سمح للم�رف بتملك ن�سبة قد ت�سل 80 باملئة من ال�ركة امل�ستحدثة، بينما يت�سّنى ل�ساحب 

الفكرة املبتكرة الذي ي�سعى لتاأ�سي�ص �ركة مبادرة احل�سول على خيار امل�ساركة بن�سبة 20 باملئة.

الإطار )3 - 4( مبادرة م�سرف لبنان املركزي ملوؤازرة "قطاع" اقت�ساد املعرفة اللبناين
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الواج��ب الإ�س��ارة هن��ا اإىل ال��دور ال��ذي يوؤديه 

م���رف لبن��ان املرك��زي يف دع��م م��ا يب��ذل 

م��ن جهود م��ن اأجل دع��م املوؤ�س�س��ات النا�سئة 

هات��ان  �سمنه��ا  تن�س��ط  الت��ي  املج��الت  يف 

املوؤ�س�ستان.  انظر الإطار )3-4(.

كفالت  1.2.3
�ركة م�ساهمة لبناني��ة مالية ذات منفعة 

عامة تاأ�س�ست يف مطلع العقد املا�سي مل�ساعدة 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم العاملة 

يف لبنان للبدء باأعمالها اأو تو�سيعها اأو الرتقاء 

بنوعيته��ا وتع��دد منتجاتها.  وتتوج��ه برامج 

كف��الت نحو املوؤ�س�س��ات العاملة يف قطاعات 

ال�سناعة والزراعة وال�سياحة والإنتاج احلريف 

والتقنيات املتطورة.  

ت�ساعد كفالت موؤ�س�سات الأعمال اللبنانية 

باحل�سول على قرو�ص من امل�سارف اللبنانية 

من اأج��ل م�ساريع اأجريت له��ا درا�سات جدوى 

وو�سع��ت م��ن اأجله��ا خط��ط للعم��ل م��ن قب��ل 

املوؤ�س�س��ة التي تطل��ب القر�ص لتثب��ت ا�ستدامة 

الن�س��اط القت�س��ادي الذي �سي�ستخ��دم القر�ص 

لدعمه.  وتقوم كفالت بدرا�سة طلبات القرو�ص 

املقدمة قبل تقدمي الكفالة.

ت�ستفيد القرو�ص الت��ي متنحها كفالت من 

برنام��ج دعم مايل ي�سهم بخف�ص الفوائد عليها.  

ويتلقى هذا الرنامج بدوره الدعم من امل�رف 

املرك��زي اللبن��اين.  تعتم��د قيمة القر���ص الذي 

توافق كفالت على دعمه على املتطلبات املالية 

للم���روع الت��ي تت�سمنه��ا خطة العم��ل.  وذلك 

بحيث تعك�ص قيمة القر�ص احتياجات امل�روع 

الفعلية.  ومن املمكن اأن ت�سل قيمة القر�ص اإىل 

300 مليون لرية لبنانية، اأي ما يعادل 200 األف 
دولر اأمريكي، كحّد اأق�سى.

ويت��م اإن ح��ازت درا�س��ة اجل��دوى وخط��ة 

العم��ل عل��ى موافق��ة كف��الت اإ�س��دار كفال��ة 

للقر���ص ل�سال��ح امل���رف امُلقر���ص، متك��ن 

م��ن َخف���ص خماط��ر القر���ص عل��ى امل�رف 

ويقّل���ص الكف��الت وال�سمان��ات الأخرى التي 

يطلبه��ا عادة.  وت�ستفي��د القرو�ص التي حتظى 

بدع��م كفالت من ال�ستثناء م��ن موجب اإيداع 

لبن��ان  م���رف  يف  الإلزام��ي  الحتياط��ي 

كلف��ة  تخفي���ص  اإىل  ي��وؤدي  مم��ا  املرك��زي؛ 

الإقرا���ص عل��ى امل�س��ارف من خ��الل خف�ص 

ن�سبة الفائدة على هذه القرو�ص.

تعود ملكية �ركة كفالت للموؤ�س�سة الوطنية 

ل�سم��ان الودائ��ع بن�سب��ة 75 باملئ��ة وخم�سون 

ويف  باملائ��ة.    25 بن�سب��ة  لبناني��ًا  م�رف��ا 

الع��ام 2006 وقعت كف��الت اتفاقية �راكة مع 

الحتاد الأوروب��ي ووزارة القت�س��اد والتجارة 

 ترتبت عليها اإمكان��ات لزيادة حجم 
1
اللبناني��ة

الأعم��ال  الت��ي متنحه��ا ملوؤ�س�س��ات  الكف��الت 

ال�سغ��رية واملتو�سطة امل�ستفيدة م��ن القرو�ص.  

وم��ن الدوافع التي اأدت ل�سياغ��ة هذه التفاقية 

رغبة احلكومة اللبنانية بدعم قطاع املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة من اأجل دفع منّو القت�ساد 

الوطني وتوليد فر�ص جديدة للعمل.

2.2.3 حا�سنة التكنولوجيا اللبنانية 
"بريتيك"

     اأ�س�س��ت جامع��ة القدي�ص يو�سف حا�سنة 

م��ن  الأوىل   ،2001 ع��ام   Berytech بريتي��ك 

نوعها يف لبنان واملنطقة، بهدف توليد فر�ص 

ملوؤ�س�س��ات الأعم��ال والوظائ��ف يف جم��الت 

ت�ستن��د اإىل التكنولوجي��ا والبتكار ولت�سهم يف 

اآخ��ر املطاف با�ستعادة لبن��ان حيوية الن�ساط 

القت�سادي التي ا�ستهر بها يف منت�سف القرن 

1 - �سكلت وزارة القت�ساد والتجارة اللبنانية وحدة موؤازرة موؤ�س�سات الأعمال ال�سغرية واملتو�سطة لتنفذ برناجمًا 
متكاماًل لدعم موؤ�س�سات الأعمال وتوليد فر�ص جديدة للعمل.  وتعمل هذه الوحدة بالتعاون مع كفالت ل�سمان 

موؤ�س�سات الأعمال النا�سئة.
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املا�سي.  وتقّدم احلا�سنة كاملعتاد ملوؤ�س�سات 

الأعم��ال النا�سئ��ة الت��ي ت�ست�سيفه��ا جمموعة 

م��ن اخلدم��ات تت�سم��ن الت�س��ارك با�ستثم��ار 

طيف من التكنولوجي��ات الإنتاجية واخلدمية.  

كم��ا تقوم اأي�س��ًا بدور ه��ام يف تكوي��ن الأطر 

الب�رية واإعداده��ا خلو�ص جمالت يف حقول 

دورات  خ��الل  م��ن  والبتك��ار  التكنولوجي��ا 

وحلقات عمل تخ�س�سية.  

وق��د منت "بريتيك" من��ذ تاأ�سي�سها مبعونة 

من الحتاد الأوروبي لت�سم عام 2007 قطبن 

تكنولوجي��ن بدًل من قطب واح��د.  كما اأ�س�ست 

ع��ام 2008 �سندوقًا لدع��م موؤ�س�سات الأعمال 

مالي��ن   6 موجودات��ه  قيم��ة  تبل��غ  النا�سئ��ة 

دولر اأمريك��ي.  كذل��ك فاإن بريتي��ك تدير عدداً 

م��ن الرامج التي تق�سد به��ا موؤازرة موؤ�س�سات 

الأعم��ال النا�سطة يف لبنان واملنطقة، ب�سورة 

عام��ة.  ومن هذه الرامج م��ا ي�ستهدف ترويج 

micro-entr -  موؤ�س�سات الأعم��ال امليكروية

prises وتعزيز تناف�سي��ة الأعمال املبادرة من 
خ��الل جوائز متنح ملوؤ�س�سات الأعمال النا�سئة 

الت��ي تفل��ح بحي��ازة نتائ��ج مرموق��ة خ��الل 

احت�سانها.  

وقد احت�سنت "بريتيك” خالل ع�رة اأعوام، 

بن 2002 و2012، اأكر من 170 موؤ�س�سة اأعمال 

نا�سئة واآزرت من خالل برامج التدريب والتوعية 

الت��ي عقدتها م��ا يق��ارب 2000 مب��ادر وقدمت 

منح��ًا تزيد قيمتها عن 350 األ��ف دولر اأمريكي 

ملوؤ�س�س��ات الأعم��ال النا�سئ��ة.  ويف العام 2006 

كانت بريتي��ك املوؤ�س�سة الأوىل املعتمدة من قبل 

الحت��اد الأوروبي يف املنطق��ة كمركز لالإبتكار 

يف م�سم��ار الأعم��ال، مما �رع له��ا ولل�ركات 

التي حتت�سنها الدخول �سمن العديد من ال�سبكات 

الدولية.  ويف الع��ام 2012 اأطلقت بريتيك جتّمع 

 )Beirut Creative Cluster )BCC بريوت اخلاّلق

الذي ي�سم اأكر م��ن 30 �ركة تعمل يف �سناعة 

الو�سائ��ط املتع��ددة.  كم��ا اأحدث��ت بريتي��ك عام 

Bus 2013 مرك��زاً لتطوير موؤ�س�س��ات الأعمال -

مب��ادرة  �سم��ن   ness Development Centre
  .Beirut Digital District منطقة بريوت الرقمية

وتخط��ط بريتي��ك للح�سول على متوي��ل اإ�سايف 

تقدر اأن ي�سل ملا بن 20 و30 مليون دولر لدعم 

ال�سناعات اخلاّلقة.  

منجزات الربنامج
- تزاي��د عدد اجلامع��ات واملوؤ�س�سات البحثية امل�سارك��ة يف الرنامج ويف 

اهتم��ام الطلب��ة والأ�سات��ذة الباحث��ن يف امل�ساريع ذات الطاب��ع التطبيقي 

وال�سناعي؛

- زيادة ملمو�سة يف تعداد امل�ساريع ال�سناعية املعرو�سة؛

- تزاي��د تدريج��ي يف دع��م املوؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة للبحوث وحت��ول ن�سبة 

ملحوظ��ة من امل�ساريع الت��ي دعمته��ا املوؤ�س�سات ال�سناعي��ة اإىل مدخالت 

عملية ا�ستثمرتها ال�سناعة يف لبنان؛

- ا�ستجاب��ة الرنام��ج ل���رورة حتفيز الأ�سات��ذة اأنف�سه��م، حيث خ�س�ست 

جوائز لالأ�ساتذة امل�رفن على امل�ساريع الفائزة.

عوائق اعرت�ست / تعرت�ص الربنامج
- بق��اء ن�سب��ة كبرية من امل�ساري��ع املعرو�سة عند م�ست��وى م�ساريع ال�سنة 

النهائي��ة للمرحل��ة اجلامعي��ة الأوىل، اأي اأن ال�س��رتاك بامل�ساري��ع الطويلة 

املدى مل تتبلور ب�سورة منا�سبة حتى الآن؛

- اهتم��ام حم��دود من قب��ل الأ�سات��ذة وطلبته��م بامل�سارك��ة يف امل�ساريع 

التطبيقية وال�سناعي، واإغف��ال اجلامعات اأخذ هذه امل�ساركة بالعتبار يف 

�سيا�سات ترقية الأ�ساتذة وتقييم اأدائهم وطلبتهم؛

- ق�س��ور يف معارف العدي��د من امل�ساركن من ط��رف اجلامعات ومعاهد 

البح��ث مبفاهيم اقت�سادي��ة اأ�سا�سية مثل "درا�سة اجل��دوى" وخطة موؤ�س�سة 

الأعمال و"القيمة امل�سافة؛"

- دراي��ة حم��دودة باأهمي��ة املراحل التي ينبغ��ي اأن ت�سبق حت��ول النموذج 

املخري الناجح اإىل منتج اأو عملية �سناعية ذات مردود اقت�سادي؛

- التجهي��زات املح��دودة املتوفرة يف املخت��رات اجلامعية وعدم جتاوبها 

مع احتياجات ال�سناعة؛

- اعتم��اد املوؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة عل��ى املع��دات واملنتج��ات ال�سناعي��ة 

اجلاه��زة، بدًل من بذل جهود غري م�سمونة النتائج لتطويرها حمليًا ويعود 

ه��ذا جزئيًا، عل��ى الأقل، ل�سع��ف ثقة ال�سناعي��ن بالق��درات التكنولوجية 

والعملية للجامعين؛

- تع��اون حم��دود ب��ن اأق�س��ام اإدارة الأعم��ال وتكنولوجي��ا املعلوم��ات 

والت�سميم مما يعيق اإخراج ت�ساميم �سناعية متكاملة؛

- غي��اب التموي��ل الطويل الأمد مل�ساريع البح��وث ال�سناعية، وذلك خا�سة 

من اأجل م�ساريع الدكتوراه.

اإليها برنامج لريا والعوائق  اأبرز املنجزات التي تو�سل   )5 الإطار )3 - 
للبحوث  الوطني  املجل�ص  اأعدها  تقييمية  درا�سة  )من  عاناها  التي 

العلمية يف لبنان عام 2013(
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البح��وث  اإجن��ازات  برنام��ج   3.2.3
ال�سناعية اللبنانية )لريا(1 

اأُن�سئ برنامج ل��ريا بالتعاون بن املجل�ص 

الوطني للبحوث العلمي��ة وجمعية ال�سناعين 

اللبناني��ن يف الع��ام 1997 وان�سم��ت اإليهما 

يف  و�سارك��ت   ،2000 ع��ام  ال�سناع��ة  وزارة 

منه��ا  دولي��ة  موؤ�س�س��ات  الرنام��ج  اأعم��ال 

الأمم  وجلن��ة   
2
اي��رت فريدري���ص  موؤ�س�س��ة 

املتحدة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا 

  
3
)الإ�سكوا(.

ت�سمنت اأهداف الرنامج عند تاأ�سي�سه: 

احتياج��ات  حتدي��د  يف  امل�ساهم��ة   -

التطبيقي��ة  البح��وث  م��ن  ال�سناعي��ن 

واخلدمات املخرية؛

البح��وث  ومراك��ز  اجلامع��ات  اإ�سع��ار   -

باحتياجات املوؤ�س�سات ال�سناعية ودعوتها 

للم�ساهمة يف تلبية هذه الحتياجات؛

�سناعي��ة  م�ساغ��ل  بتاأ�سي���ص  ال���روع   -

متطّورة تو�سع يف خدمة كافة املوؤ�س�سات 

امل�ساركة جميعها، لت�سهم بتح�سن القدرات 

ال�سناعية يف جمالت التكنولوجيا احلديثة 

والإنت��اج ال�سناع��ي، خا�س��ة يف م�سمار 

�سناعة القوالب واملعدات؛

- حتف��ري الأ�ساتذة وطلبة الدرا�سات العليا، 

واملهند�سن والعلمين، على مواءمة برامج 

تعلي��م الهند�سة والعل��وم والتكنولوجيا مع 

وتبّن��ي  لبن��ان  ال�سناع��ة يف  احتياج��ات 

م�ساري��ع للبح��وث ال�سناعي��ة التطبيقي��ة، 

ميك��ن للموؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة اأن ت�ستثم��ر 

نتائجها؛

اأبوابه��ا  فت��ح  عل��ى  امل�سان��ع  حتفي��ز   -

اجلامعي��ن  الطلب��ة  اأم��ام  وم�ساغله��ا 

وامل�ساهمة يف متويل البحوث التطبيقية.

ويق��وم الرنامج بتنظي��م موؤمتر ومعر�ص 

�سن��وي ملخرج��ات بحثي��ة منتقاة يتق��دم بها 

ب�س��ورة اأ�سا�سية طلبة كليات العلوم والهند�سة 

يف املوؤ�س�س��ات اجلامعي��ة ومعاه��د التدري��ب 

املهن��ي اللبنانية.  لكن املعر���ص يتقبل اأي�سًا 

نتائ��ج البحوث التي تتقدم به��ا جهات اأخرى، 

من بينها موؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.  

ويت��م يف كل ع��ام انتق��اء عدد حم��دد من 

خمرج��ات البح��وث لتمنح جوائ��ز نقدية.  كما 

اإن املوؤمت��ر واملعر���ص امل�ساحب ل��ه يقدمان 

فر�س��ة لتالق��ي الباحث��ن وال�سناعي��ن مم��ا 

ي��وؤدى لالرتقاء بالتعاون ب��ن اجلانبن يتيح 

الفر���ص لت��درب الطلب��ة وتوظي��ف اخلريج��ن 

لدى موؤ�س�س��ات ال�سناعة، ومم��ا ي�سمح اأحيانًا 

تتمح��ور ح��ول  ا�ستثماري��ة  اأن�سط��ة  باإط��الق 

منتجات البحوث.  

قدم ملعار�ص لريا ما يقارب 500 م�روعًا، 

بينها اأك��ر من 100 م�روع كان��ت موؤ�س�سات 

�سناعية قد دعمتها اأ�ساًل.  وت�سري الإح�ساءات 

اإىل اأن 70 باملئ��ة م��ن امل�ساريع املدعومة من 

ال�سناعي��ن بداي��ًة وج��دت طريقه��ا للتطبي��ق 

فعاًل.

وبعدم��ا اأطلقت بع�ص اجلامعات اللبنانية، 

خالل ال�سنوات القليل��ة املا�سية، برامج توؤدي 

لني��ل �سهادة الدكت��وراة يف جم��الت الهند�سة 

والعلوم، اأعلن منظمو الرنامج عام 2011 عن 

اإط��الق فئتن جديدت��ن من امل�ساري��ع، وهما 

فئ��ة م�ساريع بحوث الدكتوراه، وفئة امل�ساريع 

الإبداعية احل��رة غري املرتبطة برامج تعليمية 

حم��ددة.  اإل اأن اإط��الق ه��ذه اخلط��ة ترافق مع 

الإجنليزية  باللغة  ت�سميتها  الأوىل من  الأحرف  املوؤ�س�سة من  "لريا" الذي تعرف به هذه  الت�سغري  ا�سم  ا�ستق   -  1
 ".Lebanese Industrial Research Achievements"

اأملانية توؤازر التنمية يف البلدان النامية. "Friedrich Ebert Stiftung" موؤ�س�سة    - 2
بينها  من  اللبنانية  ال�سناعية  وال�ركات  الدولية  املوؤ�س�سات  من  عدد  من  الدعم  الآن  لريا  برنامج  ينال     -  3

.INDEVCO Group، SAKR Holding، Gemayel Freres )SAL(
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

 37 باملئ��ة م��ن املهاجرين 

اللبناني��ن  اجلامعي��ن 

الهند�س��ة  يف  خمت�س��ون 

والعل��وم  والتكنولوجي��ا 

الإدارة  يف  املئ��ة  يف  و30 

واخلدم��ات و13 باملئ��ة يف 

والرعاي��ة  الط��ب  جم��الت 

ال�سحية.

كث��رياً عنها ب��ن ال�سباب اللبن��اين عامة، لكنها 

تنخف���ص من نح��و 20 باملئة ب��ن املهاجرين 

عند الهجرة اإىل نحو 2 باملئة لهذه الفئة العمرية 

بن املهاجرين املوجودين يف اخلارج.

 وت�س��ري هذه الدرا�س��ة اإىل اأّن ن�سبة مرتفعة 

قارب��ت 43 باملئة م��ن املهاجرين �سمن الفئة 

العمري��ة �سالف��ة الذك��ر ه��م م��ن اجلامعي��ن.  

واأن ن�سب��ة تقارب 37 باملئ��ة منهم خمت�سون 

و30  والعل��وم  والتكنولوجي��ا  الهند�س��ة  يف 

باملئ��ة يف الإدارة واخلدم��ات و13 باملئة يف 

جم��الت الط��ب والرعاية ال�سحي��ة.  كما تبن 

يف  ال�سب��اب  اجلامعي��ن  ن�سب��ة  اأّن  الدرا�س��ة 

املهج��ر ه��ي اأعلى م��ن ن�سبتهم ب��ن املقيمن 

وه��ي يف ت�ساعد م�ستمر، مم��ا يعني اأّن هجرة 

تف��وق  ال�سب��اب  والكف��اءات" ب��ن  "الأدمغ��ة 
هج��رة ال�سب��اب الأق��ل علم��ًا وتتزاي��د مب��رور 

الزم��ن.  وبوج��ه اخل�سو���ص فاإن الهج��رة اإىل 

دول اأمريك��ا واأوروبا ه��ي الغالبة يف �سفوف 

املتعلم��ن واملهرة م��ن �سباب لبن��ان.  ومتثل 

دون ري��ب عبئًا اقت�سادي��ًا كبرياً تتحمل الأ�ر 

اللبناني��ة جل اأعبائه.  ورمبا فاقت كلفة تعليم 

وتدريب املهاجرين اللبنانين اإىل هذه الدول، 

امل�ساع��دات القت�سادي��ة الت��ي ت�س��ل لبن��ان 

منه��ا.  وترتف��ع ن�سب��ة الذي��ن ي�سع��ون للهجرة 

التعليم��ي:  امل�ست��وى  م��ع  ملحوظ��ة  ب�س��ورة 

م��ن 23 باملئة ب��ن من مل يتج��اوز حت�سيلهم 

املرحل��ة البتدائي��ة، اإىل 47 % بن احلا�سلن 

على �سهادة جامعية.  كما اإن ح�سول ال�ساعن 

عل��ى اإجازات لدخول بل��دان الهجرة يفوق بن 

اأج��ل اجلامعين من ه��م اأقل حت�سي��اًل، اأي اأّن 

ن�سب��ة اأك��ر م��ن اجلامعي��ن تفل��ح بالهج��رة، 

بينما يف�سل حملة املوؤهالت الأدنى يف حتقيق 

رغبتهم بها.

كم��ا تفيد درا�سة جامعة القدي�ص يو�سف اأن 

ن�سبة مرتفعة م��ن جمموع ال�سباب املهاجرين، 

1 - انظر تقرير الدكتور ريا�ص طبارة؛ مدير مركز الدرا�سات وامل�ساريع الإمنائية )مدما(.  �سحيفة النهار اللبنانية 
يف 11 اآب 2013.

زي��ادة التوتر الأمني يف املنطق��ة وانعكا�سات 

ذل��ك على لبنان، مما حال دون اإقامة املعر�ص 

واملوؤمتر يف العام 2012.

ومن املالحظ اأن الرنامج عانى موؤخراً من 

بع���ص اجلم��ود لأ�سباب منها التوت��ر ال�سيا�سي 

والمن��ي، وم��ا اأدى اإلي��ه م��ن تباط��وؤ ملحوظ 

يف القط��اع ال�سناعي ويف القت�س��اد اللبناين 

لتقلي���ص  اأدت  اأم��ور  جميع��ًا  وه��ي  عموم��ًا، 

م�ساركة املوؤ�س�سات ال�سناعية يف الرنامج.

يقدم الإطار )3 - 5( موجزاً لأبرز املنجزات 

الت��ي حققها الرنامج ووالعوائق التي عاناها.  

ويذك��ر موق��ع الرنامج عل��ى �سبك��ة الإنرتنت 

ني��ة القائم��ن علي��ه لإن�س��اء قاع��دة معطيات 

متكاملة تت�سم��ن منتجاته وت�سّلط ال�سوء على 

ال�ستثم��ارات والعائ��دات التقديري��ة التي اأدى 

الرنامج اإليها وفر���ص التوظيف التي حتققت 

بف�سل الرنامج.

والبطالة  اإىل اخلارج  الهجرة   4.2.3
يف لبنان

ي�س��ري ا�ستط��الع ق��ام ب��ه مرك��ز الدرا�سات 

وامل�ساري��ع الإمنائية، وهو مرك��ز م�ستقل مقره 

لبن��ان، اإىل اأّن ن�سب��ة اللبناني��ن الذين �ّرحوا 

ب��اأّن احلال الأمنية ه��ي ال�سبب الرئي�ص ل�سعيهم 

اإىل الهج��رة ارتفع��ت م��ن نح��و 2 باملئ��ة يف 

ا�ستطالع��ات ما قبل مت��وز 2006 اإىل 28 باملئة 

يف مت��وز 2007.  ث��م ع��ادت اإىل 20 باملئ��ة يف 

�سباط من ال�سنة التالي��ة.  وباملقابل فاإن ن�سبة 

الذين يرون حت�سن م�ستوى املعي�سة �سببًا رئي�سًا 

للهجرة يقع ما بن 80 و 90 باملائة.  كذلك فاإن 

  غّطت 
1
درا�سة قامت بها جامعة القدي�ص يو�سف،

ال�سنن ما بن 1992 و2007 عن هجرة ال�سباب، 

ت�س��ري اإىل اأّن ن�سب��ة البطال��ة ب��ن املهاجري��ن 

البالغ��ن من العم��ر 18 اىل 35 �سن��ة ل تختلف 
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تبلغ 54 باملئة، ممن اأفلحوا بالهجرة ل يودون 

العودة لديارهم.  واأن 22 باملئة من املهاجرين 

ال�سب��اب مل يح�سم��وا بعد عودته��م.  اأي اأن ن�سبة 

من قد يع��ودون اإىل لبنان تبقى منخف�سة.  ول 

تتفاوت هاتان الن�سبتان بن الفئات التعليمية 

اأن  اإىل  ي�س��ري  ال�ستط��الع  اأن  اإل  املختلف��ة.  

احلائزي��ن عل��ى تاأهيل من امل�ست��وى البتدائي 

هم من اأقل الفئات رغبة يف العودة اإىل وطنهم.

ومم��ا يعّق��د الأم��ر بالن�سب��ة ل�سب��ان دول 

املنطق��ة ال�ساع��ن وراء فر���ص للعم��ل خ��ارج 

اأوطانه��م اأن دول املهجر، وه��ي ب�سورة عامة 

دول القارات الثالث اأمريكا واأوروبا واأ�سرتاليا، 

ت�سع الآن قيوداً متزايدة للحد من الهجرة اإليها 

لأ�سباب عديدة منها ال�سيا�سية والأمنية.  ويعيد 

مركز الدرا�س��ات وامل�ساري��ع المنائية ارتفاع 

م�ستوي��ات البطال��ة يف لبن��ان خ��الل الأع��وام 

2002 – 2004، ح��ن قارب��ت 20 باملائة، قبل 
اأن تع��ود اإىل م�ستوياتها ال�سابقة، التي ترتاوح 

بن 9 و14 باملئة بعدئذ، اإىل تراجع الهجرة اإىل 

اأمريكا وبع�ص البلدان الأوروبية بعد 11 اأيلول 

2001.  ويف م��ا يتعلق بالتبع��ات القت�سادية 
لهج��رة اللبناني��ن ف��اإن حتوي��الت اللبنانين 

العاملن يف اخلارج تق��در بنحو 7.5 مليارات 

دولر �سنوي��ًا، اأي اأنه��ا تق��ارب خم�ص جمموع 

  وبالرغم من اخل�سائر 
1
الناجت املحلي الإجمايل.

املرتتب��ة على الهجرة والت��ي تعود اإىل ما اأنفق 

م��ن م��وارد وجه��ود لتن�سئ��ة وتعلي��م ال�سب��اب 

املهاج��ر، والت��ي ل بد م��ن اأخذه��ا باحل�سبان، 

ف��اإن الهجرة ت��وؤازر القت�ساد اللبن��اين عامة، 

وتدع��م ثب��ات الل��رية اللبنانية اأم��ام العمالت 

العاملية، بوجه اخل�سو�ص.  وهي اأمور رمبا مل 

تكن لتتحق��ق لو بقي املهاج��رون يف ديارهم 

ليعمل��وا �سمن ظ��روف ل تتيح له��م م�ستويات 

منا�سب��ة من اإنتاجي��ة وتناف�سية ما ي�سمح لهم 

 من ناحية 
 2

بتحقيق ما يتاح لهم خارج لبنان.

اأخ��رى، فاإن حتوي��الت اللبناني��ن اإىل وطنهم 

يقابلها م��ا ير�سله العم��ال الأجانب يف لبنان 

اإىل اخل��ارج.  بحي��ث ل تتجاوز كتل��ة التحويل 

ال�س��ايف اإىل لبن��ان ما يقارب ثالث��ة مليارات 

 
3
دولر اأمريكي �سنويًا. 

وي�سري التمّعن مب�سري حتويالت اللبنانين 

م��ن اخل��ارج وامل�س��ادر التي تدع��م حتويالت 

العم��ال الأجان��ب يف لبن��ان اإىل اخل��ارج اإىل 

اأن الك�س��ب ال�س��ايف ي��وؤدي اأدواراً اقت�سادي��ة 

واجتماعي��ة هام��ة.  اإذ اإن مت�سلمي التحويالت 

ه��م يف معظ��م الأحوال م��ن الأ���ر املحدودة 

الدخ��ل.  ويف غي��اب الإح�س��اءات التف�سيلي��ة 

فم��ن املفرت���ص اأنه��ا توظ��ف لتغطي��ة نفقات 

املعي�س��ة والرعاي��ة ال�سحي��ة لالأ���ر والأفراد 

املحتاج��ن ممن ل تتوفر لديه��م موارد بديلة.  

املوجه��ة  التحوي��الت  اأ�س��ول  تع��ود  بينم��ا 

اإىل اخل��ارج اإىل �رائ��ح املجتم��ع املي�س��ورة 

العم��ال  توظ��ف  الت��ي  الأعم��ال  وموؤ�س�س��ات 

الأجان��ب.  اأي اأن التحوي��الت من اخلارج تقوم 

بالفع��ل ب��دور �سبك��ة اأمان اجتماع��ي ل ميكن 

للدولة اأن تقدمها للمواطنن.  

الإجمايل عام  الناجت املحلي  الن�سبة ربع  اإىل جتاوز هذه  المنائية  الدرا�سات وامل�ساريع  تقرير مركز  ي�سري   -  1
75 يف املئة من قيمة ال�سادرات اللبنانية جمتمعة. اأنها فاقت حينئذ  2004، واإىل 

لتزايد  اأدى  مما  ال�سباب  من  الذكور  على  املا�سي  يف  تركزت  اإذ  اأخرى.   �سلبية  تبعات  املكثفة  للهجرة   -  2
منها  وخا�سة  اخلليج  دول  اإىل  املتعلمات  ال�سابات  هجرة  يف  تزايد  ذلك  تبع  اللبنانيات.   ال�سابات  بن  العزوبة 

الإمارات وقطر والكويت والبحرين.  مما خلّف الكثري من كبار ال�سن وزاد من الطلب على ماآوي امل�سنن والعجزة، 

وما زالت هيئات املجتمع املدين واملنظمات اخلريية تقوم بالدور الأبرز يف الت�سدي لهذه احلاجة، واإن مل تتمكن من 

معاجلتها بال�سورة املرجوة.  مما يتطلب الآن معاجلة ملحة ل بد اأن ت�سهم اجلهات احلكومية بها.

3 - بالرغم من ارتفاع م�ستوى التحويالت الداخلة من 5.2 اإىل 7.5 مليار دولر بن العامن 2007 و2011، 
فاإّن كتلة التحويل ال�سايف بقيت قرابة 2.8 مليارات دولر ب�سبب الرتفاع الذي �سهدته حتويالت العمال الأجانب 

اإىل اأوطانهم الأم.
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

ع��ذراً  يوف��ر ه��ذا  اأن  بالطب��ع  ينبغ��ي  ول 

لقع��ود الدولة عما يوؤدي لتوف��ري اأنظمة مواتية 

خللق فر�ص عم��ل جمزية لل�سب��اب يف وطنهم.  

لك��ن نظرة اأكر متّعن��ًا للتح��ولت الجتماعية 

والقت�سادي��ة الت��ي ت�سهده��ا املنطق��ة، ودول 

الع��امل باأ�ره��ا، خالل الف��رتة احلالي��ة، وتلك 

الت��ي ُيتوق��ع ن�سووؤها خ��الل ال�سن��وات القليلة 

املقبلة، ترجح قيام اجلهات املعنية يف الدولة 

والقطاع اخلا�ص بت�سجيع وموؤازرة اأمناط اأكر 

فعالية من الهج��رة، ت�ستند اإىل قيام اأعداد اأكر 

من املوؤ�س�سات اللبنانية بافتتاح فروع لها يف 

اأنحاء العامل م�ستندة اإىل قطاعات حقق �سمنها 

لبن��ان جناحات م�سه��ودة، م�سطحب��ة اخلراء 

والعامل��ن اللبنانين معه��ا.  ومن �ساأن اأمناط 

كه��ذه م��ن "الهج��رة" اأن يعر���ص املوؤ�س�س��ات 

الت��ي متار�سها لظ��روف املناف�س��ة الدولية مما 

يتي��ح له��ا، ب��ل يرغمها عل��ى تبن��ي ممار�سات 

وتكنولوجي��ات مناف�س��ة تع��ود بالفائ��دة على 

طي��ف املوؤ�س�سات الوطنية الت��ي تتعامل معها.  

مم��ا يوؤ�س���ص يف نهاية املط��اف لن�س��وء حلقة 

حمي��دة تع��ود عل��ى القت�س��اد اللبن��اين عامة 

التح��ولت  اآث��ار  وجتنب��ه  م�ستدام��ة  مبناف��ع 

املحلية والإقليمية.

البطال��ة  ملكافح��ة  مب��ادرات   3.3
ودعم رواد الأعمال يف �سوريا

اأحدثت هيئ��ة مكافحة البطال��ة يف �سوريا 

ع��ام 2001 كرنام��ج وطن��ي ُح��ّددت له مدة 

خم���ص �سنوات لتوف��ري 440 األ��ف فر�سة عمل 

���ص مببل��غ 50 ملي��ار ل��رية �سوري��ة، اأو  وًخ�سّ

نح��و ملي��ار دولر اأمريك��ي.  ت�سّمن��ت اأه��داف 

الهيئة الرئي�س��ة ال�ستثمار بالت�سغيل وم�ساريع 

التنمي��ة الوطني��ة وت�سجيع املب��ادرات الفردية 

وتعزي��ز ثقاف��ة لبتكار فر�ص العم��ل املجدي، 

وذلك خا�سة من اأجل ال�سباب واخلريجن، بدًل 

ع��ن العتماد على الدولة و�سواها من امل�سادر 

لط��رح هذه الفر���ص.  وت�سّمن��ت اأن�سطة الهيئة 

بداية ت�سميم عدد من الرنامج من بينها:

- برامج للم�روع��ات ال�سغرية ومتناهية 

ال�سغر؛

- برنام��ج لالأ�سغ��ال العام��ة والإ�سك��ان، 

يرم��ي لتولي��د فر���ص العم��ل م��ن خ��الل 

م�ساريع لتح�سن البنى الأ�سا�سية، من طرق 

ونظم للري اأو ال�رف ال�سحي؛

- برنام��ج للتدريب والتنمي��ة املجتمعية، 

من خالل تقدمي خدم��ات تعليمية و�سحية 

تت�سّمن التدريب احلريف؛

- مب��ادرة "التدري��ب م��ن اأج��ل الت�سغيل" 

ت�س��رتك فيه��ا الهيئ��ة مع القط��اع اخلا�ص 

ويتم من خاللها تدريب عاطلن عن العمل 

مم��ن لديهم كفاءات اأ�سا�سية منا�سبة لت�سلم 

اأعمال حمددة �سمن �رك��ات هذا القطاع، 

�سهري��ة  تعوي�س��ات  املتدرب��ون  ويتلق��ى 

متوا�سع��ة. حتولت هيئ��ة مكافحة البطالة 

يف اأواخ��ر العق��د املا�سي م��ن برنامج ذي 

م��دة حمدودة اإىل هيئ��ة دائمة �سمن وزارة 

العم��ل ال�سوري��ة، واأطلق��ت عليه��ا الت�سمية 

"هيئة الت�سغيل وتنمية امل�ساريع." وللهيئة 
امل�ستحدث��ة �سبعة برامج رئي�سة وفروع يف 

حمافظات �سورية الأربع ع�رة.  

وُتعد مب��ادرة التعاون مع القطاع اخلا�ص 

للتدريب من اأجل الت�سغيل، املذكورة اأعاله، من 

الرامج التي ا�ستمرت الهيئة بتنفيذها. 

تتبنى الهيئ��ة امل�ستحدثة برناجمًا تتحمل 

الدولة مبوجبه جزءاً من اأعباء القطاع اخلا�ص 

عندم��ا ي�سّغ��ل ع��دداً معينًا م��ن العم��ال.  فاإذا 

وّقعت �ركة من القطاع اخلا�ص عقداً لت�سغيل 

عامل ملدة خم�ص �سن��وات، مثاًل، تتكفل الدولة 

بروات��ب ال�سن��ة الأوىل، واإذا مل تتج��اوز م��دة 

العقد ثالث �سنوات تتكف��ل الدولة برواتب �ستة 

اأ�سه��ر.  وم��ن الوا�سح اأن ه��ذا الرنامج يخفف 

م��ن اأعب��اء اأرباب العم��ل يف اأوق��ات الأزمات.  

يعر�ص اجلدول )3 - 2( بع�ص منجزات الهيئة 

امل�ستحدثة وقد ا�ستقيت من م�سادر غري موثقة 

يبدو وا�سحًا اأّن �سوق العمل، 

ما القط��اع اخلا�ص، ل 
ّ
ول�سي

يخل��ق بالقدر الك��ايف فر�ص 

لي�ستوع��ب  لالإن��اث  عم��ٍل 

يجات 
ّ
ة يف خر

ّ
الزيادة ال�سنوي

الدبل��وم  اجلامع��ات وحمل��ة 

امل�سكل��ة  وه��ذه  ��ط.  
ّ
املتو�س

بع��د  �سن��ة  للتفاق��م  قابل��ة 

�سن��ة م��ع الرتف��اع املتوّقع 

لاللتحاق بالتعليم العايل.  
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اإذ اإن موقع الهيئة ل يت�سّمن �سجالت تف�سيلية 

  ومن املالحظ، اإن كانت املعطيات 
1
مبنجزاتها.

املتاح��ة دقيق��ة، ارتف��اع تكلفة فر�س��ة العمل 

الواحدة يف م�سمار ري��ادة الأعمال، من جهة، 

وانخفا�سه��ا الن�سب��ي يف م�سم��ار امل�ساري��ع 

املتو�سطة وال�سغرية واملحت�سنة.

لتنمي��ة  ال�س��وري  ال�سن��دوق   1.3.3
الريف )فردو�ص(

 م�روع يقّدم القرو�ص ال�سغرية للعائالت 
واملجتمع��ات الريفي��ة مل�ساعدته��ا يف تو�سيع 

اأعماله��ا وزي��ادة دخله��ا وتعزي��ز ا�ستقراره��ا 

القت�سادي.  ل ي�سعى ال�سندوق لتحقيق اأرباح 

خا�سة به، بل تتلّخ�ص غاياته النهائية بتعزيز 

التنمية الجتماعي��ة والقت�سادية ال�ساملة يف 

املجتمعات الريفية ال�سورية.  

دع��م ال�سن��دوق من��ذ اإن�سائ��ه ع��ام 2001 

�سغ��رية  بقرو���ص  التموي��ل  ت�سم��ل  م�ساري��ع 

اإ�ساف��ة اإىل التعليم وتغطية احتياجات التنمية 

الأ�سا�سي��ة.  عم��ل ال�سن��دوق يف اأك��ر من 60 

قري��ة �سمن �سبع حمافظ��ات يف �سوريا.  وقام 

قيمته��ا  بلغ��ت  فوائ��د  دون  قرو���ص  بتوزي��ع 

الإجمالي��ة اأكر م��ن 23 مليون ل��رية �سورية، 

اأو ح��واىل ن�س��ف ملي��ون دولر اأمريكي.  يقدم 

اجل��دول )3-3( موج��زاً عن برام��ج ال�سندوق 

واأبرز غاياتها.

ويدعم ال�سندوق اأي�سًا عدداً من املبادرات 

التنموي��ة يف الري��ف بوج��ه اخل�سو���ص منها: 

حا�سن��ة اأعم��ال امل��راأة الريفية ومرك��ز تنمية 

ري��ادة الأعم��ال وبرنام��ج ال��وردة الدم�سقي��ة 

وبرنام��ج املن��ح الدرا�سي��ة ورو�س��ة الأطفال 

الريفية، م�روع التحفيز ال�سكاين، الحتياجات 

اخلا�س��ة، م���روع املجتمع��ات الذكي��ة.  كما 

اأ�سه��م برتوي��ج مفاهيم التنمي��ة امل�ستدامة يف 

التخطيط املحلي.

الأعم��ال  مرك��ز  حا�سن��ة   2.3.3
واملوؤ�س�سات

ت�سع��ى ه��ذه احلا�سنة الت��ي اأ�س�سها مركز 

 2008 ع��ام  الأوروب��ي  ال�س��وري  الأعم��ال 

لالرتق��اء بتناف�سي��ة ومن��و قط��اع املن�س��اآت 

ال�سغ��رية واملتو�سطة.  وترتب��ط ب�سبكة دولية 

م��ن معاه��د ومراك��ز تطوي��ر الأعم��ال.  تقدم 

احلا�سنة امل�س��ورة وتوفر اإمكان��ات للتدريب 

1 -  وفق اإح�ساءات الهيئة وحتى نهاية �سهر ت�رين الثاين \ نوفمر 2012.  انظر املوقع:
 http://www.al-binaa.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=85489&Itemid=44
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

الأعم��ال.   رواد  مه��ارات  لتطوي��ر  م��ت 
ّ
�سم

متتد ف��رتة ح�سان��ة املن�ساآت مل��دة �سنة كحد 

اأق�س��ى.  ول تتواف��ر معطي��ات موثوق��ة حول 

تع��داد امل�ساريع الت��ي مّت احت�سانها اأو الكلف 

املرتتبة عليها.

لئح��ة   )4  -  3( الت��ايل  اجل��دول  يق��ّدم 

مببادرات اأخرى اأطلقت يف �سوريا بهدف توليد 

فر�ص للعم��ل بالرتكيز على ال�سب��اب والن�ساء، 

ويت�سمن اجلدول اأي�سًا بع�ص املعلومات التي 

ا�ستقي��ت م��ن مواق��ع املوؤ�س�س��ات املعنية على 

�سبك��ة الإنرتن��ت، ح��ول امل�ساري��ع املحت�سنة 

والقرو���ص املقدمة لبع�سه��ا وبرامج التدريب 

التي يتم اإجنازها.
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1 - م�سى على وجود �ركة �سل النفطية Shell Petroleum يف �سوريا ما يقارب الثالثن عامًا.  وكان برنامج 
.1995 "انطالقة" قد بداأ العمل يف العامل العربي، الذي ي�سم الآن خم�سة برامج مماثلة، يف �سلطنة عمان عام 
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

مرحلت��ن  اإىل  الحت�س��ان  ف��رتة  تق�س��م 

ت�ستغ��رق الأويل بن 4 و6 اأ�سه��ر.  ويتوقع من 

�ساح��ب الفك��رة ل��دى نهايته��ا اأن يع��د خط��ة 

متكامل��ة لتطوي��ر م�روع��ه بناًء عل��ى ما قام 

ب��ه من اأن�سط��ة تطويرية وما تلّق��ى من تدريب 

اأويل خالل هذه املرحلة.  ويف املرحلة الثانية 

يتابع �ساحب الفكرة اأعمال التطوير م�سرت�سداً 

مبزي��د م��ن التدري��ب وامل�س��ورة ح��ول مبادئ 

درا�سة اجلدوى القت�سادية والت�سويق وحماية 

امللكي��ة الفكرية وبع�ص الق�سايا القانونية يف 

م�سم��ار اإن�س��اء ال���ركات.  وتنّظ��م احلا�سنة 

�سنوي��ًا م�سابق��ة فك��رة للم�ساري��ع اجلامعي��ة 

املتميزة.

يف  ال�سوري��ة  احلا�سن��ة  م�ساري��ع  تن�س��ط 

برجمي��ات  ت�سوي��ق  تت�سم��ن  ع��دة  جم��الت 

وتطبيقات املحتوى الرقمي العربي التي ت�سمل 

حق��ول الإع��الم والرتفيه وموؤ�س�س��ات الأعمال 

الت��ي ت�ستثمر �سبكة الإنرتن��ت.  ومن امل�ساريع 

الت��ي اأجن��زت �سم��ن احلا�سن��ة واأدت لإن�س��اء 

�ركات تعمل يف حقل اخت�سا�سها:

منظوم��ة تفاعلي��ة ومتكامل��ة عل��ى �سبكة 

الإنرتن��ت ت�ساع��د رواد قط��اع ال�سياح��ة عل��ى 

ت�سوي��ق خدماته��م ومتكنه��م م��ن التفاعل مع 

عمالئهم؛

- منظومة ملعاجلة وا�ستق�ساء املعلومات 

ال�سحية للمر�سى؛ 

- منظوم��ة ت�ساع��د عل��ى حتوي��ل الكت��ب 

خا�س��ة  لتطبيق��ات  العربي��ة  واملراج��ع 

بالإيفون والآيباد وتطوير تطبيقات عربية 

عالية اجلودة للم�ستخدمن العرب. 

واحلا�سن��ة ال�سوري��ة ع�س��وة يف اجلمعية 

العاملي��ة للحدائ��ق العلمية وهي م��ن الأع�ساء 

املوؤ�س�س��ن ل�سبك��ة حا�سن��ات ال���رق الو�سط 

و�سم��ال اأفريقي��ا الت��ي اأن�سئ��ت مبب��ادرة م��ن 

3.3.3 ال�سبك��ة ال�سوري��ة حلا�سن��ات 
تقانة املعلومات والت�سالت

تاأ�س�س��ت اأول حا�سنة �سوري��ة لتكنولوجيا 

يف   2006 ع��ام  والت�س��الت  املعلوم��ات 

دم�س��ق بن��اًء على درا�س��ة اأجنزته��ا جلنة الأمم 

املتحدة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا 

ل�سالح اجلمعية العلمية ال�سورية للمعلوماتية.  

وخ�س�ست اجلمعية لها الأطر الالزمة بالتعاون 

مع جامعة دم�سق التي ت�ست�سيف مقر احلا�سنة 

وتدعم وت�سارك يف اأن�سطتها.  واحلا�سنة موؤ�س�سة 

غري ربحي��ة ته��دف اإىل ت�سجي��ع رواد الأعمال 

وال�سباب املبدعن وتقدمي الدعم الالزم لهم يف 

تاأ�سي���ص م�ساريعهم املبتك��رة يف جمال تقانة 

املعلومات والت�سالت.  وقد اأحدثت للحا�سنة 

فروع يف حم�ص والالذقية.  وت�سري املعلومات 

املتاح��ة اإىل الني��ة لإح��داث ف��روع اأخ��ري يف 

باقي املحافظات ال�سورية ل�ستقطاب اأ�سحاب 

املب��ادرات الت��ي ميك��ن حتويله��ا اإىل منتجات 

مفي��دة �سم��ن قط��اع تكنولوجي��ا املعلوم��ات 

 
1
والت�سالت من ال�سباب.

وم��ن اخلدم��ات الت��ي تقدمه��ا احلا�سنة 

مكات��ب  تت�سم��ن  للعم��ل  منا�سب��ة  بيئ��ة 

وخدم��ات  ومكتبي��ة  تقني��ة  وجتهي��زات 

ال�سكرتاري��ة والت�س��الت وت�سوي��ر الوثائق 

وقاع��ات للمحا���رات والجتماع��ات.  كما 

توف��ر فر���ص احل�سول عل��ى امل�س��ورة الفنية 

واملالي��ة من م�ستوى مالئ��م وا�ستثمار �سبكة 

م��ن العالق��ات الت��ي اأحدثته��ا احلا�سنة مع 

تاأ�سي���ص  عل��ى  املحت�سن��ن  ت��وؤازر  جه��ات 

���ركات لت�سويق ما و�سلوا اإليه من منتجات 

اأو ما يقدمون من خدمات.  وت�سري املعلومات 

الت��ي يعر�سها موق��ع �سبك��ة احلا�سنات اإىل 

تبنيه��ا 43 م�س��روعًا تخرج منها 33 ودخل 

14 منه��ا �سوق العم��ل وتاأ�س�ست بناًء عليها 
�ست �س�������ركات.  

1 -http://thawra.alwehda.gov.sy/_print_veiw.asp?FileName=23370278920130224175817.

فق��د ارتفع مع��ّدل اللتحاق 

اخلام بالتعليم الثانوي يف لبنان 

م��ن 60 % يف العام 2000 اإىل 

76 % يف العام 2011 وارتفع 
ب�سكل اأكر معّدل اللتحاق اخلام 

بالتعلي��م العايل م��ن 34 % اإىل 

% لي�ساهي هذان املعّدلن   58
ال��دول  يف  مالحظت��ه  تت��ّم  م��ا 

ال�سناعّية املتقّدمة.
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برنامج انفودف )Infodev(، وهو اأحد برامج 

البنك الدويل لدعم اإن�ساء حا�سنات الأعمال يف 

الدول النامية. 

ختامية مالحظات   4.3
ل ترق��ى املب��ادرات الت��ي قام به��ا اأي من 

البل��دان الثالث��ة لتوف��ري فر�ص جدي��دة للعمل 

ودعم موؤ�س�سات الأعمال املبادرة باأية حال اإىل 

حجم املع�سالت التي جتابه كال منها والآمال 

الت��ي بني��ت عليه��ا.  وتق��دم املب��ادرات الت��ي 

اأُطلق��ت يف �سوريا اأمثلة �سارخ��ة للممار�سات 

الت��ي ينبغ��ي جتنبها يف هذي��ن املجالن معًا، 

اأي توفري فر���ص العمل لعامة املواطنن ودعم 

موؤ�س�س��ات الأعم��ال النا�سئ��ة.  ب��ل اإن اجله��ود 

الت��ي بذلتها �سوريا يف هذي��ن املجالن ت�سكل 

حال��ة خا�سة لعدد م��ن الأ�سب��اب، منها مقدار 

التدخل احلكوم��ي بتنفيذها حتى عندما كانت 

ُتنفذ م��ن خالل موؤ�س�سات غ��ري حكومية �سمن 

 واملبال��غ الت��ي ر�سدت من 
1
القط��اع الأهل��ي،

قب��ل احلكوم��ة واجله��ات املانح��ة مقاب��ل ما 

مّت التو�س��ل اإلي��ه م��ن نتائ��ج عملي��ة.  اإذ تفيد 

متع��ددة،  م��ن م�س��ادر  املتاح��ة  املعلوم��ات 

م��ن ال�سحاف��ة املحلية وم��ن مواق��ع الهيئات 

واملب��ادرات الت��ي اأطلق��ت ملكافح��ة البطال��ة، 

ب��اأن ح�سيلة اجلهود املبذولة يف هذا امل�سمار 

كانت هزيلة اإىل اأبعد احلدود.  

ويف ما يتعلق باأداء هيئة مكافحة البطالة 

يف �سوري��ا، ب�س��ورة خا�س��ة، وه��ي مب��ادرة 

خ�س�ست بالق��در الأكر م��ن التمويل وت�سدت 

لتحقيق اأكر الأهداف طموحًا: توظيف ما يزيد 

ع��ن 400 األف عاط��ل عن العمل خ��الل خم�ص 

�سن��وات، تفي��د تقارير غري موثق��ة اأن الهيئة مل 

تتمكن من تنفي��ذ اأية من خططها ال�سنوية على 

نحو يقارب الأهداف املن�سودة.  وبالرغم من اأن 

الهيئة كانت تلقي اللوم يف مراحل خمتلفة على 

الأنظم��ة والت�ريع��ات النافذة وعل��ى اأ�ساليب 

العم��ل التي تعتمدها امل�س��ارف الوطنية، غري 

اأن تقاري��ر اأخرى، غري موثق��ة اأي�سًا، ت�سري اإىل 

اأن اأن�سط��ة الهيئ��ة عانت من ف�س��اد مزمن اأدى 

يف نهاية املطاف اإىل تبديل اإدارتها وحتويلها 

اإىل اإدارة حكومية �سمن وزارة العمل وال�سوؤون 

الجتماعي��ة.  وت��ورد التقاري��ر ال�سحفية التي 

تناول��ت اأداء الهيئ��ة الأ�سب��اب التالي��ة لف�س��ل 

مبادرات مكافحة البطالة يف �سوريا: 

- مل تدر���ص امل�ساري��ع املقرتحة ملكافحة 

م��ن  فكث��ري  الكافي��ة،  باجلدي��ة  البطال��ة 

درا�سات اجل��دوى القت�سادي��ة اأجنزت من 

قب��ل اأ�سخا���ص ل خ��رة له��م به��ا دون اأن 

توؤخذ متطلبات ال�سوق بالعتبار.

امل�ستفي��دون مينح��ون  م��ا كان  - كث��رياً 

قرو�س��ًا تقل كثرياً عم��ا تتطلبه م�ساريعهم 

لتغطية اأن�سطة الإنتاج والتخزين والت�سويق.

باهظ��ة،  بنفق��ات  امل�ستفي��دون  ُكّل��ف   -

قب��ل الب��دء بالعم��ل مثل ا�ستئج��ار حمالت 

الب��دء  واحل�س��ول عل��ى تراخي���ص ت�سب��ق 

مب�ساريع��ه، مل يك��ن بو�س��ع الكثريين منهم 

تاأمينها.

- غ��اب التواف��ق بن اآليات ووت��رية اإعانة 

العاطلن ع��ن العمل، من جهة، والإجراءات 

الإداري��ة واملالي��ة الت��ي تفر�سه��ا الدول��ة 

م��ن �رائب ور�س��وم بلدي��ة، وامل�ستحقات 

التي يتطلبه��ا امل�رف املقر�ص، من جهة 

اأخ��رى.  اأي اأن امل�ستفي��د العاطل عن العمل 

مل مينح فرتة �سماح اأو تاأجيل يعفى خاللها 

من هذه امل�ستحقات.

وقد فتحت ه��ذه املثالب الب��اب ل�ستغالل 

القرو���ص املتاحة من قبل م��ن كان باإمكانهم 

ا�ستيفاء ال�روط املطلوبة، وممن مل تكن لديهم 

1 - وقد اأجنز قدر غري قليل من هذه املبادرات بدعم خارجي على �سورة هبات وقرو�ص دون فوائد اأو بفوائد خمف�سة.
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

احلاج��ة اأ�س��اًل للمعون��ة.  وم��ن جه��ة اأخ��رى، 

ف��اإن الكث��ري ممن حاول��وا الت�س��دي للمعوقات 

املطروح��ة كان يتعر���ص يف نهاي��ة املط��اف 

للف�س��ل، فيبداأ امل���رف املقر�ص باملالحقات 

القانوني��ة املوؤمل��ة من الوجهت��ن الجتماعية 

واملالي��ة الت��ي كثرياً م��ا كانت تط��ال الكفالء، 

قب��ل اأن يب��داأ امل�رف باحلج��ز على امل�روع 

ويط��رح امل�روع للبي��ع في�سرتي��ه م�ستثمرون 

 
1
باأثمان بخ�سة.

ول تب��دو ال�س��ورة اأك��ر اإ�راق��ًا يف ما 

يتعل��ق باجله��ود املبذول��ة من قب��ل برامج 

اأخرى ملكافحة البطالة يف �سوريا.  فبالرغم 

من اأن امل�سادر املتاحة �سحيحة فيما تقدم 

م��ن معلومات حول اأداء ه��ذه الرامج، يبدو 

اأن ق��دراً ل باأ���ص ب��ه م��ن امل��وارد املتاحة 

له��ا كان ي�ستخدم لتوظي��ف امل�رفن على 

تنفي��ذ ه��ذه الرامج م��ن اأهل احلظ��وة، كما 

اإنها كانت توجه لغايات ومل�ساريع اأبعد ما 

تكون ع��ن الحتياجات الأ�سا�سي��ة ملوؤازرة 

املجتمع��ات املحتاجة، م��ن اأهايل الأرياف 

مث��اًل الذي��ن ق�س��ى اجلف��اف، ال��ذي عان��ت 

من��ه مناط��ق �سا�سعة يف �سوري��ا قرابة عقد 

م��ن الزمن، عل��ى م�س��ادر رزقه��م.  فبينما 

ت��رك معظم هوؤلء مل�سريه��م كانت موؤ�س�سة 

اأحدثت ملكافحة البطال��ة بن ال�سباب تقدم 

العون مل�ساريع من املوؤكد اأنها ل توؤدي اإىل 

تولي��د الكثري م��ن فر�ص العم��ل ول ي�ستفيد 

منها �سوى النخبة.  

اأم��ا يف ما يخ���ص املبادرات الت��ي ت�سعى 

ت�ستثم��ر  جم��الت  �سم��ن  م�ساري��ع  لدع��م 

خمرج��ات العلوم والتكنولوجي��ا، على كرتها 

اأ�سا�س��ًا يف  اأنه��ا ترك��زت  وات�ساعه��ا، فيب��دو 

م�سم��ار تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�سالت 

وتطبيقاته��ا.  كما يبدو اأن اأداءها كان حمدوداً 

وفق��ًا لأي مقيا�ص.  فم��ا تن�ره احلا�سنة التي 

تخت���ص بتولي��د فر���ص للمبادري��ن يف ه��ذا 

املجال ح��ول اأدائه��ا منذ الع��ام 2006 ي�سري 

اإىل تاأ�سي���ص �ست �ركات فقط ودخول 33 من 

امل�روعات املحت�سنة اإىل �سوق العمل.

وب�س��ورة عام��ة ف��اإن م��ا حققت��ه اأية من 

املبادرات التي اأطلقت يف �سوريا لتوليد فر�ص 

جدي��دة للعمل وخل��ق موؤ�س�سات لعم��ل ال�سباب 

توا�سع��ًا.   التوقع��ات  اأك��ر  حت��ى  يق��ارب  مل 

والأ�سباب اجلوهري��ة يف ف�سل هذه املبادرات، 

وما اأدى اإليه هذا الف�سل من ماآ�ص على عديد من 

الأ�سعدة، تكمن يف طبيع��ة النظام والعالقات 

الريعي��ة الت��ي تربط مكونات��ه بع�سها ببع�ص، 

والتي توؤ�س�ص لأداء قا�ر.

ويف م��ا يتعل��ق ب��الأردن، فبالرغ��م م��ن 

الدع��م ال��ذي ق��دم م��ن قب��ل العديد م��ن الدول 

املانحة والرعاية التي تبذل من قبل موؤ�س�سات 

الدول��ة، والت��ي ت�سوبه��ا �سبه��ات الف�س��اد بن 

احل��ن والآخر، ما زالت املبادرات التي اأطلقها 

ملكافح��ة البطال��ة ودع��م موؤ�س�س��ات الأعمال 

املب��ادرة متعرة وهي مل ت�سف��ر اإل عن منافع 

اأن تت��م  ال���روري  حم��دودة للغاي��ة.  وم��ن 

مراجع��ة ال�سيا�س��ات الت��ي و�سع��ت يف هذين 

املجال��ن ت�ستفي��د م��ن الدرو���ص الت��ي ميك��ن 

1 - ت�سري بع�ص التقارير غري املوثقة اإىل اأن الهيئة مل تلتزم حتى بالأنظمة التي كانت ت�سعها، فلم تقدم كما تن�ص 
اأنظمتها مبلغ 20 باملئة من القر�ص كهبة اأو منحة للمقرت�ص.  ومن جهة اأخرى فاإن املقرت�ص كان يطالب بدفع 

اأن املبالغ املتاحة لالإقرا�ص من قبل الهيئة كانت تقتطع من قرو�ص  فوائد قد تعتر مرهقة للبع�ص بالرغم من 

وهبات قدمتها دول مانحة دون فوائد.  وقد يرر ذلك باأن الهيئة كانت ت�سعى للحفاظ على اأ�سولها وموؤازرة املزيد 

من امل�ستفيدين اإل اأن غياب املتابعة احلثيثة مل�ساريع املقرت�سن والتناغم بن اآليات ووترية الإقرا�ص، من جهة، 

واإجراءات ووترية مطالبات الدوائر احلكومية وامل�رف املقر�ص، من جهة اأخرى، اأمور ت�سري اإىل ق�سور فادح على 

اأكر من م�ستوى.
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ا�ستخال�سه��ا م��ن التج��ارب خ��الل ال�سن��وات 

القليلة املا�سية.  

اأم��ا يف لبن��ان فُيعد التدخ��ل احلكومي يف 

مكافح��ة البطال��ة ودع��م موؤ�س�س��ات الأعم��ال 

املب��اِدرة اأ�سغريًا بكل املعاي��ري.  فبالرغم من 

اأن احلكوم��ة اأطلق��ت عدداً من املب��ادرات لدعم 

ال�ستثم��ارات التي ل بد اأن يوّلد بع�سها فر�سًا 

للعمل ولإحداث موؤ�س�سات الأعمال املوؤازرة، اإل 

اأن النتائج امللمو�سة تبقى حمدودة وحم�سورة 

�سمن جمالت �سيقة.  لكن ممار�سات موؤ�س�سات 

مث��ل بريتك وكفالت وم�رف لبنان املركزي 

جدي��رة بالتمحي���ص واملتابع��ة، وذلك خا�سة 

يف الت�س��دي للمعوق��ات الت��ي جتاب��ه ن�س��وء 

املوؤ�س�س��ات الراغب��ة بال�ستثم��ار يف جم��الت 

تت�سل با�ستثمار العلوم والتكنولوجيا.

وم��ن النق��اط ال�سلبي��ة الت��ي ت�س��رتك به��ا 

املب��ادرات الت��ي تبنته��ا ال��دول الث��الث، على 

الأخ�ص يف م��ا يتعلق بدعم موؤ�س�سات الأعمال 

املب��اِدرة، اعتماده��ا ال�سئي��ل، ب��ل املع��دوم، 

عل��ى مواطنيه��ا يف ال�ست��ات، اإذ ل يقت�ر هذا 

الإهمال على العاملن منهم يف جمالت العلوم 

والتكنولوجي��ا ب��ل يتع��داه لي�سم��ل املواطن��ن 

الذي��ن جنحوا باإحداث موؤ�س�سات اأعمال ناجحة 

يف جمالت عديدة يف اأ�سقاع العامل.  وهذا يف 

الوق��ت الذي ت�سهد موؤ�س�س��ات الأعمال الوطنية 

الت��ي اأن�سئت خالل ال�سن��وات والعقود املا�سية 

�سمن ال��دول الثالث��ة انح�س��اراً يف تناف�سيتها 

اأم��ام  والعامل��ي  الإقليم��ي  ال�سعيدي��ن  عل��ى 

حتدي��ات يطرحها بروز دول نامي��ة اأخرى اإىل 

مقدم��ة دول العامل مقراً لنطاق غري حمدود من 

ال�سناع��ات.  حي��ث مل تعتم��د هذه ال��دول على 

العلمين والتكنولوجين وح�سب بل متكنت من 

جتنيد جه��ود اأ�سحاب الأعمال م��ن مواطنيها 

يف ال�ست��ات لت�سيي��د قواع��د اإنتاجي��ة وخدمية 

م��وؤازرة مكنته��ا من غ��زو الع��امل مبنتجاتها.  

وه��ذا يف زم��ن ترز فيه��ا اأ�سم��اء لمعة تعود 

يق��وم  و�سوري��ا  ولبن��ان  ل��الأردن  اأ�سوله��ا 

اأ�سحابه��ا بت�سيي��د ���روح ي�ست�سه��د به��ا يف 

ميادين العل��وم والتكنولوجي��ا وال�ستثمارات 

املت�سلة بها.

كم��ا ت�س��رتك جه��ود مكافح��ة البطالة يف 

اأخ��رى تتمث��ل عن��د  البل��دان الثالث��ة مبثلب��ة 

ال�سع��ي لتولي��د موؤ�س�س��ات الأعم��ال اجلدي��دة 

بالرتكي��ز عل��ى حت�س��ن الظ��روف الت�ريعي��ة 

والقانوني��ة والتنظيمي��ة والتمويلي��ة ليت�سّن��ى 

لهذه املوؤ�س�سات النم��و والزدهار، بينما تغفل 

ب�س��ورة ت��كاد اأن تك��ون كلية احلاج��ة للقيام 

بالت��وازي بتح�س��ن مهارات وظ��روف معي�سة 

العامل��ن يف ه��ذه املوؤ�س�س��ات وغريه��ا م��ن 

فروع قطاع��ات الإنتاج واخلدمات.  فمن �ساأن 

�سيا�س��ات ترتق��ي باأو�س��اع العاملن يف هذه 

القطاع��ات ا�ستقطاب ال�ستثم��ارات اخلارجية 

يف جم��الت منتج��ة ت��وؤازر التنمي��ة وتوؤ�س�ص 

حللقات حميدة ترتاكم من جرائها منافع جمة 

ل�رائح املجتمع كافة.  



اجلزء الرابع

 موؤ�س�سات و�سيا�سة العلوم
 والتـكنولوجيا واالبتـكار
يف االأردن ولبنان و�سوريا
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العلــوم  و�سيا�ســة  موؤ�س�ســات   1.4
والتكنولوجيا واالبتكار يف االأردن 

اأ�س���س الأردن اجلمعية العلمية امللكية عام 

1970 للقي��ام بالبح��وث التطبيقي��ة وتق��دمي 
اخلدم��ات العلمي��ة يف جمالت تخ��دم التنمية 

للعل��وم  الأعل��ى  واأح��دث املجل���س  الوطني��ة.  

والتكنولوجي��ا ع��ام 1987.  واأن�سئ��ت جامعة 

  .1991 ع��ام  للتكنولوجي��ا  �سمي��ة  الأم��رة 

ن��ات رئي�سة يف 
ّ
واأ�سحت ه��ذه املوؤ�س�سات مكو

مدينة احل�سن العلمية.انظر الإطار )4 - 1(.  

يعت��ر املجل�س الأعل��ى املوؤ�س�سة امل�سوؤولة 

عن �سياغة ا�سرتاتيجيات العلوم والتكنولوجيا 

يف الأردن.  وق��ام املجل���س بالتعاون مع عدد 

م��ن ال��وزارات واملوؤ�س�س��ات املعني��ة باإجن��از 

الهادف��ة  والأن�سط��ة  الدرا�س��ات  م��ن  �سل�سل��ة 

 
1
والتكنولوجي��ا العل��وم  اأو�س��اع  ل�ستط��اع 

يف اململك��ة واحتياج��ات قطاع��ات القت�ساد 

العلمي��ة والتكنولوجي��ة  و�سياغ��ة �سيا�س��ات 

البن��ى  ا�ستكم��ال  ا�ستهدف��ت  وا�سرتاتيجي��ات 

والتكنولوجي��ا  العل��وم  ملنظوم��ة  الأ�سا�سي��ة 

امل��ادي  والدع��م  اأول،  جان��ب  م��ن  الوطني��ة، 

مل�ساري��ع البح��ث والتطوي��ر،  من جان��ب ثاٍن، 

والتوا�سل مع املوؤ�س�سات الوطنية املناظرة يف 

ت�س��م مدينة احل�سن العلمي��ة عدداً من املكونات املكر�سة لتنمي��ة القدرات الوطنية العلمي��ة والتكنولوجية واحت�سان 

موؤ�س�س��ات الأعم��ال.  ت��ورد الفقرات التالي��ة معلومات موجزة ح��ول اجلمعية العلميــة امللكية وجامعــة االأمرية �سمية 

للتكنولوجيا.
اجلمعيــة امللكيــة العلميــة: من اأكر املوؤ�س�س��ات االأردنية املعنية بالبح��وث التطبيقية.  كما تق��دم مرافق اجلمعية 
ال�ست�س��ارات واخلدم��ات الفني��ة لقطاع��ات اإنتاجي��ة وخدمي��ة يف االأردن.  اإذ توؤم��ن اجلمعية خدمات الفح���س والقيا�س 

واملعاي��رة للقطاع��ن اخلا���س والعام.  ت�س��م اجلمعية 500 م��ن العلمين والباحث��ن وموظفي الدعم التقن��ي والإداري 

يعملون يف ما يزيد عن 25 خمتراً اأو وحدة.

وتق��وم اجلمعية اأي�س��ًا بدور حا�سنة تدعم وتطور م��ن خالها تطبيقات مل�ساريع بحثية حكومي��ة وجتارية.  وتن�سط 

اجلمعية يف جمالت من اأهمها: 

- تقيي��م التاأث��رات البيئية املحتملة للم�ساري��ع ال�سناعية الكبرة واقرتاح احللول العملية للحد م��ن التلوث البيئي الناجم عن 

اأعمالها؛

- فح�س املنتجات الغذائية التي يتم ا�ستهاكها يف اململكة؛ 

- فح�س واختبار مواد التنظيف، والدهانات، والأقم�سة، واملنتجات الورقية، والزيوت وال�سحوم، والغازات ال�سناعية والطبية، 

ومواد البناء، للتاأكد من مطابقتها للمعاير النافذة يف الأردن ؛

- �سيانة ومعايرة الأجهزة الطبية يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية التابعة لوزارة ال�سجة الأردنية؛

- بح��وث يف جم��الت الطاق��ة املتجددة وتطبيقاته��ا: تت�سمن ا�ستخدام طاقة الري��اح ل�سخ املياه وتولي��د الكهرباء، واخلايا 

ال�سم�سية يف ت�سخن املياه وتوليد الطاقة.

تق��وم اجلمعي��ة اأي�س��ًا بتنفيذ برامج للتوعي��ة املجتمعي��ة والتدريب الفني.  وتكر���س هذه الأن�سط��ة ملواكبة التغرات 

امل�ستندة اإىل التوجهات العلمية والتكنولوجية احلديثة �سمن جمالت اأعمالها الأ�سا�سية..

جامعــة االأمــرية �سمية للتكنولوجيــا: تاأ�س�ست عام 1991، وهي جامعة وطنية غ��ر ربحية تتميز بكونها اجلامعة 
الأردنية الوحيدة املتخ�س�سة يف الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات.  

االإطار )4 - 1( مدينة احل�سن العلمية يف االأردن

1 -   قام املجل�س �سمن هذا املجال باأربع درا�سات تناولت الإحتياجات والإمكانات العلمية والتكنولوجية ملوؤ�س�سات القطاعن العام واخلا�س يف ال�سنوات 1995 
و1996 و2003 و2004.
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ج��دول العامل، ومع املنظم��ات الدولية املعنية 

بالعل��وم والتكنولوجي��ا والتنمي��ة، م��ن جانب 

ثالث.  

اإح��دى  الأردين  العلم��ي  الأ�سب��وع  وميّث��ل 

الو�سائل التي يتبعها املجل�س لرتويج التوا�سل 

على ال�سعيد الوطني.  كما اإن الأ�سبوع الوطني 

الأردين ي�سكل منا�سبة للتوعية العامة باأهداف 

منظومة العلوم والتكنولوجية الوطنية وعر�س 

منجزاته��ا.  كما ي�رشف املجل���س على الأعمال 

املت�سل��ة بجائ��زة "التمّي��ز العلم��ي ملوؤ�س�سات 

التعلي��م والتدري��ب يف الوط��ن العرب��ي،" التي 

كان��ت ق��د اأطلق��ت ع��ام 1995 عل��ى ال�سعيد 

عر�س��ًا   )1  -  4( اجل��دول  ويق��دم  الوطن��ي.  

للمراك��ز البحثي��ة التي قام املجل���س باإن�سائها 

مع تواريخ اإحداثها.

وكان املجل�س قد و�سع اأول �سيا�سة وطنية 

للعل��وم والتكنولوجي��ا ع��ام 1995.  ثم و�سع 

ال�سيا�س��ة الوطني��ة الثانية التي غّط��ت الأعوام 

املرتك��زات  اإىل  بال�ستن��اد   2010  -  2006
التالي��ة: املعلومات وامل��وارد الب�رشية والبحث 

العلم��ي ونق��ل التكنولوجي��ا.  واأجن��ز موؤخ��راً 

وثيقة ال�سيا�سة وال�سرتاتيجية الوطنية للعلوم 

2013- لاأع��وام  والإب��داع  والتكنولوجي��ا 

التالية بع�س  الفق��رات  الت��ي تتناول   ،2017
حمتوياتها.  

1.1.4 دعم البحث العلمي والتطوير 
التكنولوجــي يف االأردن خالل العقود 

الثالثة املا�سية
تت�سمن وثيق��ة ال�سرتاتيجية موجزاً لأبرز 

الأردن  يف  اتخ��ذت  الت��ي  العملي��ة  اخلط��وات 

والتطوي��ر  العلم��ي  البح��ث  دع��م  �سبي��ل  يف 

اأن   )2  -  4( اجل��دول   
ّ

ويب��ن التكنولوج��ي.  

الأردن اتخ��ذ، بالإ�ساف��ة اإىل ا�ستكم��ال البنى 

املوؤ�س�سي��ة املعنية باأن�سطة البح��ث والتطوير، 

ع��دداً من اخلط��وات الرامية لتح�س��ن اأدائه يف 

م�سمار البحث العلم��ي والتطوير التكنولوجي 

ودع��م موؤ�س�سات الأعم��ال الرائدة التي ت�ستثمر 

املدخ��ات التكنولوجي��ة احلديث��ة.  وب�س��ورة 

خا�س��ة يب��دو اأن اجله��ود يف ه��ذا امل�سم��ار 

ترّك��زت عل��ى موؤ�س�س��ات الأعم��ال النا�سئة يف 

م�سم��ار تكنولوجيات املعلومات والت�سالت 
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وكذل��ك يف م�سم��ار التكنولوجي��ات النظيف��ة 

ونوعية املياه والبيئة.  

وبالرغ��م م��ن اأن اجل��دول )4 - 2( ق��د ل 

يقدم �سجًا متكام��ًا ملا مّت اإنفاقه لدعم اأن�سطة 

البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف االأردن، 

 اجل��زء الثالث من ه��ذا الف�سل 
ّ

اإذ مّت كم��ا يب��ن

تاأ�سي�س حا�سن��ة لرواد الأعم��ال النا�سطن يف 

حقول تكنولوجي��ا املعلومات والت�سالت كما 

تاأ�س���س جتم��ع وطني حلا�سن��ات الأعمال، لكن 

من الأرج��ح اأن املبالغ املخ�س�سة لدعم اأن�سطة 

العل��وم والتكنولوجي��ا وا�ستثم��ار خمرجاتها ل 

تب��دو مقنع��ة باملقارن��ة مع احتياج��ات الباد 

القت�سادي��ة والجتماعي��ة.  وهذا على الأخ�س 

عندما توؤخذ الفرتة املديدة التي غطتها الأن�سطة 

التي ي�سر هذا اجلدول اإليها، بالعتبار.  

اأم��ا ع��ن الإنف��اق الإجم��ايل عل��ى اأن�سطة 

البح��ث والتطوي��ر ن�سب��ة اإىل الن��اجت املحل��ي 

الإجمايل، وهو اأحد املعاير الأ�سا�سية

الأن�سط��ة عل��ى  امل�ستخدم��ة لر�س��د ه��ذه 

ال�سيا�س��ة  وثيق��ة  ف��اإن  ال��دويل،  ال�سعي��د 

وال�سرتاتيجية الوطنية للعل��وم والتكنولوجيا 

اأن  اإىل  ت�س��ر   )2017  -  2013( والإب��داع 

االأردن اأنفق ما يعادل 0.34 باملئة من الناجت 
املحل��ي الإجمايل عل��ى اأن�سطة تت�س��ل بتنمية 
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قدراته العلمية والتكنولوجية.  وقد ح�سبت هذه 

الن�سبة بالعودة اإىل درا�سة اأجريت عام 2003.  

كم��ا ت�سر الوثيقة ذاتها اإىل اأن املجل�س الأعلى 

للعلوم والتكنولوجي��ا كان قد قرر عام 2010 

اإن�ساء وحدة تخت�س بجمع وتبويب وا�ستحداث 

البيان��ات ح��ول اأن�سطة البح��ث والتطوير.  لكن 

ه��ذه الوحدة مل تبداأ مبمار�سة عملها.  ولذا فاإن 

املوؤ���رشات الت��ي تبن��ي عليها وثيق��ة ال�سيا�سة 

وال�سرتاتيجية الأحدث عهداً "قا�رشة ومعتمدة 

ب�سكل كبر على تقدي��رات وا�سعيها وخراتهم 

 
بالدرجة الأوىل."1 

1 - انظر اأ�سفل ال�سفحة 17 من وثيقة ال�سيا�سة وال�سرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبداع )2013 - 2017(.
من الافت اأن الوثيقة ُت�سّمن "الإبداع التكنولوجي" عو�سًا عن جمرد "الإبداع" بن التوجهات الرئي�سة لل�سيا�سة.  لكن البنود التالية حتدد   -  2
الإبداع يف قطاع الأعمال لتغطي ما قد تخرج به املوؤ�س�سات الإنتاجية واخلدمية من جتديد ل ي�ستند بال�رشورة اإىل مدخات علمية اأو تكنولوجية.  

"لوج�ستي" يف هذه الوثيقة.  3 - ي�ستخدم هذا امل�سطلح بديًا للتعبر 
 اإن كان املق�سود حتقيق منو مبعدل 1 % من منو الناجت املحلي الإجمايل.  ثم كيث 

ّ
4 -  هذا التوجه بحاجة للتو�سيح.  لي�س من اجللي

�سيت�سنى ح�ساب اأثر نتائج اخلطة بال�سورة املطلوبة.  
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يف  العامل��ن  تع��داد  اأن  م��ن  وبالرغ��م 

والبتك��ار  والتكنولوجي��ا  العل��وم  موؤ�س�س��ات 

االأردنية يقارب 454 األفًا، اإل اأن ن�سبة تقارب 
65 باملئ��ة منهم، كم��ا يبن ال�سكل )4 - 1(، 
يحمل��ون موؤه��ات توازي اأو تقل ع��ن ال�سهادة 

ه��وؤلء  معظ��م  اأن  املرج��ح  وم��ن  الثانوي��ة.  

العاملن يقومون بتق��دمي اخلدمات العامة يف 

موؤ�س�ساتهم.  

لك��ن من املرّج��ح اأن ع��دداً ملمو�س��ًا منهم 

يق��وم اأي�سًا باأن�سطة فني��ة م�ساعدة، مما يطرح 

الفر�س لتدعيم ما لديه��م من مهارات اأواإعادة 

تاأهيلهم من اأجل الرتقاء مبعارفهم.

وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأن ن�سب��ة الإناث من 

املجم��وع تق��ارب 31 باملئــة، واأن ن�سبة حملة 

�سه��ادة البكالوريو���س من بينهن تف��وق ن�سبة 

الذكور من حملة ال�سهادة ذاتها، فن�سبة الإناث 

م��ن حملة ه��ذه ال�سه��ادة تبل��غ 46 باملئة من 

جمم��وع العامات بينما تبل��غ الن�سبة املقابلة 

م��ن اأجل الذكور 27 باملائــة.  اأما ن�سبة الإناث 

م��ن حملة موؤهات ت��وازي اأو تقل عن ال�سهادة 

الثانوية فتقارب 25 باملئة من جمموع الإناث 

العام��ات يف موؤ�س�سات العل��وم والتكنولوجيا 

والبتكار الأردنية.  

2.1.4 �سيا�ســة وا�سرتاتيجية العلوم 
2013-( واالإبــداع  والتكنولوجيــا 

االأردن  يف   )2017
على �سعي��د ال�سيا�سات الناظم��ة مل�سارات 

التنمي��ة العلمي��ة والتكنولوجي��ة يف االأردن مّت 

ا�ستناداً لنتائ��ج عدد من حلقات النقا�س �سمن 

جمتمع العل��وم والتكنولوجيا والإبداع الوطني 

خ��ال العام��ن 2010 و2011 الو�س��ول اإىل 

م�سفوف��ة حت��دد التوجه��ات العام��ة واجلهات 

الرئي�س��ة وامل�سان��دة امل�سوؤولة ع��ن رعاية كل 

منها.  انظر اجلدول )4 - 3(.

ال�سيا�س��ة الوطني��ة للعل��وم  متّث��ل وثيق��ة 

لاأع��وام  الأردن  والإب��داع يف  والتكنولوجي��ا 

)2013 - 2017( مراجع��ة لل�سيا�س��ة الأ�سبق 

التي كان قد مت تبنيها من اأجل املرحلة 2010 

م�سفوف��ة  اإىل  بنوده��ا  وت�ستن��د   ،2016  -

التوجه��ات العام��ة هذه، كما تاأخ��ذ بالعتبار 

عدداً من التوجهات الأ�سا�سية الأخرى، ا�ستقيت 

من مرجعيات متعددة من اأبرزها:

- توجهات احلكومة يف ما يتعلق بالتنمية 

القت�ساجية والجتماعية؛

- اخلرات املرتاكمة لدى االأردن من خال 

العمل على �سياغة وتنفيذ �سيا�سات العلوم 

والتكنولوجيا ال�سابقة؛

- م�ساهم��ة املجتمع العلمي والتكنولوجي 

الق��رارات  وتنفي��ذ  �سياغ��ة  يف  الوطن��ي 

املت�سلة بتنمية قدرات الأردن يف جمالت 

العلوم والتكنولوجيا والبداع؛

- م��ا اأح��رزه الأردن م��ن تق��دم وم��ا �سهد 

م��ن اإخفاق��ات يف تنمي��ة قدرات��ه العلمية 

والتكنولوجية وا�ستثم��اره لاإبداع مقارنة 

مع دول املنطقة والعامل؛

- القرار ال�سيا�س��ي وما يت�سل به من قدرة 

على ر�سد املوارد باأنواعها؛ 

والتوجه��ات  الدلل��ة  ذات  اخل��رات   -

الراهن��ة على ال�سعيدي��ن الإقليمي والدويل 

العل��وم  �سيا�س��ات  وتنفي��ذ  �سياغ��ة  يف 

والتكنولوجي��ا والإب��داع وم��ا ت�ستن��د اإليه 

من توّجهات �سيا�سي��ة واقت�سادية اإقليمية 

ودولية.  

وقد اتخذ م���رشوع و�سع ال�سيا�سة لاأعوام 

توؤك��دان  ور�سال��ة  روؤي��ة   2017  -  2013

1 - �سكلت وزارة القت�ساد والتجارة اللبنانية وحدة موؤازرة موؤ�س�سات الأعمال ال�سغرة واملتو�سطة لتنفذ برناجمًا 
متكامًا لدعم موؤ�س�سات الأعمال وتوليد فر�س جديدة للعمل.  وتعمل هذه الوحدة بالتعاون مع كفالت ل�سمان 

موؤ�س�سات الأعمال النا�سئة.
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م�ساهم��ة العل��وم والتكنولوجي��ا والإب��داع يف 

ورف��ع  والجتماعي��ة  القت�سادي��ة  التنمي��ة 

�سوي��ة املعي�س��ة والرفاه الجتماع��ي والتحول 

نح��و اقت�ساد ي�ستن��د اإىل املعرف��ة.  اأما اأهداف 

امل�رشوع الأ�سا�سية فتت�سمن:

املجتم��ع  وموؤ�س�س��ات  احلكوم��ة  تبن��ي   -

والقطاع��ات  والتكنولوج��ي  العلم��ي 

الإنتاجية واخلدمية لاأولويات الوطنية يف 

البحث والتطوير؛

- تاأ�سي�س بيئة مائم��ة لاإبداع من خال 

ن���رش ثقافة العل��وم والتكنولوجيا والإبداع 

يف مراحل التعليم وقطاعات الإنتاج وبن 

املواطنن؛ 

- تفعي��ل دور البح��ث والتطوير وتطبيقات 

التكنولوجي��ا لدف��ع التنمي��ة القت�سادي��ة 

والجتماعية؛
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اك��ات م�ستندة اإىل  - تاأ�سي���س �سبكات و�رشرَ

اأن�سطة العل��وم والتكنولوجيا والإبداع على 

وال��دويل وم�ساهم��ة  الوطن��ي  امل�ستوي��ن 

م�رشوع��ات  يف  والأكادميي��ن  الباحث��ن 

م�سرتكة مع القطاعات الإنتاجية؛ 

- اعتم��اد الإب��داع حمرك��ًا لتولي��د فر���س 

ا�ستثمارية من خال م�رشوعات ريادية؛

- ترجم��ة نتائ��ج اأن�سطة البح��ث والتطوير 

والإبداع اإىل م�رشوعات جتارية؛

- التمّيز يف التعليم والتدريب.

وم��ن الوا�س��ح اأن ه��ذه الأه��داف تتمي��ز 

بالرتكيز على ن�رش ثقافة مواتية لتقبل الإبداع 

من قب��ل �رشائح املجتمع وال���رشوع ب�رشاكات 

ت�سعى ل�ستثم��ار نتاج اأن�سطة البحث والتطوير 

يف قطاع��ات القت�ساد وتبني اأه��داف وطنية 

م�سرتك��ة لهذه الأن�سطة م��ن قبل كافة اجلهات 

املعني��ة.  لكن ال�سيغ��ة التي تتبناه��ا الوثيقة 

يف ط��رح هذه الأه��داف توحي بتق��دمي جانب 

العر�س على جانب الطلب.  

وه��ي ل تتن��اول احلاجة امللح��ة لتح�سن 

تناف�سية القت�ساد الأردين يف قطاع اخلدمات 

بالإ�ساف��ة اإىل القطاع��ات الإنتاجية كما اإنها 

ل تتن��اول احلاج��ة ل�ستكمال بن��اء املنظومة 

والإب��داع  والتكنولوجي��ا  للعل��وم  الوطني��ة 

واإع��ادة هيكل��ة البع���س م��ن مكوناتها بحيث 

ت�ستجي��ب للتحديات الت��ي مل ت�ستطع جتاوزها 

فيم��ا م�س��ى.  ومن اأبرز ه��ذه التحديات غياب 

املعلوم��ات املوثوقة ح��ول اأداء هذه املنظومة 

وال�سبل الكفيلة مبراقبة هذا الأداء والرتقاء به 

على خمتلف املحاور.  

يق��ّدم اجل��دول )4-4( ملخ�س��ًا مل�ساري��ع 

العل��وم  ل�سيا�س��ة  التنفيذي��ة  اخلط��ة  برام��ج 

 -  2013 لاأع��وام  والإب��داع  والتكنولوجي��ا 

  
1
2017 يف االأردن وم��ا ر�س��د لها من موارد.

وتق��ارب املبالغ الإجمالي��ة املر�سودة لتنفيذ 

جميع امل�ساري��ع التي يت�سمنه��ا اجلدول 9.7 

ماين دينار اأردين، اأو ما يعادل 13.7 مليون 

دولر اأمريك��ي.  وبالرغ��م من تواف��ر اإمكانات 

لدع��م هذا الإنفاق مبا ق��د تقدمه جهات وطنية 

واإقليمية ودولية اإل اأن هذه ال�سوية من املوارد 

ل تب��دو كافي��ة لإحداث اآث��ار ملمو�سة يف كثر 

من جوانب البيئة العلمية والتكنولوجية خال 

ال�سنوات اخلم�س التي تغطيها اخلطة.  

ول ت�س��ر عناوي��ن امل�ساري��ع يف اجل��دول 

)4-4( اإىل م�ساع��ي ت�ستهدف مبا�رشة توظيف 

املدخات العلمية والتكنولوجية لتوليد فر�س 

جدي��دة للعم��ل.  لكن هذه الغاي��ة حا�رشة واإن 

كان ذلك على نح��و م�سمر وغر مبا�رش �سمن 

م�ساري��ع من بينها: اإن�س��اء احلا�سنات وحتفيز 

العلي��ا نح��و  الدرا�س��ات  واأطروح��ات  ر�سائ��ل 

جمالت التنمية.  

    وق��د تزام��ن العم��ل عل��ى اإع��داد اخلط��ة 

والتكنولوجي��ا  العل��وم  ل�سيا�س��ة  التنفيذي��ة 

والإب��داع لاأع��وام 2013-2017 يف الأردن 

مع ع��دد من امل�ساع��ي املت�سل��ة الأخرى.  من 

اأبرزه��ا م�رشوع �سعى لو�س��ع لوائح باأولويات 

يف  التكنولوج��ي  والتطوي��ر  العلم��ي  البح��ث 

اململكة تغطي الأعوام 2020-2011.  

يف  العلمي  البحث  اأولويات   3.1.4
االأردن 

اأجن��زت الأمان��ة العام��ة للمجل���س الأعلى 

الع��ام  يف  االأردن  يف  والتكنولوجي��ا  للعل��وم 

1 - تعّد ال�سيا�سة وال�سرتاتيجية التي مت العمل على �سياغتها من اأجل الأعوام 2013 - 2017 نتيجة مراجعة 
وتطوير ال�سيا�سة وال�سرتاتيجية ال�سابقة التي غطت الأعوام 2010-2006.  انظر وثيقة ال�سيا�سة وال�سرتاتيجية 

 ،)2017 - 2013(
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تقت���رش امل�ساهم��ة باأن�سط��ة امل���رشوع عل��ى 

الباحث��ن وموؤ�س�سات القطاع العام املعنية بل 

�ساركت فيها جمموعة م��ن اخلراء والباحثن 

املوؤ�س�س��ات  خمتل��ف  مثل��وا  واملتخ�س�س��ن 

الوطني��ة من اجلامع��ات اخلا�س��ة وموؤ�س�سات 

القط��اع اخلا�س، وموؤ�س�س��ات املجتمع املدين.  

وقد بلغ تعداد اأع�س��اء اللجنة الفنية للم�رشوع 

139 باحث��ًا وخمت�سًا.  كما ا�ستعانت اللجان 
القطاعية واللجنتان التوجيهية والفنية بقرابة 

570 خب��راً.  وا�ستخ��دم امل���رشوع منهجي��ة 
م��ن  ب��ه  ت�سم��ح  مل��ا  نظ��راً   Delphi دلف��ي 

ا�ستق��راء لآراء اخلراء ح��ول الأو�ساع الراهنة 

وا�ست�رشاف للم�ستقبل كم��ا يرونه على جانبي 

العر���س لأن�سط��ة البح��ث والتطوي��ر والطل��ب 

عل��ى خمرجاته��ا؛ مما ي��وؤازر اتخ��اذ القرارات 

املنا�سب��ة لر�س��م ال�سيا�س��ات وحتدي��د البدائ��ل 

ويع��زز الت�س��اق بن امل�سارات عل��ى الأ�سعدة 

 .
1
املختلفة

     لك��ن هذه املنهجي��ة ُعّدلت لت�سبح اأكرث 

تاوؤم��ًا م��ع ظ��روف العم��ل، بحي��ث مّت جتاوز 

تنفي��ذ  يف  وا�ستخدم��ت  اخلام�س��ة.   اخلط��وة 

امل���رشوع اأربع جولت متتابع��ة ت�سمنت اأربع 

ا�ستبانات، �سكلت خمرجات كل منها مدخات 

لا�ستبان��ة التالية.  ومّت م��لء ال�ستبانات من 

قبل خ��راء اختارتهم اللج��ان القطاعية، ومن 

قبل اأع�س��اء اللجان القطاعي��ة عندما اقت�ست 

احلاجة ذلك.  

كان��ت اللجنة التوجيهي��ة تقوم مبراجعة 

م��ا اأجنزت��ه اللج��ان القطاعي��ة يف كل جولة 

م��ن ج��ولت العم��ل، وحر�س��ت عل��ى اإظهار 

عاقة وثيقة بن م�سم��ون امل�سائل البحثية 

والأولوي��ات الوطنية امللحة.  ومّت بف�سل هذا 

الأ�سلوب الذي تخللته عدة جولت من النقا�س 

1 - ت�سر الوثيقة التي اأ�سدرها املجل�س الوطني يف ختام امل�رشوع اإىل اأن منهجية دلفي مل تطبق ب�سورة �ساملة، 
ب�سبب اختاف يف وجهات النظر بن اأع�ساء اللجان القطاعية من جهة واخلراء من غر اأع�ساء اللجان من جهة 

اأخرى.  وذلك حول حتديد امل�سائل البحثية ذات الأولوية الوطنية.  ومت العتماد على خرات اأع�ساء اللجان القطاعية 

لتحديد امل�سائل البحثية ذات الأولوية الق�سوى والأقل اأولوية.

لوائ��ح م�ستفي�س��ة تت�سم��ن امل�سائ��ل   2010
البحثي��ة ذات الأولوية الق�سوى يف اأربعة ع�رش 

قطاع��ًا تغط��ي احتياج��ات التنمي��ة ال�سامل��ة 

وامل�ستدامة يف اململكة خال الأعوام -2020

اللوائ��ح نتيج��ة  2011.  وق��د و�سع��ت ه��ذه 
تر�سي��د  بغي��ة   ،2009 ع��ام  اأطل��ق  مل���رشوع 

الباحث��ن يف ح��ل م��ن امل�سك��ات  م�سارك��ة 

القطاع��ات املختلف��ة يف  تع��اين منه��ا  الت��ي 

القت�س��اد الوطن��ي والإ�سه��ام يف دف��ع عجلة 

التنمي��ة القت�سادي��ة والجتماعي��ة والثقافية 

يف اململك��ة.  وق��د ت�سّمن��ت اأه��داف امل�رشوع 

اجلزئية:

البح��ث  اأولوي��ات  مو�سوع��ات  حتدي��د   -

العلمي يف جم��الت العل��وم والتكنولوجيا 

والإبداع لل�سنوات الع�رش القادمة؛

- حتدي��د امل�سائ��ل البحثي��ة ذات الأولوي��ة 

الق�سوى والأقل اأولوية �سمن املو�سوعات 

الرئي�سة؛

- توجي��ه الباحث��ن نحو م�س��ارات البحث 

العلمي م��ن خال حتدي��د امل�سائل البحثية 

ذات الأولوي��ة الق�سوى �سمن املو�سوعات 

الرئي�سة.

وتزام��ن اإجن��از هذا امل�رشوع م��ع م�ساريع 

ومب��ادرات وطنية اأخرى �سعت لتاأطر وتوجيه 

الإنف��اق عل��ى اأولوي��ات البحث العلم��ي �سمن 

انبثق��ت  احلكوم��ة،  تنفذه��ا  تنموي��ة  برام��ج 

ع��ن برام��ج الأجن��دة الوطنية وبرنام��ج "كلنا 

الأردن." 

وقد اأ�رشفت على امل���رشوع جلنة توجيهية 

املراح��ل  وح��ددت  لتنفي��ذه،  خط��ة  و�سع��ت 

الزمني��ة ومه��ام اأربع��ة ع���رش جلن��ة قطاعي��ة 

وجلن��ة فني��ة �ساهم��ت بتنفي��ذ امل���رشوع.  ومل 



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 134134

والتنقيح حتديد عدد كبر ن�سبيًا من امل�سائل 

البحثي��ة جمعت �سمن زمرت��ن: م�سائل ذات 

اأولوي��ة ق�س��وى وم�سائ��ل ذات اأولوي��ة اأق��ل.  

وتتميز معظ��م امل�سائل يف هات��ن الزمرتن 

بقدر كبر من اخل�سو�سية كما تعك�س املناخ 

الجتماعي وال�سيا�س��ي والأمني الذي يعي�سه 

الأردن.  م��ن ناحي��ة اأخ��رى، ف��اإن م��ا ن���رش 

ح��ول الأ�سل��وب املتب��ع يف انتق��اء امل�ساريع 

وت�سنيفه��ا �سم��ن هاتن الزمرت��ن ل ي�سر 

اإىل ا�ستخدام معاير وا�سحة تت�سل بالعوائد 

القت�سادي��ة املتوقع��ة.  بل يب��دو اأن معاير 

نوعي��ة وغ��ر رقمي��ة ق��د ا�ستخدم��ت.  كذلك 

ل يب��دو اأن امل�سائ��ل املتعلق��ة بتولي��د فر�س 

جديدة للعمل، خا�سة ب��ن ال�سباب، قد نالت 

من العناية ما ت�ستحقه نظراً لفداحة امل�ساكل 

املتعلقة بها.

يت�سّمن اجل��دول )4 - 5( ملخ�سًا للنتائج 

الت��ي مّت التو�س��ل اإليه��ا م��ن خ��ال امل�رشوع 

ح��ول اأولويات البح��ث يف املوؤ�س�سات املعنية.  

وتت�سّم��ن اجل��داول )م�- 12( م��ا يفوق 300 

م�ساأل��ة �سنف��ت بنتيجة امل�رشوع ب��ن م�سائل 

البح��ث العلمي التي تتمي��ز بالأهمية الق�سوى 

 -  2011 الأع��وام  خ��ال  االأردن  اأج��ل  م��ن 

2010.  ومن الطبيعي الفرتا�س باأن امل�سائل 
البحثي��ة التي ترد يف هذا اجلدول رمبا اأ�سهمت 

بتوليد العديد من م�ساريع البحث املت�سلة بها.  

-   تت�سمن وثيقة م�رشوع "ا�سرتاتيجية الأردن الوطنية من اأجل تكنولوجيا املعلومات والت�سالت -3013  1
2017" التي و�سعتها وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات، تعداداً لعدد كبر من الأن�سطة التدريبية والبحثية 
 Jordan’s National" وم�ساريع البنية الأ�سا�سية تقارب كلفتها التقديرية 450 مليون دولر اأمريكي.  انظر

ICT Strategy 2013-2017؛" يف موقع الوزارة: 
http ://www .moict .gov .jo/Portals/0/PDF/NewFolder/ADS/Tender2/

Final%20Draft%20Jordan%20NIS%20June%202013.pdf
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ويجب التنويه باأن الوثيقة التي و�سعت نتيجة 

امل���رشوع تت�سم��ن اأي�سًا جمموع��ة مماثلة من 

امل�سائ��ل تتمي��ز مب�ستويات اأدنى م��ن الأهمية 

�سمن القطاعات ذاتها.

وم��ن املاحظ��ات التي ميك��ن اإيرادها حول 

اجلداول )م���- 12( ت�سمنها م�سائلرَ بحثية لي�س 

م��ن املعتاد اخلو���س بها يف وثائ��ق ال�سيا�سات 

الوطنية التي غالب��ًا ما حتجم عن التطرق خلطط 

الع�سكري��ة  اجله��ات  تطرحه��ا  الت��ي  الأبح��اث 

والأمني��ة.  كم��ا اإن امل�سائ��ل البحثي��ة الت��ي مّت 

التو�سل اإليه��ا بنتيجة تنفيذ امل���رشوع تت�سمن 

ع��دداً ل باأ���س به م��ن امل�سائل البحثي��ة املت�سل 

بالدين الإ�سام��ي.  ومن اجلدير بالذكر اأن قطاع 

العلوم الإ�سامية ل يتناول فقط امل�سائل املرتبطة 

باملمار�س��ات والعقائد الديني��ة فقط بل يت�سّمن 

م�سائ��ل بحثي��ة غالب��ًا ما ت�سّن��ف خ��ارج اإطار 

العلوم الإ�سامية، فتت�سّمن امل�سائل البحثية التي 

اعت��رت من بن امل�سائ��ل ذات الأهمية الق�سوى 

م�ساأل��ة الأمن الغذائي حتت العنوان"�سبل حتقيق 

الأمن الغذائي يف �سوء ال�رشيعة".

ختامية مالحظات   4.1.4
     قام الأردن بجهود حثيثة ل�ستكمال البنى 

املوؤ�س�سي��ة يف جم��الت العل��وم والتكنولوجي��ا 

والبتكار.  وتتوزع هذه البنى، على طيف مت�سع 

  1
م��ن اأن�سط��ة العل��وم والتكنولوجي��ا والبتكار.

وكما يبّن اجل��زء الثالث من الف�سل املخ�س�س 

ل�ستعرا�س اجلهود التي بذلت ملكافحة البطالة 

الأعم��ال  موؤ�س�س��ات  لإط��اق  فر���س  وتوف��ر 

امل�ستن��دة اإىل املدخات العلمية والتكنولوجية، 

ف��اإن الأردن اأ�س�س عدداً م��ن احلا�سنات وتت�سم 

جتربت��ه يف ه��ذا امل�سمار اأي�س��ًا بالرتكيز على 

متطلب��ات التنمي��ة وا�ستثمار النج��اح امل�سهود 

الذي حققت��ه موؤ�س�سات اأعمال اأردنية نا�سئة يف 

املا�سي القريب ا�ستناداً لتكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت.  

وميتل��ك الأردن اليوم �سيا�سة وطنية للعلوم 

م��ن  درج��ة  عل��ى  والبتك��ار   والتكنولوجي��ا 

التكام��ل وال�سم��ول.  وبالرغ��م من �س��ح املوارد 

التي تخ�س�س لأن�سطة البحث العلمي والتطوير 

التكنولوج��ي فاإن خطط البح��ث والتطوير التي 

ي�سع��ى لتنفيذه��ا تت�سّمن جمموع��ة كبرة من 

امل�ساريع التي تغطي العديد من جمالت التنمية 

القت�سادي��ة والجتماعي��ة.  و�سع��ت اجله��ات 

املعنية بانتقاء ه��ذه امل�ساريع للتزام اجلهات 

البحثي��ة باأولويات التنمي��ة الوطنية من خال 

اآلي��ات معق��دة من املفي��د تتب��ع جدواها مبرور 

الزم��ن وال�سع��ي لتطويرها وتبنيه��ا يف الدول 

العربية الأخرى التي متتلك ظروفًا مماثلة.  
وبالرغم مما ُيبذل من جهود لتعزيز �سات 

التع��اون وال�رشاك��ة ب��ن املوؤ�س�س��ات املوّلدة 

رة للمع��ارف العلمي��ة والتكنولوجي��ة 
ّ
واملط��و

يف الأردن، م��ن جهة، وتلك الت��ي ت�ستثمر هذه 

املعارف، من جهة اأخرى، فمن املرجح اأن هذه 

ال�سات ما زالت بحاجة لقدر اأكر من العناية.  

االأردن يف ه��ذا امل�سم��ار ه��و ح��ال  وح��ال 

الكث��ر من الــدول العربيــة اإن مل يكن حالها 

جميع��ًا.  بل اإن موؤ�س�سات العلوم والتكنولوجيا 

 ".innovation" 1 - ت�ستخدم وثيقة ال�سيا�سة الأردنية "الإبداع" بدًل من "البتكار" يف ترجمة امل�سطلح

ميتل��ك الأردن الي��وم �سيا�سة 

وطنية للعل��وم والتكنولوجيا 

والبتك��ار  عل��ى درج��ة م��ن 

التكامل وال�سم��ول.  وبالرغم 

الت��ي  امل��وارد  �س��ح  م��ن 

البح��ث  لأن�سط��ة  تخ�س���س 

العلمي والتطوير التكنولوجي 

ف��اإن خطط البح��ث والتطوير 

التي ي�سعى لتنفيذها تت�سمن 

جمموعة كبرة من امل�ساريع 

م��ن  العدي��د  تغط��ي  الت��ي 

جمالت التنمية القت�سادية 

والجتماعية.
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والبتكاراالأردنيــة رمبا متّيزت عن �سواها من 

الــدول العربيــة، وبخا�س��ة عل��ى �سوريا، من 
حي��ث انفتاح موؤ�س�ساتها عل��ى بع�سها البع�س 

وا�ستعدادها للتعاون والت�سارك.

وم��ن امل�سائ��ل التي تتطل��ب مقادي��ر اأكر 

م��ن العناية اأي�س��ًا يف الأردن، اأ�سوة بغره من 

الــدول العربيــة احلاج��ة ل�ستكم��ال وتفعيل 
اأن�سط��ة مر�سد العل��وم والتكنولوجيا والبتكار 

الذي ق��ام بخطوات لإحداثه فيم��ا م�سى.  واإن 

احلاج��ة لإحراز اأك��ر قدر م��ن التوافق بن ما 

تنج��زه خمتل��ف املوؤ�س�سات والهيئ��ات املعنية 

بالعل��وم والتكنولوجيا والبتك��ار وما يتطلبه 

تعزي��ز جه��ود التنمي��ة وتولي��د فر���س جديدة 

للعمل الكرمي واملجزي وتكثيف اجلهود الرامية 

ملوؤازرة موؤ�س�س��ات الأعمال الرائدة التي ت�ستند 

اإىل مدخ��ات علمي��ة وتكنولوجي��ة  اأن�سطته��ا 

م�ستحدثة، يجعل احلاجة اإىل معلومات موثوقة 

وحمين��ة ح��ول ما ينجز من بح��وث علمية وما 

يت��م م��ن تطوي��ر تكنولوج��ي وم��ا ي�ستثمر من 

ثمارهم��ا يف اأن�سط��ة اإنتاجي��ة وخدمي��ة اأك��رث 

اإحلاحًا من اأي وقت م�سى.  

العلوم  و�سيا�سة  موؤ�س�سات   2.4
والتكنولوجيا واالبتكار يف لبنان

بت�سيي��د  و�سوريــا  االأردن  لبنــان  �سب��ق 

موؤ�س�سات التعليم العايل التي ت�سّمنت فعاليات 

للدرا�س��ات املتقدمة وللبحوث يف ختام القرن 

التا�سع ع�سر.  كم��ا اأن�ساأ جمل�سًا وطنيًا لرعاية 
�ستينــات الق��رن  البح��وث العلمي��ة يف مطل��ع 

املا�س��ي قب��ل دول املنطقة جميع��ًا.  وما زال 

اأداء ع��دد م��ن معاه��د التعلي��م الع��ايل ومراكز 

البح��وث الت��ي اأحدث��ت يف لبنــان متمّي��زاً من 

عدة اأوج��ه.  وبخا�سة يف م�سمار تاأهيل الأطر 

العلمي��ة وتدريبها �سمن طيف م��ن املجالت.  

تق��دم الفق��رات التالي��ة موج��زاً لأب��رز مام��ح 

امل�سه��د املوؤ�س�سي اللبن��اين يف م�سمار العلوم 

والتكنولوجي��ا والبتكار وتلق��ي فقرات لحقة 

ال�س��وء عل��ى م���رشوع ال�سيا�سة الت��ي و�سعها 

لبن��ان لتطوير قدراته يف جم��الت حمّددة من 

العلوم والتكنولوجيا والبتكار.  

للبحوث  الوطني  املجل�س   1.2.4
العلمية

ميّث��ل املجل���س الوطني املوؤ�س�س��ة الرئي�سة 

والتكنولوجي��ا  العل��وم  تروي��ج  يف  النا�سط��ة 

والبتك��ار من اأج��ل التنمية يف لبنــان.  وكان 

املجل���س قد اأن�س��ئ عام 1962 حت��ت و�ساية 

مبهّمت��ن  للقي��ام  ال��وزراء،  جمل���س  رئي���س 

اأ�سا�سيت��ن الأوىل ا�ست�سارّي��ة تتن��اول �سياغة 

يا�سات العلمّية الوطنّية 
ّ
اخلطوط العري�س��ة لل�س

الّت��ي ته��دف اإىل تعزي��ز التنمي��ة يف لبن��ان، 

والثانية تنفيذية تتعلق بالرتتيبات ال�رشورية 

يا�سات وو�سع ال�سبل الكفيلة 
ّ
للرتويج لهذه ال�س

بتنفيذها �سم��ن برامج عمل ينفذها يف مراكز 

البحوث التابعة له، اأو بالتعاون مع املوؤ�س�سات 

الأكادميي��ة وموؤ�س�س��ات البح��وث والتنمية يف 

لبنان.

يتمتع املجل�س با�ستقالية اإدارية ومالية، 

ويديره اأمن عام، معّن من قبل جمل�س الوزراء.  

وباإ���رشاف من جمل���س لاإدارة يق��وم املجل�س 

باإجن��از اأن�سطت��ه �سم��ن برام��ج يق��دم الإطار 

)4 - 2( ملّخ�س��ًا لأهمه��ا.  وقد حقق املجل�س 

خ��ال العق��د املا�سي م��ن املنجزات م��ا اأّهله 

لنيل جائ��زة البن��ك الإ�سامي للتنمي��ة للعلوم 

والتكنولوجي��ا من الفئ��ة الأوىل للعام 2013، 

ذات  للموؤ�س�س��ات  خم�س�س��ة  اجلائ��زة  وه��ذه 

الإ�سهامات العلمية والتكنولوجية املتمّيزة يف 

جمال التنمية الجتماعية والقت�سادية.  

ن���سّ قان��ون اإن�س��اء املجل���س ر�س��د م��ا 

ن�سبت��ه واحد باملئة م��ن ميزانية لبنان العامة 

للبح��ث العلمي.  اإل اأن هذا اجلانب من القانون 

مل يطّب��ق.  وق��د بلغ��ت ميزانية املجل���س للعام 

2010 ما يقابل �ستة ماين دولر.  ي�ساف 
اإليه��ا م��ا تقدم��ه برام��ج التع��اون الأوروب��ي 
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لدع��م اأن�سطة البحوث امل�سرتك��ة، ويبلغ حواىل 

ملي��ون ي��ورو �سنويًا.  ويخ�س���س املجل�س 80 

باملئ��ة من ميزانيته ملراكز البحوث التابعة له 

ولتمويل م�ساريع البحوث واإعداد الأطر العلمية 

املتخ�س�سة.

يتبّن��ى املجل�س �سيا�سة منفتحة يف اأعماله 

ويقي��م �س��ات وثيقة م��ع خمتل��ف اجلامعات 

يف لبنان.  وق��د مّت تو�سيع مهامه عام 2004، 
باإ�سافة العلوم القت�سادّية والإدارة والقانون 

والّل�سانّي��ات وتاريخ العلوم واأخاقّيات العلوم 

اإىل جم��الت  الجتماعي��ة  والعل��وم  والفن��ون 

البحث اجلديدة اّلتي تغطيها براجمه والأن�سطة 

لها.
ّ
البحثية التي ميو

من العقبات الت��ي يعانيها املجل�س تقّل�س 

غ��ن للعمل لديه نتيجة 
ّ
تع��داد الباحثن املتفر

احلكوم��ة  تعتمدته��ا  الت��ي  الّتق�ّس��ف  �سيا�س��ة 

اللبنانّيــة، واّلت��ي تقّي��د التعّيين��ات اجلدي��دة 
يف الّدوائ��ر احلكومّي��ة و�سعف وع��دم ا�ستقرار 

م�ساهمة الدولة يف موازنته ال�سنوية.  

التابعة  البحوث  مراكز   2.2.4
للمجل�س

قام املجل�س خ��ال �سبعين��ات وت�سعينات 

القرن املا�س��ي باإن�ساء عدد من مراكز البحوث 

التخ�س�سي��ة.  وه��ي متّث��ل الآن نق��اط ارتكاز 

حليازة املعارف العلمية والتكنولوجية وموئًا 

لعدد كبر م��ن الباحثن والأ�ساتذة اجلامعين 

وّطلب��ة الدكت��وراة يف ميادي��ن اخت�سا�سه��ا.  

تق��دم الفق��رات التالي��ة نب��ذة عن ه��ذه املراكز 

وجمالت ن�ساطها.

املركز الوطني لعلوم البحار
بالبح��وث  ويهت��ّم   ،1977 ع��ام  اأن�س��ئ 

التل��وث  م�س��ادر  عل��ى  بالّتع��رف  املتعلق��ة 

لل�سواط��ئ اللبنانية والعوامل املوؤثرة على هذا 

التل��وث؛ كم��ا يق��وم بالّدرا�سات للحف��اظ على 

برنامج دعم البحوث العلمّية
اأحدث هذا الرنامج منذ اإن�ساء املجل�س، عام 1962.  ويدعم املجل�س 

م��ن خاله م�ساريع للبحوث يف اجلامع��ات وموؤ�س�سات البحوث اللبنانية 

�سم��ن القطاع��ن الع��ام واخلا���س ويف مراك��ز البح��وث الت��ي اأحدثه��ا.  

ويخ�س���س اجلزء الأكر من موازنة املجل�س لهذا الرنامج الذي دعم منذ 

ع��ام 1998 اأكرث من األف م���رشوع بحثي، مببالغ يف��وق جمموعها 4.5 

ملي��ون دولر اأمريك��ي.  ويقدم ال�سكل )4 - 2( ت��وزع امل�ساريع التي قام 

املجل���س الوطني بدعمها خال ال�سن��وات 2007 - 2011 على جمالت 

العلوم املختلفة.  ومن الافت اأن العلوم الأ�سا�سية حتتل املرتبة الأوىل من 

حي��ث ما تلقت من دع��م واأن ح�سة البحوث يف جمالت العلوم الإن�سانية 

من الدعم تقارب ح�سة بحوث العلوم البيئية وتفوق ح�سة بحوث العلوم 

الزراعي��ة بالرغ��م من اأن املجل���س بداأ بدعم بحوث العل��وم الن�سانية منذ 

العام 2004، فقط.

برنامج تنمية القدرات الب�سرية
يه��دف لإعداد امل��وارد الب�رشية ال�رشورية للقي��ام بالبحوث العلمية.  

توقف الرنامج خال الأحداث اللبنانية.  ثم اأعيد العمل به عام 1999.  

العام��ن  ب��ن  وق��دم 

1999 و2005 �ستمئ��ة 
يف  درا�سي��ة  منح��ة 

الخت�سا�سات.   خمتل��ف 

ويعمل العدي��د من الذين 

من��ح  م��ن  ا�ستف��ادوا 

املراك��ز  يف  الرنام��ج 

التابع��ة للمجل���س اأو يف 

جامعات لبنانية، بحيث 

جمتم��ع  ن��واة  ي�سكل��ون 

اللبنانيــن.   العلمي��ن 

اأولويات  وتت��م مراجع��ة 

الرنام��ج �سنويًا.  ويقدم 

الع��ام  من��ذ  الرنام��ج 

2002 منح��ًا للدرا�سات 
اجلامعي��ة لاأوائل يف امتحانات الثانوية العامة اللبنانية، ي�ستفيد منها 

حواىل 28 طالبًا وطالبة كل �سنة.  ويعر�س ال�سكل )4 - 3( توزع موفدي 

جمل�س البحوث اللبناين على الدول خال الفرتة 1999 - 2005.  

االإطار )4 - 2( برامج املجل�س الوطني للبحوث العلمية يف لبنان
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التعاون مع املوؤ�س�سات يف لبنان واخلارج
يتع��اون املجل�س مع اجلامعات يف لبنان وخارجه، وذلك خا�سة من 

خ��ال برناجميه لدعم م�ساريع البحوث ودعم الدرا�سات اجلامعية العليا.  

كما يتعاون مع عدد من الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية، ومنظمات االأمم 

املتحدة وغرها من الهيئات الدولية والإقليمية العاملة يف لبنان.

   

 املعلومات العلمية
ي�س��در املجل���س جمموعة م��ن الوثائق واملن�سورات ح��ول البحث يف 

لبنــان، منها "املجلة العلمية اللبنانية" ون�رشة البحث العلمي الدورية.  
له��ا املجل���س اأو يدعمها.  

ّ
كم��ا ي�س��در دليًا مل�ساري��ع البح��وث التي ميو

ويق��دم ال�سك��ل )4-4( �سورة عن توزع من�س��ورات امل�ساريع التي رعاها 

املجل�س خال الفرتة 2007 - 2013، ويبّن اأن الأوراق البحثية �سكلت 

الن�سب��ة الأكر م��ن هذه املن�س��ورات تليه��ا الأوراق البحثي��ة املقدمة يف 

املوؤمترات.

االإطار )4 - 2( برامج املجل�س الوطني للبحوث العلمية يف لبنان

ع البيولوجي 
ّ
نظ��م احلياة البحرية وعلى التن��و

يف املناطق ال�ساحلية؛ ويقوم كذلك بالدرا�سات 

لتطوي��ر امل��وارد البحرية.  ويق��ع املركز �سمال 

حمط��ة  ولدي��ه  البــرتون،  مدين��ة  يف  لبنــان 
اإ�سافي��ة يف جوني��ه، يعم��ل في��ه ع��دد حمدود 

م��ن الباحثن، كما ميتلك مركب��ًا علميًا جمهزاً 

للقيام بالبح��وث اجليوفيزيائية والبيولوجية، 

اأطلق عليه ا�سم "قانا." 

املركز الوطني للجيوفيزياء
اأن�س��ئ ع��ام 1975 بعدما ا�س��رتد املجل�س 

ه��ذا  ويهت��م  للجيوفيزي��اء؛  ك�س��ارة  مر�س��د 

بحرك��ة  املتعلق��ة  بالبح��وث  حالًي��ا  املرك��ز 

الفوالق الزلزالية يف لبنــان واملناطق البحرية 

املجاورة، كما يقوم بقيا�سات للنظام العاملي 

لتحدي��د املواق��ع )GPS(.  كم��ا يق��وم املركز 

بدرا�س��ة الن�س��اط الزل��زايّل وقيا�س �س��دة حقل 

املغنطي�سي للكرة الأر�سة من مر�سد خم�س�س 

لذلك يف املنت الأعلى، واأجنز موؤخراً اآليات ر�سم 

خرائط قعر البح��ر الطبوغرافية واملغناطي�سية 

با�ستخدام املركب قانا وجتهيزاته املتقّدمة.

الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية
اأن�سئ��ت ع��ام 1995، بدع��م م��ن الوكال��ة 

الدولية للطاقة الذرية يف فيينا.  وتوظف حواىل 

40 باحًثا وخبًرا وفّنًيا.  وهي اجلهة الر�سمية 
الوحي��دة املكّلف��ة بتطوي��ر نظ��م احلماي��ة من 

الإ�سعاعات املوؤّين��ة.  وقد قامت الهيئة بو�سع 

خمط��ط ملعاجلة النفايات امل�سع��ة الواردة من 

املوؤ�س�س��ات ال�سناعي��ة وامل�ست�سفي��ات.  كم��ا 

ث الإ�سعاعي 
ّ
تكّل��ف عن��د احلاجة مب�س��ح التل��و

بالتعاون م��ع وزارة ال�سح��ة العاّمة ومديرية 

اجلمارك اللبنانية.  ومتتلك الهيئة 9 خمترات 

يف جمالت البيئة وال�سحة وعلوم املواد.

املركز الوطني لال�ست�سعار عن ُبعد
اأن�س��ئ املركز ع��ام 1996، لا�ستفادة من 

املعطي��ات الت��ي جتمعه��ا الأقم��ار ال�سناعية 

لتحدي��ث خرائ��ط امل��وارد الطبيعي��ة يف لبنان 

وتر�سي��د ا�ستثماره��ا.  كم��ا ين�س��ط يف م�سمار 

خدم��ة   )GIS( اجلغرافي��ة  املعلوم��ات  نظ��م 

لرامج التنمية الوطنية ويف الرامج الأوروبية 

والدولية لبحوث املياه واملوارد الطبيعية.

وم��ن املعوق��ات املوؤ�س�سي��ة الت��ي حتد من 

وت��رة تط��ور البح��ث العلم��ي يف لبن��ان عدم 

توف��ر الإمكان��ات للتو�س��ع يف مراك��ز البحوث 

املتخ�س�س��ة وغي��اب احلوافز للقي��ام ببحوث 

لدى موؤ�س�سات القطاع اخلا�س اأو تقدميه الدعم 

لها عندما تقوم بها اجلامعات بتمويل منه.  



139139ملف الأردن – �سوريا – لبنان

ن
بنا

ول
يا 

ور
�س

 و
ن

رد
الأ

 

م�ؤ�س�سة الفكر العربي

املقرتح��ة لل�سيا�س��ة، وحتليًا للو�س��ع الراهن، 

ومقرتح��ات حمددة من اأج��ل ثاث جمموعات 

من التخ�س�سات والقطاعات: 

- العلوم الأ�سا�سية والتكنولوجيا 

وال�سناعة؛ 

- البيئة والزراعة؛

- الطب وال�سحة العامة.  

وتقييم��ًا  الوثيق��ة حتلي��ًا  تت�سم��ن  كم��ا 

ل�سيا�سات مقرتحة تتعلق باحتياجات التنمية 

القت�سادية والجتماعية يف لبنان.

ت�ستعر�س وثيقة م�رشوع ال�سيا�سة الوطنية 

يف  الحتياج��ات  اأب��رز  باإيج��از  لبن��ان  يف 

قطاع��ات القت�س��اد واملجتم��ع.  كم��ا تتناول 

اأداء مكون��ات منظوم��ة العل��وم والتكنولوجيا 

اللبنانية الرئي�سة.  وترى اأن الكثر من مكونات 

هذه املنظومة لي�ست قادرة يف و�سعها احلايل، 

وقد ا�ستجابت اأن�سطة املجل�س خال العقود 

املا�سية لعديد من احتياجات التنمية الوطنية 

ثم عم��ل ابتداء من الع��ام 2003 على �سياغة 

�سيا�سة وطني��ة للعلوم والتكنولوجيا والبتكار 

�س��درت ع��ام 2006، وتوجز الفق��رات التالية 

غاياتها واآليات تنفيذها.  

والتكنولوجيا  العلوم  �سيا�سة   3.2.4
واالبتكار يف لبنان

     اأ�س��در املجل�س الوطني للبحوث العلمية 

وثيقة �سيا�سة العل��وم والتكنولوجيا والبتكار 

اللبنانية ع��ام 2006.  بعدما اأجنزت من قبل 
املجل���س بالتعاون مع جمموع��ة من الباحثن 

الأمم  منظم��ة  م��ن  والدولي��ن  اللبنانيــن 
املتحدة للثقاف��ة والرتبية والعلوم )اليون�سكو( 

القت�سادي��ة  للتنمي��ة  املتح��دة  الأمم  وجلن��ة 

والجتماعي��ة يف غربي اأ�سيا )االإ�سكوا( وبدعم 

م��ادي من املنظم��ة العربية للرتبي��ة والثقافة 

والعلوم )الألك�سو(.  كما مّتت مراجعتها واإعادة 

طباعته��ا يف العام 2009 م��ن قبل اليون�سكو.  

ت ب�سورة ر�سمية من قبل 
ّ
وبالرغم من اأنها اأقر

احلكومة اللبنانية يف منت�سف العام 2006، 
اإل اأن �س��ح امل��وارد املتاحة للبح��وث والتنمية 

اأعاق تنفيذ عدد غ��ر قليل من مقرتحات خطة 

العم��ل املنبثقة عنها.  وق��د �سكلت هذه الوثيقة 

دليًا ي�سرت�سد به املجل�س يف التخطيط لأن�سطته 

واإدارتها، وت�ستفيد منه اجلهات املتعاونة معه 

كذل��ك يف ت�سمي��م املب��ادرات البحثي��ة الت��ي 

ت�سعى لتنفيذها.  ومن املزمع اأن يقوم املجل�س 

قريب��ًا بالرتتيبات الكفيلة مبراجعة ثانية لهذه 

ال�سيا�سة.

 

اأجن��زت لإع��داد  الت��ي  الأن�سط��ة  ت�سمن��ت 

وثيق��ة م���رشوع ال�سيا�سة ا�ست��دراج مقرتحات 

لعدد من برام��ج البحوث ترتافق مع اأن�سطة يف 

جم��الت التعليم والتدري��ب وت�ستهدف حت�سن 

لبن��ان.   يف  والتطوي��ر  البح��ث  منظوم��ة  اأداء 

وتت�سم��ن الوثيق��ة تقري��راً رئي�سًا ح��ول اخلطة 

يب��ن ال�سك��ل )4 - 5( اأن اجلامع��ة الأمريكي��ة يف ب��روت واجلامع��ة 

اللبناني��ة هم��ا اجلامعت��ان اللت��ان حازت��ا على الن�سب��ة الأكر م��ن الدعم 

للباحثن العاملن بهما.  اإذ تبلغ 

ن�سبة ما خ�س�س للباحثن يف 

هاتن اجلامعتن ن�سبة تقابل 

71 باملئة من الدعم الإجمايل 
ال��ذي قدم��ه املجل���س للبحوث 

يف اجلامع��ات اللبناني��ة كلها 

خال الفرتة 2007 - 2011.  

وتغطي البح��وث التي يدعمها 

املجل���س جماًل مت�سع��ًا ن�سبيًا 

العلمي��ة  الخت�سا�س��ات  م��ن 

والطبية والهند�سي��ة.  ويتوخى 

املجل�س دعم البحوث يف املجالت العلمية والهند�سية ذات الأثر اليجابي 

يف جمالت تتميز باأولويتها من اأجل التنمية القت�سادية والجتماعية يف 

لبنان؛ تت�سمن البيئة وال�سحة والتنمية ال�سناعية والزراعية. 

لبنان جامعات  يف  املجل�س  يدعمها  التي  البحوث  م�ساريع   3.2.4
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ولأ�سب��اب خمتلف��ة، عل��ى تلبية ما ه��و متوقع 

منه��ا.  مما ي�ستوجب و�سع خطط متويل طويلة 

الأمد مع �سيا�سات توظيف منا�سبة لتتمكن هذه 

املكون��ات من القيام ب��اأدوار اأكرث فاعلية على 

ال�سعيدي��ن الوطني والإقليم��ي.  وتن�سد حتديد 

اأطر ت�سم��ح باندماجها �سم��ن منظومة وطنية 

متكامل��ة لاإب��داع ت�سمل اجلامعــات اللبنانية 

احلكومي��ة  الإدارات  م��ن  للعدي��د  بالإ�ساف��ة 

والفعاليات التي اأ�س�سها القطاع اخلا�س لرتعى 

تناف�سية فروع الإنتاج واخلدمات يف لبنان.

���رشورة  اللبنانيــة  الوثيقــة  وتوؤك��د 

ال���رشوع بح��وار ن�سط ب��ن اأ�سح��اب امل�سلحة 

م��ن الهيئ��ات احلكومّي��ة وموؤ�س�س��ات القط��اع 

اخلا�س وال�رشكات، من جهة، وجمتمع العلماء 

والتعلي��م  البح��وث  وموؤ�س�س��ات  واملهند�س��ن 

الع��ايل، م��ن جه��ة اأخ��رى، م��ن اأج��ل جت�س��ر 

الفج��وة بن اجلهود املبذول��ة يف بناء القدرات 

العلمي��ة والتكنولوجي��ة والقدرة عل��ى ا�ستثمار 

م��ا يت�سّنى الو�سول اإليه من هذه القدرات، على 

نح��و ملمو�س وعمل��ي، يف التنمية القت�سادية 

والجتماعية.

وتتلّخ���س الر�سالة الت��ي يتبناها م�رشوع 

"�سيا�س��ة العل��م والتكنولوجي��ا والإب��داع" يف 
العل��وم  تطبيق��ات  ا�ستخ��دام  بح�س��ن  لبن��ان 

والتكنولوجيا من اأجل:-

القت�سادي��ة  للم�سك��ات  الت�س��دي   -

والجتماعية الأهم يف لبنان؛

- تعزيز موقع لبنان الإقليمي؛

- والتحول التدرجي اإىل جمتمع يعتمد على 

املعرفة.

وتاأ�سي�س��ًا عل��ى ذل��ك ت�ستعر���س الوثيق��ة 

مقارب��ة �سّمم��ت بحيث تتي��ح الفر���س لتوليد 

العلمي��ة  الق��درات  لتنام��ي  فاعل��ة  اآلي��ات 

موؤ�س�س��ات  ون�س��وء  لبنــان  والتكنولوجي��ة يف 

فاعلة يف جمالت تت�س��ف باأولويتها من اأجل 

التنمي��ة في��ه.  وذلك بحي��ث ي��وؤدي ال�ستثمار 

��ن ملمو�س يف مراف��ق اقت�سادية 
ّ
به��ا اإىل حت�س

وجمتمعي��ة، واإىل تنمي��ة بيئية قومي��ة للبحث 

والتطوير ومناخ موات لابتكار.  

وت��ويل وثيقة م���رشوع ال�سيا�س��ة الوطنية 

يف لبنــان اأهمية فائقة لتوفر ُبنى اأ�سا�سية يف 
م�سم��ار تكنولوجيا املعلوم��ات والت�سالت.  

كم��ا توؤكد �رشورة تبّني اآلي��ات ت�سمح بتوثيق 

املوؤ�رشات والإح�ساءات حول اجلهود املبذولة 

يف جم��الت العل��وم والتكنولوجي��ا والبتكار.  

وذل��ك بحي��ث ُي�سه��م جم��ع ه��ذه الإح�ساءات 

ودرا�سته��ا بتنمي��ة م�ستم��رة ق��درات الوطني��ة 

يف جم��الت العل��وم والتكنولوجي��ا والبتكار، 

ويف تعظي��م اأثر ه��ذه القدرات عل��ى القت�ساد 

واملجتم��ع.  كم��ا تتن��اول احلاج��ة لتحدي��ث 

وتعزي��ز الرواب��ط ب��ن املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة 

ومراكز البحوث، من جهة، والهيئات احلكومية 

وموؤ�س�س��ات القط��اع اخلا���س واملنظمات غر 

احلكومي��ة واملجتم��ع الوا�سع بك��ل فئاته، من 

جه��ة اأخ��رى.  تت�سّم��ن الوثيق��ة اأي�س��ًا لوائ��ح 

الأولوي��ة  ذات  املج��الت  تتن��اول  مبب��ادرات 

وموازن��ات تغطي تنفيذه��ا ومقرتحات اإدارية 

وتنظيمي��ة م��ن �ساأنه��ا تعزي��ز فر���س جن��اح 

املبادرات املقرتحة.

واالأهداف  الرئي�سة  الغايات   4.2.4
االأ�سا�سية مل�سروع �سيا�سة العلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار يف لبنان 
م��ن الغايات الرئي�سة الت��ي ي�سعى م�رشوع 

ال�سيا�سة الوطنية يف لبنان لتحقيقها الت�سدي 

للخ�س��ارة الت��ي يعانيه��ا يف اثن��ن م��ن اأه��م 

م�سادر الرثوة الوطنية فيه: 

ب، والبطالة 
ّ
- هجرة �سبابه املتعلم واملدر

الت��ي يعانونها يف اأوطانه��م، اأو عملهم يف 

غر جمالت اخت�سا�سهم؛ 

- تقّل���س فر���س ال�ستثم��ار امل�ستندة اإىل 

اأن�سط��ة اإنتاجية وخدمي��ة جمزية مما يدفع 
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روؤو���س الأم��وال اللبناني��ة اأي�س��ًا للهج��رة 

بحثًا عن فر�س مربحة لا�ستثمار؛

وترى وثيقة ال�سيا�سة الوطنية اللبنانية 

اأن موؤازرة امل�ساعي الرامية ل�ستناد القت�ساد 

واملجتم��ع على املعرف��ة كفيل��ة بتوليد فر�س 

منا�سب��ة لعم��ل ال�سب��اب واحل��د م��ن هجرته��م 

ولتولي��د فر�س ل�ستثمارات جمزية تنجم عنها 

منتج��ات وخدم��ات مناف�س��ة عل��ى ال�سعيدين 

الدويل والإقليمي.

كما ت��ويل الوثيق��ة اهتمامًا كب��راً بتعزيز 

موق��ع لبنــان كمرك��ز اإقليم��ي متمي��ز للتعليم 

القت�سادي��ة  وللتنمي��ة  وللبح��وث،  الع��ايل، 

ويع��رف  والطباب��ة.   وال�سياح��ة  والتج��ارة 

م��ن اأج��ل الو�س��ول اإىل نتائج ملمو�س��ة �سمن 

ف��رتات مقبول��ة ع��دداً م��ن التحدي��ات �سم��ن 

�سي��اق ماكروي عل��ى ال�سعيدي��ن القت�سادي 

والجتماع��ي.  ويحدد بناًء على هذه التحديات 

ع��دداً من الفر�س �سمن املج��الت التي ذكرت 

اأعاه: العلوم الأ�سا�سية وال�سناعة )مبا يف ذلك 

اخلدم��ات(، اأوًل، والهند�س��ة والبيئ��ة والزراعة، 

ثانيًا، والطب والرعاية ال�سحية، ثالثًا.

اللبنانيــة  ال�سيا�س��ة  م���رشوع  وي�سع��ى 

ومعاه��د  اجلامع��ات  ب��ن  ال�رشاك��ة  لتعزي��ز 

البح��وث واملجل���س الوطن��ي للبح��وث العلمية 

واملراك��ز الت��ي انبثق��ت عن��ه من جه��ة، وبن 

ه��ذه الهيئ��ات وموؤ�س�س��ات الأعم��ال وغره��ا 

م��ن املنظمات اخلا�س��ة والهيئ��ات احلكومية، 

م��ن جه��ة اأخ��رى.  وُيعن��ى م���رشوع ال�سيا�س��ة 

اللبنانيــة اأي�سًا باإدماج لبنان �سمن ال�سبكات 
الإقليمية والدولية النا�سطة يف جمالت للعلوم 

والتكنولوجي��ا والبتك��ار، والتو�سل ل�ستثمار 

اأكرث فعالية وفاعلية لهذه ال�سبكات.

توؤكد وثيق��ة امل�رشوع �رشورة التزام كافة 

اجله��ات الفاعل��ة واملوؤّث��رة يف حق��ول العلوم 

والتكنولوجي��ا، مب��ا فيه��ا املجل���س الوطن��ي 

واجلامعات ومراكز البحوث، واجلهات املعنية 

الأخ��رى احلكومية وغ��ر احلكومي��ة، ال�ساعية 

للرب��ح وغ��ر الربحي��ة، والعلمي��ون واخل��راء 

اأف��راًد وجماع��ات، باأهداف ال�سيا�س��ة الوطنية 

ذات��ه  الوق��ت  يف  تثّم��ن  لكنه��ا  وغاياته��ا.  

خ�سو�سي��ة كل ط��رف م��ن الأط��راف وتخ�س 

احلكوم��ة اللبنانية بال��دور احلا�سم يف تاأمن 

الظروف ال�رشورية لتحقيق اأهدافها وذلك من 

خال تاأمن امل��وارد املالية والأطر القانونية 

والإجرائية.

ال�سيا�سة اأن�سطة   5.2.4
تت�سّمن �سيا�سة لبنان للعلوم والتكنولوجيا 

والبتك��ار ع��دداً م��ن برام��ج البح��وث �سّنفت 

�سمن زمر تن��اول كل منها جماًل من جمالت 

الخت�سا�س العلمي��ة والتكنولوجية اأو قطاعًا 

م��ن قطاع��ات التطبيق.  كم��ا تت�سّم��ن برامج 

ال�سيا�س��ة اأن�سط��ة ت�سعى لو�س��ع قواعد جديدة 

ناظم��ة لعاق��ة اجلامع��ات ومراك��ز البح��وث 

بع�سه��ا ببع���س وبينه��ا واملجل���س واجلهات 

اخلا���س.   والقط��اع  احلكوم��ة  يف  املعني��ة 

وتتناول الأن�سطة املزمعة كذلك اإحداث عدد من 

مراك��ز الأبحاث الفعلي��ة واملجازية والوحدات 

املتخ�س�س��ة.  وم��ن بن ه��ذه الأخرة وحدات 

ُخّط��ط ل�ست�سافته��ا من قبل جه��ات حكومية 

معني��ة بتطبيق��ات العل��وم والتكنولوجي��ا يف 

جم��الت خمتلف��ة م��ن بينه��ا حماي��ة البيئ��ة 

والرعاية ال�سحية والزراعة والأغذية.  

تو�س��ي وثيق��ة ال�سيا�س��ة بت�سكي��ل جلن��ة 

"قيادي��ة علي��ا" لاإ���رشاف عل��ى اإدارة برامج 
ال�سيا�س��ة.  وتق��رتح وثيق��ة ال�سيا�س��ة اأن ت�سم 

ه��ذه اللجن��ة اأع�س��اء من خ��ارج لبنــان، مثل 

اللبناني��ن  وال�سناعي��ن  العلم��اء  بع���س 

املرزي��ن يف املهجر.  كما تقرتح �سياغة نظم 

اإدارية ومالية لتنفيذ ال�سيا�سة من قبل املجل�س 

الوطن��ي بالت�ساور مع اللجن��ة القيادية العليا.  
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كم��ا متن��ح وثيق��ة ال�سيا�س��ة املجل���س الوطني 

للبح��وث العلمية دوراً حموري��ًا يف تنفيذ بنود 

ال�سيا�سة وتن�سيق ما تت�سمنه من خطط وبرامج 

ومراقبة �سر العمل بها.  

كذلك فاإن وثيقة ال�سيا�سة تعر�س تفا�سيل 

حول التخطيط لتنفيذ اأن�سطتها كما تقّدم �سورة 

اأولي��ة ع��ن موازانته��ا املرتقبة. وتق��ّدم وثيقة 

ال�سيا�س��ة ختام��ًا برناجمًا تف�سيلي��ًا لاأن�سطة 

املزمعة خال الفرتة الأوىل من العمل بها.

تتمّيز وثيقة �سيا�س��ة العلوم والتكنولوجيا 

والبتكار يف لبنان بال�سعي لو�سع اآليات على 

درج��ة م��ن التف�سي��ل لتنفيذها.  كم��ا تت�سّمن 

معاير متابعة م�ساريعها.  لكنها تفتقر بالنظر 

اإىل الع��دد الكبر م��ن الأن�سطة الت��ي تقرتحها، 

وب�س��ورة خا�سة ما تنادي لت�سييده من مرافق 

جديدة، تت�سّمن مراكز ووحدات فعلية وجمازية 

للبحث والتطوير التكنولوجي.  

االأولوية البحوث ذات  6.2.4 برامج 
والتكنولوجي��ا  العل��وم  �سيا�س��ة  تت�سّم��ن 

والبتك��ار يف لبنــان برام��ج للبح��وث ترم��ي 

ملعاجل��ة احتياج��ات جمتمعي��ة حّددتها فرق 

العم��ل.  ويحت��وي كّل من ه��ذه الرامج هنالك 

ع��دداً من املحاور وم�ساري��ع البحث.  وت�سّنف 

وثيقة ال�سيا�سة الرامج �سمن جمالت "العلوم 

الأ�سا�سية وال�سناعة والهند�سة"، وكذلك �سمن 

جم��الت "البيئ��ة والزراعة"، تبع��ًا لأولويتها، 

م��ن قبل فريق��ي العم��ل املعنين.  اأم��ا برامج 

البحوث يف جمالت "ال�سحة والعلوم الطبية" 

فق��د تركت ليت��ّم حتديدها لحق��ًا اعتماداً على 

تو�سي��ات جلنة م��ن اخلراء الدولي��ن.  وت�سر 

وثيقة ال�سيا�سة اإىل اأن هذه املحاور وامل�ساريع 

قد تخ�سع لإع��ادة الرتتيب بالنظ��ر لأولويتها 

ورمب��ا ُع��ّدت يف مراح��ل تالي��ة.  كم��ا تاأم��ل 

الوثيق��ة اأن يت�سّن��ى ذلك من خ��ال احلوار مع 

املعني��ن م��ن اجله��ات البحثي��ة والقطاع��ات 

اأو احلق��ول امل�ستفي��دة.  وعندها فق��ط ت�سحي 

املح��اور الأولوي��ات الت��ي يتم التو�س��ل اإليها 

ملزمة.  

املعلومــات  تكنولوجيــا  1.6.2.4 برامــج 
واالت�ساالت

تعت��ر وثيقة م���رشوع ال�سيا�س��ة اللبنانية 

للعلوم والتكنولوجيا والبتكار ن�رش وا�ستثمار 

تكنولوجيا املعلومات والت�سالت على اأو�سع 

نط��اق ممكن �رشورة ق�سوى.  فتتطلع لتعريب 

الرجميات واملحتوى الرقمي ابتغاء ل�ستثمار 

الإنرتن��ت على النط��اق الأو�سع.  يق��دم الإطار 

)4 - 3( عناوي��ن برام��ج البح��ث �سم��ن ه��ذه 

املجموعة.

- وتت�سّم��ن الرام��ج الرامي��ة اإىل تروي��ج 

تكنولوجي��ا املعلوم��ات والت�س��الت وتعزيز 

ه��ذه  لن���رش  �سّمم��ت  ن��ات 
ّ
مكو ا�ستثماراته��ا 

تطبيق��ات ه��ذه التكنولوجي��ا �سم��ن احلكومة 

- تعريب الرجميات؛

- النماذج الريا�سية وتطبيقاتها؛

- تطوير نواجت مبتكرة يف تكنولوجيا املعلومات. 

- مركز امتياز جمازي لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت.

- اإن�س��اء �سبكة وطني��ة لبنانية لات�سالت اخلارجية متتلك �رشع��ات عالية خلدمة اأن�سطة 

البحوث والتعليم العايل.

االإطار )4 - 3( برامج تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت
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والقط��اع اخلا���س، بحيث ي��وؤدي ذل��ك لن�سوء 

ممار�س��ات حكومية كفوءة واقت�س��اد تناف�سي 

وي�سم��ن املرون��ة لتتكي��ف م��ع الحتياج��ات 

املتغرة.  

- وم��ن املفي��د الإ�س��ارة اإىل اأن م�ساري��ع 

م��ع  تتقاط��ع  الرام��ج  م��ن  املجموع��ة  ه��ذه 

�س��ة لارتق��اء بق��درة 
ّ
برام��ج املجموع��ة املكر

ال�سناع��ات املحلية على املناف�سة.  اإذ تت�سّمن 

نات لت�سييد 
ّ
م�ساريع هذا امل�سم��ار الأخر مكو

بواب��ة اإلكرتوني��ة للمع��ارف ال�سناعي��ة ون�رش 

تكنولوجي��ا املعلومات �سمن قط��اع الأعمال.  

كما يبّن الإطار )4-4(.  

املتجددة  الطاقة  م�سادر   2.6.2.4
والتكنولوجي��ا  العل��وم  �سيا�س��ة  تن�س��د   -

لا�ستف��ادة  التو�س��ل  لبن��ان  يف  والبتك��ار 

املثلى من م�س��ادر الطاقة املتجددة.  فما زال 

ا�ستخدام م�سادر، كالطاق��ة ال�سم�سية لت�سخن 

املي��اه، مثًا، حمدوداً يف لبن��ان باملقارنة مع 

دول جم��اورة مثل قر�س واليون��ان والأردن.  

وم��ن املقّدر اأن ي��وؤدي تركيب 400 األف وحدة 

فق��ط لت�سخن املي��اه بالطاق��ة ال�سم�سية، على 

م��دى ع�رش �سن��وات، لوفر يف ا�سته��اك الطاقة 

من م�سادرها التقليدية بن�سبة 8 باملئة يوؤدي 

ب��دوره لوفر يقدر باأكرث من 100 مليون دولر 

ث اجلو من حمطات توليد 
ّ
�سنوي��ًا،  وخلف�س تلو

الطاق��ة احلرارية.  كم��ا اإن من �ساأن توجه كهذا 

اأن يوّلد فر�سًا لعمل الكثر من اخلراء والعمال 

امله��رة وغره��م.  وتلّخ���س وثيق��ة ال�سيا�س��ة 

م�سم��ار  يف  الأ�سا�سي��ة  الفر���س  اللبناني��ة 

ا�ستغال م�سادر الطاقة املتجددة كما يلي: 

اإنتاج الطاق��ة الهيدروكهربائية،  • زي��ادة 
الأنه��ار  معظ��م  اأن  واق��ع  م��ن  انطاق��ًا 

اللبنانيــة تنب��ع م��ن مواق��ع مب�ستوي��ات 
جغرافية مرتفعة؛

ال�سم�سي��ة؛ ون�رش  الطاق��ة  األ��واح  • اإنت��اج 
تكنولوجيات اخلايا ال�سم�سية املواتية؛ 

- بوابة اإلكرتونية للمعارف ال�سناعية.

- حتويل نواجت البحوث اإىل م�ساريع اقت�سادية.

- ت�سكي��ل ف��رق عم��ل لو�س��ع واعتم��اد معاي��ر فني��ة موّح��دة للنوعي��ة 

واجلودة.

- اإن�ساء مراكز امتياز قطاعّية جمازّية.

- ن�رش تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف قطاع الأعمال.

- التدريب على تخطيط الأعمال والريادة فيها ملجتمع العلمين.

االإدارة امل�ستدامة لل�سواطئ واملناطق ال�ساحلية
- حمور التفاعل بن النظم الفيزيائية واحلياتية.

- حمور تخطيط ا�ستخدام الأرا�سي يف �سل�سلة من املوا�سيع.

والتقني��ات  التكنولوجي��ات  با�ستخ��دام  البيئي��ة  للدرا�س��ات  الرتوي��ج   -

امل�ستحدث��ة، مبا يت�سّمن تقيي��م التاأثرات البيئية لاأن�سط��ة ال�ستثمارية 

وتقنيات الإدارة املتكاملة لل�سواطئ وا�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية 

)GIS( وال�ست�سعار عن بعد.

االإدارة املتكاملة للموارد املائية 
- ا�ستدام��ة املوارد املائي��ة: اإدارة جتّمعات مياه الأمط��ار، وتقييم موارد 

املي��اه اجلوفية واأحوا�سها وت���رّشب مياه البحر املاحلة اإىل مكامن املياه 

اجلوفي��ة، ومتّلح الرتبة والأحوا���س اجلوفية؛ تعظيم ال�ستفادة املثلى من 

املياه ويف الغابات.

- زي��ادة كميات امل��وارد املائي��ة املتوف��رة: اإدارة مياه الثل��وج وينابيع 

املي��اه العذب��ة يف البح��ر وح�س��اد وجتميع مي��اه الأمط��ار واإدارة املياه 

العادمة ال�سناعية واإدارة الغابات واإعادة التحريج.

- تكنولوجي��ات احلف��اظ عل��ى املوارد املائي��ة: حتلي��ل م�ستويات هطول 

الأمطار وا�ستعادة مياه املجاري وتدويرها.

- تكنولوجيا احلفاظ على املوارد املائية الزراعية وال�سناعية والرتفيهية 

واملنزلية: تطويع املواد اجلديدة وكيفية ا�ستخدامها يف نظم املجاري.

- اقت�سادّي��ات املوارد املائي��ة: درا�سة الآثار القت�سادي��ة والجتماعية 

لت�سع��ر املياه ونظ��م ا�ستعادة التكلف��ة وبروتوكولت التعرف��ة والت�سعر 

وا�سرتاتيجيات اخل�سخ�سة وبرامج الت�سارك يف التكلفة.

االإطار )4-4( برامج تتناول احتياجات ال�سناعة وقطاعات االقت�ساد

االإطار )4 - 5( برامج البحوث يف جماالت البيئة واملياه وال�سواطئ
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املتقدم��ة  الري��اح  عنف��ات  ت�سيي��د   •
ل�ستخدامها يف املناطق الداخلية.

وال�سواطئ واملياه  البيئة   3.6.2.4
�س��ة حلماية 

ّ
تت�سم��ن برام��ج البح��ث املكر

وا�ست�ساح البيئ��ة واملوارد املائية وال�سواطئ 

اللبنانيــة ع��دداً من زم��ر امل�ساري��ع اأو حماور 
لئح��ة   )5  -  4( الإط��ار  يق��ّدم  البح��وث، 

به��ا.  وجت��در الإ�س��ارة اإىل اأن �سيا�س��ة العل��وم 

والتكنولوجي��ا والبتكار اللبنانية تن�سد اإن�ساء 

مرك��ز جم��ازي لاأجه��زة والتحالي��ل البيئي��ة 

واإح��داث وح��دات حكومي��ة للمعلوم��ات حول 

املناطق ال�ساحلية واملوارد املائية.

ومن الواج��ب الإ�سارة اإىل اأن ه��ذه امل�ساريع 

�ستخ�سع لتقييم جدواها واأولويتها بالرجوع اإىل 

معطيات اأكرث تف�سيًا من املخطط اأن يتم التو�سل 

اإليها يف مراحل الإعداد لتنفيذ خطط ال�سيا�سة.  

واالأغذية الزراعة   4.6.2.4
- متن��ح وثيق��ة م���رشوع �سيا�س��ة العل��وم 

والتكنولوجيا والبتكار يف لبنان اأهمية كبرة 

لتوليد املعلومات واملعارف املت�سلة بالإنتاج 

الزراعي يف املجالت التي حتمل ميزات ن�سبية 

للبنان، وخا�سة منها ما يقّدم الفر�س لأعمال 

جدي��دة ناجح��ة، ت�سم��ل النبات��ات ذات القي��م 

امل�ساف��ة املرتفع��ة وتنويع النبات��ات املحلية 

وتقني��ات الإنت��اج الزراع��ي الع�س��وي ونظ��م 

اإدارة  الزراع��ي امل�ستدام��ة وحت�س��ن  الإنت��اج 

املراعي.

- ويت�سّم��ن برنام��ج البح��وث الزراعي��ة 

خم�سة حم��اور للبحوث، اأو زمر م��ن امل�ساريع 

تعالج موا�سيع منها:

امل�ساف��ة  القي��م  ذات  النبات��ات  اإكث��ار   •
املرتفعة �سمن الظروف املحلية؛ وا�ستخدام 

التكنولوجيات احلديثة للعناية بها.

النبات��ات املحلي��ة يف  • ا�ستثم��ار تن��ّوع 
املج��الت الطبي��ة والزراعي��ة وال�سناعية: 

املح��ور  ه��ذا  �سم��ن  الأبح��اث  وت�سع��ى 

لا�ستف��ادة من الأن��واع الع�سوي��ة البعلية 

وت�سمي��م  جدي��دة،  اأن��واع  ا�ستي��اد  يف 

بن��وك معلومات لأن��واع الب��ذار واجلينات 

 للتنّوع 
ّ
الزارعّي��ة كجزء من برنام��ج وطني

 ون���رش تكنولوجيات ما 
ّ
احلي��وّي الزراع��ي

نة 
ّ
بعد احل�ساد وتطوي��ر اأنواع جديدة حم�س

با�ستخدام مقارب��ات التكنولوجيا احليوّية 

التقليدّية وامل�ستحدثة.

الغذائي��ة  لل�سل��ع  الع�س��وي  الإنت��اج   •
النباتي��ة واحليواني��ة: وُتعال��ج �سم��ن هذا 

م�ستحدث��ة  تكنولوجي��ة  اأ�سالي��ب  املج��ال 

لإنت��اج وت�سني��ع وحفظ ال�سل��ع املح�رّشة 

م��ن النبات��ات الع�سوي��ة وم��ن احليوانات 

الداجن��ة ودرا�سة القيم الغذائية التي تتمتع 

به��ا كما تنجز �سمن ه��ذا املجال درا�سات 

لاأ�سواق الإقليمية والدولية.

• تطوي��ر نظم الفاحة امل�ستدامة باإدخال 
ن��ة وجديدة م��ن اأمناط 

ّ
اأن��واع حملية حم�س

الإنت��اج النبات��ي واحلي��واين وتقيي��م نظم 

ال�سيطرة على الآفات الزراعية.

• حت�س��ن اإدارة املراعي من خال اإدخال 
اأن��واع جدي��دة م��ن نبات��ات املراع��ي ذات 

القيم��ة الغذائي��ة املرتفع��ة ونظ��م حلماية 

املراعي واإنتاج الأعاف.

- اأم��ا برنام��ج الأغذي��ة فيت�سّم��ن ثاث��ة 

حماور للبحوث:

الغذائ��ي لاأطعم��ة املنتجة  • التو�سي��ف 
املوا�سف��ات  حتدي��د  ي�سم��ل  مب��ا  حملي��ًا 

- النوعية والقيمة الغذائية للطعام؛

- تكنولوجيا للفر�س الزراعية اجلديدة؛

- وح��دات حكومية حمرتفة للمعلومات ح��ول الزراعات اجلديدة ونوعية 

الطعام؛

- اإن�ساء مركز لبحوث التغذية والأمن الغذائي.

االإطار )4 - 6( االأن�سطة وبرامج البحوث يف جماالت الزراعة واالأغذية
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الغذائي��ة لل�سل��ع و�سب��ل عر�سه��ا وتطوي��ر 

ن��ة لل�سلع 
ّ
املعاي��ر املت�سل��ة باملواد املكو

الغذائية وتطوير نظم �سمان اجلودة.

• الأطعم��ة الوظيفي��ة والبح��وث املت�سلة 
ب��ن  والعاق��ة  اخلا�س��ة  التغذي��ة  بنظ��م 

الأطعم��ة والأمرا���س الناجم��ة ع��ن نظ��م 

التغذية.

• تقنيات عمليات ت�سنيع الأغذية الكفيلة 
باحلف��اظ عل��ى قيمت��ه الغذائي��ة ومراقب��ة 

نوعية النواجت.

- وكما ي�سر الإطار )4 - 6(، فاإن الأن�سطة 

املرتقبة يف م�سمار الزراعة والأغذية تت�سّمن 

القي��ام باإن�س��اء وح��دات يف ال��وزارات املعنية 

م��ن مهامها جم��ع املعلومات ح��ول الزراعات 

اجلديدة ومراقب��ة نوعية املحا�سيل والنتجات 

الغذائي��ة.  كما تن�س��د وثيقة ال�سيا�س��ة الوطنية 

للعل��وم والتكنولوجي��ا والبتكار اإن�س��اء مركز 

وطني خمت�س ببحوث التغذية والأمن الغذائي.  

املواد وتكنولوجيا  علوم   5.6.2.4
 

تنادي وثيق��ة ال�سيا�سة الوطني��ة اللبنانية 

يف م�سمار علوم وتكنولوجيا املواد بال�رشوع 

برامج بحثية يف جمال املواد املخّلقة.  وتبن 

احلاج��ة لإحداث مرك��ز امتياز جم��ازي لعلوم 

امل��واد والتحاليل الكيميائية، ميك��ن اأن ي�ستند 

ن��ات ق��د اأقيم��ت فع��ًا يف جامع��ات 
ّ
اإىل مكو

ومراكز اأبحاث لبنانية يف ال�سابق.

- يت�سّم��ن برنام��ج البح��وث املق��رتح يف 

م�سمار املواد اأهدافًا رئي�سة من اأهمها: 

• تنمي��ة قاع��دة معطي��ات متين��ة لعل��وم 
خلدم��ة  موجه��ة  وتكنولوجياته��ا  امل��واد 

موؤ�س�سات الأعمال.  

• اإجن��از بح��وث تطبيقّي��ة ت�ستن��د لتطوير 
مواد حمدّدة ت�ستخدمها موؤ�س�سات الأعمال 

اللبنانية، بغية حت�سن وظائفها اأو لإنتاج 

�سل��ع جدي��دة ت�ستن��د اإليها، وكذل��ك تطوير 

وعمليات اإنتاجية اأكرث فاعلية.  

- وتخ�س�س �سيا�سة العلوم والتكنولوجيا 

لبن��اء  يه��دف  بحثي��ًا  برناجم��ًا  والبتك��ار 

وتعزي��ز القدرات الوطني��ة يف �سياغة النماذج 

الريا�سية م��ن اأجل حماك��ات م�سكات عملية 

يف خمتل��ف التطبيقات، تت�سّم��ن قطاعات يف 

ال�سناعة والقت�ساد.  

الطبّية والعلوم  ال�سحة   6.6.2.4

تقرتح وثيقة �سيا�سة العلوم والتكنولوجيا 

والبتك��ار اإن�ساء مرك��ز للبح��وث الطبّية.  كما 

جم��الت  يف  للبح��وث  برام��ج  اإجن��از  تن�س��د 

�ست�سعى لتحديد بع�سها بالتعاون مع جلنة من 

اخلراء.  لك��ن الوثيقة تت�سّمن بالرغم من ذلك 

الإ�س��ارة اإىل �رشورة اإجناز برناجمن بحثين 

يف كّل م��ن البيولوجي��ا اخللوي��ة واجلزيئي��ة.  

ل خمرج��ات الأبحاث 
ّ
وذل��ك نظ��راً ل�رشعة حتو

يف هذي��ن احلقل��ن اإىل مرتك��زات للممار�سات 

الطبّي��ة.  ومن املرّجح اأن جت��ري هذه البحوث 

يف مركز البحوث الطبّية املقرتح، اأو بالتن�سيق 

مع اإدارته.  

ونظ��راً للحاج��ة اإىل متت��ن ال�س��ات بن 

برام��ج الرعاي��ة ال�سحّي��ة والبح��وث الطبّي��ة 

مّت  واحتياج��ات �رشائ��ح املجتم��ع املختلف��ة 

حتدي��د برنامج يهدف اإىل ت�سكيل فرق للبحوث 

متع��ددة الإخت�سا�سات تتناول م�ساريع تدمج 

�سمنه��ا العلوم ال�سحية والطبّية الأ�سا�سية مع 

العلوم الجتماعية والطب العيادي.  ومن �ساأن 

ه��ذا التوجه اأن يثمر بانخ��راط علماء املجتمع 

يف البح��وث املتعلقة بال�سح��ة ويعزز ال�سحة 

العاّمة والوقاية، واإعادة التاأهيل، والبحث عن 

بدائ��ل ا�ست�سفائية واأن يحفز حي��ازة العاملن 

لتكنولوجي��ات  املوازي��ة   الطبّي��ة  امله��ن  يف 

حديثة مواتية.
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كم��ا تت�سّمن الأن�سطة التي ت�سعى ال�سيا�سة 

يف لبن��ان لتنفيذه��ا يف م�سمار عل��وم احلياة 

وبحوث الط��ب والرعاية ال�سحي��ة اإن�ساء مركز 

للبح��وث الطبّي��ة يت�سّم��ن جمموع��ة اأ�سا�سي��ة 

لعلوم احلياة اجلزيئية واخللوية.

البحوث بيئة  حت�سن   7.2.4
     اإىل جان��ب برام��ج البح��وث تت�سّم��ن 

الوطني��ة  ال�سيا�س��ة  ت�سع��ى  الت��ي  الأن�سط��ة 

لإجنازه��ا برام��ج تن�س��د حت�س��ن البيئ��ة التي 

تت��م �سمنه��ا اأن�سط��ة البحث العلم��ي والتطوير 

ي�ستوج��ب  اأن  الطبيع��ي  وم��ن  لتكنولوج��ي.  

تنفي��ذ ه��ذه الأن�سط��ة التع��اون ب��ن عديد من 

اجله��ات، مبا يت�سّم��ن وزارة الرتبي��ة والتعليم 

الع��ايل والوزارات الأخرى التي ت�سعى لتح�سن 

تناف�سّية القت�ساد اللبناين، اإ�سافة لحتادات 

ال�سناع��ة واملجل���س الوطني للبح��وث العلمية 

وم��ن  اجلامع��ات.   خمتل��ف  اإىل  بالإ�ساف��ة 

املطلوب لتحقيق نتائ��ج ملمو�سة خال فرتات 

زمنية مقبولة اأن تقوم اجلهات املعنية بت�رشيع 

معاي��ر جدي��دة للجامع��ات، تلزمه��ا بتق��دمي 

خدم��ات متقدمة يف جم��الت البحوث، اإ�سافة 

اإىل م��ا يطلب منه اأن تقّدمه يف م�سمار التعليم 

والتدريب.  ول بد اأن ت�سّمم هذه املعاير بحيث 

رها.  كما ينبغي 
ّ
يت�سّن��ى قيا�سها ومراقب��ة تطو

ربط قرارات توظي��ف وترقية وتثبيت الأ�ساتذة 

يف اجلامع��ات مبا ينجزون من بحوث.  وكذلك 

ل ب��د من قيام اجلامعات ببذل اجلهود لإحداث 

العلي��ا تتمت��ع بال�سدقي��ة  للدرا�س��ات  برام��ج 

ومعاير اجلودة العاملية.  

ختامية مالحظات   8.2.4
تت�سف الوثيق��ة اللبناني��ة ل�سيا�سة العلوم 

م��ن  كب��ر  بق��در  والبتك��ار  والتكنولوجي��ا 

ال�سمولي��ة والتكام��ل.  وه��ي تتبّن��ى يف كاف��ة 

منطلقاته��ا التحفي��ز ومراقب��ة الأداء بديًا عن 

مقاربات تتوّخى املركزية وتوجيه املوؤ�س�سات 

املعني��ة واملوارد املتاحة ع��ن قرب.  وهي يف 

ذل��ك تختلف بع�س ال�سيء ع��ن وثيقة ال�سيا�سة 

الأردني��ة واإىل حد كبر عن م���رشوع ال�سيا�سة 

ال�سورية.  

من املثالب التي تعاين منها وثيقة �سيا�سة 

العلوم والتكنولوجي��ا والبتكار اللبنانية عدم 

تبّنيه��ا مقارب��ات وا�سح��ة املع��امل ملعاجل��ة 

م�سائل من اأبرزها:

- توثي��ق ال�س��ات م��ع جه��ات القط��اع 

اخلا���س وحتفي��ز الطلب عل��ى املخرجات 

الت��ي توّلده��ا املوؤ�س�س��ات اللبناني��ة، م��ن 

جم��الت  يف  بح��وث،  ومراك��ز  جامع��ات 

والتكنولوجي��ا والبتك��ار، وذل��ك  العل��وم 

بغي��ة الرتقاء بتناف�سية موؤ�س�سات الإنتاج 

واخلدم��ات القائم��ة وتولي��د فر�س جديدة 

ن�س��اط  رقع��ة  وتو�سي��ع  للعم��ل  ووف��رة 

موؤ�س�سات القط��اع اخلا�س كي يت�سّنى لها 

ا�ستثمار الفر�س املتاحة يف دول املنطقة 

ودول العامل الأخرى ب�سورة عامة.

- ال�ستفادة الفاعلة وامل�ستدامة من خرات 

اللبنانين ممن عملوا، اأو ما زالوا يعملون، 

ن�سط �سمن جمالت العلوم  يف موؤ�س�س��ات ترَ

والتكنولوجيا والبتكار يف ال�ستات.  وهذا 

على األ يقت�رش ذل��ك على تكرار ممار�سات 

�سابق��ة ترّك��زت عل��ى عق��د لق��اءات ب��ن 

والتكنولوجي��ن  العلمي��ن  جمموع��ات 

املغرتب��ن ونظرائهم من لبنان يتم بعدها 

حتري��ر مذكرات تفاهم واإعان��ات نوايا ل 

تثمر اإل القليل من املنافع امللمو�سة.

الدع��م  م��ن  اأك��ر  م�ستوي��ات  توف��ر   -

للمب��ادرات الناجح��ة والبن��ى املوؤ�س�سية 

الت��ي اأثبت��ت جناعته��ا وم��ا زال لبن��ان 

يفتقر اإىل املزيد منها، وبوجه اخل�سو�س 

التكنولوج��ي  القط��ب  مث��ل  مب��ادرات 

بريتي��ك وموؤ�س�س��ة كفالت.  وم��ن املفيد 

يف ه��ذا امل�سمار البناء عل��ى التوجهات 

امل�ستن��رة التي تتبناه��ا جهات حمورية 

يف لبنان يف مقدمتها امل�رشف املركزي.  
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انظر الإطار )3 - 4( يف اجلزء الثالث من 

ه��ذا الف�سل.  وقد يكون م��ن املنا�سب يف 

هذا امل�سمار اأي�سًا التوجه نحو موؤ�س�سات 

الأعم��ال الت��ي اأثبتت مكانته��ا يف فروع 

الإنتاج واخلدمات كي ت�سهم مع امل�رشف 

باإط��اق برام��ج لدعم البح��وث اجلامعية 

وتاأهيل وتدريب الباحثن �سمن جمالت 

"قبل- تناف�سية"  ميكن اأن ت�ستفيد منها 
جمموعات كبرة م��ن موؤ�س�سات الأعمال.  

لكاف��ة  ُمر�سي��ة  ���رشوط  �سم��ن  وذل��ك 

الأط��راف.  من الأمثلة على هذه املجالت 

الأبحاث املت�سلة مبواد التغليف والتعبئة 

ب�س��ورة عام��ة، ومن اأجل قط��اع الأغذية 

واملنتج��ات الزراعي��ة، ب�س��ورة خا�س��ة.  

واأبح��اث الزراع��ة الع�سوي��ة واملكافح��ة 

وكذل��ك  الزراعي��ة.   لاآف��ات  املتكامل��ة 

البحوث املت�سلة بتوفر ا�ستهاك الطاقة 

وحت�س��ن امل��واد الأولي��ة امل�ستخدمة من 

قب��ل طي��وف مت�سابه��ة م��ن ال�سناعات.  

وكذل��ك البح��وث املت�سل��ة بالرجمي��ات 

امل�رشفي��ة وتل��ك الت��ي ميك��ن ل�رشك��ات 

ال�سياحة واخلدمات ال�ستفادة منها.

ومن املرج��و اأن ت�سم��ح املراجعة املزمعة 

لوثيق��ة ال�سيا�س��ة اللبنانية باأخذ ه��ذه النقاط 

بالعتبار.  كم��ا يفرت�س اأن تاأخذ هذه الوثيقة 

بالعتب��ار الكث��ر م��ن التط��ورات الت��ي حل��ت 

بلبنان واملنطقة من��ذ منت�سف العقد املا�سي.  
واأن تاأخ��ذ بالعتبار اأي�س��ًا التبدلت املتوقعة 

عل��ى اأك��رث م��ن منح��ى، وم��ن بينه��ا الفر���س 

وامل�سائ��ل التي ل بد اأن توّلدها احلقبة املقبلة، 

م��ع م��ا يتوق��ع م��ن م��وارد اإ�سافي��ة ل ب��د اأن 

الهدروكربوني��ة  ال��رثوات  ا�ستخ��راج  يتيحه��ا 

الت��ي مّت التثب��ت من وجودها مقاب��ل ال�سواطئ 

اللبناني��ة وم��ن اإمكان��ات ا�ستثماره��ا مبردود 

اقت�سادي مرتفع.

ول ب��د اأن ُتعال��ج امل�سائ��ل الت��ي تورده��ا 

النق��اط ال�سابق��ة م��ن خ��ال مب��ادرات وطنية 

�سامل��ة تتع��اون جمموع��ات م��ن املوؤ�س�س��ات 

املعني��ة بت�سميمه��ا واإجناحه��ا.  ويف جمي��ع 

الأح��وال ف��اإن مراجع��ة وثيقة �سيا�س��ة العلوم 

والتكنولوجي��ا اللبنانية املزمع��ة متّثل فر�سة 

مثالية ل بد من انتهازها على اأن ي�سهم الطيف 

الأو�س��ع م��ن املوؤ�س�س��ات املعني��ة ب�سياغتها 

ودع��م اإقراره��ا م��ن قب��ل اجله��ات املخت�س��ة 

وامل�سارك��ة بتنفي��ذ بنوده��ا.  وق��د ميّث��ل هذا 

فر�سة مواتية لتجديد التزام احلكومة اللبنانية 

العل��وم  منظوم��ة  بدع��م  وت�رشيعي��ًا  مادي��ًا 

والتكنولوجي��ا والبتك��ار اللبنانية واعتبارها 

نًا اأ�سا�سيًا م��ن برامج التنمية القت�سادية 
ّ
مكو

والجتماعية يف لبنان.

العلوم  و�سيا�سات  موؤ�س�سات   3.4
والتكنولوجيا يف �سوريا على 

الرغم من اأن الن�سف االأخري 

من القرن املا�سي �سهد حتولت �سيا�سية 

هت نح��و مركزية التخطيط 
ّ

واقت�سادية توج

واأدت اإىل تراجع دور القطاع اخلا�س ومعها 

املب��ادرات الفردي��ة عل��ى معظ��م الأ�سع��دة 

فق��د حقق��ت �سوريــا خ��ال العق��ود القليل��ة 

جم��الت  يف  النج��اح  بع���س  املن�رشم��ة 

الإنت��اج الزراعي و�سم��ن بع�س ال�سناعات.  

فت�سّن��ى ل�سوري��ا حتقيق ما يق��ارب الكتفاء 

الذات��ي يف اإنت��اج ما حتتاجه م��ن منتجات 

زراعية.  واأمكن لقطاعات �سناعية كالن�سيج 

واملنتج��ات الغذائي��ة وال�سيدلني��ة الوف��اء 

باحتياجات ال�س��وق املحلية.  بل اإن بع�سها 

متّك��ن م��ن ت�سدي��ر منتجات��ه اإىل الأ�س��واق 

ال��ذي  املح��دود  النج��اح  لك��ن  املج��اورة.  

اأحرزت��ه بع���س موؤ�س�س��ات البح��ث العلم��ي 

والتطوي��ر التكنولوج��ي يف ه��ذه القطاعات 

مل يفل��ح بتحقيق وا�ستدامة قيم م�سافة على 

خمرجات هذه الفروع.  

ول��ذا، فاإنها مل تتمكن م��ن التو�سع لتتبّنى 

مدخ��ات تكنولوجي��ة اأرقى ومل تفل��ح بتاأمن 
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فر�س لعم��ل الأعداد املتزايدة م��ن املواطنن، 

بالرغ��م من اأن ن�سب��ة ملمو�سة من طاب العمل 

كان��وا يتحل��ون مبوؤه��ات منا�سب��ة اأو قابل��ة 

للتطوير بحيث ت�ستجيب لحتياجات الفعاليات 

الإنتاجية يف عديد من فروع هذه القطاعات.

تق��ّدم الفق��رات التالي��ة موجزاً ع��ن اأن�سطة 

بع���س املوؤ�س�س��ات العلمية الرائ��دة يف �سوريا: 

املعهد العايل للعلوم التطبيقّية والتكنولوجيا 
وهيئــة الطاقــة الذريــة ال�سوريــة ومراكــز 
البحــوث الزراعيــة.  وتتن��اول فق��رة لحق��ة 
الأن�سطة البحثية التي قامت بها جامعة دم�سق 

يف اأواخ��ر العق��د املا�س��ي وم��ا تن��وي تبني��ه 

كمح��اور لاأبح��اث يف امل�ستقب��ل القريب وما 

�سعت اأو ت�سعى لإن�سائه من مراكز التميز للقيام 

بالبح��وث العلمي��ة والتاأهيل رفي��ع امل�ستوى. 

بينم��ا تقّدم فق��رات يف اآخر هذا اجلزء نبذة عن 

الهيئ��ة العليا للبحث العلمي يليه��ا ا�ستعرا�س 

مل�سم��ون اأب��رز منج��زات الهيئة وه��ي وثيقة 

م�رشوع �سيا�سة العلوم والتكنولوجيا والبتكار 

التي و�سعتها عام 2012.  

البحثية  العلمية  واملراكز  الهيئات   1.3.4
يف �سوريا

اأن�ساأت �سوريا منذ �سبعينات القرن املا�سي 

اأك��رث من ع�رشي��ن موؤ�س�سة بحثي��ة، منها مركز 

الدرا�س��ات والبح��وث العلمي��ة، وهيئ��ة الطاقة 

الذري��ة، والهيئ��ة العام��ة للبح��وث الزراعي��ة، 

والهيئة العامة للتقانة احليوية، والهيئة العامة 

لا�ست�سع��ار عن بعد، واملرك��ز الوطني لبحوث 

ي�سّب��ب غي��اب الت�سكيل يف الن�سو���س العربية احلديث��ة حتديًا اأم��ام املعاجلة الآلية 

ب اأن يقراأ ن�س��ًا غر م�سكول، يحتاج 
َّ
للغــة العربيــة.  وبينما مُيك��ن للقارئ العربي امُلدر

احلا�س��وب اإىل برجمي��ات معقدة ليت�سّن��ى ت�سكيل الن�س قبل معاجلت��ه ملختلف الغايات.  

واحلاج��ة اإىل ت�سكي��ل الن�سو�س العربية اآليًا تتعاظم مع ب��روز تقنيات �سبكية ت�ستند اإىل 

دللت الن�سو�س بدًل من جمرد ترادف احلروف والكلمات �سمن الن�س يف لغة ما.  وقد 

قام��ت موؤ�س�سات جتارية بتطوير برجميات تتيح ت�سكيل الن�سو�س العربية ل�ستخدامات 

خمتلف��ة.  لك��ن هذه الرجمي��ات مغلقة امل�سدر وه��ي م�سّممة خلدم��ة اأغرا�س حمدودة، 

ف عل��ى خ�سائ�سه��ا وتعديلها لك��ي ت�ستخدم مع نظ��م برجمية 
ّ
بحي��ث ل يت�سّن��ى التع��ر

وتطبيقات حا�سوبية مغايرة.  

ُعق��د يف اإبريل )ني�ســان( عام 2011 يف دم�سق اجتماع للخراء يف التحليل النحوي 

والتدقيق الإمائي والت�سكيل الآيل للن�سو�س العربية يف املعهد العايل للعلوم التطبيقية 

والتكنولوجيا �ساركت به املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )االألك�سو(.  وتناول 
البح��وث اجلارية يف جمال الت�سكي��ل الآيل للن�سو�س العربية باعتب��اره دعامة اأ�سا�سية 

للمعاجل��ة الآلية للغة العربي��ة.  ومّت بناء على ذلك تكوين فريق عمل من الباحثن العرب 

ّك��ل اآيل عرب��ي مفت��وح امل�سدر م��ن املزم��ع اأن يتاح رم��ازه امل�سدري   به��دف بن��اء ُم�سرَ

للباحثن كخطوة يف �سبيل التقّدم يف معاجلة اللغة العربية بوا�سطة احلا�سوب.  

 االإطار )4 - 7( م�سروع لتطوير برجميات مفتوحة امل�سدر
لت�سكيل الن�سو�س العربية اآليًا
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الطاق��ة.  وبالطب��ع ف��اإن اأداء ه��ذه املوؤ�س�سات 

ك��ان يتف��اوت وفقًا ملا منحت م��ن قدرات وما 

حتل��ت به من نفوذ على م�ستويات اتخاذ القرار 

املختلف��ة.  كم��ا ُترج��ع وثائ��ق عدي��دة ق�سور 

اأداء بع���س موؤ�س�س��ات البحوث لعوائ��ق اإدارية 

ومالي��ة وقانونية واإىل الإجراءات الدولية التي 

طبق��ت بقيادة الوليات املتح��دة خال العقود 

املا�سيية حلظر مبي��ع املنتجات التي تت�سمن 

تكنولوجيات م�ستحدثة ل�سوريا.  مما حال دون 

و�س��ول الكثر من معدات التكنولوجيا احلديثة 

اإىل معاه��د البح��وث واجلامع��ات.  بالرغم من 

هذه العقبات و�سواها فقد متكنت عدة موؤ�س�سات 

م��ن تقدمي خدم��ات مفيدة جتل��ى الق�سط الأكر 

منه��ا بتاأهيل الأطر وتوفر الدعم الفني جلهود 

التنمية �سمن جمالت حمددة.

التطبيقّية  للعلوم  العايل  املعهد   1.1.3.4
والتكنولوجيا 

تاأ�س���س املعه��د الع��ايل للعل��وم التطبيقّية 

والتكنولوجي��ا ع��ام 1983، من خ��ال برامج 

للتعاون بن مركز الدرا�سات والبحوث العلمية 

واحت��اد املدار���س الوطني��ة العلي��ا يف فرن�سا، 

به��دف اإعداد اأطر موؤّهلًة تاأهيًا رفيع امل�ستوى 

وللقي��ام باأن�سطة للبح��ث والتطوير يف ميادين 

منتقاة م��ن العل��وم التطبيقّي��ة والتكنولوجيا.  

التنمي��ة  الإ�سه��ام يف جه��ود  املعه��د  واتخ��ذ 

العلمي��ة والقت�سادّية يف �سوريــا هدفًا رئي�سًا 

له منذ انطاقه.  

يتم انتق��اء طلبة املعهد من بن املتفوقن 

يف ال�سهادة الثانوي��ة، وينجز منت�سبوه دورات 

والريا�سي��ات  الأ�سا�سي��ة  العل��وم  يف  مكثف��ة 

قب��ل ان�سمامه��م اإىل ف��روع التخ�س�س العلمي 

املتاح��ة، وم��ن ث��م يت��م اإيفاده��م ل�ستكم��ال 

درا�ساته��م العلي��ا يف فرن�ســا وغرها من دول 

اأوروبــا الغربيــة.  وقد مّث��ل التاأهيل يف فروع 
الهند�سة الإلكرتونية وهند�سة احلا�سوب املحور 

�سة.   الأ�سا���س يف اإع��داد اأط��ر املعه��د املتخ�سّ

ق�س��م  التالي��ة:  الأق�س��ام  املعه��د  وي�س��م 

املعلومياتية وق�سم النظ��م الإلكرتوميكانيكية 

وق�س��م الريا�سي��ات وق�س��م الت�س��الت وق�سم 

الفيزياء وق�سم هند�سة الإدارة.  

تت�سّم��ن اأن�سط��ة املعه��د برام��ج للبح��وث 

واملاج�ست��ر  الدبل��وم  درج��ات  لني��ل  ت��وؤدي 

والدكت��وراة.  وينج��ز املعه��د بع���س البح��وث 

ل�سال��ح جهات القط��اع الع��ام واخلا�س، كما 

ي�سهم بتنفيذ م�ساريع م�سرتكة على امل�ستوين 

الإقليم��ي وال��دويل.  وم��ن الأن�سط��ة البحثي��ة 

والتطويري��ة الت��ي ي�سهم بها املعه��د، متعاونًا 

مع املنظمة العربي��ة للرتبية والثقافة والعلوم 

)االألك�ســو( وعدد من الباحثن العرب يف م�سر 
واملغرب وتون�س والواليــات املتحدة، برنامج 
للبح��وث يهدف لتح�سن تعام��ل احلا�سوب مع 

اللغ��ة العربية، وبالتايل الرتقاء ب�سوية تواجد 

 ه��ذه اللغة عل��ى �سبكة الإنرتن��ت.  يقدم الإطار 

)4 - 7( نب��ذة ع��ن اأح��د ه��ذه الأن�سط��ة؛ حول 

ف 
ّ
ت�سكيل الن�سو�س اآليًا لتي�سر حتليلها والتعر

على دللتها ومعاجلتها الآلية، بالتايل.  

ُيعد املعهد من التجارب الرائدة يف تكوين 

الأط��ر العلمي��ة الرفيعة يف �سوريــا.  لكن يعتقد 

اإدارة مرك��ز  الت��ي ط��راأت عل��ى  التب��دلت  اأن 

الدرا�سات والبحوث العلمية، الذي متتع املعهد 

بعاق��ة متمّيزة مع��ه، خال العق��د الأخر من 

القرن املا�سي، وانقطاع ال�سات التي كان قد 

جنح بداي��ة بتوثيقها مع جمموع��ة من معاهد 

التعليم العايل والبحث العلمي يف اأنحاء العامل 

اأدت اإىل تراجع اأدائه.

ال�سورية الذرية  الطاقة  هيئة   2.1.3.4
بداأت هيئة الطاقة الذرّية ال�سورية ممار�سة 

ن�ساطه��ا الفعل��ي ع��ام 1981.  وه��ي اجله��ة 

احلكومي��ة الوحي��دة امل�سوؤول��ة يف �سوريــا عن 

�سوؤون الطاقة الذرّية وتطبيقاتها يف املجالت 

ال�سلمي��ة.  اأن�ساأت الهيئة خال العقود املا�سية 

عدداً م��ن املخابر للقيام بالبح��وث الأ�سا�سية 
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اخلدم��ات  ولتق��دمي  التطبيقي��ة  والدرا�س��ات 

الفنية املتخ�س�س��ة يف جمال مت�سع ن�سبيًا من 

تطبيق��ات العل��وم الأ�سا�سي��ة والتطبيقية.  كما 

تتعاون الهيئة مع اجلامعات ال�سورية ومراكز 

البح��وث التابع��ة لل��وزارات والهيئ��ات العامة 

لإجراء البحوث والدرا�سات التطبيقية امل�ستندة 

اإىل النظائر امل�سعة.  وتربطها اتفاقيات تعاون 

وتبادل خرات مع عديد من املنظمات العربية 

والإقليمي��ة والدولي��ة.  وت�س��م هيئ��ة الطاق��ة 

الذرية ال�سورية عدداً كبراً من الأق�سام العلمية 

ووحدات وخمابر لتقدمي اخلدمات الفنية.  ُيقدم 

الإطار )4 - 8( موجزاً عن اأن�سطة بع�سها.  

اأ�سدرت الهيئة عدداً من الكتب التخ�س�سية 

كم��ا ين���رش العامل��ون فيه��ا اأوراق��ًا علمية يف 

جم��الت اخت�سا�سه��م يف دوري��ات عاملي��ة 

حمكم��ة وه��ي ت�س��در اأي�س��ًا دوري��ة ت�سم��م 

حمتوياتها لن�رش املع��ارف يف ميادين العلوم 

النووي��ة وتطبيقاتها باللغة العربي��ة.  اإل اأنها 

ل تن���رش، على نقي�س هيئ��ة البحوث الزراعية، 

التي تتناولها الفق��رات التالية، تقارير �سنوّية 

خا�سة بها.

يف  الزراعيــة  البحــوث  مراكــز   3.1.3.4
�سوريا

متّكن��ت �سوريــا خ��ال عق��ود م�س��ت م��ن 

حتقي��ق ق��در كب��ر م��ن الكتف��اء الذات��ي يف 

م�سمار احتياجاتها م��ن املحا�سيل الزراعية.  

ويع��ود ه��ذا لع��دة عوام��ل م��ن بينه��ا املن��اخ 

من  �سوريا  ابتاعته  نووي  مفاعل  ت�سغيل  على  الق�سم  ي�رشف  النووية:  الهند�سة  ق�سم 
ال�سن عام 1996.  وي�ستخدم هذا املفاعل لأغرا�س التحليل بالتن�سيط النرتوين اإ�سافة 

النووية.   والهند�سة  املفاعات  فيزياء  م�سمار  يف  اأ�سا�سية  بتجارب  والقيام  للتدريب 

النظائر.  كما  واإنتاج  النرتوين  التحليل بالتن�سيط  وترتبط باملفاعل خمابر منها خمر 

النووية، مبا يت�سمن حماكاة  العلمية املرتبطة بت�سغيل املن�ساآت  البحوث  الق�سم  يتابع 

املفاعات النووية وفيزياء ودينامية عمل املفاعات، واإدارة النفايات النووية وامل�سعة.  

ق�سم تكنولوجيا االإ�سعاع: من اأهم اأن�سطته ا�ستثمار الأ�سعة املوؤينة يف تعقيم املواد الطبية 
الطبي  ال�سماد  لإنتاج  وحدة  وي�سم  غاما.   اأ�سعة  با�ستخدام  ال�سيدلنية  واملنتجات 

الرطب وحفظ املواد الغذائية.

ق�سم الطب االإ�سعاعي: ترتكز اأن�سطته على ا�ستخدام املركبات ال�سيدلنية امل�سعة لت�سخي�س 
ومعاجلة عدد من احلالت املر�سية، كما تت�سمن ا�ستخدام تقنيات نووية للك�سف املبكر 

عن ال�رشطان وتدبي��ره.

ق�سم البيولوجيا اجلزيئية و التقانة احليوية: تتم يف هذا الق�سم بحوث م�سرتكة مع بلدان 
عربية واأجنبية ت�ستهدف التحوير الوراثي لاآفات احل�رشية با�ستخدام التقنيات النووية.  

ق�س��م الكيمياء: تت��م �سمنه اأن�سطة البحوث الأ�سا�سية والتطبيقي��ة يف الكيمياء ال�سناعية 

والزراعية.  كما يقدم خدمات حتليلة متقدمة وينتج بع�س النظائر امل�سعة لا�ستخدامات 

ال�سيدلنية والطبّية..  

االإطار )4 - 8( بع�س اأق�سام هيئة الطاقة الذرية ال�سورية واأن�سطتها
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الطبيع��ي وتواف��ر املي��اه الازمة لإنت��اج عدد 

م��ن املحا�سي��ل الأ�سا�سي��ة، كالقم��ح والقط��ن 

والأ�سجار املثم��رة.  وبالإ�سافة لاعتماد على 

ذخ��رة م��ن املع��ارف املتناقل��ة ب��ن اأجي��ال 

املزارعن، فق��د قامت �سبكة من مراكز البحوث 

الوطني��ة باأن�سطة كان لها اأث��ر ملمو�س بتطوير 

اأ�ساليب الزراعة وحت�س��ن اإنتاجية املحا�سيل.  

اأن�سئ��ت ه��ذه املراك��ز م��ن قب��ل وزارات  وق��د 

ال�سوريــة الزراع��ة املتعاقب��ة خ��ال الن�س��ف 
الث��اين من القرن املا�سي وم��ن ثم اأحدثت عام 

2001 الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية 
لتجمع اجلهود البحثية والفنية التي كانت تقوم 

بها مديري��ات �سم��ن وزارة الزراعة والإ�ساح 

العلمي��ة  البح��وث  مديري��ة  مث��ل  الزراع��ي؛ 

الزراعي��ة ومديري��ة ال��ري وا�ستعم��الت املياه 

ومديرية بحوث الإنتاج احليواين ومركز بحوث 

التفاحي��ات وق�س��م بحوث احل��راج يف مديرية 

احلراج.  
وق��د قامت الهيئ��ة من��ذ اإن�سائه��ا بتطوير 

هياكل البح��وث العلمية واخلدمات الفنية كما 

�سع��ت لتنفي��ذ برام��ج للبحوث �سم��ن عدد من 

جم��الت الإنتاج الزراع��ي يف �سوريا. تت�سمن 

باأن�سط��ة  تق��وم  اإدارات  ع��دة  الي��وم  الهيئ��ة 

بحثي��ة �سم��ن ع��دد من املج��الت م��ن بينها 

وقاية النب��ات واملحا�سيل والب�ستنة واملوارد 

الطبيعية والرثوة احليوانية والقطن الدرا�سات 

��ن 
ّ
تت�سم كم��ا  والجتماعي��ة.   القت�سادي��ة 

الهيئة اأق�سامًا م�ستقلة للبحوث من بينها ق�سم 

التقانات احليوي��ة وق�سم تكنولوجي��ا الأغذية 

وق�سم الأ�سول الوراثية.  ومن الأن�سطة الهامة 

الأخرى الت��ي توليها الهيئ��ة الهتمام درا�سة 

وحف��ظ امل��وارد الوراثية لأ�سن��اف حملية من 

املزروع��ات الت��ي لت��زال ت�ستثمر حت��ى الآن 

نظ��راً لتاأقلمها م��ع الظ��روف البيئية وخا�سة 

اجلف��اف واحلرارة.  وكثر م��ن هذه الأ�سناف 

يتمي��ز مبوا�سف��ات زراعي��ة وت�سويقي��ة جيدة 

لكنه��ا مل تدر���س ب�س��ورة وافية م��ن الناحية 

الوراثية.

كما اإن وجود مركزين للبحوث الزراعية 

يف �سوريا؛ الأول اإقليمي وهو املركز العربي 

موؤ�س�سات  من  واحد  )اأك�ساد(  القاحلة  واالأرا�سي  اجلافة  املناطق  لدرا�سات  العربي  املركز 
جامعة الدول العربية.  تاأ�س�س لتوحيد اجلهود الرامية لتطوير البحوث الزراعية وتبادل 

لزيادة  احلديثة  الزراعة  تكنولوجيات  وتوطن  وتطوير  نقل  واخلرات حول  املعلومات 

الغال الزراعية يف يف املناطق اجلافة و�سبه اجلافة.  

ت���رشف على عمل اأك�ساد جمعي��ة عمومية تتاألف من وزراء الزراعة العرب، ويدير اأن�سطته 

جمل�س تنفيذي منتخب يتاألف من ممثلن عن �سبع دول عربية.

ت�سته��دف البح��وث املخري��ة واحلقلية التي يق��وم بها املرك��ز التنمي��ة الزراعية عامة.  

وبوج��ه اخل�سو���س تتناول اإدارات املركز �سبل حتقيق الأم��ن املائي والغذائي من خال 

"ا�ستنباط اأ�سناف جديدة من احلبوب عالية الإنتاجية حتت اأحوال اجلفاف وتعميمها، 
وحف��ظ امل�سادر الوراثي��ة املوثوقة لاأ�سج��ار املثمرة، واملحا�سي��ل الرعوية، و�سالت 

ال��رثوة احليوانية املائمة للمناطق اجلاف��ة، وحتقيق الإدارة املتكامل��ة للموارد املائية 

االإطار )4 - 9( اأن�سطة املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة 
) اأك�ساد( واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(

متكنت �سوريا خال عقود م�ست 

من حتقيق قدر كبر من الكتفاء 

الذات��ي يف م�سم��ار احتياجاتها 

من املحا�سي��ل الزراعية.  ويعود 

هذا لعدة عوامل من بينها املناخ 

الطبيع��ي وتوافر املي��اه الازمة 

املحا�سي��ل  م��ن  ع��دد  لإنت��اج 

والقط��ن  كالقم��ح  الأ�سا�سي��ة، 

والأ�سجار املثم��رة.  وبالإ�سافة 

م��ن  ذخ��رة  عل��ى  لاعتم��اد 

املع��ارف املتناقل��ة ب��ن اأجيال 

�سبك��ة  قام��ت  فق��د  املزارع��ن، 

الوطني��ة  البح��وث  مراك��ز  م��ن 

باأن�سط��ة ك��ان له��ا اأث��ر ملمو�س 

بتطوير اأ�ساليب الزراعة وحت�سن 

اإنتاجية املحا�سيل.
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والأرا�س��ي  اجلاف��ة  املناط��ق  لدرا�س��ات 

القاحل��ة، ال��ذي اأُ�س�س ع��ام 1968، والثاين 

دويل، وهو املركز الدويل للبحوث الزراعية 

يف املناط��ق اجلافة )اإيك��اردا(، الذي اأن�سئ 

مق��ره يف �سوريــا ع��ام 1975، �ساهما اإىل 

حدود بعيدة يف تاأهيل العديد من الباحثن 

والفنين الذين قدم��وا عر العقود املا�سية 

م�ساهمات ثمينة يف تنمية القطاع الزراعي 

يف �سوريــا وال��دول املج��اورة.  ومن املوؤمل 

اأن جهود ه��ذه املراكز متوقف��ة الآن ب�سبب 

النزاعات امل�سلح��ة يف �سوريا وقد ت�ستغرق 

عودته��ا اإىل م��ا كان��ت علي��ه ع��دة �سنوات 

حتى لو توقف العنف يف �سوريا فوراً.  انظر 

الإطار )4-9(.

العلمي للبحث  العليا  الهيئة   4.1.3.4
العلم��ي  للبح��ث  العلي��ا  الهيئ��ة  اأحدث��ت 

مبر�سوم جمهوري يف منت�سف العقد املا�سي.  

 وين���س مر�سوم اإحداثها عل��ى طابعها الإداري 

وعل��ى متتعه��ا ب�سخ�سية اعتباري��ة وا�ستقال 

م��ايل واإداري م��ع ارتباطه��ا املبا���رش برئي�س 

جمل���س ال��وزراء.  يعر���س الإط��ار )4 - 10( 

مه��ام و�ساحي��ات الهيئ��ة.  وتتك��ون الهيئ��ة 

من جمل���س اأعلي للبحث العلم��ي واأمانة عامة 

وجمل���س اإدارة.  يراأ���س املجل���س الأعلى رئي�س 

جمل�س الوزراء.  وي�سم كاأع�ساء وزراءرَ التعليم 

العايل واملالية والت�سالت والتقانة والزراعة 

والإ�ساح الزراعي والرتبية وال�سناعة ورئي�س 

اجلامع��ات  وروؤ�س��اء  الدول��ة  تخطي��ط  هيئ��ة 

احلكومي��ة ومدي��ري الهيئات العلمي��ة البحثية 

التي يحددها رئي�س جمل�س الوزراء وخراء يف 

وتر�سي��د ا�ستعماله��ا.  كذل��ك فاإن املرك��ز ي�سعى لتبن اأمن��اط منا�سب��ة ل�ستعمال املياه 

املاحل��ة والعادمة واملعاجلة يف الزراعة.  كم��ا تتناول اأن�سطته اأي�سًا احلفاظ على البيئة 

رة. والتنوع احليوي ومكافحة الت�سح��ر، وا�ست�ساح املناطق املت�سحِّ

يق��وم املركز الدويل للبح��وث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا( ببحوثه يف جمالت 

ي�سع��ى م��ن خالها لتقدمي الدعم لقطاعات الزراعي يف العديد من الدول النامية.  وترتكز 

اأن�سطت��ه يف جم��الت منها حت�س��ن حما�سيل العد���س وال�سعر والفول.  كم��ا يعمل على 

تطوي��ر كفاءة ا�ستخدام املياه يف احلقول ويف �سيانة وحت�سن منتوج املراعي الطبيعية 

واملج��رتات ال�سغ��رة.  ويف منطقة و�سط وغربي اآ�سيا و�سمايل اإفريقيا بوجه اخل�سو�س، 

ي�سعى املركز الدويل لتح�سن الأقماح الطرية والقا�سية واحلم�س والنظم الزراعية.

ا�سط��ر املركز الدويل عام 2012 لنقل جميع الباحثن املغرتبن اإىل خارج �سوريا، 

ب�سب��ب القتال الدائر هناك، لكنه ا�ستطاع موا�سلة براجمه البحثية واحلفاظ على بيانات 

جمعه��ا عل��ى مدى �سنوات من الأبح��اث قبل اأن يتوقف كليًا عن العم��ل يف �سوريا.  لكنه 

يتاب��ع العم��ل يف دول امل���رشق واملغ��رب العربية باعتم��اد اأ�سلوب لمرك��زي ي�ستند اإىل 

�رشاكات مع اجلهات الوطنية املعنية.

االإطار )4 - 9( اأن�سطة املركز العربي لدرا�سات املناطق اجلافة واالأرا�سي القاحلة 
) اأك�ساد( واملركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق اجلافة )اإيكاردا(
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البحث العلمي ل يتجاوز عددهم ال�ستة ورئي�س 

كل م��ن احت��اد غ��رف التج��ارة واحت��اد غرف 

ال�سناعة ال�سورية واحتاد غرف الزراعة.

ب��ن  م��ن  ُينتق��ى  ع��ام  مدي��ر  وللهيئ��ة 

ال�سخ�سي��ات العلمي��ة اخلبرة ب�س��وؤون البحث 

العلمي وممن �سغلوا مرتبة اأ�ستاذ اأو مايعادلها.  

 ميار�س مدير الهيئ��ة �ساحيات وزير بالن�سبة 

للعامل��ن فيها وفيم��ا يخ�س جمي��ع �سوؤونها 

الإداري��ة واملالية.  ويعن املدير العام مبوجب 

مر�س��وم بناء على اقرتاح رئي�س جمل�س الوزراء 

ملدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.  

وت�س��ر املعلوم��ات املتاح��ة ح��ول اأن�سطة 

الهيئ��ة اإىل قيامها بعدد م��ن الأن�سطة تت�سمن 

اإىل  بالإ�ساف��ة  تدريبي��ة  ودورات  موؤمت��رات 

ال�سع��ي لتاأ�سي���س قطب تكنولوج��ي حتت عاية 

جامع��ة دم�سق واآخ��ر �سمن فعالي��ات املدينة 

ملوؤ�س�س��ات  وحا�سن��ة  ع��درا  يف  ال�سناعي��ة 

الأعم��ال تابعة جلامعة حلب.  ويتناول اآخر ما 

ن�رشته الهيئة حول خطط عملها ما قرر جمل�س 

اإدارته��ا اإجن��ازه ع��ام 2012.  حي��ث يت�سمن 

تقري��ر و�س��ع اأواخ��ر الع��ام 2011 م�ساري��ع 

ومهام م��ن املقرر اأن ت�سع��ى الهيئة لتنفيذها، 

من بينها: 

- �سيا�س��ة البحث العلمي والتطوير التقاين 

والبتكار؛

- تطوي��ر نظ��ام املعلوم��ات الوطن��ي عن 

البحث العلمي؛

- تطوي��ر الت�رشيع��ات و الأنظمة اخلا�سة 

بتقومي وحتفيز الباحثن؛

- التن�سي��ق بن الهيئ��ات العلمية البحثية 

الوطنية؛

- ابتك��ار اآلي��ات للتع��اون ب��ن الهيئ��ات 

العلمي��ة البحثي��ة والقطاع��ات الإنتاجي��ة 

واخلدمية؛

- تفعي��ل �سبك��ات وطني��ة اأحدث��ت �سم��ن 

الهيئ��ة العلي��ا لبحوث الطاق��ات املتجددة 

والزراعة والبيئة؛

ين�س مر�سوم اإحداث الهيئة على قيامها باملهام التالية:

- �سياغة ال�سيا�سة الوطني��ة ال�ساملة لأن�سطة البحث والتطوير الوطنية وال�سرتاتيجيات 

املت�سلة بها مبا يلّبي متطلبات التنمية القت�سادية والجتماعية امل�ستدامة؛ 

- التن�سيق بن الهيئات العلمية البحثية على جميع امل�ستويات واملجالت؛

- دع��م الهيئ��ات العلمي��ة البحثية لتحقي��ق اإغرا�سه��ا، وب�سورة خا�سة تعزي��ز املوازنة 

الداعم��ة للبح��ث العلمي وتوزيعها على الهيئات العلمي��ة البحثية مبا يتنا�سب مع دورها 

واأدائها يف م�سمار البحث والتطوير؛  

- تعزي��ز ال�س��ات واآليات الرتابط بن الهيئ��ات العلمية البحثي��ة والقطاعات الإنتاجية 

واخلدمية �سمن القطاعن العام واخلا�س امل�ستفيدة من اأن�سطة البحث والتطوير، والإ�سهام 

بتمويل هذه الأن�سطة وت�سويقها وربطها باحتياجات التنمية احلالية وامل�ستقبلية.   

تت�سّمن �ساحيات الهيئة:

- املوافقة على م�رشوع اإحداث هيئات علمية بحثية جديدة؛  

- و�سع معاير العتمادية واجلودة الواجب توفرها يف الهيئات العلمية البحثية؛  

- اقرتاح املوافقة على م�رشوع موازنة الهيئة العليا مبا فيها املوازنة دعم البحث العلمي 

االإطار )4 - 10( مهام و�سالحيات الهيئة العليا للبحث العلمي يف �سوريا
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- ت�سكي��ل جل��ان ا�ست�ساري��ة ل��دى الهيئ��ة 

لق��رتاح وتقيي��م ومتابع��ة بح��وث املياه 

وال�سناعة والت�سالت؛

- ت�سكي��ل جلنة " املبادرة الوطنية للتقانة 

النانوية."

وبالطب��ع فق��د احت��ل م���رشوع ال�سيا�س��ة 

الوطني��ة للعل��وم والتكنووجي��ا والبتك��ار يف 

�سوري��ا مكان��ة خا�س��ة ب��ن اأن�سط��ة الهيئ��ة 

الأخ��رى.  ل��ذا، تق��ّدم الفق��رات التالي��ة موجزاً 

مل�سم��ون وثيق��ة امل�رشوع كما اأجن��ز من قبل 

وتعر���س   ،)2012( املا�س��ي  الع��امرَ  الهيئ��ة 

والفر���س  وال�سع��ف  الق��وة  لنق��اط  حتلي��ًا 

والتحدي��ات الت��ي راأى وا�سع��و الوثيق��ة م��ن 

الواج��ب اأخذها بالعتب��ار يف ال�سعي لت�سميم 

م��ا يتطل��ب امل�رشوع م��ن مب��ادرات وملراقبة 

التقدم املحرز يف تنفيذه.

دم�سق جامعة  يف  البحوث   2.3.4
اأحدث��ت يف اجلامعات ال�سوري��ة احلكومية 

يف �سوري��ا خال العق��ود الأخرة جمموعة من 

الكلي��ات الخت�سا�سي��ة.  م��ن اأبرزه��ا كليات 

لهند�س��ة احلا�سوب واملعلوماتية.  كما مّت تبّني 

اأمن��اط تعليمية غ��ر تقليدي��ة كنظ��ام التعليم 

املفت��وح ال��ذى ا�ستف��اد م��ن افتت��اح اجلامعة 

الفرتا�سية.

لكن الأن�سطة اجلامعية يف م�سمار البحوث 

العلمي��ة مازال��ت تواجه جملة م��ن ال�سعوبات 

من اأبرزه��ا ق�سور املخ�س�س��ات وتزايد اأعباء 

الأ�سات��ذة التدري�سي��ة التي ل ت��رتك لهم الوقت 

الكايف للقيام بالبحوث اأو اإدارتها.  فبالرغم من 

�سدور قانون التفرغ عام 2006 ما زال تاأمن 

التمويل مل�ساري��ع البحث يعاين من البطء ومن 

غلب��ة الأنظمة والإجراءات غر املواتية لطبيعة 

البح��ث العلم��ي.  وكثراً م��ا ُت�ستغ��ل موازنات 

البح��ث العلم��ي ل�ستكم��ال البن��ى الأ�سا�سي��ة 

من اأبني��ة وجتهي��زات دون اأن تخ�س�س موارد 

منا�سب��ة لتموي��ل البح��وث ذاته��ا.  بينما تقبع 

اأجهزة علمية م�ست��وردة �سنوات يف �سناديقها 

ا�ستخدامه��ا.  وبالرغ��م م��ن  اأن يت�سّن��ى  دون 

تخ�سي�س ن�سب من الإنفاق نحو ا�ستكمال البنى 

الأ�سا�سي��ة فم��ا زالت ه��ذه البنى، مب��ا تت�سمن 

م��ن خمابر وقواع��د بيانات وم�س��ادر معرفية 

ومعلوماتي��ة، دون امل�ست��وى املطل��وب.  وم��ن 

جهة اأخرى فقد تنق�سي الفر�س املتاحة لإنفاق 

خم�س�س��ات البح��ث العلم��ي دون اأن يت�سن��ى 

ا�ستثمار املوارد املر�سودة كلها.  تقدم الفقرات 

وتوزعه��ا على الهيئ��ات العلمية البحثية مبا يتنا�سب مع قدراتها وخططها واأدائها وذلك 

بناء على اأ�س�س ومعاير ت�سعها الهيئة؛

- اإيجاد الآليات الوطنية لتعزيز متويل البحث العلمي من اجلهات العامة ومن القطاعن 

اخلا�س وامل�سرتك؛  

- اق��رتاح اتفاقي��ات التعاون يف جم��ال البحث العلم��ي بن احلكوم��ة وحكومات الدول 

العربية والأجنبية واملنظمات الإقليمية والدولية؛ 

- و�س��ع الأ�س�س والقواعد الازمة لت�سجيع الباحثن ال�سورين العاملن يف اخلارج على 

العودة للعمل يف وطنهم اأو تقدمي خراتهم بالأ�ساليب والطرائق املنا�سبة؛

- و�سع القواعد الكفيلة بتعزيز اأخاقيات البحث العلمي.

االإطار )4 - 10( مهام و�سالحيات الهيئة العليا للبحث العلمي يف �سوريا
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التالية موجزاً حول البحوث العلمية يف جامعة 

دم�سق.  وقد ا�ستقي م�سم��ون هذه الفقرات وما 

ي�ساحبها من جداول واأ�سك��ال من تقرير �سدر 

يف مطلع الع��ام 2011 ح��ول البحوث العلمية 

التي اأجريت لديها.  

التمّيز  ومراكز  البحث  وحدات   1.2.3.4
يف جامعة دم�سق

     ي�س��ر تقري��ر جامعة دم�سق حول اأن�سطة 

البحوث لديها اإىل وحدات البحوث التي اأحدثت 

ع��ر ال�سنوات املا�سية �سم��ن كلياتها.  ويقّدم 

ال�سك��ل )4 - 6( ت��وّزع ه��ذه الوح��دات عل��ى 

الخت�سا�س��ات املختلف��ة.  ويبّن ه��ذا ال�سكل 

ق تع��داد الوح��دات العاملة �سم��ن كليات 
ّ
تف��و

العلوم الأ�سا�سية والتطبيقية، مبا يت�سّمن الطب 

والهند�سة والزراعة، على الوحدات التي اأحدثت 

�سمن كليات الآداب والعلوم الإن�سانية والفنون 

اجلميل��ة والقت�س��اد واحلق��وق وال�رشيع��ة.  اإذ 

تف��وق ن�سب��ة الوح��دات املحدثة �سم��ن كليات 

العل��وم فيها 75 باملئة م��ن املجموع.  وُيلحظ 

من ال�سكل العدد الكبر من الوحدات املخ�س�سة 

للبحوث الزراعية والعدد املتوا�سع من وحدات 

القت�س��اد  جم��الت  يف  العامل��ة  البح��وث 

والتنمية الإدارية.

كما ي�سر التقرير امل�س��ار اإليه اأعاه، حول 

البح��وث يف جامع��ة دم�س��ق، اإىل اأن الن�س��ف 

الأخر من العقد املا�سي �سهد تاأ�سي�س عدد من 

مراك��ز التميز يف عدد من التخ�س�سات العلمية 

والتكنولوجية واإىل م�ساعي لتاأ�سي�س املزيد من 

هذه املراكز يف امل�ستقبل. 

يقدم اجل��دول )4 - 6( ت��وّزع هذه املراكز 

 اأن املراكز التي 
ّ

عل��ى كليات اجلامع��ة، ويب��ن

تتن��اول موا�سي��ع تق��ع �سمن الط��ب وال�سحة 

العام��ة حتت��ل ال�سدارة م��ن حي��ث ن�سبتها اإىل 

املجموع.  فق��د اأحدثت اجلامع��ة خم�سة مراكز 

للتمّي��ز يف جم��الت تت�سّم��ن بح��وث الدم��اغ 
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والدرا�س��ات الوبائي��ة وجراح��ة الف��م، اإ�ساف��ة 

اإىل مرك��ز ُيعنى بالدرا�س��ات والبحوث الهادفة 

�س اجلهود يف 
ّ
اإىل تطوير التعليم الطب��ي.  وُتكر

اثنن من املراكز املحدثة للتكنولوجيا احليوية 

وتطبيقاتها يف الزراعة.  كذلك اأحدثت اجلامعة 

مركزاً للتمّيز �سمن كلية املعلوماتية.  واأحدثت 

اجلامع��ة اأي�سًا عدة مراكز يف جمالت تت�سّمن 

الفن��ون الت�سكيلي��ة والدرا�س��ات ال�سرتاتيجي��ة 

وال�سيا�سية.  وتت�سّمن خطط اجلامعة كما ت�سر 

الوثائ��ق املتاح��ة اإىل �سع��ي اجلامع��ة لإن�ساء 

ع��دد من املراك��ز الأخرى، اأ�سح��ت اأربعة منها 

قيد الإح��داث فعًا، ومن بينه��ا مركزان لعلوم 

املواد وللدرا�س��ات والتحاليل املتعلقة باملواد 

البا�ستيكية واملطاطية.  بينما مل يكن مركزان 

الع��ايل  التعلي��م  اآخ��ران، خمت�س��ان بق�ساي��ا 

والتعلي��م الإلك��رتوين، ق��د جت��اوزا يف الع��ام 

2010 اإط��ار املقرتح��ات.  وم��ن املتوق��ع اأن 
يك��ون لهذه املراك��ز اآثار عل��ى �ساحتي التعليم 

املعلوم��ات  لك��ن  العلم��ي.   والبح��ث  الع��ايل 

املتاح��ة ل متكن من تقييم اأدائها ول ت�سر اإىل 

طبيع��ة العاقات التي تربطه��ا باجلهات التي 

يفرت���س اأن ت�ستفي��د م��ن اأن�سطته��ا يف �سوريا 

ول تق��ّدم معلوم��ات ح��ول �ساته��ا باملراكز 

املماثلة يف املنطقة ودول العامل الأخرى.  

والدكتوراه  املاج�ستري  اأبحاث   2.2.3.4
امل�سجلة واملنجزة يف اجلامعة

وياح��ظ تقري��ر جامعة دم�سق امل�س��ار اإليه 

اأع��اه اأن بح��وث الدرا�س��ات العلي��ا، املاج�ستر 

والدكت��وراه، ت�سك��ل الق�س��ط الأكر، ح��واىل 62 

باملائ��ة، من اأن�سطة البحث العلمي يف اجلامعة.  

كم��ا ين��ادي التقري��ر باحلاج��ة لتجمي��ع ه��ذه 

البحوث وتوجيهها لتتنا�سب مع املحاور البحثية 

للكليات واملعاهد العليا يف اجلامعة، مع الرتكيز 
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كالتكنولوجي��ا  الأولوي��ة  ذات  املح��اور  عل��ى 

احليوي��ة، واملعلوماتي��ة والت�س��الت، والبيئة، 

والطاقات املتجددة، واملواد املتقدمة.  كما ي�سر 

ه��ذا التقرير اإىل اأن البحوث التي يجريها اأع�ساء 

الهيئة التعليمية ما زالت قليلة العدد ولتتنا�سب 

مع م��ا تتطلبه حم��اور البحوث الت��ي ينبغي اأن 

تت�سدى الكليات لها.

امل�سجل��ة  املاج�ست��ر  اأبح��اث  ع��دد  ق��ارب 

عل��ى  تت��وّزع  بح��ث  ومئت��ي  األف��ًا   2010 ع��ام 

الخت�سا�س��ات العلمية كما يبن ال�سكل )4 - 8(.  

اأجن��ز م��ا يفوق ن�سفه��ا، اأو 675 بحث��ًا، يف العام 

ذات��ه.  وياح��ظ اأن الإخت�سا�س��ات التابعة لكلية 

الآداب والعلوم الإن�سانية وكلية الإقت�ساد والرتبية 

تتمّيز بقيم اأكر لن�سبة اأبحاث املاج�ستر املنجزة 

اإىل امل�سجل��ة من اخت�سا�س��ات كالطب وال�سيدلة 

والهند�س��ة.  وكما يبن ال�سك��ل )4 - 8( فاإن ن�سبة 

الر�سائل امل�سجلة يزيد على �سعف تلك املنجزة يف 

معظ��م الإخت�سا�سات با�ستثن��اء العلوم الهند�سية 

واحلا�س��وب والت�س��الت، حي��ث تق��ارب ثاث��ة 

اأ�سعاف من اأجل العلوم الهند�سية وت�سعة اأ�سعاف 

من اجل اخت�سا�سات احلا�سوب والت�سالت.

واملنج��زة  امل�سجل��ة  الأبح��اث  ع��دد  بل��غ 

لني��ل �سه��ادة الدكتوراه يف الع��ام 2010 نحو 

خم�س��ة مئة بحث تت��وّزع عل��ى الخت�سا�سات 

العلمي��ة يف جامعــة دم�ســق كم��ا يب��ن ال�سكل 

امل�سجل��ة  البح��وث  اأن  وياح��ظ    .)9  -  4(

�سم��ن اخت�سا�سات العل��وم الإن�سانية والآداب 

والقت�س��اد واإدارة الأعم��ال والرتبي��ة والط��ب 

وال�سيدل��ة ت�س��درت الأبح��اث امل�سجل��ة لني��ل 

�سه��ادة الدكت��وراه يف جامعة دم�ســق يف العام 

2020.  اأم��ا بح��وث الدكت��وراه املنج��زة فقد 
ت�سدرتها اخت�سا�سات �سمن العلوم الإن�سانية 

والآداب.  وهذا بينما وقع تعداد بحوث الدكتوراه 

امل�سجلة واملنجزة يف حق��ول العلوم الأ�سا�سية 

وم��ن  املوؤخ��رة.   يف  والزراعي��ة  والهند�سي��ة 

املاح��ظ اأي�سًا اأن بح��وث الدكت��وراه امل�سجلة 

واملنجزة ل تت�سمن م�ساريع �سمن اخت�سا�س 

املعلوماتية وتكنولوجيا الت�سالت.

3.2.3.4 املحــاور البحثيــة اال�سرتاتيجية 
املقرتحة لالأعوام الثالثة القادمة

تقّدم اجلداول )م�- 13(، يف امللحق �سورة 

ع��ن حماور البحوث املقرتحة من اأجل ال�سنوات 

2011 - 2013.  ويعر���س ه��ذا ال�سكل توزع 
حم��اور البح��وث املقرتح��ة هذه عل��ى جمالت 

التخ�س���س، مّبينًا تقارب تعداد حماور البحوث 

املت�سل��ة مبج��الت الآداب والفن��ون والعل��وم 

واحلق��وق  والإدارة  وال�سيا�سي��ة  القت�سادي��ة 

وال�رشيع��ة والرتبي��ة، جمتمع��ة، م��ع جمم��وع 

املحاور املقرتحة للبح��وث يف جمالت العلوم 

الأ�سا�سي��ة والتطبيبقية مبا يت�سمن البحوث يف 

جمالت الهند�س��ة والطب وال�سيدل��ة والزراعة.  

وبالطبع فاإن تع��داد املحاور ل ينم بال�رشورة 

ع��ن تع��داد اأن�سط��ة البح��ث.  لكن م��ن املاحظ 

اأن ن�سب��ة املح��اور املقرتح��ة يف اخت�سا�سات 

الآداب والعل��وم الإن�سانية والقت�ساد واحلقوق 

وال�رشيع��ة اإىل ع��دد وح��دات البح��وث العامل��ة 

�سمن هذه الخت�سا�سات تفوق الن�سبة املقابلة 

لعدد حماور البحوث املقرتحة يف كليات العلوم 

الأ�سا�سي��ة والتطبيقية اإىل وحدات البحوث التي 

اأحدثتها اجلامعة يف ه��ذه الخت�سا�سات.  من 

 ال�سك��ل )4 - 10( تق��ارب 
ّ

جه��ة اأخ��رى، يب��ن

تع��داد حم��اور البح��وث يف جم��الت الهند�س��ة 

والطب وال�سيدلة والعلوم الأ�سا�سية.
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البح��وث  حم��اور  مراجع��ة  ت�س��ر  ول 

املقرتح��ة، اإىل �سل��ة وثيق��ة بف��روع القط��اع 

ال�سناعي اأو باجلهود الرامية لتح�سن تناف�سية 

ف��روع �سمن ه��ذا القطاع م��ن املع��روف اأنها 

تعاين �سغوطًا من ع��دة جوانب.  انظر اجلداول 

)4 - 13( يف امللح��ق.  ففيما عدا حمور وحيد 

يف م�سمار الهند�س��ة الكهربائية وامليكانيكية 

يه��دف لتطوي��ر "تقني��ات الختب��ار الهند�سية 

الأولي��ة  امل��واد  مطابق��ة  يف  وا�ستثماره��ا 

امل�ست��وردة  اأو  حملًي��ا  امل�سّنع��ة  واملنتج��ات 

العاملي��ة  اأو  املحلي��ة  القيا�سي��ة  للموا�سف��ات 

والتاأثرات الناجمة عن غياب هذا ال�ستثمار،" 

وحمور اآخر يقع �سمن قطاع الت�سييد يرمي اإىل 

اأ�س�س احل�ساب والت�سميم يف املن�ساآت  "تطوير 
اخلر�ساني��ة امل�سلح��ة وامل�سبق��ة الإجه��اد مبا 

امل��واد  يف  احلا�س��ل  التط��ور  م��ع  يتما�س��ى 

الإن�سائي��ة والك��ودات العاملي��ة ويخ��دم تطور 

الك��ود ال�سوري،" ل تت�سم��ن املحاور اخلا�سة 

بالخت�سا�س��ات العلمي��ة والهند�سية ما ي�سر 

اإىل انهم��اك الأطر البحثي��ة يف جامعة دم�سق 

يف الت�س��دي للعدي��د م��ن امل�سائ��ل الت��ي متّثل 

حتدي��ات جدية لإنتاجي��ة وتناف�سي��ة وربحية 

ال�سناعات التحويلية يف �سوريا، مثًا.

م�سم��ار  يف  البح��وث  حم��اور  وتب��دي 

القت�ساد اهتمامًا حمدودا بتناف�سية ال�سناعة 

ال�سوريــة وذل��ك م��ن خ��ال تبنيه��ا حم��ورا 
بحثي��ًا وحيداً ي�ستهدف حتري "دور املعلومات 

القت�س��اد  تناف�سي��ة  تعزي��ز  يف  املحا�سبي��ة 

ال�ســوري." لكن حم��اور البح��وث القت�سادية 
تت�سّم��ن، من جه��ة اأخرى، حموري��ن مت�سلن 

واملتو�سط��ة،  ال�سغ��رة  الأعم��ال  مبوؤ�س�س��ات 

التموي��ل  ا�سرتاتيجي��ات  اأحدهم��ا  يتن��اول 

والآخ��ر ا�سرتاتيجيات الت�سوي��ق املتعلقة بهذه 

املوؤ�س�سات.

وق��د ل ميّث��ل ما تق��وم به جامعــة دم�سق 

م��ن بحوث م��ا يت��م يف اجلامعــات ال�سورية 

الأخ��رى، من حي��ث تع��داد البح��وث وتوزعها 

عل��ى جم��الت التخ�س�س والفر���س املحتملة 

لتطبي��ق نتائجه��ا.  لكن، بالرغم م��ن ذلك، فا 

بد من اعتبار املكانة الأكادميية التي يفرت�س 

اأن تتمي��ز بها هذه اجلامع��ة وقربها من مراكز 

اتخ��اذ الق��رارات ال�سيا�سي��ة والقت�سادية عند 

النظ��ر اإىل ما يتم، وما يق��رتح اإجراوؤه، �سمنها 

م��ن بحوث.  وباعتبار هات��ن النقطتن ل تنم 

حم��اور البح��وث املقرتح��ة ع��ن �سل��ة وثيقة 

مب��ا �سهدت��ه �سوريا م��ن اأزمات عل��ى اأكرث من 

اأوىل  يف  العامل��ن  اأن  ب��د  ل  وال��ذي  �سعي��د 

جامعته��ا كان��وا يعي�سون��ه.  وم��ن املرّجح اأن 

امل�سوؤولي��ة ع��ن فقدان ال�سلة ب��ن املقرتحات 

والحتياج��ات تقع على عات��ق اأ�ساليب اتخاذ 

الق��رار يف اجلامع��ة والتدخ��ل ال��ذي متار�س��ه 

جه��ات متعددة، منها ال�سيا�سي��ة والأمنية، يف 

خمتلف ال�سوؤون اجلامعية.  

والتكنولوجيا  العلوم  �سيا�سة   3.3.4
واالبتكار يف �سوريا

الق��رن  ثمانين��ات  يف  حم��اولت  ج��رت 

املا�س��ي لو�سع خط��ة وطنية �سامل��ة للعلوم 

والتكنولوجي��ا والبتك��ار مل تتبلور يف نهاية 

املط��اف.  ويف ع��ام 2002، ا�ستعانت وزارة 

الدول��ة ل�س��وؤون نق��ل وتطوي��ر التقان��ة بع��دد 

م��ن اخل��راء ال�سورين لإع��داد م�رشوع خطة 

وطني��ة للتقانة؛ وبالرغم من اأن هذه اخلطة مل 

تتج��اوز مرحلة الت�سورات املبدئي��ة، اإل اأنها 

ن��ادت ب�رشورة بناء الق��درات الوطنية �سمن 

جمموع��ة من جم��الت العل��وم والتكنولوجيا 

املحوري��ة، واقرتح��ت جملة م��ن الت�رشيعات 

والإج��راءات التنظيمي��ة والرام��ج التي يجب 

اأن تت�سمنه��ا ال�سرتاتيجية.  من جهة اأخرى، 

كان��ت بع���س الهيئ��ات واملوؤ�س�س��ات املعنية 

بالبح��وث العلمي��ة والتكنولوجي��ة يف �سوريا 

ق��د و�س��ع خ��ال الأع��وام ال�سابق��ة خطط��ًا 

للو�س��ول اإىل اأه��داف حم��ددة.  م��ن اأبرز هذه 

اخلطط ما تناول قطاع تكنولوجيا املعلومات 
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والت�س��الت.  حيث و�سعت وزارة الت�سالت 

نت اأهدافًا 
ّ
يف مطل��ع العقد املا�سي خطة ت�سم

عام��ة لتطوي��ر البن��ى الأ�سا�سية له��ذا القطاع 

تطبيق��ات  لرتوي��ج  اآلي��ات  اأي�س��ًا  وتناول��ت 

تكنولوجي��ا املعلومات والت�س��الت يف عدد 

  اإل اأن احلكوم��ة مل تعتمدها 
1
م��ن املج��الت.

ب�سكل ر�سمي.  

واأن�سطة  اخلم�سية  اخلطط   1.3.3.4
البحث والتطوير 

وق��د ت�سمن��ت اخلط��ة اخلم�سي��ة العا���رشة 

لاأع��وام 2006 – 2010 ف�س��ًا ع��ن قط��اع 

العل��وم والتكنولوجيا واأن�سطة البحث والتطوير 

الوطني��ة، ا�ستعر�ست فيه روؤي��ة م�ستقبلية لهذا 

القطاع تت�سّمن:

البن��ى  تغي��رات جوهري��ة يف  اإح��داث   -

القت�سادي��ة والجتماعية توؤه��ل للتحول 

نحو اقت�ساد املعرفة وا�ستثمار امل�ستجدات 

العلمي��ة والتكنولوجي��ة، وخا�س��ة تقانات 

جم��الت  يف  والت�س��الت،  املعلوم��ات 

تكوي��ن الأط��ر الب�رشي��ة وقطاع��ي الإنتاج 

واخلدمات بفروعهما املختلفة؛

- ت�سخر املع��ارف العلمية والتكنولوجية 

لأغرا�س التنمية القت�سادية والجتماعية، 

يف  املع��ارف  ه��ذه  باإ�سه��ام  والرتق��اء 

النموالقت�سادي الإجمايل؛

- متك��ن القت�س��اد ال�س��وري م��ن التطور 

والقدرة على املناف�سة يف الأ�سواق الدولية، 

من خ��ال ال�ستف��ادة من ميزات��ه الن�سبية 

والرتقاء بنوعية منتجاته؛

- ربط اأن�سطة اإعداد وتطوير القوى العاملة 

العلمية والتكنولوجي��ة الوطنية مبتطلبات 

القت�سادي��ة  القطاع��ات  يف  الإنت��اج 

واخلدمية املختلفة.

كما تبّن��ت اخلطتان اخلم�سيت��ان العا�رشة 

واحلادي��ة ع���رشة اأهداف��ًا بعيدة امل��دى تت�سل 

يف  والتكنولوجي��ة  العلمي��ة  الق��درات  ببن��اء 

 
2
�سوريا منها:

- حتقيق التق��دم العلمي والتكنولوجي يف 

�سبيل التنمية الوطنية ال�ساملة وامل�ستدامة؛

- اإر�س��اء قواع��د وطنية متين��ة ودينامية 

للعل��وم والتكنولوجي��ا متّك��ن م��ن توطن 

يخ��دم  مب��ا  وتطويره��ا،  التكنولوجي��ا 

بقدراته��ا  ويرتق��ي  التنمي��ة  قطاع��ات 

الأمث��ل  ال�ستثم��ار  وي�سم��ن  التناف�سي��ة 

للفر���س الت��ي يتيحها القت�س��اد العاملي 

املعا�رش؛

ملواجه��ة  الب�رشي��ة  الق��درات  بن��اء   -

التحدي��ات الت��ي تنطوي عليه��ا التحولت 

الت��ي يتوقع اأن ي�سهده��ا القت�ساد يف ظل 

التحولت العاملية؛

امل�ست��دام  والتطبي��ق  البتك��ار  تطوي��ر   -

للعلوم يف حق��ول الطاقة والغذاء والزراعة 

املائي��ة  وامل�س��ادر  العام��ة  وال�سح��ة 

وال�سناعة وحماية البيئة؛

- تو�سي��ع اأطر املع��ارف العلمية يف القطر 

وابتداع معارف علمية اأ�سا�سية جديدة؛

- ال�رشاك��ة ب��ن جه��ات القطاع��ن العام 

وا�ستثم��ار  وتوط��ن  لنق��ل  واخلا���س 

تطبيقات العلوم والتكنولوجيا.

 

وكان��ت اخلطتان العا�رشة واحلادية ع�رشة 

ق��د اأ�سارتا اإىل ���رشورة و�سع وتبّن��ي �سيا�سة 

"ا�سرتاتيجية تقانات الت�سالت واملعلومات" بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي،  اأطلق م�رشوع   -  1
ونوق�ست هذه ال�سرتاتيجية من قبل اللجنة ال�ست�سارية العليا لتقانات الت�سالت واملعلومات يف اجتماع مو�سع 

�سم خراء واأ�سحاب قرار يف 4 / 1/ 2004 وعر�ست يف ور�سة عمل بتاريخ 15/ 1 /2004 واعتمدتها وزارة 

الت�سالت والتكنولوجيا يف بداية عام 2004.

والبتكار يف  والتقانة  للعلوم  الوطنية  "ال�سيا�سة  وثيقة م�رشوع  التعديل من  بع�س  الفقرة مع  ا�ستقيت هذه   -  2
اجلمهورية العربية ال�سورية ؛ نحو اقت�ساد املعرفة وا�ستدامة التنمية."
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وطنية للعل��وم والتكنولوجي��ا والبتكار ترعى 

امل�ساع��ي الرامية لبناء ق��درات �سوريا العلمية 

والتكنولوجي��ة تت�سم��ن قواعد لل�سل��وك تلتزم 

بها املوؤ�س�س��ات املعنية بالأن�سطة القت�سادية 

والجتماعي��ة، م�ستم��دة م��ن املب��ادئ والقيم 

الإن�ساني��ة وال��رتاث ال��ذي يح���س عل��ى طل��ب 

العل��م واإتق��ان العم��ل.  كما ت�سّمن��ت توجهات 

 –  2011 ع���رشة  احلادي��ة  اخلم�سي��ة  اخلط��ة 

ن��ات يق�سد منها ا�ستمرار عمليات 
ّ
2015 مكو

اإ�س��اح وحترير القت�ساد ب�سك��ل تدريجي من 

اأجل زي��ادة النم��و وتوليد فر���س للعمل، حتت 

�سع��ار النتقال اإىل اقت�ساد ال�سوق الجتماعي.  

وت�س��ر ه��ذه اخلط��ة لتواف��ر فر���س ملمو�س��ة 

حلي��ازة مدخات تكنولوجية جديدة، كما توؤكد 

اأهمي��ة تبّن��ي مناه��ج ت�ستن��د اإىل التكنولوجيا 

 اأعلى وعدد 
ّ
والبتكار كمنطلق نحو معّدلت منو

اأكر من فر�س العمل.

العلوم  �سيا�سة  م�سروع   2.3.3.4
والتكنولوجيا واالبتكار 

كلف��ت رئا�سة جمل�س ال��وزراء الهيئة العليا 

للبح��ث العلم��ي ل��دى اإن�سائها بو�س��ع �سيا�سة 

والتطوي��ر  العلم��ي  للبح��ث  �سامل��ة  وطني��ة 

التكنولوج��ي والبتك��ار )ي�سار اإليه��ا فيما يلي 

والتكنولوجي��ا  للعل��وم  الوطني��ة  بال�سيا�س��ة 

اخت�س��اراً(  الوطني��ة  ال�سيا�س��ة  اأو  والبتك��ار 

و�سياغ��ة ا�سرتاتيجيات تكف��ل تنفيذها وتلّبي 

متطلب��ات التنمي��ة القت�سادي��ة والجتماعية 

 
1
امل�ستدامة. 

اأطل��ق العمل باملرحل��ة الأوىل من م�رشوع 

الع��ام  اآذار م��ن  �سه��ر  الوطني��ة يف  ال�سيا�س��ة 

اآن��ذاك ت�س��ور اأويل لوثيق��ة  2008.  وو�س��ع 

امل�رشوع.  لكن امل�رشوع توقف يف بداية العام 

2009، لأ�سب��اب اإدارية.  وو�سعت مقرتحات 
يت��م  بحي��ث  العم��ل  باآلي��ات  النظ��ر  لإع��ادة 

ال�ستف��ادة م��ن الدرا�سات القطاعي��ة املتوفرة 

املعني��ة.   واجله��ات  ال��وزارات  خمتل��ف  ل��دى 

طالب��ت الهيئ��ة العليا للبحث العلم��ي عدداً من 

الوزارات واجلهات املعنية مبوافاتها مبا توفر 

لديه��ا من درا�س��ات قطاعية ميك��ن ال�ستفادة 

منها لو�سع ال�سيا�س��ة الوطنية للبحث العلمي.  

لك��ن ال�ستجاب��ة له��ذه املطال��ب كان��ت غ��ر 

مر�سي��ة مم��ا ت�سبب بتوق��ف امل���رشوع ثانية.  

ث��م ُقدِّم مقرتح جديد لتنفي��ذ م�رشوع ال�سيا�سة 

الوطنية يف عام 2009، طالب بالرتكيز على:

م�ستفي�س��ة  قطاعي��ة  درا�س��ات  اإج��راء   -

وحتدي��د �سب��ل التطوي��ر من خ��ال البحث 

العلمي والتطوير التكنولوجي؛

القطاع��ات  م��ن  ع��دد  عل��ى  الرتكي��ز   -

املادي��ة  للم��وارد  نظ��راً  ال�سرتاتيجي��ة 

والب�رشية املحدودة؛

- التطوير �سمن ثاث مراحل: مدى ق�سر 

)�سنت��ان(، ومتو�س��ط )5( �سن��وات، وبعي��د 

)10( �سنوات؛

- اخلروج مبقرتح��ات نهائية على �سورة 

اجله��ات  حت��دد:  تنفيذي��ة،  عم��ل  برام��ج 

امل�سوؤول��ة ع��ن التنفي��ذ وامل��وارد الازمة 

و�سبل متابعة التنفيذ؛

-  تواف��ق اخلط��ط والرام��ج املقرتحة مع 

اخلطة اخلم�سية احلادية ع�رشة للتنمية يف 

�سوريا.

ي�سك��ل اإجن��از م���رشوع ال�سيا�س��ة الوطني��ة 

واح��داً م��ن اأب��رز اأه��داف الهيئة العلي��ا للبحث 

العلم��ي.  وكان من املزم��ع اأن يتم تبّني وثيقة 

1 - اأحدث امل�رشوع يف الهيئة العليا للبحث العلمي بقرار رئي�س جمل�س الوزراء �سدر عام 2007.  وحددت مدته 
بعامن، ولكن ال�سعوبات التي واجهت العمل اأدت لتمديد فرتة العمل بامل�رشوع.  ومن املرجح اأن يكون اإجنازه قد 

تعرث ب�سبب الأحداث امل�ستمرة يف �سوريا.

خراء  مع  عقود  اإبرام  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س  موافقة  عدم  اإىل  ال�ساأن  بهذا  امل�رشوع  وثيقة  ت�سر   -  2
واخت�سا�سين من فريق عمل امل�رشوع بناء على اقرتاح وزير التعليم العايل بعدم قانونية هذه العقود!
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ال�سيا�س��ة الوطنية كجزء تاأ�س��ري واأ�سا�سي من 

اخلط��ة التنموي��ة اخلم�سية احلادي��ة ع�رشة التي 

تغطي ال�سنوات 2011 حتى 2015، �سمن اإطار 

التوّج��ه نحو اقت�س��اد املعرفة وبغي��ة ا�ستثمار 

خمرج��ات العل��وم والتكنولوجي��ا والبتكار يف 

التنمية القت�سادية والجتماعية.  لكن م�رشوع 

ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبتكار 

اإداري  بع�سه��ا  لعوائ��ق،  تعر���س  �سوريــا  يف 

وقان��وين، بينما جنم بع�سها الآخر عن ت�سارب 

يف اآراء اجلهات املعنية.  كذلك فاإن العتمادات 

املخ�س�س��ة لإجن��از امل���رشوع تناق�س��ت م��ن 

خم�سة ع�رش مليون لرة �سورية يف عام 2008 

اإىل ع���رشة ماي��ن ل��رة �سورية ع��ام 2009 

ث��م اإىل خم�س��ة ماين ع��ام 2010.  ومل يت�سّن 

للهيئ��ة اأن ت�رشف �سيئًا م��ن هذه املخ�س�سات 

ب�سبب العوائق املذكورة اأعاه.  ويف عام 2011 

�ست للم�رشوع ميزانية بلغت اأربعة ماين  خ�سّ

ف منها مبلغ 880 األف لرة  ل��رة �سورية، �رشُ

�سوريــة، اأي ما يع��ادل قراب��ة 17،500 دولر 
اأمريكي ب�سعر ال�رشف ال�سائد اآنذاك، لعقد حلقات 

عمل خا�سة مبواد امل�رشوع.  

كم���رشوع  و�سع��ت  الت��ي  الوثيق��ة  تق��ّدم 

لل�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، بالرغم 

مم��ا �سبق، اإطاراً عامًا لتوجي��ه جهود منظومة 

العل��وم والتكنولوجيا والبتك��ار الوطنية نحو 

حتقيق اأهداف ا�سرتاتيجية حمددة يف قطاعات 

الإنتاج واخلدمات ومتك��ن القت�ساد ال�سوري 

ب�س��ورة عام��ة "من مواكب��ة حتدي��ات الألفية 

اجلدي��دة وتعزي��ز تناف�سيت��ه اإقليمي��ًا ودوليًا." 

م��ن جانب اآخر تتوقع وثيقة امل�رشوع اأن تزود 

ال�سيا�س��ة الوطنية الهيئ��ة العليا للبحث العلمي 

مبجموعة من الأ�س���س تتيح لها القيام بدورها 

التن�سيقي الرامي لتعزيز البحث العلمي.  

ال�سيا�سة  م�سروع  مرتكزات   3.3.3.4
وغاياته 

وقد ا�ستند ت�سميم م���رشوع �سيا�سة العلوم 

اإىل  �سوريــا  يف  والبتك��ار  والتكنولوجي��ا 

جمموعة م��ن القيم العامة واملب��ادئ تت�سمن 

تطل��ع املواطنن لعي�س ك��رمي وال�سعي الدوؤوب 

نحو التمّيز.  وي�سعى امل�رشوع لتحقيق خطوات 

حم��ددة يف التح��ول نح��و اقت�س��اد ي�ستند اإىل 

ون�رشه��ا  املع��ارف  بتولي��د  ي�سه��م  املعرف��ة 

وتوظيفه��ا ل�ستدام��ة التنمية الوطني��ة؛ وذلك 

باإر�ساء منظومة وطني��ة للعلوم والتكنولوجيا 

والبتك��ار تتمث��ل غاياته��ا بتطوي��ر التعلي��م 

اجلامعي وم��ا قبل اجلامعي، من جهة، واإن�ساء 

جامعات ومراكز ومدن حا�سنة للبحث العلمي 

والتطوي��ر التكنولوج��ي والبتك��ار، م��ن جهة 

اأخرى.  

تتلّخ�س الروؤية الت��ي ي�ستند اإليها م�رشوع 

ال�سيا�س��ة ب� "ال�سع��ي الدوؤوب لبن��اء موؤ�س�سات 

والتكنولوجي��ا،  العل��وم  يف  ورائ��دة  متمي��زة 

والراعي��ة الأمين��ة لابتك��ار، والداعم��ة لبن��اء 

اقت�ساد املعرف��ة".  وتت�سّمن حماور ال�سيا�سة 

الرئي�سة:

العلمي��ة  الب�رشي��ة  الق��درات  بن��اء   -

والتكنولوجية وتنميتها ورعاية الإبداع؛

- الرتق��اء بالق��درات الوطني��ة يف البحث 

العلمي والتطوير التكنولوجي والبتكار؛

العلمي��ة  الأ�سا�سي��ة  البن��ى  تطوي��ر   -

ب�سبك��ات  ودعمه��ا  والتكنولوجي��ة 

املعلومات؛

- الرتكي��ز عل��ى جمموع��ة م��ن املجالت 

م��ن  والرفيع��ة  الأ�سا�سي��ة  التكنولوجي��ة 

منظور التحال��ف الإ�سرتاتيج��ي والتعاون 

الدويل.  

واتفق بدايًة اأن يتم العمل ل�سياغة م�رشوع 

ال�سيا�س��ة �سمن اإطار مرجع��ي تلّخ�س النقاط 

التالية اأبرز حمدداته:

- التكامل بن مكونات املنظومة الوطنية 

للعل��وم والتكنولوجيا والبتكار يف �سعيها 

لإحراز تنمية �ساملة وم�ستدامة؛ 
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للعل��وم  الوطني��ة  الأن�سط��ة  ات�س��اق   -

الع��ام  والتكنولوجي��ا والبتك��ار ب�سقيه��ا 

واخلا�س؛

- بن��اء الق��درة عل��ى اإجراء بح��وث علمية 

تطبيقية هادفة وتطوي��ر تقاين يوّلد حلوًل 

مبتكرة ملع�سات التنمية؛

العلم��ي  البح��ث  - تنوي��ع م�س��ادر دع��م 

والتطوير التكنولوجي؛ 

- تطوي��ر التعاون والتحالفات وال�رشاكات 

املحلية والإقليمية والدولية لنقل وتوطن 

وتطوير التكنولوجيا؛

وت�سجي��ع  الفكري��ة  امللكي��ة  حماي��ة   -

ا�ستثمارها؛

باأن�سط��ة اخلدم��ات امل�سان��دة  التو�س��ع   -

والرتقاء بفاعليتها.

عتر م���رشوع ال�سيا�س��ة الوطنية للعلوم  ويرَ

والتكنولوجيا يف �سوريا اأن التحولت الإقليمية 

والدولي��ة تطرح جمل��ة من التحدي��ات الهامة، 

ذات اأبع��اد تت�س��ل بالبيئ��ة وا�ستدام��ة املوارد 

املائي��ة وكفاي��ة م��وارد الطاقة.  وحتت��م تبّني 

ا�سرتاتيجي��ات وطني��ة للعل��وم والتكنولوجي��ا 

"تخفي���س  تتي��ح  اآلي��ات  وحتدي��د  والبتك��ار 

ا�سته��اك املي��اه والطاقة وال�ستخ��دام الأمثل 

للموارد الطبيعية املتوف��رة وتعظيم اإمكانيات 

و�سع��ت  الت��ي  الأط��ر  وتت�سّم��ن  الت�سدي��ر." 

ل�سياغة ال�سيا�سة الوطنية احلاجة:

- لتبّن��ي منظ��ور نظم��ي لبني��ة ووظائ��ف 

موؤ�س�سات العل��وم والتكنولوجيا والبتكار 

الوطنية؛ 

-  لبن��اء الق��درات الب�رشي��ة الوطني��ة يف 

جم��الت العل��وم والتكنولوجي��ا والبح��ث 

العلم��ي والبتك��ار كمًا ونوع��ًا وعلى نحو 

م�ستدام؛

- لتعزي��ز جه��ود البحث العلم��ي والتطوير 

التكنولوجي كخيار وحيد لارتقاء بقدرات 

البتكار والإبداع الوطنية؛

يف  اخلا���س  القط��اع  م��ع  للت�س��ارك   -

ولتنمي��ة  واخلدم��ات  الإنت��اج  جم��الت 

قدراته التكنولوجية والبتكارية ولتمكينه 

م��ن القيام بدور اأ�سا�س��ي يف بناء وت�سغيل 

منظومة العل��وم والتكنولوجي��ا والبتكار 

الوطنية؛

م��ع  والتكنولوج��ي  العلم��ي  للتع��اون   -

اآليات��ه مب��ا  الع��امل اخلارج��ي، ولتطوي��ر 

يتاءم مع الجتاهات العاملية املعا�رشة 

ويتما�سى م��ع خ�سو�سيات التقدم العلمي 

والتكنولوجي املن�سود يف �سوريا؛

- لدع��م اخلدم��ات العلمي��ة والتكنولوجية 

امل�سان��دة مب��ا يع��ّزز اأداء منظوم��ة العلوم 

والتكنولوجيا والبتكار؛

والأنظم��ة  الت�رشيع��ات  لتطوي��ر   -

الإداري��ة واملالي��ة ذات العاق��ة بالعل��وم 

والتكنولوجي��ا، واإع��ادة �سيغته��ا بحي��ث 

متك��ن من اإجن��از منظوم��ة وطني��ة فاعلة 

للعلوم والتكنولوجيا والبتكار؛

- لتنوي��ع م�س��ادر واآليات متوي��ل اأن�سطة 

العلوم والتكنولوجيا؛

- لن���رش املع��ارف العلمي��ة والتكنولوجية 

وتي�سر �سبل الولوج اإليها.

وم��ن اأبرز مرام��ي م���رشوع ال�سيا�سة التي 

ميكن التعبر عنها ا�ستناداً ملعطيات رقمية:

- الو�سول بالن�سب��ة املئوية لاإنفاق على 

البحث العلمي من الناجت القومي الإجمايل 

اإىل الواحد باملئة مع نهاية 2010 واثنن 

باملئة مع نهاية 2020؛
- حتديد 5 باملئة كن�سبة دنيا من ميزانيات 

املوؤ�س�س��ات العامة و�رشكات القطاع العام 

وامل�سرتك واخلا�س لأغرا�س؛ 

- البحث والتطوي��ر اخلا�سة بكل موؤ�س�سة.  

بحي��ث تخ�س�س بع���س امل��وارد الناجمة 

على الأقل لتمويل عق��ود مع مراكز البحث 

ه��ذه  ل�سال��ح  حم��ددة  باأعم��ال  للقي��ام 

املوؤ�س�سات؛ 

- زي��ادة ن�سب��ة احلائزي��ن عل��ى درج��ات 
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

املاج�ستر والدكتوراه اإىل خريجي املرحلة 

العلمي��ة  الف��روع  يف  الأوىل  اجلامعي��ة 

التطبيقية بحيث ل تقل عن 10 باملئة؛

- الرتقاء بن�سبة طاب الفروع العلمية اإىل 

الف��روع الأدبي��ة يف املدار���س واجلامعات 

بحيث ل تقل عن 60 اإىل 40.

العمل  واآليات  امل�سروع  ت�سميم   1.4.3.3.4
تت�سّمن مراح��ل امل�رشوع وفقًا للخطة التي 

و�سع��ت لإجن��ازه درا�س��ة 15 قطاع��ًا اعتم��دت 

بن��اًء على ت�سني��ف هيئة التخطيــط والتعاون 

وال��ري  املائي��ة  امل��وارد  اإدارة  ه��ي:  الــدويل؛ 
والطاق��ة والزراعة وال�سناع��ة والبيئة وال�سحة 

والت�سالت والبناء والت�سييد والنقل وال�سياحة 

وال�سك��ان  والثقافي��ة  الجتماعي��ة  والتنمي��ة 

التمكيني��ة  الق��درات  وبن��اء  املالي��ة  وامل��وارد 

الب�رشية والإدارية والقانونية والتنمية املحلية.  

القطاع��ات، ه��ي:  ومنح��ت ثماني��ة م��ن ه��ذه 

الزراع��ة واإدارة امل��وارد املائية وال��ري وتقانة 

املعلوم��ات والت�س��الت وال�سناع��ة والطاق��ة 

والبيئ��ة وال�سح��ة وبن��اء الق��درات التمكيني��ة، 

مرات��ب متقدم��ة من الأولوية.  وذل��ك بحيث تتم 

درا�س��ة متطلب��ات ه��ذه القطاع��ات م��ن اأن�سطة 

 يف املرحل��ة الأوىل وعل��ى اأن 
ّ
البح��ث العلم��ي

القطاع��ات  اأج��ل  م��ن  ذاته��ا  اخلط��وات  تنف��ذ 

ال�سبع��ة املتبقية، يف املرحل��ة الثانية من تنفيذ 

امل�رشوع.  

كم��ا متَّ ت�سكي��ل "جلن��ة اأولوي��ات البح��ث 

العلمي" لتحديد اأولويات البحث العلمي يف كل 

م��ن القطاعات التنموية الت��ي تتمّيز بالأولوية 

وفقًا ملجموعة من املعاير.  بعدما عقدت هذه 

اللجنة ع��دة اجتماعات اأجُن��زت حلقة عمل يف 

مطلع العام 2010 بغية و�سع اأولويات للبحث 

والتطوي��ر يف �سوريا حتى الع��ام 2020.  وقد 

قام��ت الهيئ��ة العلي��ا للبحث العلم��ي باعتماد 

القطاعات ذات الأولوية و�سكلت جلان قطاعية 

ملتابع��ة �سوؤونه��ا.  ا�ستم��رت اأعم��ال اللج��ان 

القطاعي��ة حتى نهاية ع��ام 2011.  وعر�ست 

مقرتحاته��ا عل��ى جمل���س اإدارة الهيئ��ة العليا 

للبحث العلمي ثم نوق�ست يف ت�سع حلقات عمل 

للخروج مبقرتح��ات نهائية لتطوير القطاعات 

العلم��ي  البح��ث  م��ن  احتياجاته��ا  بتوف��ر 

والتطوير التكنولوجي.  

يف  وال�سعف  القوة  نقاط   2.4.3.3.4
املنظومة الوطنية

الت��ي  املح��اولت  ت�سمن��ت  كذل��ك 

اأجري��ت ل�سياغ��ة ال�سيا�س��ة الوطني��ة للعل��وم 

والتكنولوجي��ا يف �سوري��ا ا�ستعرا�س��ًا لنق��اط 

الق��وة وال�سع��ف والتحديات والفر���س.  يقّدم 

الإطار )4-11( موجزاً لأبرزها.  

وت��ويل وثيقة م���رشوع ال�سيا�سة الكثر من 

الهتم��ام لتكوين راأ�س امل��ال الب�رشي.  فتعتر 

وثيق��ة ال�سيا�س��ة ال�ستثم��ار يف تنمي��ة راأ���س 

املال الب���رشي والتاأهيل امل�ستم��ر من العوامل 

املنظوم��ة  مبخرج��ات  لارتق��اء  الأ�سا�سي��ة 

الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبتكار وحل�سن 

تطبيقه��ا يف ال�سع��ي نح��و التنمي��ة امل�ستدامة 

وت�سيي��د جمتم��ع واقت�ساد املعرف��ة.  وبالرغم 

م��ن اأن بع�س املوؤ�س�س��ات اأفلحت بتقدمي نتائج 

ملمو�س��ة يف ه��ذا امل�سم��ار ف��اإن اأداء بع�سه��ا 

الآخر اقت���رش على منح ال�سه��ادات العليا دون 

اإ�ساف��ات معرفي��ة ملمو�سة وقابل��ة لا�ستدامة 

املوؤ�س�س��ات  م��ن  ع��دد  ويع��اين  والتجدي��د.  

التعليمية من انخفا�س م�ستويات الدخل جلميع 

العامل��ن مما يح��دو بالفئات الأف�س��ل تاأهيًا 

من الأط��ر الب�رشية للبحث عن عمل خارج البلد 

واملنطق��ة وي��وؤدي اإىل تفاقم هج��رة الكفاءات 

الوطني��ة.  وبالرغم م��ن اأن �سوريا حققت بع�س 

ثل  النج��اح يف م�سم��ار التعلي��م الأ�سا�س��ي، مترَ

بارتفاع ن�سب اللتح��اق وانخفا�س م�ستويات 

الت�رشب وانخفا�س معّدلت الأمية وزيادة عدد 

املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة وتعداد الأط��ر النا�سطة 

يف حلق��ات التعليم املختلف��ة، اإل اأنها ما زالت 
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بحاجة جلهود ما�سة يف عدد كبر من املجالت 

اأوله��ا م��ا يت�س��ل بنوعي��ة التعلي��م وحمت��وى 

مناهج��ه.  كم��ا اإن ن�سب��ة اللتح��اق الجمالية 

بالتعليم اجلامعي مازالت متدنية باملقارنة مع 

بل��دان العامل املماثلة.  وه��ذا بوجه اخل�سو�س 

يف جم��الت العل��وم والريا�سي��ات والهند�س��ة.  

وبغ���س النظر ع��ن القدرات واملع��ارف العلمية 

يف  العامل��ون  ميتلكه��ا  الت��ي  والتكنولوجي��ة 

جمالت البح��ث والتطوير ف��اإن تعدادهم ن�سبة 

لإجم��ايل القوى العاملة مت��دٍن للغاية.  كما اإن 

تع��داد املخت�س��ن يف العلوم الهند�سي��ة الذين 

يعمل��ون يف البح��ث والتطوي��ر يقل كث��راً عما 

يتوافر للعديد من دول املنطقة. 

وكم��ا ي�سر الإطار)4 - 11( فاإن منظومة 

انخفا���س  م��ن  تع��اين  �سوريــا  يف  التعلي��م 

ع��دد املنت�سب��ن للمج��الت العلمية مم��ا ينذر 

نقاط القوة 
- انت�س��ار موؤ�س�س��ات التعلي��م العام��ة واخلا�س��ة وتن��وع 

الخت�سا�سات فيها وتدري�س اجلزء الأعظم من التخ�س�سات 

باللغة العربية؛  

- توافر عدد غر قليل من الأ�ساتذة املتخ�س�سن؛

- تركيب��ة �سكاني��ة �ساب��ة يف �سوريا ت�سم��ح بتكوين كتلة 

حرجة متنوعة الخت�سا�ساتة ؛

اجلامع��ات  اإىل  املنت�سب��ن  ع��دد  يف  ن�سب��ي  ارتف��اع   -

وانخفا�س ن�سبي يف تكلفته؛

- توف��ر راأ���س مال كب��ر لا�ستثم��ار بداأ القط��اع اخلا�س 

بتوظيفه يف قطاع التعليم؛

- بن��ى اأ�سا�سي��ة يف بع�س القطاعات منه��ا قطاع الزراعة 

واملياه؛

- قاع��دة اأ�سا�سي��ة ميك��ن تطويره��ا يف عدد م��ن جمالت 

التكنولوجيا؛

- امت��اك بع���س ف��روع القط��اع اخلا�س ال�س��وري لاأطر 

اخلبرة واملرونة.  

نقاط ال�سعف 
- غي��اب روؤية ا�سرتاتيجية وخطط ت�س��ع القدرات املتاحة 

قي��د التنفي��ذ وترجي��ح جان��ب العر���س عل��ى الطل��ب يف 

معظمها؛

- �سع��ف البيئ��ة التمكيني��ة لتنمي��ة الق��درات الوطنية يف 

جمالت حيوية من العلوم والتكنولوجيا؛

- تخلف املحتوى التكنولوجي لل�سناعات املحلية عمومًا 

عن مثياتها يف املنطقة؛

والقطاع��ات  العلم��ي  املجتم��ع  ب��ن  الفج��وة  ات�س��اع   -

القت�سادية والجتماعية؛

التحدي��ث  م�سم��ار  يف  احلكومي��ة  اجله��ود  ق�س��ور   -

التكنولوجي؛

- عدم كفاية املوارد املخ�س�سة للبحث والتطوير والبتكار 

من قبل القطاعن العام واخلا�س؛

- �سغ��ر حج��م موؤ�س�س��ات القط��اع اخلا�س وع��دم قدرتها 

عل��ى تخ�سي�س امل��وارد الازمة للبحث العلم��ي والتطوير 

التكنولوجي؛

- بن��ى اأ�سا�سية غر كافية يف جم��الت منها قطاع تقانة 

الت�سالت واملعلومات؛

-  �سع��ف اجلهود املبذول��ة لت�سييد املوؤ�س�س��ات اتي حتفز 

الت�سبي��ك املحل��ي وال��دويل يف جم��الت حيوي��ة علمي��ة 

وتقانية؛

- �سع��ف احلواف��ز املخ�س�سة لتطوير امله��ارات وحت�سن 

الأداء يف القطاع��ات والأن�سط��ة الرامي��ة لبن��اء الق��درات 

العلمية والتكنولوجية؛

- نق���س امل��وارد الب�رشي��ة املاه��رة وتق��ادم امله��ارات 

املتاحة؛

- غي��اب راأ���س امل��ال املخاط��ر و�سعف الدع��م امل�رشيف 

لا�ستثم��ارات ال�سناعي��ة واخلدمي��ة لتوظي��ف مدخ��ات 

علمية وتكنولوجية مبتكرة؛

- ق�س��ور يف البنى الداعم��ة ملموؤ�س�سات الأعمال ال�سغرة 

واملتو�سطة؛

- تراج��ع ال�ستثم��ار الأجنب��ي املبا���رش ب�سب��ب الأو�ساع 

ال�سيا�سية والأمنية.

االإطار)4 - 11( نقاط القوة وال�سعف التي تتمّيز بها منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ال�سورية
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بانخفا���س تع��داد املهند�س��ن والفنين الذين 

تتطلبهم تنمي��ة قطاعات ال�سناع��ة الإنتاجية 

واخلدمي��ة، يف امل�ستقبل.  وترى وثيقة م�رشوع 

ال�سيا�س��ة اأن ه��ذه الظاه��رة تع��ود لنخفا���س 

قدرة لقطاعات ال�سناع��ة الإنتاجية واخلدمية 

القائمة على ا�ستيعاب خمرجات التعليم العلمي 

والتكنولوج��ي.  مما يحدو بالطلبة للتوجه نحو 

قطاعات بديلة واإىل خلل يف الهياكل املعتمدة 

للرواتب والأجور.

املنظومة  جتابه  وفر�س  حتديات   5.3.3.4
الوطنية

جتاب��ه  الت��ي  التحدي��ات  نط��اق  و�سم��ن 

والتكنولوجي��ا  العل��وم  منظوم��ة  اأداء  تطوي��ر 

والبتك��ار ال�سوري��ة كان��ت اخلط��ة اخلم�سي��ة 

العا���رشة قد ت�سمنت ع��دداً م��ن الق�سايا التي 

اعترته��ا عوائق مازالت قائم��ة، بل وميكن اأن 

حت��ول دون تطبيق ا�سرتاتيجي��ة وطنية للعلوم 

والتكنولوجيا، منها:

الإقليمي��ة  الأمني��ة  الأو�س��اع  تده��ور   -

عل��ى  التكنولوج��ي  احل�س��ار  وا�ستم��رار 

�سوريا؛
- مقاوم��ة التغي��ر، وبخا�سة م��ا يتناول 

ا�ستخدام العلوم والتكنولوجيا يف التخطيط 

ال�سرتاتيجي؛

واملوؤ�س�س��ات  ال��وزارات  ا�ستجاب��ة  ع��دم   -

التحديات 
- هج��رة الباحث��ن واخل��راء واملوؤهل��ن يف العدي��د م��ن 

املهن؛

- احلظ��ر التكنولوج��ي الذي تطبقه ع��دة دول اأجنبية على 

�سوريا؛

- بطء الإ�ساح القت�سادي والإداري وغياب ا�سرتاتيجية 

�ساملة للتنمية القت�سادية والجتماعية؛

- ا�ست���رشاء املمار�س��ات البروقراطي��ة وغي��اب املرون��ة 

ال�رشورية ملواكب��ة التطور العلمي والتكنولوجي وبطء يف 

تطوير البنى الأ�سا�سية؛

- ق�س��ور امل�ساعي الرامية لتطوير اأنظمة التعليم الأ�سا�سي 

مبراحله، والتدريب املهني مبختلف غاياته؛

- احت��دام التناف�س الدويل ون�سوء قدرات تقانية و�سناعية 

متفوقة يف عديد من دول اآ�سيا واأوروبا ال�رشقية.

الفر�س 
- ال�رشاك��ة ب��ن القطاع��ن الع��ام واخلا���س يف تطوي��ر 

املوؤ�س�س��ات النتاجي��ة واإن�س��اء فعالي��ات بح��ث وتطوي��ر 

خم�س�سة لها؛

- ن�س��وء فر���س ل�ستثم��ار تقان��ات رفيعة منه��ا تقانات 

املعلوم��ات والت�س��الت وجمموعة من تقان��ات الهند�سة 

الوراثية والتكنولوجيا النانوية وتقانات الطاقة املتجددة 

والنظيف��ة لدعم قطاعات واعدة من بينها الزراعة وت�سنيع 

منتجاتها وال�سناعات اخلفيفة وت�سنيع املنتجات النفطية 

وال�سياحة؛

والتطوي��ر  العلم��ي  البح��ث  وتطوي��ر  دع��م  اإمكاني��ة   -

التكنولوج��ي يف اجلامعات واملوؤ�س�س��ات البحثية الأخرى 

والربط مع ال�سناعة؛

- ن�س��وء ع��دة فر���س للتعاون ال��دويل يف جم��ال التطوير 

العل��وم  خ��راء  م��ع  الفاع��ل  والت�سبي��ك  التكنولوج��ي 

والتكنولوجيا يف ال�ستات؛ 

- توافر فر�س ت�سمن:

- دخول اأ�سواق جدي��دة يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

ويف دول الحت��اد الأوروب��ي ا�ستن��اداً اإىل املزاي��ا الن�سبية 

للمنتجات ال�سورية؛

- ا�ستقب��ال ا�ستثم��ارات اأجنبي��ة مبا�رشة ل�س��د احتياجات 

الأ�سواق املحلية والإقليمية والدولية؛

- ن�س��وء موؤ�س�سات اأعمال ترتكز اإىل تكنولوجيا املعلومات 

والت�سالت وتو�سع قطاع ال�سناعات الثقافية؛ 

- �سع��ي قطاع��ات النت��اج لعتماد اأك��ر عل��ى التقانات 

احلديثة والرتقاء مبهارات الأطر العاملة.

االإطار)4 - 12( التحديات والفر�س التي تواجه منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار ال�سورية
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للمبادرات التي تطرحها الهيئة العليا للبحث 

العلمي وق�سور التن�سيق معها وفيما بينها؛

- عدم ا�ستجابة القطاع اخلا�س للم�ساهمة 

يف ال�ستثم��ار يف البح��ث العلم��ي وزيادة 

الطلب عليه؛

- التاأخ��ر اأو الف�س��ل يف تطوي��ر القوان��ن 

والت�رشيع��ات الازمة خللق بيئ��ة متكينية 

التكنولوجي��ا  لنق��ل  وحمف��زة  مائم��ة 

وال�ستثمار يف البحث العلمي.

    كم��ا تت�سّم��ن وثيق��ة م���رشوع ال�سيا�س��ة 

التي اأجن��زت العامرَ املا�سي لئح��ة بالتحديات 

والفر���س الت��ي مت التواف��ق حوله��ا م��ن خال 

حلق��ات العمل التي عقدتها الهيئة العليا للبحث 

العلمي.  انظر الإطار )4 - 12(.  وت�سر الوثيقة 

اإىل اأن اأح��د التحدي��ات الرئي�س��ة الت��ي تواجهها 

يتمثل بالتم�سك ب� "الأ�سكال التقليدية لانغاق 

على ال��ذات اأو التنمية من خال مناذج حم�سنة 

جتاه مايحدث يف بيئات العامل احلايل واأ�سواقه 

البازغ��ة،" وما اأدت اإلي��ه من ن�سوء القت�ساد ما 

بع��د ال�سناعي وب��روز اأمن��اط اإنتاجية وخدمية 

تكر���س احلداث��ة باأوج��ه خمتلف��ة.  كم��ا تع��دد 

الوثيقة الفر�س الت��ي ميكن ا�ستغالها للو�سول 

اإىل النتائ��ج املرجوة.  وهي ت�ستند ب�سورة تامة 

اإىل عنا���رش تت�س��ل بال�ستثم��ارات امل�ستقبلية 

�سم��ن اأ�س��واق من املنتظ��ر بروزه��ا يف �سوريا 

ا�ستحداثه��ا وتطويره��ا يف دول  يت��م  واأخ��رى 

املنطق��ة.  ث��م تذكر وثيق��ة امل���رشوع توجهات 

م��ن �ساأنه��ا جمابه��ة ه��ذا التح��دي و�س��واه من 

التحديات:

وموؤ�س�سي��ة  ت�رشيعي��ة  بيئ��ات  تاأم��ن   -

حمفزة؛ 

اإع��ادة هيكل��ة ال�رشك��ات واملوؤ�س�س��ات   -

ا�ستجابة لاحتياجات والفر�س املتغرة؛

- حت�س��ن اأداء الق��وى العامل��ة والرتق��اء 

ب�رشوط العمل؛

وحتوي��ل  للمعلوم��ات  الآين  التب��ادل   -

املعلوم��ات اإىل معرف��ة جمدي��ة يف �سن��ع 

قرارات فعالة؛

- حتقي��ق م�ستوى عال من الت�ساركية بن 

اجله��ات النا�سط��ة يف م�ساري��ع االتنمي��ة 

لقت�سادية والجتماعية؛

- تطوير القدرة على التجديد والبتكار؛

- مكاملة امل��وارد الب�رشية والتكنولوجية 

ن��ات منظومة العلم والتكنولوجيا 
ّ
بن مكو

والبتكار؛ 

والتطوي��ر  التخطي��ط  اأن�سط��ة  تنفي��ذ   -

بالت��وازي بدًل من تبن��ي اأ�ساليب ت�سل�سلية 

كما هو احلال الآن؛

- تكوي��ن وعي جماه��ري م��واٍت لثقافة 

التكنولوجيا والعلوم واملعلومات.

ال�سيا�س��ة  م���رشوع  وثيق��ة  وتت�سّم��ن 

ال�سوريــة ا�ستعرا�س��ًا للتق��دم املح��رز �سم��ن 
عدد من الخت�سا�سات العلمية والتكنولوجية 

وجم��الت تطبيقه��ا، اإل اأنه��ا ل تتن��اول باأي 

درجة من العم��ق اأو التف�سيل ما اأحرز �سمنها 

اأو ما تتطلبه برامج التنمية الوطنية منها.  

واالأنظمــة  الت�سريعــات  تطويــر   6.3.3.4
ومتويل البنى املوؤ�س�سية 

تتف��اوت املوؤ�س�س��ات العلمي��ة يف �سوريا 

يف قدرته��ا عل��ى ال�ستف��ادة مم��ا تن��ال من 

موارد مالية للقيام بالبحث العلمي، على �سح 

ه��ذه املوارد.  وترى وثيق��ة م�رشوع ال�سيا�سة 

الوطني��ة اأن ه��ذا يع��ود بالدرج��ة الأوىل اإىل 

تعقي��د الأنظم��ة والت�رشيع��ات ال�سائدة وعدم 

البح��ث  ومتطلب��ات  طبيع��ة  م��ع  تاوؤمه��ا 

والتطوي��ر والأن�سطة الرامية لتبني املدخات 

الت�رشيع��ات  م��ن  هنال��ك  ب��ل  البتكاري��ة.  

لعم��ل  الناظم��ة  والتعليم��ات  والقوان��ن 

املوؤ�س�س��ات العلمي��ة ما يعيق ه��ذه الأن�سطة.  

ل��ذا توؤك��د وثيقة م���رشوع ال�سيا�س��ة الوطنية 

يف �سوريــا احلاج��ة اإىل مراجع��ة الت�رشيعات 

والقوانن التي تنظم عمل املوؤ�س�سات العلمية.  

الآلي��ات  هيكل��ة  واإع��ادة  بتقيي��م  وتطال��ب 

والجراءات التي تتبناها موؤ�س�سات املنظومة 



167167ملف الأردن – �سوريا – لبنان

ن
بنا

ول
يا 

ور
�س

 و
ن

رد
الأ
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الوطنية لتنفيذ اأن�سطتها من اأجل الو�سول اإىل 

م�ستويات اأف�سل من الكفاءة والإنتاجية.  كما 

تو�سي الوثيقة بتاأ�سي�س جتمعات وحا�سنات 

لاأعم��ال والأقط��اب التكنولوجي��ة واحلدائق 

التكنولوجية �سمن املنظومة الوطنية.

الت��ي  الأن�سط��ة  بتموي��ل  يتعل��ق  م��ا  ويف 

تطرحها ال�سيا�سة الوطنية ت�سع وثيقة م�رشوع 

ال�سيا�سة مقرتحات من اأبرزها:

- ر�س��د اعتم��ادات منا�سب��ة يف املوازن��ة 

العام��ة للدولة تغطي النفقات ال�ستثمارية 

واجلارية لكافة اأن�سط��ة املنظومة الوطنية 

للعلوم والتكنولوجيا والبتكار؛

- حتفيز القطاع��ن اخلا�س وامل�سرتك على 

متويل اأن�سطة املنظومة الوطنية وال�سعي نحو 

ا�ستف��ادة مثلى من برامج املنظمات الدولية 

املانح��ة واتفاقيات التع��اون وال�رشاكة مع 

الدول املجاورة والتجمعات الإقليمية؛ 

- ت�سمي��م برامج واآلي��ات مبتكرة للتمويل 

تنفذ �سمن جتمع��ات وحا�سنات لاأعمال 

واحلدائ��ق  التكنولوجي��ة  والأقط��اب 

التكنولوجي��ة التي تو�س��ي وثيقة م�رشوع 

ال�سيا�سة الوطنية بتاأ�سي�سها.

اأن�سطــة البحث والتطوير خدمة   7.3.3.4
للتنمية القطاعية 

العلمي��ة  التنمي��ة  خط��ط  ��ن 
ّ
تت�سم

يف  املقرتح��ة  القطاعي��ة  والتكنولوجي��ة 

ال�سيا�س��ة الوطني��ة م�ساريع بح��ث وتطويريف 

القطاعات ذات الأولوية ت�سهم بتحقيق اأهداف 

اآني��ة وم�ستقبلي��ة.  لكن ال�ستف��ادة املثلى من 

هذه اخلط��ط تتطل��ب �سبكة حا�سوبي��ة وطنية 

و�سب��ًا  والتطوي��ر  البح��ث  لأن�سط��ة  ُمكر�س��ة 

تنظيمي��ة وت�رشيعي��ة واإجرائية تكُف��ل حوافز 

واخلا���س  الع��ام  القطاع��ن  يف  للباحث��ن 

والرتق��اء باأداء م�ساري��ع التعاون الدويل يف 

جمال البحث والتطوير.  ويف ما يتعلق بتكوين 

الأط��ر العامل��ة يف جمالت البح��ث والتطوير 

تتن��اول ال�سيا�س��ة الوطنية عدداً م��ن امل�سائل 

ل ب��د لتحقيقه��ا م��ن جه��ود م�ستدام��ة ترمي 

اإىل تنمي��ة الفك��ر الإبداعي للطلب��ة ومتكينهم 

م��ن التعل��م الذاتي ابتداًء من حلق��ات الدرا�سة 

اللجنة العليا: التي تقع على عاتقها م�سوؤولية توجيه اأن�سطة 
على  ال�سيا�سة  اأن�سطة  مبتابعة  وتخت�س  الوطنية  ال�سيا�سة 

امل�ستوى ال�سرتاتيجي كما ت�ساهم يف الرتويج لأن�سطتها 

وفعالياتهاعلى امل�ستوى الوطني.

 

جلنة االإدارة: تقوم بتن�سيق التعاون الرامية لتنفيذ اأن�سطة 
الكمية  اأهدافها  حتقيق  ي�سمن  مبا  الوطنية  ال�سيا�سة 

وامليزانية  الأولويات  تراتبية  مع  يتوافق  ومبا  والنوعية 

التنفيذ  خطط  اللجنة  هذه  ت�سع  كما  للعمل.   املخ�س�سة 

الدورية  التقارير  وتراجع  امل�ساريع  ومقرتحات  ال�سنوية 

حول �سر العمل.  وميكن اأن يكون جمل�س اإدارة الهيئة هو 

  
1
الذي يقوم بوظيفة هذه اللجنة.

العليا  الإدارة وللهيئة  جلان اخلرباء: تقدم امل�سورة للجنة 
باأ�سنافها،  والإجراءات  الأولويات  حول  العلمي  للبحث 

واملديريات  الوزارات  قبل  من  اأع�ساءها  وي�سمى 

وقد  م�ستقلن.   خراء  ت�سم  كما  الو�سيطة  واملوؤ�س�سات 

كلجان  العمل  متابعة  القطاعية  اللجان  لبع�س  يت�سّنى 

التو�سيات  وو�سع  حول  امل�سورة  يت�سمن:  مبا  للخراء 

حول مقرتحات امل�ساريع و�سبل تنفيذها.  

االإطار )4 - 13( اللجان التي �سي�سند اإليها تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ومهامها

1 - تت�سمن وثيقة امل�رشوع اقرتاحًا باإمكانية قيام الهيئة العامة للبحث العلمي مبهام جلنة الإدارة املكلفة بتنفيذ ال�سيا�سة الوطنية.  ومن الوا�سخ اأن 
تنفيذ هذا املقرتح رمبا اأ�سهم مببالغة الدور الذي �سي�سند اإىل البحث والتطوير �سمن اأن�سطة ال�سيا�سة الوطنية التي تتميز مبدى اأو�سع بكثر.  والتي متثل 

اأن�سطة البحث والتطوير، على اأهميتها، مكونة واحدة من مكوناتها.



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 168168

املبك��رة وت�سجي��ع النت�س��اب اإىل الدرا�س��ات 

العلي��ا واتخاذ البحث العلم��ي مهنة من خال 

برامج للمنح.

الوطنية  ال�سيا�سة  تنفيذ   8.3.3.4
املا�س��ة  احلاج��ة  ال�سيا�س��ة  وثيق��ة  ت��رز 

مل�ست��وى رفي��ٍع م��ن التن�سي��ق ب��ن ال��وزارات 

ناته��ا، مم��ا يتطل��ب 
ّ
والهيئ��ات املعني��ة مبكو

ابتكار اآليات ملتابعة التنفيذ ور�سد م�ساهمات 

اجلهات املتعاونة وو�سع مقايي�س كمية �سمن 

اخلط��ط اخلم�سية.  وت�ستند ال�سبل التي تقرتحها 

وثيق��ة امل���رشوع لتنفي��ذ ال�سيا�س��ة اإىل منوذج 

يت�سم��ن "�سل�سلة من اللج��ان ل�سمان ’التوجه 

والتن�سي��ق  امل�س��ورة  وتوف��ر  ال�سرتاتيج��ي’ 

والإدارة اليومي��ة الت��ي متار�سه��ا الهيئة العليا 

للبح��ث العلم��ي." تقع عن��د قمة ه��ذه ال�سل�سلة 

جلن��ة عليا مل�رشوع ال�سيا�سة الوطنية تقدم لها 

الهيئ��ة العليا للبحث العلمي خدم��ات التن�سيق 

واملتابع��ة.  يعر���س الإط��ار )4 - 13( اأن�سطة 

ومهام هذه اللجان.

وتو�س��ي وثيق��ة م�رشوع ال�سيا�س��ة الوطنية 

باعتماد ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 

والبتكار متى مت اإجنازها وثيقة مرجعية لكافة 

الأن�سط��ة والفعالي��ات املت�سل��ة ببن��اء القدرات 

الوطني��ة العلمي��ة والتكنولوجية واإط��اراً �سامًا 

للمداخ��ات التنفيذي��ة الاحق��ة.  وه��ذا على اأن 

بحي��ث  باملرون��ة  الوطني��ة  ال�سيا�س��ة  تتحل��ى 

ت�ستجيب ملا ي�ستجد من تغيرات على الأ�سعدة 

املختلف��ة.  كما ت��رى وثيقة امل���رشوع �رشورة 

مراجعة وحتديث ال�سيا�سة الوطنية دوريًا.

تعتر الهيئ��ة العليا للبح��ث العلمي جتربة 

اإع��داد ال�سيا�س��ة الوطنية للعل��وم والتكنولوجيا 

والبتك��ار متميزة ب�سبب ا�س��رتاك عدد كبر من 

اخل��راء باإعداده��ا وتواف��ر تغذي��ة راجع��ة من 

م�ستويات خمتلفة.  وترى �رشورة ا�ستمرار النهج 

ذات��ه يف حتديث ال�سيا�س��ة ومراجعته��ا.  اإل اأن 

وثيقة م�رشوع ال�سيا�سة ل تويل قطاعات الإنتاج 

واخلدم��ات الهتمام املخ�سو���س الواجب لها.  

كم��ا اأنها ل تتناول بالتف�سي��ل الواجب جوانب 

اأخ��رى يف تركيب��ة اقت�ساد املعرف��ة، يف قطاع 

اخلدمات وال�سناعات املعرفية مثًا.  

العلي��ا  الهيئ��ة  اأن  يب��دو  ل��ة،  املح�سّ ويف 

للبح��ث العلمي، الت��ي متثل ال�سيا�س��ة الوطنية 

واح��دة من اأب��رز مهامه��ا، مل متنح م��ن الأطر 

الإداري��ة والقانوني��ة م��ا يل��زم لتمكينه��ا من 

اأن  يب��دو  ول  املح��ورّي.   م�رشوعه��ا  اإجن��از 

ع��دداً م��ن اجله��ات املعني��ة اأفلح��ت بتق��دمي 

الع��ون وامل�سارك��ة بتحم��ل الأعب��اء وتذلي��ل 

العقب��ات التي واجهه��ا امل���رشوع.  ومن جهة 

اأخرى ف��اإن املناداة باأن تت��وىل الهيئة العامة 

املكلف��ة اأ�سا�س��ًا بتعزيز اأن�سط��ة البحث العلمي 

اأ�سا�سي��ًا وم�ستم��راً يف ر�س��م �سيا�س��ات  "دوراً 

وتقييم  متابعة  عن  امل�سوؤولة  والتقييم:  املتابعة  جلنة 
والتاأكد  والبتكار  والتكنولوجيا  للعلوم  الوطنية  ال�سيا�سة 

لأهدافها  املختلفة  والإجراءات  بالأولويات  اللتزام  من 

ويتم  امل�رشوفة.   وامليزانية  والنوعية  الكمية  وموؤ�رشاتها 

تنفيذ عملية املتابعة والتقييم لكل اأولوية من الأولويات من 

قبل خراء ينتقون لهذا الغر�س.  وقد تتكّون من املن�سقن 

القطاعين الذين �ساهموا باإعداد وثيقة ال�سيا�سة الوطنية.  

التقرير ال�سنوي: ويت�سمن تقرير �سر العمل ال�سنوي تقريراً 
الأولويات  �سمن  امل�ساريع  من  ُنفذ  ما  يحدد  تنفيذيًا 

م�ساريع  واإ�سافة  ومراجعة  اإغاق  يتناول  كما  املختلفة 

ال�سيا�سة.   اإىل اخلطط اجلارية ح�سب تقدم العمل يف تنفيذ 

ويتناول هذا اجلزء من التقرير جوانب التمويل والتعديات 

التي قد تدخل على موؤ�رشات الأداء.

االإطار )4 - 13( اللجان التي �سي�سند اإليها تنفيذ ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار ومهامها
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وا�سرتاتيجيات العلوم والتكنولوجيا والبتكار 

والتن�سيق والإ�رشاف على التنفيذ." واأن "تتوىل 

الهيئة م�سوؤولي��ة �سل�سلة من وظائف احلوكمة" 

رمب��ا ت�سّمن��ت �سيئًا م��ن املغ��الة.  ومما يوؤيد 

ه��ذه النظ��رة، عل��ى �سبي��ل املث��ال، اأن وثيق��ة 

امل�رشوع تتناول البتك��ار من منظور ينح�رش 

مب��ا ينجم عن اأن�سطة البح��ث والتطوير دون ما 

يتعلق بامل�سادر العديدة لابتكارات ذات الأثر 

يف حت�س��ن تناف�سي��ة القت�س��اد وتوليد فر�س 

جديدة للعمل.

ختامية  مالحظات   9.3.3.4
قامت �سوريا منذ �سبعينات القرن املا�سي 

بخط��وات ملمو�س��ة لت�سيي��د البن��ى املوؤ�س�سية 

ال�رشورية لرعاي��ة نه�سة علمية وتكنولوجية 

متاثل م��ا حققته يف بع�س جم��الت التنمية، 

الزراعية منها بوجه اخل�سو�س، لكن جهودها 

يف ه��ذا امل�سمار، وغره من املجالت تعرّثت 

لع��دة اأ�سباب.  ول ميك��ن بالطبع اإنك��ار الدور 

ال��ذي لعبه احل�سار ال��ذي تعر�ست ل��ه �سوريا 

لعق��ود م��ن الزم��ن للحيلول��ة دون ا�سترادها 

مع��دات التكنولوجي��ا احلديثة، وذل��ك خا�سة 

م��ن  وغره��ا  املتح��دة  الولي��ات  قب��ل  م��ن 

ال��دول الغربي��ة، وم��ا �ساح��ب ه��ذا احل�س��ار 

م��ن ممار�سات كان��ت تعيق تق��دم موؤ�س�ساتها 

العلمي��ة والتكنولوجية من جوان��ب عدة.  غر 

يف مراجعة للن�رش العلمي املوّثق يف اإحدى قواعد املعلومات العاملية )توم�سون – رويرت( يف الأردن ولبنان و�سوريا 

وخدمة  للتنمية  وا�سرتاتيجية  رئي�سية  علمية  حماور  يف   ،)2012-2011-2010( الأخرة  الثاث  ال�سنوات  خال 

التي  املوؤ�رشات  ا�ستخا�س بع�س  والبرتوكيمياء(، ميكن  احليوية،  التكنولوجيا  الطب،  املواد،  )الزراعة، علوم  املجتمع 

تت�سارك فيها هذه الدول اأو تتمّيز فيما بينها:

يحتل لبنان �سدارة الدول الثاث يف جمموع املقالت العلمية املوّثقة )1729 مقاًل( مع متّيز وا�سح يف علم الطب التي 

ت�سكل 86 % من جممل الإنتاج العلمي املذكور.

يليه الأردن حيث يبلغ جمموع املقالت العلمية املوّثقة )1598 مقاًل( مع اأرجحية وا�سحة للطب 70 % وللزراعة 

.%  17

اأما يف �سوريا، فلم يزد عدد الأوراق العلمية املوّثقة خال هذه الفرتة عن 676 ورقة علمية �سّكلت البحوث الزراعية ما 

ن�سبته 48 % والطبية 45 %.

اأوفر من الباحثن واجلامعين مثل م�رش واململكة العربية ال�سعودية،  اأخرى، تتمّتع بعدد  وباملقارنة مع دول عربية 

 5 اإىل   4 يبلغ  – رويرت  توم�سون  قواعد معلومات  املوّثقة يف  واملقالت  الأوراق  العلمي من خال  انتاجها  اأن  يتبن 

اأ�سعاف ما ينتجه الأردن ولبنان مع ن�سبة مرتفعة يف بحوث العلوم الطبية ترتاوح بن 61 % يف م�رش و 71 % يف 

ال�سعودية، تليها علوم املواد بن�سب متقاربة )17 %( يف الدولتن.

ال�سناعية  وتطبيقاتها  املواد  علوم  تليها  العامة  وال�سحة  الطب  بعلوم  متزايداً  عربيًا  اهتمامًا  املعطيات  هذه  تظهر 

املحتملة.  كما تدل بو�سوح على اأهمية توفر الأجواء العلمية املائمة من اأجل حتفيز اجلامعين والباحثن على الن�رش 

العلمي يف جمات عاملية حمّكمة، مّما يف�رّش الرتاجع الوا�سح بالن�سبة لاإنتاج العلمي يف �سوريا، وعلى العاقة اليجابية 

بن م�ستوى وكمية الن�رش العلمي واأهمية الكتلة العلمية احلرجة املتوفرة يف كل بلد.

االإطار )4 - 14( الن�سر العلمي وحماور التمّيز

Thomson Reuters، Web of Science )2010-2011-2012(



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 170170

اأن اأغل��ب الظ��ن اأن املمار�س��ات الت��ي اأدت اإىل 

اأك��ر قدر من الأ���رشار هي تلك الت��ي ابتدعت 

م��ن قب��ل الهيئات امل�رشف��ة على بن��اء قدرات 

الب��اد العلمي��ة والتكنولوجي��ة.  فق��د عان��ت 

م��ن  و�سواه��ا  واجلامع��ات  البح��وث  مراك��ز 

املوؤ�س�س��ات التي ت�سهم ع��ادة بتطوير القدرات 

الوطني��ة العلمي��ة والتكنولوجي��ة م��ن تدخ��ل 

م�ستم��ر ومت�ساع��د م��ن قب��ل اأجه��زة �سيا�سية 

واأمني��ة كثراً ما كانت غاياتها وبرامج عملها 

مناق�س��ة للم�ساع��ي الرامي��ة اإىل بن��اء قواع��د 

علمي��ة وتكنولوجية ميكنه��ا النهو�س باأعباء 

تنمي��ة متزايدة احلج��م والت�س��اع.  وكثراً ما 

اأُمليت على املوؤ�س�س��ات العلمية والتكنولوجية 

م�سارات عقيمة وغ��ر جمدية يف ظل منظومة 

مت�سابك��ة من العاقات الريعية ونفوذ و�سطوة 

املوؤ�س�سات، وينال املتنفذون بهذه املوؤ�س�سات، 

الت��ي  املنا�س��ب  اإىل  بال�ستن��اد  املناف��ع 

يحتلونه��ا وما ميكن اأن يقدم��وا لنظرائهم من 

منافع بحكم ال�سلطات التي يتملكونها.

ول تتواف��ر درا�س��ات يت�سن��ى م��ن خالها 

تقيي��م دقي��ق لل�سيا�س��ات التي اتبع��ت يف بناء 

والتكنولوج��ي  العلم��ي  الب��اد  واإدارة ر�سي��د 

وال�سعي بها نحو تبني ممار�سات ت�سمح بت�سييد 

اقت�س��اد وجمتمع املعرف��ة؛ الذي كرث ذكره يف 

�سي��ل الوثائ��ق ذات ال�سلة ونادى ب��ه اخلطباء 

يف اأك��رث م��ن منا�سبة خ��ال ال�سن��وات القليلة 

املا�سي��ة.  بل اإن ه��ذه ال�سيا�س��ات تبقى، على 

ة، بل ه��ي يف البع�س من 
ّ
اأي��ة ح��ال، غر ُمق��ر

احلالت غر ُمعلن��ة، ول ميكن تبن حماورها 

وغاياته��ا اإل من خال ما اتخذ بناًء عليها من 

ممار�س��ات واإج��راءات وما ُي�سّن ا�ستن��اداً اإليها 

من قوانن وت�رشيعات.  

وبينما يبدو اأن بع�س اخلطوات التي اتخذت 

خال العق��د املا�سي، مثل ت�سكيل الهيئة العليا 

للبحث العلمي وال�رشوع ب�سياغة �سيا�سة وطنية 

للعلوم والتكنووجيا والبتكار، اأتت نتيجة وعي 

ب���رشورة التح��رك نح��و م�ستوي��ات اأف�سل من 

الأداء الوطن��ي واملوؤ�س�س��ي يف م�سم��ار العلوم 

والتكنولوجي��ا، ف��اإن الغلبة بقي��ت للممار�سات 

ال�سائ��دة التي كثراً ما تف��رغ هذه اخلطوات من 

م�سامينه��ا وتعيد الأمور اإىل �ساب��ق العهد، اإىل 

املربع الأول الذي حت�سن الأكرثية التحرك �سمن 

م�سالكه وال�سر مبوجب قواعده.

ت�سر مراجع��ة اأداء موؤ�س�س��ات البحوث يف 

�سوريــا اإىل تق��دم حم��دود للغاي��ة يف اأن�سط��ة 
البحث والتطوير يف �سوريا.  بل ل بد من اعتبار 

م��ا �سهده قطاع البحوث تخلف��ًا باملقارنة مع 

ما ينبغ��ي اأن يكون وما �سهدته دول اأخرى يف 

املنطق��ة.  اإذ ازداد تعداد الأبحاث املن�سورة يف 

�سوريــا من 828 بحثًا ع��ام 2000 اإىل 897 
بحثًا ع��ام 2007.  كذلك الأم��ر بالن�سبة لعدد 

الباحث��ن، الذي ارتفع م��ن 5158 باحثًا عام 

1
 .2009 5218 باحثًا عام  اإىل   2008

وا�ستدامة  املعرفة  اقت�ساد  نحو  ال�سورية؛  العربية  اجلمهورية  يف  والبتكار  والتقانة  للعلوم  الوطنية  "ال�سيا�سة   -  1
التنمية؛" الهيئة العليا للبحث العلمي، رئا�سة جمل�س الوزراء يف اجلمهورية العربية ال�سورية.  26 مار�س )اآذار( 2012.
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وكما تذكر وثيقة م�رشوع ال�سيا�سة الوطنية 

ف��ا بد اأن توؤخذ بالعتبار عوامل دافعة واأخرى 

معيق��ة يف التح��ول اإىل اقت�س��اد مبن��ي عل��ى 

املعرف��ة.  م��ن العوامل الت��ي لبد له��ا اأن حتفز 

ه��ذا التحول تراج��ع اإنتاج النف��ط والغاز وتزايد 

تع��داد ال�سباب العاطلن عن العمل والأزمة التي 

عان��ى منها قطاع الزراعة خال العقد املا�سي.  

كذل��ك ف��اإن احت��دام التناف���س ال��دويل امل�ستند 

اإىل املع��ارف التكنولوجي��ة امل�ستحدث��ة ون�سوء 

قطاع��ات �سناعي��ة وخدمية مناف�س��ة يف دول 

قريب��ة وبعي��دة اأ�سحي يه��دد الب�سائع املحلية 

وقدرتها على ال�سمود يف الأ�سواق الإقليمية، بل 

حتى اإمكانات احلف��اظ على مركزها يف ال�سوق 

الوطنية.  وبالرغم من اأن احلديث عن هذه الدوافع 

اأ�سحى م��ن امل�ساغ��ل وال�سوؤون اليومي��ة، فاإنه 

بقي عند حدود الت�رشيحات والنداءات؛ ومل تتم 

ترجمته اإىل املب��ادرات املمنهجة التي تتطلبها 

التحدي��ات املطروح��ة.  فالعدي��د م��ن البيانات 

والت�رشيحات احلكومية، يوؤكد �رشورة:

- التخطي��ط لزيادة م�س��ادر اليرادات مبا 

يت�سم��ن التو�س��ع العم��ودي يف القطاع��ن 

الزراعي وال�سياحي؛

- تنويع الفعاليات القت�سادية عن طريق 

ت�سجي��ع زيادة الإنتاجي��ة وريادة الأعمال 

وال�ستثمارات الأجنبية؛

- تعزيز كفاءة موؤ�س�سات القطاع العام؛

- دعم قطاع الأعمال ال�سغرة واملتو�سطة 

بغي��ة تولي��د فر���س عم��ل جدي��دة لل�سباب 

املوؤهلن خا�سة.

لك��ن الإجراءات املتخ��ذة ل تداين امل�ستوى 

كان��ت  الت��ي  الأزم��ات  ملعاجل��ة  املنا�س��ب 

والدع��م  بالإ�س��اح  امل�ستهدف��ة  القطاع��ات 

تعانيها.  

م��ن جهة اأخرى، فاإن العوائ��ق الأ�سا�سية 

الت��ي تعرق��ل التح��رك نحو منظوم��ات ذكية 

املب��ادرات  و�سياغ��ة  الق��رارات  لتخ��اذ 

النظ��ام  بجم��ود  اأوًل  تتمث��ل  املنا�سب��ة 

ال�سيا�س��ي وموؤ�س�ساته الت��ي تعاين من ال�سلل 

كم��ا  امل��ايل.   والف�س��اد  واملهن��ي  الإداري 

تتعل��ق اأي�س��ًا بالق�س��ور ال��ذي تت�س��ف ب��ه 

اأ�سالي��ب جم��ع وحتلي��ل املعطي��ات اخلا�سة 

العل��وم والتكنولوجي��ا وتقييمه��ا  باأن�سط��ة 

وقيا���س اآثاره��ا عل��ى التنمي��ة م��ن خمتلف 

اجلوانب.  فكثراً ما تعنى الدرا�سات املكر�سة 

لتق�س��ي وت�سنيف اإمكانات الدول العربية 

العلمي��ة والتكنولوجية وم��ا تراكم لديها من 

ق��درات ابتكارية بجان��ب العر�س يف كل ما 

يتعل��ق باأن�سطة منظوماته��ا الوطنية للعلوم 

والتكنولوجيا والبتك��ار، مهملة الطلب على 

ه��ذه الأن�سطة من قب��ل قطاع��ات القت�ساد 

واملجتم��ع.  فالأدبي��ات املتاح��ة حول هذه 

املنظومات حتف��ل باجلداول والأ�سكال حول 

تعداد الأوراق املن�سورة يف الدوريات العلمية 

والفني��ة املحكمة وب��راءات الخرتاع وتعداد 

اخلريج��ن م��ن م�ستوي��ات الدرا�س��ة العلي��ا 

يف ف��روع العل��وم والهند�س��ة.  وبالرغ��م من 

اأهمي��ة مثل هذه املوؤ���رشات اإل اأن اعتمادها 

دون �سواها يوؤدي لإغفال ت�سوهات ما زالت 

منظومات العل��وم والتكنولوجي��ا والبتكار 

تعانيه��ا يف جميع ال��دول العربية، من جهة 

للنهو���س  الرامي��ة  اجله��ود  ويعي��ق  اأوىل، 

الإنت��اج واخلدم��ات  بتناف�سي��ة منظوم��ات 

الوطني��ة، م��ن جه��ة ثاني��ة.  ل��ذا، ف��اإن هذا 

الف�س��ل يو�س��ي باعتماد معاي��ر لتتبع اأداء 

منظوم��ات العل��وم والتكنولوجي��ا العربي��ة 

وتناف�سي��ة  منتجاته��ا  عل��ى  الطل��ب  ت��رز 

اإىل  امل�ستن��دة  القت�سادي��ة  املوؤ�س�س��ات 

املدخ��ات العلمي��ة والتكنولوجي��ة، وتغّذي 

ال�سيا�س��ات الوطني��ة للعل��وم والتكنولوجي��ا 

ت�س��اغ  الت��ي  وال�سرتاتيجي��ات  والبتك��ار 

لتنفيذها مبعطي��ات موثوقة حول متطلبات 

التنمية وقطاعات القت�ساد الوطني، بحيث 

يت�سّن��ى ت�سميم مب��ادرات تن�س��د ال�ستجابة 

لها بال�رشعة والكفاءة الواجبتن.  
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اخلامتة  10  .  3  .  3  .  4
يع��اين كل م��ن االأردن ولبنــان و�سوريــا 

اأزم��ات تف��وق ما �سه��ده اأي م��ن ه��ذه البلدان 

ل حراك 
ّ
يف ما�سي��ه القريب.  ففي �سوري��ا حتو

اجتماع��ي �سلم��ي مل تكن ل��ه بداي��ات وا�سحة 

�س��د �سيا�سات جنمت عنها م�س��اكل اقت�سادّية 

واجتماعي��ة عدي��دة، اإىل ن��زاع م�سل��ح تتدخ��ل 

باإدارت��ه الآن جه��ات عديدة داخلي��ة واإقليمية 

ودولية.  و�سوري��ا، التي حملت طويًا لقب قلب 

العروب��ة الناب���س، غارق��ة يف ماآ���سٍ مل ي�سهد 

الع��امل له��ا نظ��راً.  وقد فق��دت ب�سب��ب اعتماد 

اأطراف النزاع كافة على ق��وى اإقليمية ودولية 

�ستى، القدر الأكر من ا�ستقالها.

واالأردن ولبنــان يعاني��ان بحك��م اجلوار 
الن�سي��ب الأك��ر من تداعي��ات الن��زاع امل�سلح 

يف �سوريــا.  فقد فاق تعداد الاجئن من كافة 

الفئ��ات اإليهم��ا م��ن �سوريــا املليــون ون�ســف 

املليون.  وهما مهددان اأكرث من اأي وقت م�سى 
بامت��داد العن��ف اإىل اأرا�سيهم��ا.  وم��ن جه��ة 

اأخرى، فلي�ست اأية من الدولتن مبناأى عن كثر 

م��ن العل��ل البنيوي��ة ومواطن اخلل��ل التي اأدت 

ب�سوريا اإىل ما تعاين منه اليوم.

��ا ت�سهده ه��ذه الدول م��ن اأزمات جذور  وملمِ

يها يف املا�سي��ن البعيد والقريب.   ميك��ن تق�سّ

يخف��ي  ل  كيان��ًا  حت��اذي  منه��ا  كل  فح��دود 

اأطماعه العن�رشية وال�ستيطانية.  وقد اتخذته 

بع���س الأنظم��ة احلاكم��ة والفئ��ات املتنف��ذة 

يف ال��دول املج��اورة م��رراً ملمار�س��ات اأبع��د 

م��ا تكون ع��ن امل�سارك��ة وال�سفافي��ة والتنمية 

امل�ستدام��ة.  فا�سُتنزف��ت خ��رات الب��اد، دون 

اإجن��ازات تذك��ر، ل�سال��ح فئات حاكم��ة مع ما 

ات�سل بها من ف�س��اد.  وبالرغم من اأن ال�سواهد 

عل��ى مثل هذه املمار�س��ات ترز يف �سوريا يف 

هذه الآون��ة خا�سة، لكنها لي�س��ت حكراً عليها.  

يعاني��ان  زال  وم��ا  عاني��ا  واالأردن  فلبنــان 
الكث��ر من مثلها.  ولبنان ما فتئ مير باأزمات 

�سيا�سي��ة تع�س��ف بكيان��ه منذ قبي��ل منت�سف 

الق��رن املا�سي.  وهو مل يك��د يتعافى من اآثار 

ح��رب اأهلية ا�ستمرت ما ين��وف على 17 عامًا 

حت��ى عاد م�رشحًا ل�رشاعات اإقليمية ت�ستنزف 

قدراته.  وه��و ُيعّلم يافعي��ه و�سبانه ليغادروه 

بحث��ًا عن الرزق يف اأنحاء املعمورة.  واالأردن 

ال��ذي اآوى العدي��د م��ن �سكان فل�سطــن الذين 

جل��اأوا اإليه اإب��ان نكبة الع��ام 1948، ليتبعهم 

�سك��ان املناطق املحاذية حل��دوده يف �سوريا، 

ي�سه��د، وم��ا زال يع��اين حراكًا �سيا�سي��ًا، يهدد 

الأمن وال�ستقرار يف ربوعه.

وتعاين هذه البل��دان الثاثة كل ما تعانيه 

يف ظ��ل تي��ارات ديني��ة جاحم��ة جت��رتح م��ن 

تعالي��م، بن��ى عليها اأ�سافهم دول��ة امتدت من 

فة ل 
ّ
ال�ســن اإىل غربي اأوروبــا، مذاهب متطر

ميكن اأن ت�س��ل باأتباعها اإل ملزيد من التخلف 

وال�سعف والت�رشذم.  وبينما ت�سيطر على العامل 

كل��ه تراكم��ات حت��ولت �سيا�سي��ة واقت�سادية 

كا�سح��ة، مُيكن تتبع اآثاره��ا اأي�سًا يف ما �سبق 

من اأح��داث خال العق��ود وال�سن��ن املا�سية، 

ب��دءاً من انهي��ار االحتــاد ال�سوفييتي وبروز 

ال�ســن م�سنع��ًا للع��امل باأ���رشه اإىل الأزم��ات 
القت�سادي��ة الت��ي خلفه��ا حتري��ر املوؤ�س�سات 

املالية من رقابة احلكومات.

اإن ما �سهدته الــدول العربية من اأزمات 

�سهدت��ه اأي�س��ًا دول اأخ��رى لكنه��ا متّكن��ت من 

التغل��ب عليها با�ستخدام �سيا�س��ات منا�سبة ل 

ُتّتبع الآن يف اأي��ة من الدول العربية.  بل اإن 

���س �سيطرة املمار�سات 
ّ
ال�سيا�سات املتبعة تكر

الريعية عل��ى احلياة القت�سادي��ة وال�سيا�سية.  

وهي امل�س��وؤول الأول عما �سهدت��ه وما ت�سهده 

جمي��ع ه��ذه الــدول العربية من اأزم��ات، قد 

ل يت�سّن��ى اخلروج منها دون اإح��داث تغيرات 

جذري��ة عل��ى اأكرث م��ن م�ستوى، لتح��ل حملها 

ممار�س��ات بديلة ت�ستن��د التنمي��ة القت�سادية 

واملجتمعي��ة من خاله��ا اإىل املعارف العلمية 

احلديثة والعمل املنتج.  
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

ولي�س��ت الظ��روف ال�سعب��ة الت��ي مي��ر بها 

اأو  ال�ساع��ة  ولي��دة  و�سوريــا  ولبنــان  االأردن 
الأم���س القريب؛ ب��ل اإنها متّث��ل تراكمات تعود 

ل�سن��ن وعقود خل��ت.  ودون الإق��ال من �ساأن 

الإرث الثقي��ل ال��ذي ترك��ه ال�ستعم��ار القدمي، 

ومم��ا مُيثُل��ه الكي��ان ال�سهي��وين م��ن تهديدات 

مبا�رشة وغر مبا�رشة، ومما مُيار�س من اأمناط 

الهيمنة وال�ستعم��ار اجلديد على دول املنطقة 

كله��ا م��ن قب��ل دول يف ال���رشق والغ��رب على 

اأكرث م��ن �سعيد، فاإن ال�سيا�س��ات التي اتبعتها 

حكومات هذه الدول الثاثة على اأ�سعدة عديدة 

مل تفل��ح عمومًا بتحقيق تقدم كاٍف على الكثر 

من حماور التنمي��ة القت�سادية والجتماعية.  

ومل تثم��ر جهوده��ا بالتغل��ب عل��ى الكث��ر من 

التحديات التي جابهته��ا.  بل اإنها اأ�س�ست على 

نحو درام��ي لروز اأمناط م��ن التخلف الفكري 

والتطرف الديني تندر اأمثالها.

مار�سته��ا  الت��ي  ال�سيا�س��ات  اآب��ت  فق��د 

حكوم��ات االأردن ولبنــان و�سوريا بالف�سل يف 

معظ��م الجتاه��ات.  ومل تفل��ح باإح��راز التق��دم 

املرج��و يف اأي م��ن جم��الت التعلي��م اأو البحث 

اأو التطوي��ر التكنولوج��ي لتتمك��ن م��ن حتقي��ق 

تناف�سية م�ستدامة لقطاعات الإنتاج واخلدمات 

النا�سط��ة على اأرا�سيها.  ومل تتمكن بالتايل من 

تولي��د فر�س جدي��دة للعمل لت�ستوع��ب �سبابها.  

وا�ستط��اع اأحوال �سوريــا التي متّث��ل النموذج 

احل��دي واحلرج مل��ا يواجه��ه الكثر م��ن بلدان 

املنطقة ينبئ بالكثر عن خيبة هذه ال�سيا�سات 

وعن املخاطر املتوقعة اإن ا�ستمر انتهاجها.  فلم 

تفلح تلك ال�سيا�سات لعقود متتالية با�ستثمار ما 

متتلك��ه الباد من خرات ُحبيرَت بها، وما كانت 

قد اأُحرزت يف عقود �سبقت من تقدم يف م�سمار 

الإنت��اج الزراعي وبع�س ال�سناعات التحويلية، 

فترتجمه��ا اإىل مي��زات تناف�سي��ة م�ستدامة تولد 

فر�س��ًا جديدة وجمزية للعم��ل.  بل اإن الأ�ساليب 

الت��ي اتبعته��ا حكوم��ة �سوريا ملعاجل��ة اأزمتي 

اجلف��اف وملوحة الأرا�س��ي يف مناطق الإنتاج 

الزراع��ي الرئي�س��ة يف منطق��ة اجلزي��رة مل تثمر 

اإل بتفاق��م هذه الكوارث وهج��رةمِ اأعداد اإ�سافية 

م��ن �سك��ان ه��ذه املناط��ق اإىل امل��دن وتولي��د 

مزي��ٍد م��ن الع��وز والفق��ر املدق��ع يف �سواح��ي 

امل��دن الرئي�سة.  وق��د لعبت العاق��ات العائلية 

وال�س��ات املجتمعية الرا�سخ��ة اأدواراً ملمو�سة 

يف امت�سا���س الآثار ال�سلبية التي �سهدتها هذه 

املناط��ق بدايًة.  لكن �سبك��ة الأمان الجتماعي 

الأهلية هذه تهاوت يف اآخر املطاف.

ق��ي  احلكوم��ة  �سيا�س��ات  ف�سل��ت  كذل��ك 

قطاع��ات ال�سناعة ال�ستخراجي��ة والتحويلية 

بتولي��د فر���س جدي��دة للعم��ل، اإل مل��ن متت��ع 

املتنفذي��ن  جمموع��ات  م��ع  وثيق��ة  ب�س��ات 

والو�سط��اء.  كم��ا اأدى الت�سل��ط ال�سيا�س��ي على 

قطاعات عديدة ت�سّمن��ت الق�ساء والتعليم اإىل 

تراجع متدرج يف املناخ ال�ستثماري، كان من 

املوؤمل تداركه بف�سل عدد من املبادرات، منها 

تاأ�سي�س مدن �سناعية يف مناطق جتاور املدن 

الرئي�س��ة.  لكن مل يتحقق من تلك املبادرات اإل 

الن��ذر الي�س��ر وبعد كث��ر من الوق��ت ال�سائع؛ 

ب�سبب اجلم��ود الإداري الذي ت�ستثمره يف كثر 

من الأحيان جه��ات متنازعة لتحقيق م�سالح 

�سيقة وق�سرة الأمد.  

والي��وم تع��اين املناطق التي تق��ع يف بوؤر 

النزاع امل�سل��ح يف �سوريا وهي عديدة، خ�سائر 

يومي��ة يف الأرواح ودم��اراً للم�ساك��ن وللبن��ى 

الأ�سا�سي��ة.  بينم��ا تتفاق��م اأو�س��اع الاجئن 

ال�سورين يف الدول املجاورة، وهذا خا�سة يف 

لبنــان واالأردن، م��ن اأوجه عدي��دة، من بينها 
اأو�ساع مرتدية لأطفال الاجئن والن�سوة من 

بينهم خا�سة.  

وبالرغم م��ن اأن الأزمة يف �سوريا كانت قد 

جتّلت بدايًة باحتجاج فئات عري�سة من ال�سعب 

عل��ى غي��اب موؤ�س�سات متثيلية كف��وءة و�سّفافة 

ومطالبته��ا باحلرّي��ات ال�سيا�سية، فق��د اأ�سبح 

وا�سح��ًا، بعد اأكرث من �سنتن ون�سف ال�سنة من 

والي��وم تع��اين املناط��ق الت��ي 

تق��ع يف بوؤر الن��زاع امل�سلح يف 

�سوري��ا وه��ي عدي��دة، خ�سائ��ر 

ودم��اراً  الأرواح  يف  يومي��ة 

الأ�سا�سي��ة.   وللبن��ى  للم�ساك��ن 

بينما تتفاقم اأو�ساع الاجئن 

ال�سوري��ن يف الدول املجاورة، 

لبن��ان  يف  خا�س��ة  وه��ذا 

والأردن، م��ن اأوجه عديدة، من 

بينها اأو�س��اع مرتدية لأطفال 

الاجئ��ن والن�س��وة م��ن بينهم 

خا�سة.  
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ّ
العنف امل�سلح، اأن جوهرها اقت�سادّي / �سيا�سي

ال�سوريــة  الأزم��ة  فن�س��وء  الأوىل.   بالدرج��ة 

وتفاقمه��ا يعود اإىل ف�س��ل نظامها ال�سيا�سي يف 

حتقيق تنمي��ة م�ستدامة تواكب م��ا ت�سهده دول 

الع��امل وم��ا يتمتع ب��ه بع�س م��ا يجاورها من 

بل��دان.  وق��د متّثل ه��ذا الف�سل ب�س��ورة وا�سحة 

برف�س موؤ�س�سات الدول��ة واأ�سحاب القرار فيها 

ل�رشاك��ات حقيقي��ة ت�سم��ن احلري��ات العام��ة 

وت�سون ح��ق الإن�س��ان بحياة كرمي��ة، حتد من 

الجتماعي��ة  العدال��ة  وتع��ّزز  والف�س��اد،  الفق��ر 

وتوؤ�س���س لل�سفافي��ة وللم�ساءلة واحلك��م الر�سيد 

وجودة الأداء مناهج ل ُي�ستثنى منها اأحد.

وبينم��ا تفي��د مراجع��ة م��ا مت اإجن��ازه م��ن 

الأن�سط��ة التي ا�ستهدفت اإن�س��اء موؤ�س�سات تعنى 

برتويج العل��وم والتكنولوجيا اأ�س�سًا للتنمية يف 

االأردن ولبنــان و�سوريــا ب��اأن تقدم��ًا ملمو�سًا 
ق��د اأح��دث يف كل من ه��ذه ال��دول، اإل اأن جميع 

املوؤ�س�س��ات الت��ي اأحدث��ت ووثائ��ق ال�سيا�س��ات 

الوطنية التي و�سعت يف كل من االأردن ولبنان 

و�سوريا ل تويل الأهمية الواجبة لتوليد الظروف 
املواتية لابتكار وتعميمه.  وال�سيغ الغالبة يف 

�سيا�س��ات العلوم والتكنولوجي��ا والبتكار فيها 

جميع��ًا تقليدية يف جوهرها ل تخرج كثراً عن 

�سيا�س��ات العل��وم والتكنولوجي��ا الت��ي و�سعت 

مناذجه��ا من قبل ع��دد من املنظم��ات الدولية 

خ��ال ثمانين��ات وت�سعين��ات الق��رن املا�سي.  

ويف معظ��م احل��الت ل يبدو اأن اأي��ًا من اجلهود 

املبذول��ة لعق��د �س��ات وثيق��ة ب��ن موؤ�س�سات 

واملوؤ�س�س��ات  واخلدمي��ة  الإنتاجي��ة  الأعم��ال 

املكلف��ة برعاي��ة اأن�سط��ة العل��وم والتكنولوجيا 

القوال��ب  م��ن  باخل��روج  جن��ح  ق��د  والبتك��ار 

التقليدية التي تنظر اإىل البتكار، الذي من �ساأنه 

حتقي��ق التناف�سي��ة والربحية الازمت��ن للنمو 

القت�س��ادي وتوليد فر�س جدي��دة العمل، على 

اأن��ه نتيجة تقت���رش على اأن�سط��ة البحث العلمي 

دون غ��ره.  ويف الوقت الذي يت��واىل فيه اإيفاد 

اأف��واج الطلبة املتفوقن للح�سول على �سهادات 

عليا يف فروع املعارف العلمية يندر العثور على 

مب��ادرات م�ستدامة ومنتج��ة ت�ستهدف التدريب 

رفيع امل�ستوى يف جمالت التطوير التكنولوجيا 

والبتكار، الذي كثراً ما ُي�ستمد من م�سادر تقع 

خارج منظومات العلوم والتكنولوجيا.  

تق��دم اأزمات كالتي متر بها �سوريا بالأ�سل، 

واالأردن ولبنــان بالتداع��ي، بالرغم م��ن اآثارها 
ال�سلبية، ب��ل ب�ساعتها، فر�سًا لإح��داث تغيرات 

اإيجابية وجوهرية يف كثر من الجتاهات.  لكن 

ا�ستغاله��ا على نحو اإيجابي لي�س بالأمر املوؤكد 

ما مل تت�سافر جهود ن�سبة كبرة من املواطنن، 

ال�سب��اب بوج��ه اخل�سو�س، الذي��ن تتوافر لديهم 

الآم��ال الأك��ر بالعي���س والعمل �سم��ن ظروف 

اأف�سل حتقق تنمية م�ستدامة وت�سمن حياة لئقة.  

ول ب��د لذلك من تو�سي��ع وتعمي��ق دور املجتمع 

املدين يف اإيجاد وحتقيق حلول ناجعة جلملة من 

الأزمات التي واجهت وتواجه التنمية يف الباد.  

وم��ن ال�رشوري اأن ي�ستند الكثر من هذه احللول 

اإىل مدخات العل��وم والتكنولوجيا والبتكارات 

احلديثة كي يكتب لها النجاح والدميومة.  

ول ب��د ك��ي يت�سن��ى الو�س��ول اإىل مرام��ي 

�سيا�س��ات  �سياغ��ة  م��ن  امل�ستدام��ة  التنمي��ة 

تكف��ل تطوير الق��درات العلمي��ة والتكنولوجية 

عل��ى ال�سعيد املحلي والوطن��ي وت�سمح بن�سوء 

�رشاك��ات م��ع املوؤ�س�س��ات وال��دول التي متتلك 

تت�س��ف  الت��ي  املج��الت  مفي��دة يف  ق��درات 

القت�سادي��ة  التنمي��ة  اأج��ل  م��ن  بالأولوي��ة 

والجتماعي��ة الوطنية.  كذل��ك ل بد اأن تتحلى 

ه��ذه ال�سيا�س��ات بق��در كب��ر م��ن املرونة كي 

يت�سنى لها التفاعل مع ظروف تتغر با�ستمرار 

على كثر من الأ�سعدة.  وي�ستوجب هذا اإحداث 

بنى موؤ�س�سية متخ�س�س��ة يف �سيا�سات العلوم 

والتكنولوجيا والبتكار ت�سمن يف الوقت ذاته:

- التو�س��ل اإىل معطي��ات موثوق��ة ح��ول 

العل��وم  يف  واملرتقب��ة  الراهن��ة  الق��درات 

والتكنولوجيا والبتكار؛

جم��الت  يف  امل�ستقب��ل  ا�ست���رشاف   -

العلوم والتكنولوجي��ا والبتكارالتي تتميز 

باأولويتها �سمن �سيا�سات التنمية الوطنية؛
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- ت�س��ارك الأط��راف املعني��ة، يف الداخ��ل 

واخل��ارج، بالو�س��ول اإىل مقاربات ناجعة 

يف خمتلف املجالت؛

- اإط��اق مبادرات ت�سته��دف التو�سل اإىل 

فة ت�سرتك بتنفيذها املوؤ�س�سات 
ّ
غايات معر

املعنية بالعلوم والتكنولوجيا والبتكار.

العلمي��ة  الق��درات  بن��اء  حماذي��ر  م��ن 

ب�سيا�س��ات  الهت��داء  دون  والتكنولوجي��ة 

وطني��ة �ساملة التي تكرر ذكره��ا يف الأدبيات 

املخت�س��ة ت�ستت وتبعرث اجله��ود التي تبذلتها 

املوؤ�س�س��ات املعني��ة مم��ا يعرقل ويح��ول دون 

منظوم��ة  لتكوي��ن  الرامي��ة  امل�ساع��ي  جن��اح 

وطني��ة متكامل��ة وفاعل��ة للعل��وم والبتك��ار 

العل��وم  �سيا�س��ات  اأن  ومب��ا  والتكنولوجي��ا.  

والتكنولوجي��ا والبتك��ار تت�سّم��ن بال�رشورة 

اأ�س�س��ًا لقيا���س الأداء وتقييمه ف��اإن غياب هذه 

ال�سيا�س��ات يوؤدى حلرم��ان املوؤ�س�سات املعنية 

م��ن الأط��ر املرجعي��ة الازمة لتقيي��م اأعمالها 

وال�سعي لتحقيق م�ستويات اأف�سل من الأداء.

واملوؤ�س�سات املعنية ببناء القدرات العلمية 

والتكنولوجي��ة تعاين قب��ل كل �سيء من ق�سور 

امل��وارد امُلكر�س��ة له��ا، وم��ن ت�رشزمه��ا، ومن 

�سع��ف التن�سي��ق حتي ب��ن اجله��ات املمعنية 

ب�س��وؤون مرتبطة ومت�سابك��ة.  وكثراً ما ت�ستمد 

موؤ�س�س��ات الأعم��ال قدرتها عل��ى التناف�س مع 

بع�سه��ا البع���س وم��ع مثياته��ا يف اخل��ارج 

بال�ستناد اإىل ال�سات التي تعقدها مع الفئات 

احلاكم��ة؛ فت�ستغل �ساته��ا بال�سيا�سين ومن 

يحي��ط بهم م��ن اأ�سح��اب النفوذ �سم��ن �سبكة 

منافع متبادلة، ت�س��م اأحيانًا من الأكادميين 

والعلمين من يتقبل التخلي عن العقلية العلمية 

وم��ا ي�سحبه��ا ع��ادة م��ن اأخاقي��ات، �سم��ن 

منظومة من العاق��ات الريعية ل تت�سع لقواعد 

املعرفة والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي 

الوطني��ة، اإل ما يخدم النظ��م امل�سيطرة، �سمن 

بيئات مناه�سة لابتكار اأ�سًا.  

اإن ا�ستمرار مثل ه��ذه املمار�سات لن يحول 

دون تولي��د قي��م اإ�سافي��ة تتاأت��ى ع��ن الأن�سطة 

الإنتاجي��ة واخلدمية التي تقوم به��ا موؤ�س�سات 

القطاع��ن الع��ام واخلا�س وح�سب ب��ل ل بد اأن 

ت��وؤدي مزي��د م��ن الرتاج��ع يف حم��اور التنمية 

املختلف��ة ومزي��د م��ن التك��ال عل��ى امل�سادر 

اخلارجية للمعونة باأنواعها مع ما ي�ساحب ذلك 

من تداعيات على ربحي��ة الأن�سطة القت�سادية 

وفر�س العمل التي ينبغي اأن توّلدها.  

ومن الوا�سح اأن اخلط��وات التي اتخذت يف 

البلدان الثاثة ل�سياغة �سيا�سات وطنية للعلوم 

والتكنولوجيا والبتكار ولتطوير اأداء موؤ�س�سات 

التعلي��م والعل��وم والتكنولوجي��ا ولإن�س��اء بنى 

موؤ�س�سي��ة جديدة ت�سع��ى لنقل ون���رش املعارف 

العلمي��ة والتكنولوجي��ة وا�ستثماره��ا ولإطاق 

مبادرات ترمي لتحفيز البتكار، ما زالت بعيدة 

كل البعد ع��ن الوفاء بالحتياجات امللحة على 

اأك��رث من �سعي��د ويف العدي��د م��ن الجتاهات.  

���س لإجناح هذه اخلط��وات يبقى 
ّ
فالدع��م املكر

حم��دوداً والتوجه��ات املتخ��ذة ي�سيط��ر عليه��ا 

جانب العر�س ل الطلب، ولذا فاإن ما ينجم عنها 

يبقى قا�رشاً عن مواجهة طيف متزايد الت�ساع 

من التحديات الداخلية واخلارجية.

ت�ستوج��ب معاجلة هذه التحدي��ات القيام 

ت�ستنه���س  ومتكامل��ة  عاجل��ة  مبب��ادرات 

اجله��ود وتوجهه��ا نح��و اخل��روج ب�سيا�س��ات 

وممار�س��ات اأك��رث فاعلي��ة من كل م��ا م�سى؛ 

 موؤ�س�سي��ة م�ستحدث��ة م��ن 
ً
تكف��ل ت�سيي��د بن��ى

م��دن للعلوم والتكنولوجي��ا وحدائق لابتكار 

وحتف��ز  اخلا���س  القط��اع  موؤ�س�س��ات  ت�س��م 

م�ساهمته يف بن��اء القدرات الوطني��ة العلمية 

والتكنولوجي��ة والبتكاري��ة، وذل��ك يف ظ��ل 

ت�رشيع��ات ونظ��م للحوكمة ت�سم��ن ال�سفافية 

ومراقب��ة الأداء وامل�ساءل��ة.  كم��ا تتطلب بناء 

وتوطي��د �رشاك��ات اأك��رث فاعلي��ة ب��ن جهات 

عدي��دة تت�سم��ن املجتم��ع امل��دين، وبخا�سة 

من��ه الهيئ��ات والتجمع��ات والنقاب��ات الت��ي 

متّث��ل العلمي��ن والعامل��ن يف جم��الت نقل 

وتطوي��ر وا�ستثم��ار التكنولوجي��ا.
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 التكامل املفقود بني التعليم والبحث العلمي
و�سوق العمل والتنمية يف اململكة العربية ال�سعودية 

والإمارات العربية املتحدة

حالتان درا�سيتان
عن منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 186186

ر الفائق على كافة الأ�صعدة 
ّ
اإن �صم��ة ع�رسن��ا الراهن هي التغّي ال�رسيع والتط��و

العلمية والتقنية واملعلوماتية والقت�صادية وغيها، وتفاعلها مع بع�صها البع�ض.  

وتتطل��ب مواكبة التّغ��ي وا�صتثمار التطور عماًل دوؤوبًا وم�صتم��راً لإحداث اإ�صالحات 

تط��ال قطاعات كث��ية، ويف مقدمتها املنظوم��ات التعليمية والبحثي��ة والتدريبية 

والتاأهيلية دون اإغفال احللقات املت�صلة بها، لكونها ينبوع التغذية الكمية والنوعية 

بالراأ�صمال الب�رسي القائد واملحرك لرتوؤ�ض اآلة التغيي والتطوير.

كم��ا اأدت العومل��ة وان�صمام دول اخللي��ج العربية ملنظمة التج��ارة العاملية اإىل 

مواجهته��ا ل�صغ��وط وحتّديات اأحيانًا م�صرتكة واأخ��رى تخت�ض بدولة خليجية دون 

الأخرى ول �صبيل لتجاوزها دون اتخاذ اإجراءات جذرية مبنية على درا�صات معّمقة 

لواق��ع القطاع��ات املنوطة بتكوي��ن وت�صكيل امل��وارد الب�رسية؛ التعليمي��ة والبحثية 

والتدريبية ما يت�صل بوظائفها وخمرجاتها.

اإن خ�صو�صي��ة اقت�صاديات دول اخلليج العرب��ي القائمة على الريعية املقت�رسة 

عل��ى منتجاتها النفطي��ة، يف الغالب، تتطّل��ب روؤية تتجاوز يف مداه��ا عقود قادمة 

لإحالل موارد بديلة، واأخذ زمام املبادرة باإجراء اإ�صالحات تطال اأوًل وتطال ثانيًا 

منظومات التعليم مب�صتوياته املختلفة لتخطي معوقات التنمية والبطالة وا�صتدراك 

ركب املجتمعات القائمة على املعرفة.

مقدمة
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لق��د اأَْوفت حكوم��ات دول اخللي��ج العربي مبعظ��م التزاماته��ا يف تاأ�صي�ض البنى 

التحتي��ة للتعليم. واأحرزت يف ه��ذا ال�صياق جناحات كبية تقا�ض بحداثة هذه الدول 

م��ن جهة، وغي��اب �صابق كل��ي ِلُبنى ومتطلب��ات املوؤ�ص�ص��ات التعليمي��ة قبل ر�صوخ 

كيانات هذه الدول من جهة اأخرى، كما �صيت�صح يف �صياق هذا امللف.  غي اأن تباين 

التوزيعات ال�صكاني��ة وامل�صاحات اجلغرافية يف هذه الدول فر�صت حتديات خمتلفة 

م��ن بلد خليجي لآخر.  فاململكة العربية ال�صعودية – على �صبيل املثال – التي تبلغ 

م�صاحته��ا 2.41 ملي��ون كم2، وت�صغل لوحده��ا اأربعة اأخما�ض �صب��ه جزيرة العرب، 

ويقطنه��ا اأكرث م��ن 28.4 مليون ن�صمة، ل يج��وز مقارنته��ا ب�صقيقاتها اخلليجيات 

كقطر اأو البحرين اأو غيهما. لأن هذا المتداد ال�صا�صع مقابل عدم الكثافة ال�صكانية 

فيه��ا يحتم تباع��د مدنها وقراها وهجرها.  اإ�صافة اإىل تبعرث �صكانها وهو ما يجعل 

اإجن��ازات التعليم وحمو اأمي��ة اأبنائها لي�ض مبجال مقارنة م��ع ال�صقيقات الأخريات 

وله��ذا وبالرغم م��ن املالمح امل�صرتكة الكث��ية واأحيانًا التطابق �صب��ه الكبي اإل اأن 

درا�ص��ة وحتلي��ل عنا�رس التنمي��ة الأ�صا�صية يف ه��ذه املنطقة ل ياأت��ي اإل من خالل 

تناوله��ا مبع��زل ع��ن بع�صه��ا ب�صب��ب ما مّت��ت الإ�ص��ارة اإليه م��ن تباين��ات �صكانية 

وجغرافية، رغم �صمات الت�صابه الكثية الأخرى.

ولهذا ف�صيتناول هذا امللف اململكة العربية ال�صعودية والإمارات العربية املتحدة 

مع مقاربة املقارنة بني دول اخلليج الأخرى كلما كان ذلك مفيداً لتغطية مادة هذه 

الدرا�صة.
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اأوًل: اململكة العربية ال�سعودية
العربية  اململكة  يف  التعليم   -  1

ال�سعودية
التطّور: �سريورة   1-1

اختل��ف تاريخ التعليم يف اململكة العربية 

ال�صعودي��ة ح�صب مناطقها اجلغرافية ال�صا�صعة، 

فقب��ل توحيد اململكة على ي��د امللك عبد العزيز 

ب��ن عب��د الرحم��ن )طّي��ب اهلل ثراه( ك��ان مركز 

الن�صاط التعليمي يف منطقة جند ببلدة الدرعية 

موط��ن اأ���رسة اآل �صع��ود حي��ث يذك��ر امل��وؤرخ 

كلوران�صيز يف كتاب��ه املطبوع يف اأوائل القرن 

التا�ص��ع ع�رس ع��ن الدرعي��ة اأن "عر�صها ن�صف 

فر�ص��خ وطولها ثالث��ة اأ�صع��اف عر�صها، متتد 

ب��ني حي��ني وفيه��ا ثماني��ة وع���رسون م�صجداً 

  مما يوحي بقدم التعليم يف 
وثالثون مدر�صة"1

جند قبل توحيد اململك��ة.  وبعد توحيد اململكة 

اأن�ص��اأ امللك عب��د العزيز مديري��ة املعارف عام 

)1926م/1344ه���( ويف العام التايل ولدت 

فك��رة املل��ك لإن�صاء املعه��د العلم��ي ال�صعودي 

لتخري��ج معلمني نظراً خللو املدار�ض البتدائية 

املعلم��ني  م��ن  احلج��از  يف  اآن��ذاك  والأولي��ة 

املتعلم��ني فك��ان لب��د م��ن ا�صتجاب��ة مديرية 

املعارف لهذه العقب��ة باإن�صاء هذا املعهد الذي 

ُيع��د معهداً لإعداد املعلم��ني، ومّت افتتاحه عام 

)1929م/1347ه���( واحتفل املل��ك بتخريج 

اأول دفع��ة من��ه ع��ام )1932م / 1350ه���( 

وعددها )23( طالبًا.

اإن تاأ�صي���ض املعه��د العلم��ي ال�صع��ودي كان 

منعطفًا يف تاريخ التعليم يف اململكة، حيث قفزت 

املدار�ض البتدائية من اأربع مدار�ض عام )1926م 

اح��دى ع���رسة مدر�ص��ة ع��ام  اإىل  / 1344ه���( 

)1928م / 1346ه�(وو�صلت اإىل )306( مدر�صة 

. 
2
عام )1953م / 1372ه�( عند رحيل امللك

اأم��ا القف��زة الثاني��ة يف تط��ّور م�ص��ية التعلي��م 

يف اململك��ة فق��د ج��اءت نتيج��ة اإن�ص��اء مدر�صة 

ع��ام  تاأ�ص�ص��ت  والت��ي  البعث��ات  حت�ص��ي 

)1935م/1354ه���(، وُتع��د ه��ذه املدر�صة من 

اأب��رز الإجن��ازات التعليمي��ة يف عه��د املل��ك عبد 

العزيز لأنها �صاهمت مبا�رسة يف تنمية الكفايات 

الب�رسي��ة للمملك��ة النا�صئ��ة م��ن خ��الل تنظي��م 

البعث��ات اخلارجية لل�صب��اب ال�صعودي وعودتهم 

لتحّمل تبعات بناء الدولة العلمي احلديث.

اإن�ص��اء  م��ع  اأر�ص��ت ه��ذه اخلط��وة،  وق��د 

املعهد العلم��ي ال�صعودي، حج��ر الأ�صا�ض يف 

بن��اء منظومة التعليم يف اململك��ة، فاإذا كان 

املعه��د العلمي ال�صع��ودي ُيعد دعام��ة اإن�صاء 

�صني له، فاإن 
ّ
التعلي��م البتدائي واإع��داد املدر

مدر�ص��ة حت�ص��ي البعثات ق��د اأ�ص�ص��ت لقواعد 

مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي يف النظام 

  احل��ايل لأن خريجيها 
3
التعليم��ي ال�صع��ودي

الإع��دادي والثان��وي  التعلي��م  حمل��وا ع��بء 

بالإ�صاف��ة اإىل تقّل��د م�صوؤولي��ات هام��ة يف 

القطاع��ات الأخرى للدولة النا�صئة – اململكة 

العربية ال�صعودية.

فالتعلي��م النظام��ي يف اململك��ة العربي��ة 

ال�صعودية يعود اإذن اإىل بدايات القرن املا�صي 

عمومًا، وقبل ذلك كان مقت�رساً على الكتاتيب.

اإل اأنه بعد توحيد اململكة العربية ال�صعودية 

واكت�صاف النفط وت�صدي��ره وا�صتثماره كمورد 

اقت�ص��ادي اأ�صا�ص��ي ب�ص��ورة مبا���رسة اأو غ��ي 

مبا���رسة، توّجه��ت جه��ود اململك��ة اإىل اإي��الء 

التعلي��م حم��ور اهتمامه��ا، حي��ث اأدرك��ت اأن 

 لن يتحق��ق اإل من 
ّ
�صبيله��ا اإىل التط��ور والنمو

بواب��ة التعلي��م، وق��د ا�صتعانت يف بداي��ة الأمر 

1 -  Corancez، Olivier de: Histoire de Wahabis depuis leur Origines jusqua la fin de 
1809.  Paris de l’imprimerie de Crapelet، 1810.

1386ه�، وزارة املعارف، مركز املعلومات. 2 - تقرير عام عن التطور البتدائي، ن�صاأته وتطّوره، الريا�ض 
1407ه�. اأبو را�ض وبدرالدين الديب،  3 - كتاب امللك عبد العزيز والتعليم، تاأليف عبد اهلل �صعيد 
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1345ه�(. اأن�صئ عام )1927م /  1 - املعهد العلمي ال�صعودي 
اأبرز  من  املدر�صة  هذه  وتعد  1354ه�(،   / )1935م  عام  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  البعثات  حت�صي  مدر�صة    -  2

الإجنازات يف تنمية الكفايات الب�رسية يف وقت مبكر وحتملهم تبعات بناء الدولة.

3 -  امل�صدر: وزارة الرتبية والتعليم، ومركز مدار لالأبحاث والتطوير: تقرير اقت�صاد املعرفة يف اململكة العربية ال�صعودية 
للعلوم والتقنية – الف�صل ال�صاد�ض – قطاع التعليم 2013م.

2012م. – تقرير عام  – موؤ�رسات التنمية الب�رسية الأوىل  4 - برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 
5 - Global Innovation Index )2011(.

ب��دول اجلوار العربية الت��ي �صبقتها يف م�صمار 

التعليم لإر�صال املعلمني وامل�صت�صارين يف هذا 

املجال.

فاململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة - وين�صحب 

التع��اون  منوذجه��ا عل��ى بقي��ة دول جمل���ض 

اخلليج��ي – قد �صلكت م�ص��ار التعليم من خالل 

اجتاهني معًا:

)البتدائي��ة،  املدار���ض  افتت��اح  الأول: 
الإعدادية، الثانوية( من جهة، واملعاهد الكفيلة 

.
1
بتخريج املعلمني من جهة اأخرى 

الث��اين: اإر�ص��ال البعث��ات التعليمي��ة اإىل 
الدول العربية وغيها عن طريق اإن�صاء وحدات 

اإداري��ة تت��وىل الإر�ص��ال والإ���رساف عل��ى هذه 

.
2
البعثات 

وقطعت م�ص��ية التعليم م�صاراً ناجحًا ويف 

وقت مبك��ر يف جميع دول اخلليج حتى و�صلت 

اإىل ما هي عليه.

اململكة  يف  العام  التعليم   2  -  1
العربية ال�سعودية:

يف  الأ�صا�صي��ة  التنمي��ة  جه��ود  ترّك��زت 

تاأ�صي�صه��ا  من��ذ  ال�صعودي��ة  العربي��ة  اململك��ة 

على دع��م م�صية التعلي��م واإعطائه��ا الأولوية 

املطلق��ة.  فمن��ذ توحي��د اململك��ة واإىل الوق��ت 

الراهن مل يتوقف تنامي الدعم للتعليم على كل 

م�صتوياته.

ت�صي اإح�ص��اءات العام 2011 / 2012م. 

يف اململكة اإىل جت��اوز جمموع تالميذ وطالب 

التعليم العام وريا�ض الأطفال )5.187.498( 

طالبًا وتلميذاً وفق التوزيع التايل:

مليزاني��ة  املئوي��ة  الن�صب��ة  وبلغ��ت 

التعلي��م من جمم��ل الناجت املحل��ي الإجمايل 

)عل��ى �صبي��ل املقارنة مع الدولة 
 3

 %  7.24
الأوىل يف ترتي��ب ال��دول يف الإنف��اق عل��ى 

 ومبا يعادل 
4
التعليم وهي الرنوي��ج 7.3 %(

)204( ملي��ار ريال وبن�صبة منو تعادل 2 % 

عم��ا اأنف��ق عل��ى التعلي��م م��ن ميزاني��ة عام 

2012م. )168.6 ملي��ار ريال(.  وت�صتقطع 
قيمت��ه  م��ا  2013م.  لع��ام  التعلي��م  ح�ص��ة 

25 % من ميزانية اململكة العربية ال�صعودية 
مم��ا جعلها تتب��واأ املرتب��ة ال�صاد�ص��ة عامليًا 

ب��ني 125 دول��ة يف الع��امل، والأوىل خليجيًا 

وعربي��ًا يف حج��م الإنف��اق عل��ى التعليم من 

الدخل الوطني الإجمايل، وقد ح�صلت اململكة 

عل��ى درجة 84.4 /100 وف��ق معايي دليل 

.  كما �صغل اأكرث من ن�صف 
 5

البتك��ار العاملي

ملي��ون �صخ���ض وظائ��ف التعلي��م الع��ام يف 

اململك��ة توزعوا عل��ى 34749 مدر�صة ت�صم 

276400 ف�صل درا�صي. وعند احت�صاب ن�صبة 

جدول
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املعلم��ني للطالب يف اململكة من خالل توّزع 

اأع��داد العامل��ني بالتعلي��م على ع��دد الطالب 

الإجم��ايل يت�ص��ح اأن ن�ص��ب املعلمني للطالب 

يف اململكة على ال�صورة التالية:

وتعت��ر ه��ذه الن�صب جي��دة ب�ص��ورة عامة 

غي اأن البيئ��ة اجلغرافية للتعليم يف اململكة ل 

ت�صاعدها عل��ى اأن تكون ه��ذه الن�صب متقاربة 

يف اأرج��اء اململك��ة الوا�صع��ة النت�ص��ار.  فكما 

مّت��ت الإ�ص��ارة اإليه فاإن اأع��داد الطالب يف عدد 

كب��ي من املدار�ض يف الهجر والقرى تعاين من 

نق�ض اأعداد الطالب مقابل املعلمني مما يجعل 

ه��ذه الن�صب��ة بعيدة ع��ن الواقع وه��ي اأقل من 

ذلك اأحيانًا بكثي. يف حني اأنه باملدن الكرى 

والتجمع��ات ال�صكانية العالي��ة الكثافة ترتفع 

ه��ذه الن�صب��ة عن املتو�ص��ط امل�صار اإلي��ه ب�صكل 

كبي.  وهذا ما يجعل الدللت امل�صتخل�صة من 

ن�صب املعلمني للطالب – وهي موؤ�رسات نوعية 

هامة لتقومي العملية الرتبوية – لي�صت دقيقة.

وف��ق دليل البتك��ار العامل��ي ال�صادر عام 

2011م.  جاء ترتيب اململكة عامليًا بني 125 

دول��ة يف ن�صب التالمي��ذ للمعلمني 36 ومنحت 

اململك��ة عالم��ة 90.02 /100 واأورد التقرير 

اأن اإح�صاءات��ه تغط��ي ع��ام 2009م. ون�صب��ة 

الط��الب لك��ل معل��م 9.62.  ومقارن��ة مع دول 

اخللي��ج فق��د احتلت اململكة املرك��ز الثالث بعد 

الكوي��ت وقطر. ويف ما يل��ي مقارنات بني دول 

اخللي��ج يف موؤ���رس ن�صب التالمي��ذ اإىل املعلمني 

وفق بيانات عام 2009م. فيما عدا البحرين.

وي�صتغ��رق العام الدرا�صي للتعليم العام يف 

، وُيعد 
1
اململك��ة العربية ال�صعودي��ة 178 يومًا 

عامه��ا الدرا�ص��ي م��ن اأق���رس الأع��وام مقارنة 
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بالدول الأخرى من حي��ث عدد الأيام الدرا�صية 

ال�صنوية.

م��ن جمم��ل البيان��ات ال�صابق��ة يت�ص��ح 

حجم اجلهود التي بذلت يف اململكة العربية 

��ة تتب��واأ 
ّ
اإجن��ازات كمي ال�صعودي��ة لتحق��ق 

ب�صببه��ا مكان��ة متقدم��ة ب��ني دول الع��امل 

يف اإيالئه��ا التعلي��م يف �ص��دارة اأولوياته��ا 

التنموية.

فهل قارب موؤ�رس اإجن��ازات اململكة الكمية 

يف جم��ال التعليم الع��ام طموحاتها الكيفّية اأو 

النوعّية؟

لقد بلغت ن�صبة اللتحاق ال�صايف بالتعليم 

له��ذا  يخ�صع��ون  مم��ن   %  96.6 البتدائ��ي 

امل�صت��وى، ون�صب��ة الذي��ن ي�صل��ون منه��م اإىل 

2
ال�صف اخلام�ض 98.3 %.

لق��د اأثم��رت ه��ذه اجله��ود الكب��ية املكّر�صة 

نح��و التعلي��م اإىل اأن يبلغ معدل الإمل��ام بالقراءة 

والكتاب��ة للبالغني فوق �ص��ن 15 عامًا 86.6 % 

الفئ��ات  ل��دى الأ�صخا���ض م��ن    
2
2010م ع��ام 

العمري��ة م��ا ب��ني )16 – 24( عام��ًا م��ا ن�صبت��ه 

98 % لدى اجلن�ص��ني تقريبًا.  حيث بلغت ن�صبة 
الن�ص��اء اإىل الرجال ممن يلّمون بالقراءة والكتابة 

3
لنف�ض الفئة العمرّية 98.6 %.

كم��ا بلغ متو�ص��ط �صن��وات الدرا�ص��ة للفرد 

8.48 �صن��ة  يف اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة 

مم��ا جعلها حتتل املرتب��ة اخلم�صني بني 125 

 وبلغ مع��دل اللتحاق 
4
دول��ة م��ن دول الع��امل

بالتعلي��م الثان��وي من ال�رسيح��ة املعنية بهذا 

امل�صت��وى من جمم��وع ال�صكان 32.78 % يف 

.
4
عام 2011م

1 -  د. حممد بن ح�صن ال�صائغ، عامنا الدرا�صي واأعوامهم، جريدة الريا�ض 6/6/2010م العدد 15322.
http://www.alriyadh.com/2010/06/06/article532345.html

العزيز  عبد  امللك  ملدينة  مقدم  تقرير  2012م،  فراير   / كومباين  اأند  بوز  2010/2011م،  العاملي  البتكار  دليل   -  2
للعلوم والتقنية.

.)UNESCO 2010 م.  اإح�صائيات منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليون�صكو    - 3
للعلوم  العزيز  عبد  امللك  ملدينة  لها  تقرير  يف  كومباين  اأند  بوز  – اأوردته  – 2011م   2010 العاملي  البتكار  دليل    -  4

والتقنية )2012م(.

اإن جممل املوؤ�رسات التي �صبق ذكرها تدل 

ب�صورة قاطعة على اأن اململكة حققت معدلت 

تنموية )كمّية( مذهلة يف هذا ال�صياق اإذا ما اأخذ 

يف العتب��ار التحديات ال�صكاني��ة واجلغرافية 

الت��ي تخ�صع لها.  ف��اإذا متثلناحقيقة اأن هناك 

الآلف م��ن الهج��ر املتناث��رة وعل��ى م�صافات 

متباع��دة يف اأرج��اء اململكة والت��ي ل يتجاوز 
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�صك��ان اأي منه��ا مئ��ات الأ�صخا���ض والو�صول 

اإليها ي�صتغ��رق �صاعات جتّلى حجم الإجناز يف 

اإي�صال التعلي��م ملثل هذه القرى والهجر ومدى 

تكلفت��ه عل��ى الدولة، لأن املدر�ص��ة الواحدة يف 

ه��ذه الأ�صقاع قد ل يرتاده��ا اأكرث من ع�رسات 

الطالب.

مراحل التعليم العام واأنواعه   1-2-1
وبع�س موؤ�سراته النوعية:

يت��وّزع التعلي��م العام يف اململك��ة العربية 

ال�صعودية على ثالث مراحل، وهي:

املرحل��ة البتدائي��ة وت�صتغ��رق الدرا�ص��ة فيها 

�صت �صن��وات، تليها املرحل��ة املتو�صطة ملدة ثالث 

�صنوات، واأخياً املرحلة الثانوية وتنتهي باحل�صول 

على ال�صهادة الثانوية بعد ثالث �صنوات.

العربي��ة  اململك��ة  يف  املدار���ض  ع 
ّ
وتتن��و

ال�صعودية ما بني ثالثة اأنواع: مدار�ض حكومية 

تتب��ع القط��اع الع��ام، ومدرا�ض اأهلي��ة للقطاع 

اخلا���ض وتقدم املناهج العام��ة ولها اأي�صًا اأن 

تخت��ار مناهج دولية وتخ�ص��ع عندئٍذ ملعاملة 

وزاري��ة  ا�صرتاط��ات  م��ع  الأجنبي��ة  املدار���ض 

لتدري�ض مواد اللغة العربية والرتبية الإ�صالمية 

والعلوم الجتماعية املق��ررة يف التعليم العام 

احلكومي.  اأم��ا النوع الثالث من املدار�ض فهي 

املدار�ض الأجنبية وعادة ما ترتادها اجلاليات 

�ض وفق مناهج دولها، ول يجوز 
ّ
الأجنبية وتدر

لها اأن تقبل الط��الب ال�صعوديني اإل يف حالت 

معّين��ة ومل��دة ترتهن مبرحل��ة انتقالية حمددة 

ليتمكن الطالب بعدها من الندماج واللتحاق 

بالتعليم ال�صع��ودي، وتلتزم املدار�ض الأجنبية 

يف اململكة بتدري�ض طالبها ح�صة واحدة على 

الأقل اأ�صبوعيًا لتعليم اللغة العربية واحل�صارة 

الإ�صالمية وجغرافيا وتاريخ اململكة.

عل��ى  والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  وت���رسف 

الأنواع التالية من املدار�ض الأهلية:

- النهاري��ة الت��ي ت�صم املراح��ل الدرا�صية 

الثالث.

- الليلية الأهلية للبنني فقط.

- مدار���ض حتفيظ الق��راآن الك��رمي والعلوم 

العربية.

- مدار�ض الرتبية اخلا�صة.

ي�ص��ي اآخ��ر تقارير التنمي��ة الب�رسي��ة الذي 

اأ�صدرته )UNDP(  العام 2013 عن موؤ�رسات 

التنمي��ة الب�رسية واملركب م��ن 11 موؤ�رساً ويف 

التعلي��م وال�صح��ة والدخ��ل والفق��ر  مقدمته��ا 

والتقنية والبتكار وغيها اإىل اأن اململكة حتتل 

املرتبة 57 بني جميع دول العامل.

وق��د اأورد التقرير جمموع��ة من املوؤ�رسات 

ذات الدلل��ة النوعي��ة ع��ن التعلي��م الع��ام يف 

اململك��ة العربية ال�صعودية نذكر منها اأن معدل 

�صن��وات الدرا�ص��ة للبالغني 7.8 اأع��وام ون�صبة 

املت�رسب��ني من املدار���ض البتدائي��ة 6.7 %، 

والن�صب��ة الإجمالي��ة م��ن اجلن�ص��ني لاللتحاق 

بالتعليم 84 %، ون�صبة املعلمني يف املدار�ض 

البتدائي��ة ممن خ�صعوا للتدري��ب على التعليم 
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91.5 %.  وتع��دُّ حم�صلة التنمي��ة الإجمالية 
يف التعلي��م للمملكة مقارنة بدول العامل �صمن 

مع��دلت التنمية املتو�صط��ة حيث ح�صلت على 

دول  ب��ني   56 وترتيبه��ا   %  0.689 درج��ة 

الع��امل.  علمًا ب��اأن متو�صط املع��دل العايل جداً 

للتنمي��ة ه��و 0.894 %، والعايل 0.715 %، 

واملتو�صط 0.561 %.

وللوق��وف على نوعي��ة التعلي��م البتدائي، 

فاإن املوؤ���رس الأكرث ا�صتخدامًا ل��دى املنظمات 

الدولي��ة يعتم��د عل��ى م�صت��وى تعلي��م مادت��ي 

الريا�صي��ات والعل��وم. ومن خالل ه��ذا املوؤ�رس 

يت�صح اأن اململكة قد اأدركت اأن حت�صيل اأبنائها 

حي��ث  متوا�صع��ًا  ك��ان  املجال��ني  هذي��ن  يف 

اأورد تقري��ر التناف�صي��ة العامل��ي لع��ام 2011 

/2012م. اأن اململك��ة احتل��ت ع��ام 2009م. 

املرك��ز 85 بني 142 دول��ة ثم تقدمت يف عام 

2011 /2012م. اإىل املرك��ز 27 ويف نف���ض 
ال�صياق فقد احتل��ت املركز 70 بني 142 دولة 

يف موؤ���رس نوعية النظ��ام التعليمي وقفزت اإىل 

.
1
املركز 25 يف عام 2011 /2012م

لق��د اأدركت اململكة اأن حتولها نحو جمتمع 

املعرف��ة، واقت�ص��اد قائم عل��ى املعرفة يتطّلب 

منه��ا جهوداً كبية يف جم��ال التعليم على كل 

م�صتويات��ه ولهذا تبنت اململك��ة م�رسوعًا كبياً 

لالرتق��اء مب�صت��وى التعليم الع��ام اإىل درجات 

رفيع��ة �صمن ال��دول الأكرث تط��وراً يف تعليمها 

العام ور�صدت له ت�صعة مليارات ريال �صعودي 

واأطلق على امل�رسوع: م�رسوع امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز لتطوي��ر التعليم "تطوي��ر" ويتناول 

ه��ذا امل�رسوع الكب��ي اأركان التعلي��م مبجملها 

وهي: البني��ة التحتية املتمثل ببن��اء املدار�ض 

املطابقة للمعايي العاملية )بناء 539 مدر�صة 

جدي��دة للبنني والبنات، تنفي��ذ 1900 مدر�صة 

.
2
واإعادة تاأهيل 2000 مدر�صة(

اأم��ا الركن الثاين فهو املعلم وتطوير اأدائه.  

وق��د و�صع��ت برامج كث��ية لتطوي��ر املعلمني 

وابتعاثه��م للتدريب يف الغرب.  والركن الثالث 

يف م�صية "تطوير" تتناول اإعادة بناء املناهج 

على اأحدث الأ�ص�ض والأ�صاليب الرتبوية لتواكب 

متطلبات الثورة العلمية والتقنية التي تع�صف 

بالعامل.

ويف ه��ذا الإط��ار فقد �صهد الع��ام الدرا�صي 

2011 /2012م. بداية تطبيق م�رسوع تطوير 
التعليم الثانوي ال��ذي ي�صتهدف بناء �صخ�صية 

النف�صي��ة  املتع��ددة:  جوانبه��ا  م��ن  الطال��ب 

واجل�صدي��ة واملعرفي��ة مع تزوي��ده باملهارات 

الالزمة.  ويعتمد امل�رسوع على نظام املقررات 

ال��ذي يت�صم��ن ث��الث جمموعات تت��وّزع على 

.
3
ف�صول �صنوات الدرا�صة الثانوية الثالث

يف ه��ذا الإط��ار فق��د ُبِذل��ت جه��ود كبية 

لتوظي��ف تقني��ة املعلومات يف قط��اع التعليم 

العام وتبّنت احلكومة توفي قرابة 140.000 

تاأ�ص���ض امل���رسوع عل��ى نظام املقررات ويتكون من ث��الث جمموعات منها تتوزع على ف�صول �صن��وات الدرا�صة خالل 

املرحل��ة الثانوي��ة )3 �صن��وات( وه��ذه املجموعات ه��ي: املق��ررات الدرا�صية امل�صرتك��ة )130 وحدة درا�صي��ة( وجمموعة 

املق��ررات الدرا�صي��ة التخ�ص�صية الإجبارية وت�صمل م�صارين رئي�صني خمتلفني هما م�ص��ار العلوم الإن�صانية وم�صار العلوم 

الطبيعي��ة )60 وح��دة درا�صية لكل م�صار( ث��م جمموعة املقررات الختيارية يف اإطار هذي��ن امل�صارين اأي�صًا )10 اإىل 25 

وحدة درا�صية ميكن اختيارها من اأي من امل�صارين الإجباريني(.  م�صار العلوم الطبيعية يركز على الريا�صيات والفيزياء 

والكيمياء والأحياء وتقنية املعلومات واللغة الإجنليزية.  وم�صار العلوم الإن�صانية يركز على اللغة العربية والجتماعيات 

والعلوم الإدارية وال�رسعية بالإ�صافة اإىل تقنية املعلومات اأي�صًا واللغة الأجنبية.

م�سروع تطوير التعليم الثانوي
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يف  كب��ية  جه��ود  ُبِذل��ت 

اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة 

لتوظي��ف تقني��ة املعلوم��ات 

الع��ام  التعلي��م  قط��اع  يف 

وتبن��ت احلكومة توفي قرابة 

للتعليم  حا�صوب   140.000
م��ن 2011م. وحت��ى نهاية 

ذل��ك  ويقت�ص��ي  2013م. 
توف��ي حا�ص��وب واح��د لك��ل 

املرحل��ة  يف  ط��الب  ع���رسة 

املتو�صط��ة والثانوي��ة وذل��ك 

2012م.  ع��ام  نهاي��ة  يف 

وذلك للو�ص��ول اإىل املتو�صط 

املو�صى به عامليًا.

حا�ص��وب للتعليم م��ن 2011م. وحت��ى نهاية 

2013م. ويقت�ص��ي ذلك توفي حا�صوب واحد 
املتو�صط��ة  املرحل��ة  يف  ط��الب  ع���رسة  لك��ل 

والثانوية وذلك يف نهاية عام 2012م. وذلك 

للو�صول اإىل املتو�صط املو�صي به عامليًا.

اإ�صاف��ة اإىل اإن�ص��اء قراب��ة 6700 خمت��ر 

يف  حا�ص��وب   9500 وتاأم��ني  للحوا�صي��ب 

خمترات م�صادر التعل��م.  ويف جمال توظيف 

تقني��ة املعلوم��ات يف الإدارة الرتبوية، فقد مّت 

ربط �صبك��ي ملجمل املراف��ق التعليمية وت�صمل 

ه��ذه ال�صبك��ة زه��اء ع�رسي��ن األف موق��ع وهو 

م��ا ميّث��ل 89 % من مدار�ض اململك��ة.  كما مّت 

ا�صتخ��دام تقني��ة نظ��م املعلوم��ات اجلغرافي��ة 

)GIS( لو�ص��ع خارطة مدر�صية رقمية توؤ�ص�ض 

مدار���ض  جلمي��ع  جغرافي��ة  بيان��ات  لقاع��دة 

ف على 
ّ
اململكة وتكون متاح��ة للمجتمع للتعر

مواق��ع املدار���ض واملعلوم��ات املتعلق��ة بك��ل 

.
1
مدر�صة للتوا�صل معها عند احلاجة

اإ�صاف��ة لك��ل م��ا �صبق فق��د اأطلق��ت وزارة 

�رسك��ة  م��ع  بالتع��اون  والتعلي��م  الرتبي��ة 

م�رسوع��ًا   )ITG( و�رسك��ة  مايكرو�صوف��ت 

عمالقًا للتعام��الت الإلكرتونية ويتيح 2700 

خدمة تربوي��ة لأكرث من 10 ماليني م�صتخدم.  

واأطلق عل��ى هذا امل�رسوع م�رسوع نور لالإدارة 

الرتبوي��ة.  ونتيجة لهذا امل�رسوع فقد ا�صتحقت 

اململكة جائزة جمتمع املعلومات العاملية عن 

.
2
هذا النظام يف مايو 2012م. بجنيف

�صت اململكة جهوداً 
ّ
اإىل جان��ب ذلك، فقد كر

 والعناية 
3
كب��ية جداً لالهتم��ام باملوهوب��ني

به��م وعمل م�صابقات وطنية �صنوية يف مادتي 

الريا�صيات والفيزياء وت�صجيع املتفوقني فيها 

لي�صارك��وا يف امل�صابق��ات العاملي��ة.  ونتيج��ة 

لهذه اجلهود املمنهج��ة فقد حققت اململكة يف 

ال�صنوات الأخية نتائ��ج اإيجابية على م�صتوى 

العامل، حيث تق��دم ترتيب اململكة يف اأوملبياد 

الريا�صي��ات ال��دويل اإىل املرك��ز 29 من 100 

دولة، وح�صولها على ميداليتني ف�صية وثالث 

برونزي��ة، وت�ص��ّدرت ال��دول العربي��ة مبوقعها 

الأول عليه��م. كم��ا ح�صلت اململك��ة كذلك على 

املركز الأول والثالث والرابع يف معار�ض اأنتل 

ال��دويل للعلوم والهند�صة عل��ى م�صتوى التعليم 

اأوملبي��اد  يف  الرونزي��ة  وامليدالي��ة  الع��ام، 

الفيزي��اء الدويل، وح�صدت اأرب��ع ميداليات )3 

ذهبية واأخرى ف�صية( يف اأوىل م�صاركاتها يف 

املعر���ض الأ�صي��وي للمخرتع��ني ال�صباب لعام 

2012م. )AYIE(.  وموؤخراً ح�صلت اململكة 
يف يولي��و 2013م. على ميداليتني برونزيتني 

العامل��ي  الأوملبي��اد  يف  تقدي��ر  و�صهادت��ي 

.
4
للفيزياء يف كوبنهاجن

ه��ذه الإجن��ازات وجم��الت التف��وق على 

م�صت��وى التعليم الع��ام ُتنبئ ع��ن اأن امل�صية 

الرتبوي��ة يف اململك��ة عل��ى م�صت��وى التعلي��م 

الع��ام ت�صي يف الجت��اه ال�صحيح واأن اجلهود 

املكثف��ة وال�صتثم��ارات الأخ��ية يف املجال 

الرتب��وي اأثمرت ع��ن اإجنازات موؤك��دة ترتقي 

1 -   تقرير: اقت�صاد املعرفة يف اململكة العربية ال�صعودية )2013م(، النا�رس: مدار لالأبحاث والتطوير، دبي، �صل�صلة 
.KACST اإ�صدارات

دبي،  والتطوير،  لالأبحاث  مدار  النا�رس:  )2013م(،  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  املعرفة  اقت�صاد  تقرير:   -  2
.KACST صل�صلة اإ�صدارات�

3 - يقول جو رتيزن يف درا�صة له عن جاهزية الطالب واإعدادهم ل�صوق العمل، وهو وزير �صابق للتعليم والثقافة 
تطويرهم  يتم  الذين  املوهوبني  "اإن  الأوروبية:  اجلامعات  متكني  ملنظمة  موؤ�ص�ض  ورئي�ض  هولندا  يف  والعلوم 

ورعايتهم خالل التعليم هم عامل مهم للعمل يف �صوق العمل، وذكر اأن املهارة املعرفية ميكن اأن تف�رس اختالفات 

النمو يف منطقة التعاون القت�صادي والتنمية".

www.mawhiba.org.sa "موهبة" 4 - موقع 
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م�ؤ�س�سة الفكر العربي

واململك��ة ت�صع��ى بخط��ى حثيثة نح��و التحول 

ملجتم��ع املعرف��ة والقت�ص��اد القائ��م عليه��ا 

حيث و�صعت ا�صرتاتيجية هذا التحول واأطلقته 

ر�صمي��ًا يف منت�صف يولي��و 2013م. وهي يف 

�ص��دد النته��اء م��ن و�ص��ع خط��ط تنفي��ذ هذه 

ال�صرتاتيجي��ة والتي حتدد �صقف��ًا زمنيًا لتنفيذ 

العربي��ة  اململك��ة  جمتم��ع  لي�صب��ح  خططه��ا 

ال�صعودية جمتمعًا معرفيًا، وي�صبح اقت�صادها 

على اأ�ص�ض املعرفة.

• ع��دم ال�صتيع��اب الكام��ل لالأطفال من 

1 - امل�صدر: وزارة الرتبية والتعليم، املركز الوطني للمعلومات الرتبوية، اإدارة املعلومات، خال�صة اإح�صائية عن 
التعليم العام باململكة.

ابت��داأت  متقدم��ة  ج��د  مواق��ع  اإىل  باململك��ة 

مالحمه��ا تل��وح من خ��الل اجلوائ��ز والتفوق 

وامل�صارك��ات  امل�صاهم��ات  يف  املتوا�ص��ل 

التناف�صية العاملية.

التعليم  يف  الق�سور  2 اأوجه   -  2  -  1
العام جتاه �سوق العمل:

• عدم الهتم��ام الكايف بريا�ض الأطفال: 
تفي��د درا�ص��ات كث��ية اأن �صخ�صي��ة الطفل 

م��ن  الأوىل  ال�صن��وات اخلم���ض  تتبل��ور يف 

حيات��ه، لذل��ك ُتع��د ريا���ض الأطف��ال ه��ي 

املحط��ة الأوىل لإك�ص��اب الطف��ل اخل��رات 

ف 
ّ
الذاتي��ة وغر���ض القي��م املعرفي��ة والتعر

على البيئة املجتمعية مب�صاحتها ال�صا�صعة 

بع��د خطوت��ه الأوىل خ��ارج ف�ص��اء بيت��ه 

ع��ام  اإح�ص��اءات  اآخ��ر  وت�ص��ي  املح��دود.  

2011م./ 2012م. اإىل اأن اأعداد الأطفال 
الذي يرت��ادون ريا�ض الأطفال يف اململكة 

 9089 يف  يتوّزع��ون  طف��اًل   141422
.  ه��ذا العدد من 

1
ف�ص��اًل يف 2323 مدر�صة

الأطف��ال ي�صكل تقريبًا ن�صب��ة تقل عن 5% 

م��ن املقيدي��ن يف املرحل��ة البتدائي��ة، يف 

ح��ني اأن ن�صب��ة اللتحاق بريا���ض الأطفال 

يف دول اخلليج العربي هي كالتايل:

وريا���ض الأطف��ال يف اململك��ة بعام��ة هو 

متار���ض  ول  التج��اري  الأهل��ي  الن�ص��اط  م��ن 

وزارة الرتبي��ة والتعلي��م دوراً يتعدى الإ�رساف 

والرتخي���ض لريا�ض الأطفال، كم��ا ل يتجاوز 

%0.6 م��ن جمل��ة  الإنف��اق احلكوم��ي علي��ه 

ف��اإن  .  وله��ذا  الع��ام  التعلي��م  الإنف��اق عل��ى 

الهتم��ام بالطفول��ة املبك��رة ل ب��د اأن ي�صغ��ل 

حيزاً وا�صعًا م��ن اهتمام وزارة الرتبية، خا�صة 

واأن م��ن اأهداف اخلطة الع�رسية لتطوير التعليم 

)2004م. – 2014م.( رف��ع ن�ص��ب ا�صتيع��اب 

الأطف��ال لت�ص��ل اإىل %40 بنهاي��ة 2014م.  
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�صن��ة،   11–6 العمري��ة  ال�رسيح��ة  ذوي 

حي��ث ل تتج��اوز حالي��ًا 98 % والن�صب��ة 

املفرت���ض ا�صتهدافها هي 100 % بتفعيل 

قوانني اإلزامية التعليم البتدائي وتنفيذها 

ب�رساحة

الت���رّسب يف مرحل��ة  مع��دلت  • ارتف��اع 
التعلي��م العام واله��در القت�ص��ادي الكبي 

املرتتب على ذلك.

امل�صتم��ر  التعلي��م  يف  ��ع 
ّ
التو�ص ع��دم   •

وبخا�صة يف املناطق ال�صكانية املنخف�صة 

الكثافة.

• اعتم��اد الأ�صالي��ب التقليدي��ة يف التعّلم 
دون  واحلف��ظ  التلق��ني  عل��ى  واعتم��اده 

العتم��اد على الو�صائ��ط ال�صمعية واملرئية 

والإبداعية.

الدرا�صية خالل  الأي��ام  • انخفا���ض ع��دد 
الع��ام مقارنة بدول الع��امل وقلة ال�صاعات 

الدرا�صي��ة للم��واد العلمية مقارن��ة باملواد 

الأخرى.

��ع يف تدري�ض احلا�صب الآيل 
ّ
• ع��دم التو�ص

وانت�ص��اره اأفقي��ًا، بالرغم م��ن اخلطط التي 

تبّن��ت ذلك، ومن ثم امل�صاري��ع الهادفة اإىل 

تو�صيع انت�صار تدري�ض احلا�صب الآيل.

تقني��ة  اعتم��اد  م�صتوي��ات  انخفا���ض   •
قيا�ص��ًا  الع��ام  التعلي��م  يف  املعلوم��ات 

باملعدلت وامل�صتويات الدولية.

• ع��دم جاذبية البيئ��ة املدر�صية للطالب، 
امل�صاع��دة  واإمكاناته��ا  جتهيزاته��ا  و�صع��ف 

عل��ى الرتق��اء بالعملية التعليمي��ة وو�صائطها 

احلديثة.

اململكة  يف  العايل  التعليم   3  -  1
العربية ال�سعودية:

مقدمة:  1-3-1
يع��ود تاريخ التعليم العايل يف اململكة اإىل 

منت�صف الق��رن الع�رسين ح��ني اأُ�ص�صت جامعة 

املل��ك �صع��ود يف 6 /11 /1957م. املواف��ق 

14 /4 /1377ه���. م��ن كليت��ني هم��ا كلية 
الآداب وكلية العلوم ثم تبعهما افتتاح كلياتها 

اجلامعي��ة بالتدريج.  وبعد ذل��ك تواىل افتتاح 

اجلامع��ات ال�صعودي��ة اإىل اأن اأ�صب��ح جمم��وع 

اجلامع��ات احلكومية يف اململك��ة 25 جامعة 

وع���رس جامع��ات خا�صة و�ص��ت كليات مبا يف 

ذلك كليتا ينبع ال�صناعية واجلبيل ال�صناعية. 

)انظر اجلدول املرفق(.

وتن��اط حالي��ًا م�صوؤولي��ة التعلي��م الع��ايل 

ب��وزارة التعليم الع��ايل الت��ي مت اإن�صاوؤها عام 

ال��وزارة مه��ام  عل��ى عات��ق  وتق��ع  1975م. 
الإ���رساف والتخطي��ط والتن�صي��ق لحتياج��ات 

اململك��ة يف الكفاي��ات الب�رسي��ة املتخ�ص�ص��ة 

يف املج��الت العلمية والإداري��ة القادرة على 

حتقي��ق الأه��داف التنموي��ة الوطني��ة وتوف��ي 

متطلب��ات �ص��وق العم��ل م��ن امل��وارد الب�رسية 

املتعلمة واملوؤّهلة.

كم��ا تت��وىل وزارة التعلي��م الع��ايل حاليًا 

املوؤ�ص�ص��ات  جمي��ع  عل��ى  الكام��ل  الإ���رساف 

واخلا�ص��ة  احلكومي��ة  اجلامعي��ة  التعليمي��ة 

اأدائه��ا  م�صت��وى  ت�صم��ن  اأن  عل��ى  وحتر���ض 

وم�صتوى املوؤهلني للعمل بها. 

للقرن  العايل  2 التعليم   -  3  -  1
احلادي والع�سرين وق�ساياه1:

يف عام 1998م. �صدر اإعالن منظمة الأمم 

املتحدة للرتبية والعل��وم والثقافة )اليون�صكو( 

احل��ادي  الق��رن  يف  الع��ايل  التعلي��م  ح��ول 

والع�رسين.  وق��د اأو�صح الإعالن اأهمية التعليم 

الع��ايل يف التنمية القت�صادي��ة والجتماعية 

والثقافي��ة وبنّي اأن ر�صال��ة التعليم العايل هي 

التعّل��م والتدريب والبحث العلم��ي مع اللتزام 

بامل�صوؤولية الأخالقية جت��اه الذات والأخرين، 

والجتماعي��ة  ال�صخ�صي��ة  وامل�صوؤولي��ة 

1 -  دحام اإ�صماعيل العاين و�صعد احلاج بكري: التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية 2011م.
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وامل�صوؤولي��ة املعرفية جت��اه املواطنة املحلية 

والعاملي��ة. ولك��ي يتحقق ه��ذا التعلي��م واملدة 

املنوطة به، ل ب��د اأن تتمحور �صيا�صات القبول 

يف التعليم العايل يف ُبعدين:

• مواءمة خمرجات التعليم مع احتياجات 
�صوق العمل.

• جودة يف التعلي��م واأداء يحقق الأهداف 
املحّددة.

البعد الأول: خمرجات التعليم ملقابلة 
احتياجات �سوق العمل:

م��ن ا�صتعرا���ض التو�صع املذك��ور يف اأعداد 

اجلامعات ال�صعودية وموؤ�ص�صات التعليم العايل 

��ع 
ّ
احلكومي��ة واخلا�ص��ة يت�ص��ح اأن ه��ذا التو�ص

اململك��ة.   يف  املناط��ق  كاف��ة  عل��ى  ين�صح��ب 

ع يتبنّي 
ّ
وبنظ��رة �رسيعة على طبيعة هذا التو�ص

اأن��ه ُيراع��ي يف تخ�ص�صاته املج��الت العلمية 

التي ت�صتجيب لحتياجات �صوق العمل اإ�صافة 

اإىل اأن هذه املوؤ�ص�صات اخلا�صة املتطلعة اأي�صًا 

للنجاح وا�صتقطاب الط��الب لن يكون بو�صعها 

ال�صتم��رار دون اأن تتبن��ى املج��الت الواع��دة 

واملرغوب��ة الت��ي ي�صتوعبه��ا �صوق العم��ل.  اإل 

اأن ه��ذه املالم��ح مل توؤ�ص�ض بعد عل��ى درا�صات 

��ف امله��ارات واملعارف  عميق��ة علمي��ة تو�صِّ

الت��ي ل بد اأن يكت�صبها ط��الب هذه املوؤ�ص�صات 

ليتمكنوا م��ن مناف�صة العمالة الوافدة للمملكة.  

فمهم��ة اجلامع��ة التعليمية �ص��واًء كانت تقوم 

عل��ى البحث العلمي اأم التوج��ه املهني، تتمثل 

املواه��ب  وتوف��ي  اإع��داد  يف  امل�صاهم��ة  يف 
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املنخرطة يف �صوق العمل.  ولهذا فهناك حاجة 

ملّح��ة لإعادة الرتكي��ز من جديد عل��ى التعليم 

الع��ايل لتحقي��ق الكف��اءة والفعالي��ة املطلوبة 

.
1
ل�صوق العمل

اأم��ا البع��د الثاين املتعل��ق باجلودة على 
م�ستوى موؤ�س�سات التعليم العايل:

فم��ن املعل��وم اأن احل�ص��ول عل��ى الثانوية 

العام��ة ه��و املتطل��ب الرئي���ض للتعلي��م العايل 

ن 
ّ
وذلك وف��ق نظام التعليم العام العاملي املدو

بالرم��ز )K-12(.  اإل اأن الإقبال املكّثف على 

التعليم العايل احلكوم��ي وتبني ق�صية اجلودة 

فيه جعلت اململكة ل تكتفي بال�صهادة الثانوية 

العامة لوحدها للقبول يف اجلامعات بل تطّلبت 

اختبارات اأخ��رى على م�صتوى اململكة يجريها 

"املرك��ز الوطني للقيا���ض والتقومي" للراغبني 
يف التق��دم اإىل اجلامع��ات.  واملرك��ز هو هيئة 

م�صتقلة اأن�صئت ع��ام 2002م. ودورها ريادي 

الرتب��وي  القيا���ض  و�صائ��ل  تطوي��ر  ي�صته��دف 

وامل�صاهم��ة يف رف��ع م�صت��وى الأداء والكفاءة 

يف التعلي��م العايل من خ��الل قيا�ض املوؤ�رسات 

اختب��ارات  اأربع��ة  املرك��ز  ويق��ّدم  الرتبوي��ة. 

اأ�صا�صية للقبول اجلامعي وهي: اختبار القدرات 

العام��ة، واختب��ار التح�صيل العلم��ي، واختبار 

الكفاي��ة يف اللغة الإجنليزية، واختبار القدرات 

.
2
للجامعيني

وب�س��ورة عامة ف��اإن اأه��داف اختبارات 
املركز هي:

لاللتح��اق  املتقدم��ني  ب��ني  • املفا�صل��ة 
حي��ث  م��ن  الع��ايل  التعلي��م  مبوؤ�ص�ص��ات 

اأهليتهم العلمية.

• احلد من ن�صب الت�رسب يف التعليم العايل 

الناجت��ة عن �صعف الأهلية العلمية لبع�ض 

الطالب.

• احل��د م��ن ن�ص��ب الر�ص��وب يف املقررات 
ج.

ّ
الدرا�صية وتاأخر التخر

• احلد من ن�صب التحويل بني التخ�ص�صات 
والتحوي��ل ب��ني اجلامع��ات ب�صب��ب �صعف 

التاأهل عند بع�ض الطالب.

• رف��ع م�صت��وى كف��اءات التعلي��م العايل 
وتوفي اجلهد ملعاجل��ة حالت التعرث لدى 

الطالب .

اأ�صف اإىل ذلك فقد عززت معظم اجلامعات 

ال�صعودية التعليم فيها باإ�صافة �صنة حت�صيية 

تل��زم الط��الب باجتيازه��ا قب��ل النخراط يف 

العملي��ة التعليمي��ة.  ويه��دف برنام��ج ال�صن��ة 

التح�صيي��ة يف جامعة املل��ك عبد العزيز على 

�صبي��ل املث��ال، اإىل تر�صيخ مب��ادئ الن�صباط 

وتعزي��ز  بامل�صوؤولي��ة،  وال�صع��ور  واللت��زام 

امله��ارات القيادي��ة والثق��ة بالنف���ض وغر���ض 

روح املب��ادرة، وتطوي��ر مه��ارات امللتحق��ني 

ب��ه يف اللغ��ة الإجنليزي��ة، وتقني��ة املعلومات 

والريا�صي��ات، ومه��ارات الت�ص��ال والتفك��ي 

والبح��ث، وت�صجي��ع البتكار والإب��داع، واإعداد 

الط��الب والطالب��ات لتح�صي��ل درا�ص��ي متمّيز 

وحت�ص��ني خمرج��ات التعلي��م للتناف���ض عل��ى 

الوظائ��ف النوعية وتعوي��د الطالب والطالبات 

على البيئة املعرفية )1(.

التعليم  ودرجات  3 اأمناط،   -  3  -  1
العايل، واأعداد الطالب، وجمالت 

الدرا�سة:
كّم��ًا  اململك��ة  يف  الع��ايل  التعلي��م  ي�صم��ل 

وا�صع��ًا م��ن الرامج وامل�صتوي��ات اجلامعية يبلغ 

العايل،  للتعليم  الدويل  واملوؤمتر  املعر�ض  العمل،  ل�صوق  واإعدادهم  الطالب  جاهزية  )2012م(:  رتيزن  جو   -  1
الريا�ض، اململكة العربية ال�صعودية.

2 - ملف التقرير الإقليمي لليون�صكو )2010م( اإعداد الدكتور في�صل بن عبد اهلل امل�صاري اآل �صعود.  ورد يف �ض 42 
حتت عنوان: تطوير معايي قبول الطالب يف اجلامعات ال�صعودية، جملة الرا�صد الدويل، يناير 2011م، العدد الثاين.

اجلامع��ات  معظ��م  ع��ززت 

فيه��ا  التعلي��م  ال�صعودي��ة 

حت�صيي��ة  �صن��ة  باإ�صاف��ة 

باجتيازه��ا  الط��الب  تل��زم 

العملي��ة  النخ��راط يف  قب��ل 

برنامج  ويه��دف  التعليمي��ة. 

يف  التح�صيي��ة  ال�صن��ة 

جامعة امللك عبد العزيز على 

تر�صي��خ  اإىل  املث��ال،  �صبي��ل 

واللتزام  الن�صب��اط  مبادئ 

بامل�صوؤولي��ة،  وال�صع��ور 

وتعزي��ز امله��ارات القيادي��ة 

وغر���ض  بالنف���ض  والثق��ة 

وتطوي��ر  املب��ادرة،  روح 

مه��ارات امللتحق��ني ب��ه يف 

وتقني��ة  الإجنليزي��ة،  اللغ��ة 

والريا�صي��ات،  املعلوم��ات 

ومهارات الت�ص��ال والتفكي 

والبح��ث، وت�صجي��ع البتكار 

والإبداع.
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يف  مب��ا  برناجم��ًا   )3176( الإجم��ايل  عدده��ا 

اجل��دول  ويلّخ���ض  املتو�صط��ة  الدبلوم��ات  ذل��ك 

اأعاله اأمن��اط التعليم وم�صتوي��ات واأعداد الرامج 

احلكومية والأهلية املقدمة والطالب امل�صتجدين.

امل�ص��در: حال��ة التعلي��م الع��ايل يف   )1(
اململكة العربية ال�صعودية 2010م.

امل�ص��در: التعليم الع��ايل يف اململكة   )2(
العربي��ة ال�صعودية: موؤ�رسات حملية ومقارنات 

دولية )2012م(، مر�صد التعليم العايل.

) • ُدِم��َج الط��الب امل�صتج��دون يف م�صتوى 

الزمال��ة م��ع الط��الب امل�صتجدي��ن يف م�صتوى 

الدكتوراه(

 

يت��وّزع الطالب امل�صتج��دون يف موؤ�ص�صات 

التعليم العايل ح�صب املجالت التالية:

�صكل رق��م )12( ن�صب الط��الب ال�صعوديني 
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امل�صتجدين بح�ص��ب التخ�ص�صات اجلامعية يف 

العام 2011

يف  امل�صتجدي��ن  الط��الب  ع��دد  ويبل��غ 

الع��ايل  التعلي��م  موؤ�ص�ص��ات  2011م. يف  ع��ام 

طال��ب   1.017 بن�صب��ة  اأي  طالب��ًا   289925
لك��ل 100 األف ن�صمة )على اعتب��ار عدد ال�صكان 

28.496.563(، كم��ا يبلغ عدد الطالب )ذكور 
واإن��اث( املقيدين يف العام نف�ص��ه يف موؤ�ص�صات 

التعلي��م العايل 943275 وقد بل��غ معدل النمّو 

ال�صن��وي للط��الب املقيدي��ن منذ ع��ام 2007م. 

حتى 2011م. 8.1 % للذكور و7.8 % لالإناث.
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منط��ًا اأكادميي��ًا يتي��ح الفر�ص��ة لاللتحاق 

بكلية مل يقب��ل الطالب فيه��ا مقابل ر�صوم 

مالي��ة معّين��ة لك��ل تخ�ص�ض، ويق��دم هذا 

النوع برام��ج التعلم الثالث��ة بكالوريو�ض، 

ماج�صتي، دكتوراه، وتطّبقه اأربع جامعات 

�صعودية.

الإنفاق على التعليم العايل:  5-3-1
بل��غ الإنفاق احلكومي عل��ى التعليم العايل 

ع��ام 2011م. 46900 ملي��ون ريال ومبعدل 

من��و ع��ن الع��ام ال�صاب��ق م��ن ميزاني��ة الدولة 

م��ن  املخ�ص�ص��ات  ه��ذه  % ون�صب��ة   35.24
جممل الإنف��اق احلكومي تعادل 8.1 %، ومن 

ن�صب��ة الإنفاق العام الكل��ي على التعليم 35.7 

 �صن��وي 14.16 %، وي�صل 
ّ
% ومبع��دل من��و

ن�صي��ب الطال��ب ال�صع��ودي م��ن الإنف��اق على 

التعلي��م �صنويًا م��ا يع��ادل 49720 رياًل من 

ميزاني��ة 2011م. ويع��ادل ه��ذا الن�صي��ب ما 

ن�صبت��ه 64.8 % م��ن ن�صيب الف��رد من جممل 

الناجت املحلي الإجمايل.

وبنظرة �رسيعة للجدول ال�صابق رقم )15( 

يت�ص��ح لنا اأن اململكة تع��اين نق�صًا كبياً يف 

تاأهي��ل املتخ�ص�ص��ني يف العل��وم ال�صحي��ة 

)اأطب��اء، اأطباء اأ�صنان، ...اإلخ( ي�صل اإىل ن�صف 

الحتياج��ات املفرت�صة.  يف حني اأنها ت�صّخ 

ل�ص��وق العم��ل اأك��رث م��ن املتو�ص��ط العامل��ي 

متو�ص��ط  �صع��ف  وح��وايل   %  45 بح��واىل 

اأع��داد املهند�ص��ني يف اأوروب��ا.  وبالرغم من 

ه��ذا الفائ���ض يف اأع��داد اخلريج��ني اإل اأنهم 

مل يتمكن��وا م��ن اأن ي�صغ��روا مواق��ع قرنائهم 

م��ن الوافدي��ن يف القطاع اخلا���ض، واإذا اأخذ 

يف العتب��ار اأن ع��دد م�صان��ع اململك��ة عام 

2009م. كما يلي:

وي�صتح��وذ غ��ي ال�صعودي��ني فيه��ا على ما 

ن�صبت��ه 90.1 % واأن ن�صب��ة العاملني فيها من 

ال�صعودي��ني تتجه نحو النخفا���ض )2009م. 

ن�صب��ة ال�صعودي��ني اأق��ل بن�صب��ة 17.8 % عما 

كان��ت علي��ه ع��ام 2008م(  تب��ني اأن هن��اك 

خل��اًل ي�صتدعي حتليل��ه والوقوف عل��ى اأ�صبابه 

املتع��ددة كالتاأهي��ل، و�صل��م الأج��ور، وطبيعة 

العمل، و�صلوكيات العاملني، ورمبا غي ذلك.

التعليم  يف  الدرا�سة  اأ�ساليب   4-3-1
العايل ال�سعودي :

• النتظام: ويقت�صي التفرغ الكامل للدرا�صة 
% م��ن   75 ع��ن  يق��ل ح�ص��وره  بحي��ث ل 

املحا�رسات لك��ل مقرر، ويتقا�ص��ى الطالب 

مكافاأة ت�صجيعي��ة نظي تفّرغه لهذه الدرا�صة 

ويبلغ ن�صب الطالب املنتظمني 85 %.

• النت�ص��اب: يتي��ح الفر�ص��ة ملن هو على 
راأ���ض العم��ل ول ت�صمح ظروف��ه باللتحاق 

النظام��ي ولدي��ه رغب��ة ملوا�صل��ة الدرا�صة 

يف بع���ض التخ�ص�صات فق��ط، وتبلغ ن�صبة 

الطالب يف هذا النوع 15 %.

• التعليم عن بعد: بداأ هذا النوع موؤخراً يف 
بع�ض اجلامع��ات والكليات ال�صعودية مثل 

جامعة الإمام حممد ب��ن �صعود الإ�صالمية 

وجامعة امللك عبد العزيز بجدة.

ه��ذا  تاأ�صي���ض  مّت  الإلك��رتوين:  • التعلي��م 
النظ��ام من التعلم بناًء على تو�صية اخلطة 

الوطني��ة لتقني��ة املعلوم��ات يف اململك��ة 

واأن�صاأه��ا مركز وطن��ي للدع��م الفني، وقد 

��ت هذا النوع م��ن التعليم جامعة امللك  تبنَّ

عبد العزيز وجامعة امللك في�صل.

• التعلي��م املوازي: بداأ تطبيق هذا النظام 
اجلدي��د ع��ام 2002م. ويع��د ه��ذا التعل��م 

بل��غ الإنف��اق احلكوم��ي على 

التعليم الع��ايل يف ال�صعودية 

 46900 2011م  ع��ام 

ملي��ون ريال ومبعدل منو عن 

الع��ام ال�صاب��ق م��ن ميزاني��ة 

ون�صب��ة   35.24% الدول��ة 

ه��ذه املخ�ص�صات من جممل 

تع��ادل  احلكوم��ي  الإنف��اق 

8.1 %، وم��ن ن�صبة الإنفاق 
التعلي��م  عل��ى  الكل��ي  الع��ام 

من��و  ومبع��دل   %  35.7
%، وي�ص��ل   14.16 �صن��وي 

ن�صي��ب الطالب ال�صعودي من 

الإنف��اق على التعلي��م �صنويًا 

ما يعادل 49720 رياًل من 

ميزانية 2011م ويعادل هذا 

الن�صي��ب ما ن�صبته 64.8 % 

م��ن ن�صيب الف��رد من جممل 

الناجت املحلي الإجمايل.
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 ه��ذه البيان��ات ع��ن البعد ال��ذي توليه 
ّ

تع��ر

اململك��ة للتعلي��م الع��ايل قيا�صًا بحج��م مواردها 

املحلية، وق��د �صّجلت اململكة به��ذا الإنفاق اأعلى 

العربي��ة،  ال��دول  ن�صب��ة مقارن��ة بنظياته��ا يف 

 
ّ

وباأمريك��ا ال�صمالي��ة واأوروب��ا الغربي��ة، ويب��ني

اجلدول الت��ايل مقارنات الإنف��اق احلكومي على 

التعليم العايل كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل 

مع اإنفاق جمموعات الدول واملتو�صط العاملي.

وب�ص��ورة عام��ة، تت�ص��ّدر اململك��ة العربي��ة 

ال��دول اخلليجي��ة  �صقيقاته��ا  ال�صعودي��ة قائم��ة 

يف ن�صب��ة الإنف��اق العام على التعلي��م من الناجت 

املحلي الإجمايل كما يو�صح اجلدول رقم )17(.



203203ملف ال�سعودية والإمارات

ت
ارا

لإم
وا

ة 
دي

عو
�س

ال

م�ؤ�س�سة الفكر العربي

العايل: التعليم  تطوير    6-3-1
ال�صع��ودي  ال��وزراء  جمل���ض  اأق��ر  بعدم��ا 

ع��ام 1423ه���. )2002م.( وثيق��ة ال�صيا�ص��ة 

الوطني��ة للعل��وم والتقني��ة املت�صّمن��ة ع���رسة 

اأ�ص���ض ا�صرتاتيجية تر�صم التوجهات امل�صتقبلية 

العام��ة للمنظوم��ة الوطني��ة للعل��وم والتقني��ة 

الغاي��ات  لبل��وغ  اململك��ة  يف  والبتك��ار 

والتطلع��ات امل�صتهدف��ة ويف �صدارته��ا خدمة 

التنمية ال�صاملة املتوازنة وامل�صتدامة، حتركت 

اململك��ة  يف  العلمي��ة  واملوؤ�ص�ص��ات  الأجه��زة 

��ه لتنفي��ذ اخلط��ط املحقق��ة  كل يف م��ا يخ�صّ

لتوجه��ات ال�صرتاتيجية.  وقد خ���ضّ الأ�صا�ض 

ال�صرتاتيجي الثاين له��ذه ال�صيا�صة تفعيل دور 

التعلي��م والتدري��ب ملواكبة التط��ورات العلمية 

وامل�صتجدات التقنية العاملية وحتدياتها.

ومن هذا املنطلق فق��د �صهد التعليم العايل 

يف اململكة تط��وراً اإيجابيًا كبياً وقفزة نوعية 

متّيز املالمح البارزة لنه�صة اململكة يف مطلع 

القرن احلايل احلادي والع�رسين.

فقد ت�صّمنت خطة التنمية الثامنة للمملكة 

تفعي��ل دور التعليم والتدريب ورفع كفاءتهما ات�صاع��ًا وتنوعًا مبا يتفق مع احتياجات التقدم العلمي والتقني املن�صود، 

والتاأكي��د على ا�صتم��رار مواكبتهما للتطورات العلمية وامل�صتجدات التقنية العاملي��ة وحتدياتها، وذلك من خالل ال�صيا�صات 

الآتية:

1 - رب��ط خمرج��ات موؤ�ص�صات التعليم والتدري��ب بالحتياجات الفعلية للمنظومة، واإيج��اد الآليات الفعالة لتحقيق 
ذلك.

2 - تفعي��ل اجلوان��ب التطبيقي��ة يف جمي��ع مراح��ل التعلي��م والتدري��ب لتعمي��ق الإدراك والتفك��ي العلم��ي والتقني 
للم�صتفيدين، وتنمية حب ممار�صة البحث العلمي واللتزام مبنهجيته لدى الطالب عامة وطالب التعليم العايل خا�صة.

3 - التق��ومي ال��دوري لرام��ج تعليم العلوم والتقني��ة يف جميع اأنواع ومراحل التعليم والتدري��ب، وتطويرها لت�صبح 
مواكبة وقادرة على ال�صتجابة لالحتياجات امل�صتجدة للمنظومة.

4 - العمل على م�صاركة القطاعات امل�صتفيدة من خمرجات التعليم يف تقومي وتطوير برامج العلوم والتقنية.
5 - تو�صي��ع الطاق��ة ال�صتيعابي��ة للموؤ�ص�ص��ات التعليمية يف املجالت العلمية والتقنية، وزي��ادة ن�صبة قبول الطالب 

فيها مقارنة بالتخ�ص�صات الأخرى.

6 - تطوير برامج الدرا�صات العليا تنوعًا وم�صتوًى وا�صتيعابًا وتوزعًا على مناطق اململكة، مع توجيه اهتمام خا�ض 
بالدرا�صات العليا يف املجالت العلمية التطبيقية والتقنية املنا�صبة للمملكة.

7 - اإيج��اد معاه��د علي��ا متمي��زة يف جمالت علمية تطبيقية وتقني��ة على امل�صتويني اجلامع��ي وما فوق اجلامعي 
لتكوي��ن نخب��ة رائدة من العلماء واملهند�ص��ني والفنيني التقنيني، تكون قادرة على اإجن��اح تاأ�صيل البحث العلمي التطبيقي 

وتوطني وتطوير التقنية.

8 - التو�ص��ع يف التعلي��م الفن��ي والتقني والتدريب املهني كمًا ونوعًا لتلبي��ة احتياجات املنظومة وحتقيق الكتفاء 
الذاتي يف خمتلف املهارات والتخ�ص�صات الفنية واملهنية.

اإن�صاء وتطوير موؤ�ص�صات ومراكز تدريب متخ�ص�صة يف املجالت التقنية الرائدة واملوؤثرة يف القت�صاد  9 - ت�صجيع 
الوطني وتفعيل دور القطاع اخلا�ض يف هذا املجال.

10 - تفعيل وتطوير دور موؤ�ص�صات التعليم العايل والبحث العلمي يف التدريب املهني.
11 - العناية بالتعليم التعاوين يف كافة موؤ�ص�صات التعليم وبخا�صة موؤ�ص�صات التعليم الفني والتدريب املهني.

12 - تطوي��ر مناه��ج العلوم الجتماعية والإن�صانية نحو مزيد من فهم واقع اململكة، مبا يهدف اإىل تطوير املناهج 
الوطنية، لال�صت�رساف امل�صتقبلي والتخطيط واإدارة العلوم والتقنية، وعالج امل�صكالت الجتماعية امللّحة.

الأ�سا�س ال�سرتاتيجي الثاين من ال�سيا�سات الوطنية للعلوم والتقنية يف اململكة العربية ال�سعودية
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للتعلي��م  اأفقي��ًا  تو�صع��ًا  2009م.   –  2005
الع��ايل لإي�صال��ه اإىل جمي��ع مناط��ق اململك��ة 

مم��ا جنم عنه اإن�ص��اء اجلامع��ات احلكومية يف 

13 منطق��ة م��ن مناطق اململك��ة واجلامعات 
الأهلي��ة يف ثالث مناط��ق وعمودي��ًا لالرتقاء 

بنوعي��ة التعلي��م ليحمل عبء التنمي��ة ال�صاملة 

القت�صادية والجتماعي��ة.  واأوردت اخلطة اأن 

حتقي��ق التط��ور املن�ص��ود يتم من خ��الل تبني 

ال�صيا�صات التالية :

• تطوي��ر نظ��م موؤ�ص�ص��ات التعلي��م العايل 
ومناهجها وبراجمها، مبا يتفق ومتطلبات 

م��ع احتياج��ات �ص��وق العم��ل والتوجهات 

عل��ى  مبن��ي  حدي��ث  لقت�ص��اد  اجلدي��دة 

املعرفة.

• حت�ص��ني الكف��اءة الداخلي��ة واخلارجي��ة 
لنظام التعليم العايل.

• زيادة اإ�صهام القطاع اخلا�ض يف حتقيق 
الأهداف الوطنية لقطاع التعليم العايل.

��ع يف برامج خدمة املجتمع التي 
ّ
• التو�ص

تقدمها موؤ�ص�صات التعليم العايل.

العلم��ي  بالبح��ث  الهتم��ام  زي��ادة   •
والتطوير يف موؤ�ص�صات التعليم العايل.

• تكثي��ف برامج البتع��اث اإىل اجلامعات 
الأجنبية املرموقة.

• تطبيق نظام العتماد الأكادميي جلميع 
برامج موؤ�ص�صات التعليم العايل.

ب��ني  والتفاع��ل  التع��اون  اأط��ر  • تطوي��ر 
موؤ�ص�صات التعليم العايل والقطاع الأهلي.

ر العم��ودي ويعن��ي بالرتق��اء 
ّ
اأم��ا التط��و

وتوجيه��ه  فاعليت��ه  لزي��ادة  التعل��م  بنوعي��ة 

للعل��وم  الوطني��ة  ال�صيا�ص��ة  اأه��داف  لتحقي��ق 

والتقني��ة والبتك��ار فقد عّر عن��ه تبّني وزارة 

التعليم العايل لعدة مبادرات وم�صاريع اأهمها:

• م�رسوع خلطة م�صتقبلية لالرتقاء بكفاءة 
نظ��ام التعلي��م الع��ايل )الكف��اءة الداخلية 

واملواءمة اخلارجي��ة( باململكة وقد �صمي 

ه��ذا امل���رسوع "اآفاق" حي��ث ت�صّمن اإعداد 

خطة طموحة طويلة متتد خلم�صة وع�رسين 

عام��ًا يتحق��ق من خاللها تفعي��ل الغايات 

والأه��داف ال�صرتاتيجي��ة والرام��ج نح��و 

ال�صتثم��ار الأمثل والأكفاأ للموارد املتاحة 

يف موؤ�ص�صات التعليم العايل .

يف  الأكادميي��ة  القي��ادة  برنام��ج   •
مرك��ز  وتد�ص��ني  ال�صعودي��ة  اجلامع��ات 

ه��ذا  ويه��دف  الأكادميي��ة   القي��ادات 

يتمثل الهدف العام مل�رسوع اآفاق يف الرتقاء بكفاءة نظم التعليم العايل )الكفاءة الداخلية واملواءمة اخلارجية( باململكة، 

وذل��ك م��ن خ��الل اإعداد خطة م�صتقبلية عملية طويلة امل��دى )ملدة 25 �صنة( ذات روؤيا م�صتقبلي��ة طموحة ور�صالة وا�صحة، 

وجمموع��ة م��ن القيم املوؤثرة  ومعايي لتقومي الإجناز حتدد احتياج��ات نظام التعليم العايل، واأمناطه ، ونوعية خمرجاته، 

واأ�صالي��ب متويل��ه، مع حتديد اآلي��ات تنفيذ الدرا�صات التي �صيت�صمنها م�رسوع اإعداد اخلط��ة، على اأن تت�صمن اخلطة تف�صيل 

الغايات، والأهداف وال�صرتاتيجيات والرامج واآليات التنفيذ املنا�صبة لها واملطلوبة ل�صياغة م�صتقبل هذا القطاع التنموي 

الهام، اإ�صافة اإىل و�صع اآلية ت�صمح باأن تتبنى موؤ�ص�صات التعليم العايل اأ�صلوب التخطيط ال�صرتاتيجي مل�صاندة عملية تطبيق 

اخلطة امل�صتقبلية، وحتقيق ال�صتغالل الأمثل والأكفاأ للموارد املالية والب�رسية يف موؤ�ص�صات التعليم العايل، وت�صجيع البحث 

العلم��ي وتوثي��ق العالقات التبادلية مع موؤ�ص�صات القطاعني احلكومي والأهلي لرفع م�صتوى امل�صاندة املالية لالإنفاق على 

اأن�صطة البحوث التطبيقية والتطوير التقني وتوثيق العالقة املتبادلة مع القطاع اخلا�ض. الذي ي�صطلع بدور مهم يف عملية 

التنمية ال�صاملة يف اململكة.

اأهداف م�سروع اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية )اآفاق(
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تتحل��ى  قي��ادات  تكوي��ن  اإىل  الرنام��ج 

بامله��ارات العلمي��ة العالي��ة واملتط��ورة، 

ت�صع��ى اإىل الري��ادة والبع��د ع��ن ال�صيط��رة 

والت�صل��ط وحتقي��ق م�صتوى ع��اِل من الأداء 

واأن تك��ون القيادات منب��ع اخلرة وم�صدر 

التوجي��ه والإر�ص��اد وق��ادرة عل��ى حتفي��ز 

العامل��ني واملتعلم��ني، وخل��ق التفاعل يف 

البيئة اجلامعي��ة لتنمية روح البتكار لدى 

جمتمع املوؤ�ص�صة التعليمية .

• النفت��اح نح��و الع��امل: برنام��ج خ��ادم 
احلرمني ال�رسيفني لالبتعاث اخلارجي:

مّت اعتماد برنامج خادم احلرمني ال�رسيفني 

لالبتعاث اخلارجي ع��ام 2005م بهدف تبادل 

اخلرات العلمية والرتبوية والثقافية مع خمتلف 

دول الع��امل، م��ع احلر�ض على م�صت��وى عاِل من 

اإىل  اإ�صاف��ة  واملهني��ة،  الأكادميي��ة  املعاي��ي 

بناء كفاي��ات �صعودية موؤهل��ة ومتمّيزة.  واهتم 

الرنامج بتنوع دول الدرا�صة للطالب لت�صمل 55 

دولة وذلك لال�صتفادة من اأكر قدر من التجارب 

العاملية والتع��رف على الثقافات الأممية الرثية 

واكت�صاب املعارف من م�صادر تفوقها ومتيزها 

.  وقد بلغ اإجمايل عدد الطالب املبتعثني للخارج 

من ذكور واإن��اث ويف جميع الدرجات التعليمية 

يف ع��ام 2011م. 130397طالبًا وطالبة كما 

هو مبني يف اجلدول رقم )19( :

•  ت�صم��ل اأخ��رى: دبل��وم متو�ص��ط، دبلوم 
ع��اِل، �صن��ة حت�صيي��ة، �صنة جت�صيي��ة، تعليم 

خا�ض، لغة.

 قدرها 
ّ
ومتّث��ل هذه الأعداد معدل ن�صبة منو

%11.9 منذ بداية تنفيذ الرنامج.
يف  اخل��ارج  يف  املبتعث��ون  ويت��وّزع 

املجالت الدرا�صية التالية:
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وق��د احتل��ت اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة 

املرتب��ة اخلام�ص��ة عاملي��ًا بع��دد الدار�صني يف 

اخل��ارج بع��د كل م��ن ال�ص��ني والهن��د وكوريا 

اجلنوبي��ة واأملانيا، كما احتلت اململكة املرتبة 

الثاني��ة عامليًا يف ن�صب��ة الدار�صني يف اخلارج 

.
1
مقارنة بعدد ال�صكان

كما جتّلت �صورة النفتاح نحو العامل اأي�صًا 

م��ن واق��ع ال�رساك��ات املنعقدة ب��ني جامعات 

اململك��ة واجلامع��ات العاملي��ة حي��ث بلغ عدد 

التفاقي��ات املرمة حواىل 250 اتفاقية تعزز 

التبادل املعريف وا�صتقطاب اخلرات والرتقاء 

بنوعي��ة التدريب.  كم��ا بلغ حج��م التفاقيات 

املرم��ة م��ا ب��ني وزارة التعليم الع��ايل ودول 

الع��امل اأكرث من 16 اتفاقي��ة مع 30 دولة.  ول 

تخف��ى الآث��ار الإيجابي��ة الت��ي �صتنعك�ض على 

اململكة نتيجة ه��ذا النفتاح الكبي على العامل 

يف جمال التعليم العايل.

اجلامعات: يف  العاملية  • الريادة 
بالتعلي��م  النوع��ي  الرتق��اء  وراء  �صعي��ًا 

الع��ايل، اأطلقت وزارة التعلي��م العايل برناجمًا 

حت��ت عنوان: "الريادة العاملية يف اجلامعات" 

هدف��ت من خالل��ه دع��م اجلامع��ات يف اإجناز 

براجمه��ا وتعزيز خمرجاته��ا املتعلقة بالن�رس 

العلم��ي م��ن جانبيه النوعي والكم��ي، ودفعها 

نحو حتقي��ق ال�رساكات العاملية مع اجلامعات 

واملراكز البحثية املرموقة، وتكثيف ال�رساكات 

املجتمعي��ة لتنفيذ برام��ج التنمية القت�صادية 

والجتماعي��ة فيه��ا وبخا�ص��ة م��ع القطاعات 

الإنتاجية ال�صناعية مثل �صابك وغيها.

اإ�صاف��ة اإىل ذلك �صدرت ق��رارات حتفيزية 

للمبتكرين يف جمالت العلوم والتقنية لدعمهم 

على ت�صجيل براءات اخرتاعهم ومكافاأتهم على 

ذل��ك وعلى ن�رس نتائج اأبحاثه��م يف الدوريات 

العاملي��ة.  وق��د اأثم��رت ه��ذه اجله��ود ب�صك��ل 

كب��ي يف ع��دد الأوراق العلمي��ة الن��ي ن���رست 

 )ISI يف الدوري��ات العلم��ي العاملية )قاع��دة

وبل��غ جمم��وع ه��ذه الأوراق 8272 بحث��ًا يف 

ع��ام 2012م حمققة بذلك من��واً �رسيعًا وغي 

م�صب��وق مقارن��ة بالإنت��اج العلم��ي للمملك��ة 

فق��د  الكب��ي  الإجن��از  وبه��ذا  2011م..  ع��ام 

احتلت اململكة العربية ال�صعودية 

املرتب��ة اخلام�ص��ة عامليًا بعدد 

الدار�ص��ني يف اخل��ارج بع��د كل 

وكوري��ا  والهن��د  ال�ص��ني  م��ن 

اجلنوبية واأملاني��ا، كما احتلت 

اململك��ة املرتبة الثانية عامليًا 

يف ن�صب��ة الدار�صني يف اخلارج 

مقارنة بعدد ال�صكان.

-  التقرير العربي الرابع للتنمية الثقافية: موؤ�ص�صة الفكر العربي )2011م(، التعليم العايل يف اململكة، دحام   1
ا�صماعيل العاين و�صعد احلاج بكري.
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ت�ص��درت اململك��ة املرتب��ة الأوىل عاملي��ًا يف 

مع��دل النم��و بالن���رس العلم��ي م��ا ب��ني عامي 

2011 و2012م. حي��ث ارتفع��ت الن�صبة عما 
كان��ت علي��ه ع��ام 2011م. ب��� 33.1 % يف 

ح��ني جاءت ال�صني يف املرتب��ة الثانية بن�صبة 

%13.4 ث��م الرازي��ل بن�صبة 8.9 % وكوريا 
اجلنوبية بن�صبة 7.6 % والهند بن�صبة 4.8 % 

والولي��ات املتحدة بن�صب��ة 1.4 % وانخف�ض 

مع��دل الن�رس يف الياب��ان بن�صبة )1.3-( وذلك 

وف��ق تقري��ر توم�ص��ون اأن��د روي��رت لأبريل عام 

.
1
2012م 

اإ�صاف��ة ملا �صبق فقد بلغ��ت ح�صة اململكة 

م��ن الن�رس العامل��ي �صنوي��ًا 0.5 % تقريبًا يف 

%150 ع��ن  بزي��ادة قدره��ا  2012م.  ع��ام 

ح�صته��ا يف الن���رس ع��ام 2000م. )0.2 %( 

. 
2
وفق ما اأورده تقرير توم�صون اأند رويرت

وم��ن جانب اآخ��ر فقد اأثم��رت جه��ود اململكة 

يف حتفي��ز املبتكري��ن يف ارتف��اع ن�صب��ة الراءات 

امل�صجل��ة با�صمه��ا حيث احتل��ت اململك��ة املرتبة 

الأوىل عربي��ًا يف عدد الراءات التي ح�صلت عليها 

.
3
يف عام 2010م. لت�صل اإىل 287 براءة اخرتاع

كم��ا متّي��زت جامع��ة املل��ك فه��د للب��رتول 

ب��ني  عاملي��ًا   21 املرك��ز  بتبوئه��ا  واملع��ادن 

الخ��رتاع  ب��راءات  ع��دد  يف  الع��امل  جامع��ات 

املمنوح��ة للعلم��اء فيه��ا ح�ص��ب مكتب ب��راءات 

الخ��رتاع والعالم��ات التجاري��ة الأمريك��ي بعد 

ح�صوله��ا على 57 براءة اخ��رتاع عام 2012م.  

واجلدي��ر بالذك��ر اأن 27 جامع��ة عاملي��ة فق��ط 

متّكن��ت م��ن احل�ص��ول عل��ى اأك��رث م��ن اأربع��ني 

براءة اخ��رتاع وغالبيته��ا من اأمريك��ا ال�صمالية 

.
4
واليابان

وفق ت�صنيف �صنغهاي العاملي للجامعات، 

يف اإ�صدار اأغ�صط�ض عام 2012م.، حققت اأي�صًا 

ثالث جامعات �صعودية اإجنازاً مهما باإدراجها 

�صمن اأف�صل 400 جامعة يف العامل.

اأثمرت جهود اململكة يف حتفيز 

ن�صب��ة  ارتف��اع  يف  املبتكري��ن 

الراءات امل�صجلة با�صمها حيث 

احتل��ت اململك��ة املرتبة الأوىل 

عربي��ًا يف ع��دد ال��راءات التي 

ح�صلت عليها يف عام 2010م 

لت�ص��ل اإىل 287 براءة اخرتاع. 

كم��ا متيزت جامع��ة امللك فهد 

بتبوئه��ا  واملع��ادن  للب��رتول 

املركز 21 عامليًا بني جامعات 

العامل يف عدد براءات الخرتاع 

املمنوح��ة للعلم��اء فيها ح�صب 

الخ��رتاع  ب��راءات  مكت��ب 

الأمريكي  التجارية  والعالمات 

بع��د ح�صوله��ا عل��ى 57 براءة 

اخرتاع عام 2012م. 

1 - جملة Nature الطبعة العربية، العدد 5، ال�صنة الأوىل فراير 2013م، �ض 24.
2 - Research Performance Indicators Report )2012(.

2011م. اأند رويرت، يوليو،  3 - تقرير توم�صون 
4 - تقرير اقت�صاد املعرفة يف اململكة العربية ال�صعودية 2013م: الف�صل الثاين: قطاع التعليم العام والعايل يف 

اململكة، من �صل�صلة اإ�صدارات مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، �ض 50.
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1-3-7  بع�ض املوؤ�شرات النوعية عن 
اأداء التعليم العايل:

  فت�س��ر �إىل �أن ن�سب��ه 
1
�أم��� ن�س��ب �لت�أط��ر

يف �ململك��ة �أف�س��ل من متو�سط �ل��دول �لعربية 

من جه��ة و�أقل من �ملتو�س��ط �لع�ملي من جهة 

�أخ��رى.  و�جلدير ب�لذكر �أن موؤ�رش ن�سب �لت�أطر 

�لع�م م��ن حملة �ل�سه���دة �لث�نوية ب�فتت�حه� 

�لعدي��د من �جل�مع�ت و�لت��ي و�سل عدده� �إىل 

)25( ج�معة حكومية وثم���ن ج�مع�ت �أهلية 

)بل��غ ع��دد �ملقّيدين فيه��� �جم���اًل 943275 

 137119 2011م.،  ع���م  وع��دد خريجيه��� 

�خل���رج  يف  �ملبتعث��ن  �إىل  �إ�س�ف��ة  ط�لب��ً� 

و�ل��ذي تخّط��ى عدده��م 170000 مبتعث يف 

ك�ف��ة �مل�ستوي���ت و�لتخ�س�س���ت(، قد يوحي 

ب���أن تو�سع �لتعلي��م �الأفقي ب�ل�س��ورة �ملذهلة 

�لت��ي عليه�، قد ترتب علي��ه ق�سور يف �لتطوير 

�لنوع��ي، م��ع غي���ب ��سرت�تيجية له��ذ� �لتعليم 

�لع���يل ت�أخذ ب�العتب�ر ك�فة جو�نب منظومته 

من نق���ط قوة و�أوجه ق�سور. و�إ�س�فة �إىل ذلك 

ف���إن �البتع���ث �خل�رج��ي يف �إط���ر م���رشوع 

ُيع��د �أحد �ملوؤ���رش�ت �مل�ستخدم��ة للوقوف على 

م�ستوى �لتعليم �لع�يل يف �جل�مع�ت:

ومبق�رنة ن�سب �لت�أطر مع �ملتو�سط للدول 

�لعربية و�ملتو�سط �لع�ملي يف �جلدول �لت�يل:

التعليم العايل و�شوق العمل:  9-3-1
�لع���يل  �لتعلي��م  خمرج���ت  حتلي��ل  �إن 

جه��ة،  م��ن  �ل�سعودي��ة  �لعربي��ة  �ململك��ة  يف 

و�خت�س��س���ت ط�لب��ي �لعم��ل فيه��� و�أع��د�د 

�مل�ستغل��ن وجم���الت عم��ل غ��ر �ل�سعودين، 

�أن هن���ك خل��ًا  �إىل  ب�س��ورة ح��سم��ة  ت�س��ر 

موؤكد�ً ق��د تتعدد م�سبب�ت��ه، �إال �أن عدم مو�ءمة 

متطلب���ت �س��وق �لعمل م��ع خمرج���ت �لتعليم 

�لع�يل قد يعزى �إليه��� �ل�سبب �لرئي�س.  وال �سك 

�أن �جله��ود �له�ئل��ة �لت��ي بذلته��� �ململك��ة يف 

�ل�سن��و�ت �الأخ��رة ال�ستيع�ب خريج��ي �لتعليم 

�ملل��ك عب��د�هلل لابتع���ث �خل�رج��ي رمب��� مل 

ينّف��ذ من��ذ بد�ي�ت��ه ع���م 2008م. وف��ق خطة 

ت�أخ��ذ ب�العتب�ر و�ق��ع �سوق �لعم��ل، و�لنق�س 

يف بع���س �لتخ�س�س���ت �لتي يتطلبه��� �ل�سوق 

ويغيب عنه� �ملو�طن��ون �ل�سعوديون، ورمب� – 

�أي�س��ً� – تب�ط�أ �مل�سوؤولون ع��ن �لتعليم �لع�يل 

يف �ململك��ة �لعربي��ة �ل�سعودي��ة يف �لتن�سي��ق 

لتف���دي  �لعاق��ة  ذ�ت  �جله���ت  ب��ن  �ل��ازم 

، �إ�س�فة �إىل 
2
�رتف�ع ن�سب��ة �لبط�لة يف �ململكة

�أن م�س�ري��ع تطوير �لتعلي��م �لع�يل مل تطرح �إال 

بعد �إق��ر�ر �ل�سي��س��ة �لوطنية للعل��وم و�لتقنية 

و�البتك�ر و�ملب����رشة خمطط تنفيذه�.  �إ�س�فة 

�إىل م��� �سبق، لقد �فتق��دت �جل�مع�ت �ل�سعودية 

تو�سع �لتعليم �الفقي ب�ل�سورة 

�ملذهل��ة �لتي عليه���، قد ترتب 

عليه ق�سور يف �لتطوير �لنوعي، 

م��ع غي���ب ��سرت�تيجي��ة له��ذ� 

�لتعليم �لع���يل ت�أخذ ب�العتب�ر 

ك�فة جو�نب منظومته من نق�ط 

قوة و�أوجه ق�سور. و�إ�س�فة �إىل 

ذل��ك ف���إن �البتع���ث �خل�رجي 

يف �إط���ر م���رشوع �ملل��ك عب��د 

�هلل لابتع�ث �خل�رجي رمب� مل 

ينفذ منذ بد�ي�ته ع�م 2008م. 

وفق خطة ت�أخذ ب�العتب�ر و�قع 

�سوق �لعمل، و�لنق�س يف بع�س 

يتطلبه���  �لت��ي  �لتخ�س�س���ت 

�ل�سوق ويغيب عنه� �ملو�طنون 

�ل�سعوديون.

1 - يق�سد ب�لت�أطر �أعد�د �لطاب مق�بل كل مدر�س.
2 - ك�سف �لدكتور خ�لد �لعنقري وزير �لتعليم �لع�يل �أن �أربع وز�ر�ت وهي: �القت�س�د و�لتخطيط، و�مل�لية، 
و�خلدمة �ملدنية، و�لتعليم �لع�يل، تعمل على حتديد تخ�س�س�ت �سوق �لعمل لطاب �البتع�ث وفق خطة مت 

�إعد�ده� ب�لتن�سيق بن �لوز�ر�ت، �سحيفة �القت�س�دية �ل�سعودية �لعدد 6555 يف 2011/9/22م.
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وبخا�صة مراكز اخلدمة الجتماعية اإىل ن�صاط 

موؤ�ص�ص��ي يعتمد عل��ى الإح�ص��اءات والبيانات 

املطلوبة لإر�صاد الط��الب اإىل احتياجات �صوق 

العمل م��ن التخ�ص�صات احلالي��ة وامل�صتقبلية. 

اإ�صاف��ة اإىل اأهمي��ة هذه البيان��ات يف م�صاعدة 

اإدارات التطوي��ر والتخطي��ط يف اجلامعات على 

حتدي��د الرام��ج العلمية املطل��وب تقدميها يف 

�ص��وء الحتي��اج الوطن��ي وا�صت���رساف التطور 

العلم��ي املت�صارع يف الع��امل واأهمية مواكبته، 

وتطوير املناهج ا�صتجابة له.

اإن هن��اك م�صوؤولية اجتماعية ووطنية تقع 

على عاتق كليات املجتمع مل�صاعدة الطالب يف 

اإر�صادهم عن م�صتقبله��م وعالقة تخ�ص�صاتهم 

ب�ص��وق العم��ل. فالدرا�صات احلديث��ة توؤكد على 

اأن الط��الب الذين يخت��ارون التخ�ص�صات التي 

يرغب��ون فيها عن دراي��ة مب�صتقب��ل �صهاداتهم 

، لديهم 
1
وم��دى احلاجة اإليه��ا يف �صوق العم��ل

فر���ض اأك��رث لإنه��اء درا�صته��م باملقارن��ة مع 

اأولئ��ك الذين التحقوا برام��ج درا�صية من دون 

معلوم��ات م�صبقة ع��ن متطلب��ات واحتياجات 

�صوق العمل .  فعلى �صبيل املثال اأ�ص�صت جامعة 

اإك�ص��رت يف بريطاني��ا مرك��زاً للتوظي��ف يق��دم 

للطلب��ة الن�صائح املفيدة الت��ي ت�صاعدهم على 

جهم وق��د �صّجع 
ّ
ايج��اد فر���ض عم��ل بع��د تخر

جناح ه��ذا املركز يف جتربت��ه جامعات اأخرى 

  .
2
على الأخذ بهذه التجربة

اإن اأح��د اأهم التحديات الت��ي تواجه اأنظمة 

التعلي��م يف الوق��ت الراه��ن تتمث��ل يف كيفي��ة 

�صم��ان ت�صويق خمرج��ات التعلي��م العايل يف 

"اأن  )2012م(  ريت��زن  يوؤك��د  فكم��ا  العم��ل.  

عملي��ة اإعداد الطالب لتلبي��ة �صوق العمل لي�صت 

بالعملي��ة التي تدار م��ن تلقاء نف�صه��ا، اإذ لبد 

للجامعات من طريق��ة خمتلفة يف العمل.  واأن 

تك��ون على وعي بالتغيات الهائلة التي طراأت 

ول تزال حتدث يف �صوق العمل.  وبهذه الطريقة 

وحده��ا ميك��ن للجامع��ات اأن تخ��دم الطل��ب 

الجتماعي عل��ى التعليم العايل باأف�صل ال�صبل 

املمكن��ة.  ولع��ل م��ن اأ�صب��اب اختي��ار الطالب 

للتعليم العايل اإدراكه��م الكامل مدى الرتباط 

  . 
الوثيق بني م�صتقبلهم املهني و�صوق العمل"3

فالتحدي املل��ّح اإذاً يف مواجهة التعليم العايل 

يف اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة ه��و حاجت��ه 

لرامج اأكرث ا�صتجابة ملتطلبات ال�صوق وتطوير 

برام��ج متخ�ص�صة ومنا�صب��ة لأغرا�ض التنمية 

املهني��ة. اإ�صافة لذل��ك ل بد من معادلة جديدة 

خلف�ض تكاليف اجلامع��ات مع تعزيز جودتها 

 ،
4
وف��ك الرتب��اط القائم بني التكلف��ة واجلودة

و�ص��وًل اإىل �صيغ��ة تتوف��ر فيها ج��ودة عالية 

بتكلفة منا�صبة اجتماعيًا.

اإن التعلي��م الع��ايل يف الوق��ت الراه��ن يف 

اململكة العربي��ة ال�صعودية يعر مرحلة تطوير 

وا�صع��ة ويف اجتاه��ات متعددة ل غن��ى عنها، 

وهن��اك جه��ود كب��ية لقط��ع م�صاف��ة التطوير 

يف  اإذن  املل��ح  فالتح��دي 

يف  الع��ايل  التعلي��م  مواجه��ة 

اململك��ة العربي��ة ال�صعودية هو 

حاجت��ه لرامج اأك��رث ا�صتجابة 

ملتطلبات ال�صوق وتطوير برامج 

متخ�ص�ص��ة ومنا�صبة لأغرا�ض 

ا�صاف��ة  املهني��ة.  التنمي��ة 

لذل��ك لبد م��ن معادل��ة جديدة 

خلف�ض تكالي��ف اجلامعات مع 

تعزي��ز جودتها وف��ك الرتباط 

القائ��م ب��ني التكلف��ة واجلودة، 

و�ص��وًل اإىل �صيغ��ة تتوفر فيها 

ج��ودة عالي��ة بتكلف��ة منا�صبة 

اجتماعيًا.

-  دليل ا�صتخدام بيانات �صوق العمل لتح�صني جناح الطالب: معهد ا�صنب، الوليات املتحدة المريكية النا�رس   1
التقرير يف  2013م،ن�رس  يونيو   ،30 العدد  الدويل،  الرا�صد  التقرير يف جملة  2013م ملخ�ض  يناير  ا�صنب،  معهد 

مر�صد التعليم العايل يف اململكة العربية ال�صعودية )�ض 44 – 49(.

النا�رس  المريكية  الوليات املتحدة  ا�صنب،  الطالب: معهد  العمل لتح�صني جناح  �صوق  بيانات  ا�صتخدام  2 - دليل 
التقرير يف  2013م،ن�رس  يونيو   ،30 العدد  الدويل،  الرا�صد  التقرير يف جملة  2013م ملخ�ض  يناير  ا�صنب،  معهد 

مر�صد التعليم العايل يف اململكة العربية ال�صعودية )�ض 44 – 49(.

العايل،  للتعليم  الدويل  واملوؤمتر  املعر�ض  العمل،  ل�صوق  واإعدادهم  الطالب  جاهزية  )2012م(:  ريتزن  جو   -  3
الريا�ض، اململكة العربية ال�صعودية.

اإعداد  املتحدة،  اململكة  لالأبحاث،  العامة  ال�صيا�صة  معهد  املقبلة  والثورة  العايل  التعليم  القادم:  النهيار   -  4
مايكل باربر وكاتلني دونيللي و�صعد زيزيف، مار�ض 2013، ن�رس التقرير يف جملة الرا�صد الدويل العدد 30، يونيو 

25-18 اململكة العربية ال�صعودية. 2013م �ض 
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بنج��اح وثب��ات، واملوؤ���رسات على ذل��ك عديدة 

وكثية، فرمبا جاءت رحلة التطوير متاأخرة اإل 

اأن يقظتها لن ت�صمح بغفوة قادمة.

اإن حج��م البطال��ة يف اململك��ة وبخا�ص��ة 

ل�رسيح��ة اخلريج��ني، واخت��الل الت��وازن ب��ني 

حج��م العمال��ة الواف��دة م��ع العمال��ة الوطنية 

)يف القط��اع اخلا���ض(، تق�ص��ي ح�ص��د جه��ود 

متع��ددة تت�صاف��ر فيها وزارة العم��ل وال�صوؤون 

الجتماعي��ة ومنظوم��ة التعليم الع��ام والعايل 

ومنظوم��ة التعلي��م والتدري��ب الفن��ي والتقني 

ال�صت�صاري��ة،  الدرا�ص��ات  ومكات��ب  واملهن��ي، 

واجله��ات امل�صدرة للتقاري��ر الوطنية ال�صاملة 

مثل: م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات، 

وموؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، للوقوف على 

اأ�صباب اخللل وا�صتجالء اإجراءات اإ�صالحه.

2 - منظومة التعليم والتدريب الفني 
والتقن��ي واملهن��ي يف اململك��ة العربية 

:
ال�سعودية 1

�صبع��ة  اإىل  املنظوم��ة  قطاع��ات  تتع��دد 

قطاع��ات تت��وزع م�صوؤوليات الإ���رساف عليها 

يف عدة جهات �صيتم ا�صتعرا�ض هذه القطاعات 

ودورها واجلهة املنوطة بها.

التقنية: الكليات   -  1  -  2
وعددها 30 كلي��ة لتدري�ض البنني، ويرجع 

تاأ�صي���ض اأول كلي��ة منه��ا اإىل ع��ام 1983م.، 

الرام��ج  م��ن  العدي��د  الكلي��ات  ه��ذه  وتوف��ر 

التخ�ص�صية مبنح الدار�صني فيها بعد مت�صية 3 

�صنوات بنجاح �صهادة الدبلوم )�صهادة جامعية 

متو�صط��ة( واأُ�صيف برنام��ج البكالوريو�ض يف 

كلي��ة التقني��ة بالريا���ض ع��ام 2002م.، وقد 

تط��ورت ه��ذه الكلي��ات تط��وراً لفت��ًا اأدى اإىل 

ازدي��اد ع��دد امللتحق��ني للدرا�صة فيه��ا ب�صكل 

حي��ث ارتفع عدد الط��الب امل�صتجدين فيها من 

38048 طالب��ًا  اإىل  2004م.  18784 ع��ام 
عام 2008م. مم��ا يعني زي��ادة الإقبال الذي 

ُيعزى اإىل الكم الوا�صع من الرامج التي تقدمها 

ه��ذه الكليات وه��ي يف التخ�ص�ص��ات التالية: 

التقني��ات الكهربائية، امليكانيكي��ة، الإدارية، 

وال�صياح��ة،  الفندق��ة  الإلكرتوني��ة،  احلا�ص��ب، 

الت�ص��الت، التقنية البيئية وتقني��ة الت�صنيع 

عات 
ّ
الغذائ��ي، ولك��ل م��ن ه��ذه التقني��ات تفر

تخ�ص�صية يتم الرتكيز عليها، ومينح املتخرج 

منه��ا دبلوم م�صاعد مهند���ض اأو م�صاعد اإداري، 

وتخ�ص��ع الكلي��ات التقني��ة للموؤ�ص�ص��ة العامة 

للتدريب التقني واملهني.

للبنات: التقنية  العليا  املعاهد   2-2

2005م.  ع��ام  املعاه��د  ه��ذه  اأُن�صئ��ت 

واأحلق��ت باملوؤ�ص�ص��ة العام��ة للتدري��ب التقني 

خريج��ات  املعاه��د  ه��ذه  تقب��ل  واملهن��ي.  

الثانوي��ة العام��ة يف التدري��ب التقن��ي.  وق��د 

با�رس 14 معهداً العم��ل يف املناطق املختلفة 

من اململكة.  ت�صمل هذه املعاهد ثمانية اأق�صام 

ت�ص��م 23 تخ�ص�صًا فرعيًا، وتت��وزع الأق�صام 

الرئي�صية عل��ى التخ�ص�ص��ات التالية: تقنيات 

التزي��ني  الإداري��ة،  التقني��ة  الآيل،  احلا�ص��ب 

واملجوه��رات،  الذه��ب  اخلياط��ة،  الن�صائ��ي، 

الإلكرتوني��ة  والتقني��ة  الغذائي��ة،  التقني��ة 

وتقني��ة التطوي��ر.  ورغم حداثة ه��ذه املعاهد 

اإل اأنه��ا ت�صه��د اإقب��اًل وا�صحًا يف��وق طاقتها 

ال�صتيعابية مما حدا باملوؤ�ص�صة على اأن ت�صع 

يف اعتباره��ا ت�صميم وتنفيذ 39 معهداً عاليًا 

تقني��ًا وكليت��ني لإع��داد املدرب��ات مبختل��ف 

مناط��ق اململكة، ورف��ع الطاق��ة ال�صتيعابية 

له��ذه املعاه��د ل�صتقب��ال مائة األ��ف متدربة 

2015م. وف��ق خط��ة التنمي��ة  بحل��ول ع��ام 

التا�صعة للمملكة العربية ال�صعودية.

1 -  منتدى الريا�ض القت�صادي: درا�صة التعليم الفني والتدريب املهني ومدى مالءمته لالحتياجات التنموية من 
القوى العاملة – اإعداد منا لال�صت�صارات، الريا�ض )2011م(.
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2-3 التدريب التقني واملهني الأهلي:
ُتن��اط م�صوؤولي��ة الإ���رساف عل��ى التدريب 

العام��ة  ب��الإدارة  الأهل��ي  واملهن��ي  التقن��ي 

للتدري��ب الأهلي يف املوؤ�ص�ص��ة العامة للتدريب 

التقن��ي واملهني.  وي�صمل ه��ذا الإ�رساف التاأكد 

وم�صوؤوليت��ه  وجودت��ه  التدري��ب  نوعي��ة  م��ن 

ع من�صاآت 
ّ
من��ح الرتاخي���ض ملمار�صته.  وتتن��و

التدريب الأهلي �صم��ن كم وا�صع جداً حيث بلغ 

ع��دد ه��ذه املن�ص��اآت ع��ام 2010م. )1045( 

من�صاأة يف خمتل��ف مناطق اململكة منها 696 

للبن��ني و376 للبن��ات وتتوّزع ه��ذه املن�صاآت 

ما بني معاه��د عالية، ومعاهد تدريب، ومراكز 

تدري��ب.  كما بلغ ع��دد التخ�ص�صات املرخ�صة 

يف ع��ام التقري��ر 256 تخ�ص�ص��ًا يف خمتل��ف 

برام��ج التدريب.  تتميز ه��ذه املعاهد واملراكز 

الأهلية للتدريب مبرونة القبول لعتمادها على 

املب��ادئ التجاري��ة واإمكانية املتق��دم لت�صديد 

ر�صوم التدريب مبا�رسة اأو بتغطية جهة مانحة.  

وقد بلغ ع��دد املقبولني يف جميع الرامج عام 

)2010م( م��ن الرج��ال 50302 وم��ن الن�صاء 

37702 وعدد املتدربني من الرجال 66015 
وم��ن الن�ص��اء 48003 واخلريجني من الرجال 

.27630 47947 ومن الن�صاء 

2-4 املعاهد والربامج التدريبية امل�سرتكة:
تت��وىل املوؤ�ص�ص��ة العام��ة للتدري��ب التقني 

باأح��دث  جمه��زة  معاه��د  اإن�ص��اء  واملهن��ي 

يف  اخلا���ض  القط��اع  ي�ص��ارك  التجهي��زات 

جتهيزه��ا وتوفي املدرب��ني وتهيئ��ة الرامج، 

كم��ا يوف��ر القط��اع اخلا���ض جتهي��زات اأي�صًا 

بدع��م م��ن �صندوق امل��وارد الب�رسي��ة.  وقد بداأ 

ه��ذا الجت��اه يف ال�رساك��ات ال�صرتاتيجي��ة ما 

ب��ني قطاع��ات الأعم��ال الكب��ية والدول��ة بعد 

العامل��ي.   جناح��ه وانت�ص��اره عل��ى امل�صت��وى 

وت�صمنت خطة التنمية ال�صاملة للمملكة توجهًا 

لإعطاء القط��اع اخلا�ض دوراً كبياً وتزايداً يف 

امل�صاهم��ة بامل�صاري��ع التنموي��ة الهادف��ة اإىل 

تنمي��ة امل��وارد الب�رسي��ة وتاأ�صي�ص��ًا عل��ى ذلك 

عقدت ال�رساكات لإن�صاء هذه املعاهد التي بلغ 

عدده��ا عام 2010م. اأحد ع���رس معهداً بطاقة 

ا�صتيعابية بلغت 8150 متدربًا.  اإل اأن الإقبال 

ال�صديد عل��ى هذه املعاهد جعل��ت ن�صب القبول 

ل تتجاوز %15 م��ن اأعداد املتقدمني، وت�صي 

اآخر اإح�ص��اءات املتدربني لع��ام 2009م. اإىل 

وجود 4129 متدربًا و839 متخرجًا.

الأهلية: ال�سحية  املعاهد   5-2
2 - 5 - 1 التعليم ال�سحي احلكومي:
تعود مرجعي��ة املعاهد ال�صحية احلكومية 

يف اململكة يف الوقت الراهن اإىل وزارة التعليم 

الع��ايل بحيث يرتب��ط يف كل منطقة باجلامعة 

الأقرب لها.  واأعادت اجلامعات هيكلة الكليات 

واملعاه��د ال�صحية اإما بدجمه��ا لكيات قائمة 

وحتويل براجمها اإىل بكالوريو�ض اأو بتحويلها 

اإىل كلي��ات جامعي��ة.  وق��د بل��غ ع��دد خريجي 

 13631 2008م.  ع��ام  ال�صحي��ة  الكلي��ات 

خريجًا و3640 خريجة.

الأهلي: ال�سحي  التعليم   2-5-2
ابتداأ التعليم ال�صحي الأهلي عام 1998م. 

وكان حت��ت اإ���رساف املوؤ�ص�صة العام��ة للتعليم 

التقن��ي واملهني حتى ع��ام 2005م. ثم حتول 

اإىل وزارة ال�صح��ة.  بلغ ع��دد املعاهد ال�صحية 

ع��ام 2008م. 119 معه��داً منه��ا 77 معه��داً 

للبن��ني و42 معه��داً للبن��ات، كم��ا بل��غ ع��دد 

خريجيه��ا ع��ام 2010م. 28409 خريج��ني 

وخريج��ات، ويف ع��ام 2010م. اأ�صب��ح ع��دد 

و52  للبن��ني  معه��داً   70 ال�صحي��ة  املعاه��د 

معه��داً للبنات ت�رسف عليها هيئة التخ�ص�صات 

ال�صحي��ة ال�صعودي��ة، وهي هيئ��ة م�صتقلة ذات 

�صف��ة اعتباري��ة يراأ���ض جمل���ض اأمنائه��ا وزير 

ال�صح��ة ومتثل جمي��ع القطاع��ات ال�صحية يف 

جمل�ض الأمناء.  وقد اأظهرت اختيارات ت�صنيف 

الهيئة للخريجني م��ن ناحية اجلودة والكم اإىل 

�صعف ملحوظ يف برامج التعليم ال�صحي ب�صكل 
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اأدى اإىل اإع��ادة النظر يف ه��ذا التعليم وتقلي�ض 

فر���ض التدريب والتوظيف عل��ى م�صتواها دون 

مرحل��ة البكالوريو���ض، ول ي��زال اجل��دل قائمًا 

ح��ول و�ص��ع وم�صت��وى وج��دوى ه��ذا الت�صخم 

الكب��ي يف املعاه��د ال�صحية الأهلي��ة مع تدين 

م�صت��وى خريجيها.  ونظ��راً اإىل اأن هذه الق�صية 

ذات مدلولت يف ما يتعلق ب�صوق العمل والعمالة 

الأجنبي��ة الكب��ية يف القط��اع ال�صح��ي، وعدم 

تلبية هذا القط��اع التدريبي والفني احتياجات 

ي اأ�صب��اب �صعف  �ص��وق العم��ل فال بد م��ن تق�صّ

هذا القط��اع كحالة درا�صية لأن هناك دون �صك 

قوا�صم م�صرتكة ومتقارب��ة بينه وبني قطاعات 

خمرجاته��ا  تك��ن  مل  متع��ددة  وفني��ة  مهني��ة 

واإجنازاته��ا حتق��ق الغاي��ات والأه��داف الت��ي 

اأ�ص�صت لأجله��ا.  وتعزي درا�ص��ة "التعليم الفني 

والتدريب املهني ومدى مالءمته لالحتياجات 

التنموي��ة م��ن الق��وى العامل��ة" الت��ي نوق�ص��ت 

باإفا�ص��ة يف منت��دى الريا���ض القت�صادي يف 

دورت��ه اخلام�صة )2011م( اأ�صب��اب اإخفاق هذا 

القطاع اإىل ما يلي:

تل��ك املعاه��د، رغ��م  • �صع��ف مدخ��الت 
طبيع��ة درا�صته��ا العلمية البحت��ة، فبينما 

تقب��ل الكلي��ات الطبي��ة اجلامعي��ة اأف�ص��ل 

الط��الب تقب��ل املعاه��د اخلا�ص��ة كل م��ن 

لدي��ه القدرة عل��ى دف��ع الر�ص��وم الدرا�صية 

بغ�ض النظر عن م�صتواه العلمي.

اللغ��ة الإجنليزي��ة يف  • توا�ص��ع مناه��ج 
اللغ��ة  في��ه  ُتع��د  ال��ذي  ال�صح��ي  القط��اع 

الإجنليزية هي لغة العمل الر�صمية.

التدري��ب  برام��ج  �صع��ف  اأو  انع��دام   •
طبي��ة  مراك��ز  يف  املنا�صب��ة  ال�رسيري��ة 

مرموقة، رغم اأن طبيعة التخ�ص�صات فنية 

مهاري��ة تتطلب التدري��ب املكثف واملقنن، 

ول ميكن الكتفاء فيها بالدرا�صة النظرية.

• �صع��ف املناهج ب�صفة عامة واملقررات 

واأع�ص��اء هيئ��ة التدري�ض وه��و ما تعرتف 

ب��ه هيئ��ة التخ�ص�ص��ات ال�صحي��ة املعنية 

بالإ�رساف على تلك املعاهد.

• الوع��ود غ��ي الدقيق��ة للدار�ص��ني بتل��ك 
ج��ت املعاه��د اخلا�صة 

ّ
املعاه��د، حيث رو

اأع��داد  يف  احلا�ص��ل  النق���ض  والتقاري��ر 

م��ن  ال�صحي��ة  املج��الت  يف  العامل��ني 

ال�صعودي��ني.  لك��ن مل يتم اإب��راز ا�صرتاطات 

التوظي��ف بالقطاع ال�صح��ي التي حتر�ض 

1
على اجلودة ب�صكل كبي.

املجتمع: كليات   6-2
كلي��ات املجتم��ع ه��ي موؤ�ص�ص��ات تعليمية 

ف��وق التعليم العام )بعد الثانوية العامة( تقدم 

برام��ج وتخ�ص�ص��ات درا�صي��ة يف الغالب ملدة 

�صنتني بهدف مزدوج: الأول يف تقدمي املعارف 

واخل��رات التي توؤهل خريجيه��ا لرتياد �صوق 

العم��ل والنجاح في��ه، والثاين يتي��ح للدار�صني 

يف ه��ذه الكليات تطوي��ر املع��ارف وحتديثها 

وتنمية املهارات وتعزيزها.

تتكام��ل كلي��ات املجتم��ع م��ع املوؤ�ص�ص��ات 

القائم��ة فوق التعليم الثان��وي، اأي اأنها ت�صتقبل 

الراغب��ني بالتوج��ه ل�ص��وق العمل م��ن ال�رسيحة 

الو�صيط��ة للقوى العاملة.  وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 

كليات املجتمع تعد من البدائل الناجحة لتو�صيع 

وتنوي��ع قاعدة التعليم ف��وق الثانوي، وانت�صاره 

يف املناطق املختلفة يف اململكة.  اإ�صافة اإىل ما 

�صب��ق توؤّهل الكليات الطالب املتفوقني الراغبني 

يف موا�صل��ة درا�صاته��م اجلامعي��ة باللتح��اق 

باجلامعات وا�صتكمال درا�صاتهم.

تط��ّورت اأع��داد كلي��ات املجتم��ع لتبلغ يف 

الوق��ت الراه��ن 47 كلي��ة بنني وبن��ات موّزعة 

على جمي��ع مناطق اململكة وتتبع هذه الكليات 

منتدى  العاملة،  القوى  من  التنموية  لالحتياجات  مالءمته  ومدى  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  درا�صة   -  1
الريا�ض القت�صادي: الدورة اخلام�صة )2011م( درا�صة من اإعداد منا لال�صت�صارات.
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اجلامعات القائمة يف هذه املناطق ب�صكل عام.

يف  برام��ج  املجتم��ع  كلي��ات  تق��دم 

التخ�ص�صات التالية:

- تقنيات العلوم الطبية.

- تقنيات العلوم الهند�صية.

- تقنيات العلوم الأ�صا�صية.

- العلوم الإدارية.

- العلوم الإن�صانية.

كم��ا اإن ه��ذه الكلي��ات ت�صتكم��ل متطلبات 

اجلامعة يف مقرري اللغة الإجنليزية واحلا�صب.  

وقد بل��غ ع��دد املنتظمني يف كلي��ات املجتمع 

خ��الل الع��ام )2009م( م��ن الذك��ور والإناث 

  12 % عن العام 
ّ
28080 طالب��ًا بن�صبة منو

ر اأع��داد اخلريجني يف 
ّ
ال�صاب��ق ل��ه.  كم��ا تط��و

العام نف�صه لي�ص��ل اإىل 6695 خريجًا وبن�صبة 

 اأي�صًا و�صلت اإىل 36 %.
ّ
منو

امللكية  للهيئة  التابعة  املعاهد   7-2
للجبيل وينبع:

ال�سناعية: اجلبيل  كلية   1  -  7  -  2
اأن�صئت الكلية عام 1978م. كمركز لتدريب 

القوى العاملة.  وتطور هذا املركز اإىل اأن حتول 

يف ع��ام 1989م. اإىل كلي��ة متكاملة للهند�صة 

واإدارة الأعم��ال.  وج��اء ه��ذا التط��ور لتلبي��ة 

احتياج��ات التعليم والتدريب يف مدينة اجلبيل 

ال�صناعي��ة وجمتمع املنطق��ة ال�رسقية.  ومتنح 

الكلية درجة البكالوريو�ض يف العلوم التالية:

- تقنية الهند�صة امليكانيكية.

- تقنية الهند�صة الكيميائية.

- تقنية الهند�صة الكهربائية.

- تقنية هند�صة الآلت الدقيقة والتحكم.

اجلامعي��ة  الدرج��ة  الكلي��ة  متن��ح  كم��ا 

املتو�صط��ة )الدبلوم( يف العل��وم بالتخ�ص�صات 

الكيمي��اء  اإىل  اإ�صاف��ة  الرئي�صي��ة  الهند�صي��ة 

واملحا�صب��ة  البوليم��رات  وتقني��ة  ال�صناعي��ة 

والت�صويق واإدارة املكاتب.

تتمّي��ز كلية اجلبي��ل ال�صناعي��ة بتعاونها 

الوثي��ق م��ع القط��اع ال�صناع��ي واملوؤ�ص�ص��ات 

�رساك��ات  وعقده��ا  والعاملي��ة.   الوطني��ة 

ا�صرتاتيجي��ة تعتم��د عل��ى املنفع��ة املتبادلة.  

ويتجلى ذل��ك من عالقتها الوثيق��ة مع اأرامكو 

لل�صناع��ات  ال�صعودي��ة  وال�رسك��ة  ال�صعودي��ة 

الأ�صا�صي��ة )�صابك(.  وقد متّخ���ض هذا التعاون 

الناج��ح عن تكوي��ن جلان م�صرتك��ة ا�صت�صارية 

توجيهه��ا  به��دف  الدرا�صي��ة  الرام��ج  لك��ل 

وحتديثه��ا ب�صورة م�صتمرة ووف��ق احتياجات 

ب الكلية الطالب 
ّ
القطاع��ات ال�صناعية.  وت��در

يف الف�صل الأخي من درا�صتهم يف مواقع العمل 

لدى ال�رسكتني الكبيتني، ويعتمد هذا النموذج 

بني الكلية وال�رسكات الكرى اأمنوذجًا ناجحًا 

ملواءمة التعليم مع متطلبات �صوق العمل.

التقني:  اجلبيل  معهد   2-7-2
تاأ�ص���ض املعه��د ع��ام 2004م.، وي�صتقب��ل 

بهم 
ّ
املعهد حملة �صهادة الدرا�صة الثانوية ويدر

مل��دة �صنت��ني ون�صف ال�صن��ة ليتخ��رج الطالب 

بعده��ا وه��و يحم��ل �صه��ادة دبل��وم يف اإحدى 

املهارات الفنية التالية:

-  خراطة وت�صكيل معادن.

-  �صيانة الآلت ال�صناعية.

-  الر�صم والت�صميم باحلا�صب الآيل.

-  الكهرباء ال�صناعية.

-  الآلت الدقيقة والتحكم.

-  اللحام ال�صناعي.

-  �صيانة ال�صيارات.

-  اإدارة ال�صبكات.

-  دعم احلا�صب وال�صبكات.

ال�رسك��ات  م��ع  املعه��د  اإدارة  وتعق��د 

ال�صناعية اتفاقي��ات لعمل خريجي املعهد يف 

ه��ذه ال�رسك��ات.  وهك��ذا يرتبط معه��د اجلبيل 

التقن��ي مبا�رسة ب�صوق العمل يف مدينة اجلبيل 

ال�صناعي��ة. وُيع��د املعه��د بح��ق متمّي��زاً على 

م�صت��وى اململك��ة بتخري��ج فني��ني �صعودي��ني 

مهرة يغّطون احتياج��ات ال�رسكات ال�صناعية 
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يف اجلبي��ل بالعمال��ة الفنية الوطني��ة املوؤهلة 

ب الط��الب قب��ل 
ّ
ب�ص��ورة كامل��ة.  وله��ذا يت��در

جهم يف مواقع التعاقد معهم ليبا�رسوا بعد 
ّ
تخر

ح�صولهم على الدبلوم بالعمل الفعلي املنتج.

2-8  حتليل خمرجات قطاعي التعليم 
والتدريب املهني وتطويره:

اأُجري��ت العدي��د م��ن الدرا�صات الت��ي تتناول 

املعوق��ات وال�صعوبات التي حت��ول دون حتقيق 

والتقن��ي  الفن��ي  والتدري��ب  التعلي��م  منظوم��ة 

واملهني يف اململكة العربي��ة ال�صعودية الأهداف 

ل��ت غالبية الدرا�ص��ات اإىل  ، وق��د تو�صّ
1
املرج��ّوة

حتدي��د الأ�صباب التي فاقم��ت يف عدم ال�صتفادة 

املرجّوة من خمرجات منظومة التعليم والتجريب 

الفن��ي والتقني واملهني يف اململكة وبالرغم من 

اأن حكومة اململك��ة العربية ال�صعودية تنفق اأكرث 

م��ن 5 % عل��ى التعلي��م التقن��ي واملهن��ي اإل اأن 

اإدراج ن�صب��ة كبية منهم يف قائمة الباحثني عن 

عم��ل ت�صكل قلقًا دائمًا وق�صية ل ميكن جتاوزها 

من دون حلول.  تدل اإح�صاءات وزارة العمل على 

اأن هن��اك فجوة كبية ب��ني العر�ض والطلب على 

امله��ن التقنية املتعلقة بقط��اع اخلدمات - على 

�صبيل املثال – كما يلي:

العام��ة  للموؤ�ص�ص��ة  الإجن��ازات  تقاري��ر 

للتدريب التقني واملهني.

درا�ص��ة منا لال�صت�ص��ارات با�صتخدام معدل 

 ال�صن��وي املركب تنباأت من��ا بهذه القيم 
ّ
النم��و

لعامي )2010 – 2011م.(.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن جانب العر�ض يعّر 

عن معظم خريجي منظوم��ة التعليم والتدريب 

الفن��ي والتقني. ومن حتلي��ل البيانات ال�صابقة 

يت�ص��ح اأن هن��اك تراكم��ًا �صنويًا م��ن خريجي 

املنظومة ممن ي�صيف��ون عبئًا اآخر على لئحة 

طالب��ي العم��ل يف اململكة العربي��ة ال�صعودية، 

 احلاجة للموؤّهلني من قرنائهم 
ّ
بالرغ��م من منو

م��ن غي ال�صعوديني، مما ُيعزى ذلك اإىل اأ�صباب 

كثية يذكر منها التايل:

للعامل��ني  التعليمي��ة  املوؤه��الت  • ت��دين 
الك��رى  القطاع��ات  يف  ال�صعودي��ني 

كال�صناعة والزراعة وقطاع اخلدمات.

اإنتاجي��ة  ب��ني  وا�ص��ح  ف��ارق  وج��ود   •
ال�صعودي��ني وغ��ي ال�صعودي��ني، مما يوجه 

اأ�صحاب الأعمال طلبهم نحو الوافدين.

• وجود فارق وا�صح يف الأجور املقبولة 

1 -  اأهم الدرا�صات املتعلقة بهذا اجلانب:
- درا�صة التعليم الفني والتدريب املهني ومدى مالءمته لالحتياجات التنموية من القوى العاملة، الدورة اخلام�صة 

ملنتدى الريا�ض القت�صادي، يونيو 2011م، اإعداد منا لال�صت�صارات.

- روؤية لتنمية املوارد الب�رسية )2007م( درا�صة معدة ملنتدى الريا�ض القت�صادي، الدورة الثالثة )2008م(.

- الفالح ف، الفريحي ح، الربيعة ع )2010م( التعليم ال�صحي يف اململكة العربية ال�صعودية، كليات الغد، الريا�ض.

- العاين، ال�صامرائي، التميمي، ال�رسكة بني موؤ�ص�صات التعليم والتدريب املهني و�صوق العمل، املركز العربي لتنمية 

املوارد الب�رسية )2003م(.
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م��ن ال�صعوديني وغ��ي ال�صعوديني )متو�صط 

القط��اع  يف  باخلدم��ات  العام��ل  رات��ب 

وغ��ي   1843 ال�صعودي��ني  م��ن  اخلا���ض 

.
1
ال�صعوديني 525 عام 2009م( 

• ع��دم طواعي��ة الفني��ني ال�صعوديني على 
اإىل  عمله��م  مواق��ع  م��ن  النتق��ال  قب��ول 

غيه��ا عندما ت�صتدعي حاج��ة رب العمل، 

بعك�ض العمالة الوافدة، مما ي�صيف للعمالة 

الوافدة ميزة ت�صغيلهم.

• تف�صي��ل العم��ل احلكومي عل��ى القطاع 
اخلا���ض للفني��ني ال�صعودي��ني وحمدودية 

الأعم��ال  يف  موؤهالته��م  ا�صتيع��اب 

احلكومي��ة بعك�ض القط��اع اخلا�ض )ومتثل 

يف   %  84 ن�صبت��ه  م��ا  الواف��دة  العمال��ة 

القطاع اخلا�ض ما بني الأعوام )1995 – 

2005م((.
• 76 % م��ن العمال��ة الواف��دة تعم��ل يف 
مناطق: الريا�ض، ومكة املكرمة، واملنطقة 

ال�رسقية.

• مرون��ة الفني الواف��د يف تنفيذ الأعمال 
املوكل��ة اإلي��ه يف الزمان واملك��ان مقارنة 

اأداء  ع��ن  وا�صتنكاف��ه  ال�صع��ودي  بالفن��ي 

م��ا يطلب��ه من��ه رب العمل مم��ا ي�صجع رب 

العمل ب�صورة دائم��ة على ا�صتقدام الفنيني 

الوافدين.

العمال��ة  ب��ني  الفارق��ة  ال�صم��ات  ه��ذه 

ال�صعودي��ة والعمالة الوافدة تعّم��ق ال�صعوبات 

التعلي��م  منظوم��ة  خمرج��ات  امت�صا���ض  يف 

والتدري��ب الفني والتقن��ي واملهني يف اململكة 

العربي��ة ال�صعودي��ة.  اأ�صف اإىل ه��ذه الأ�صباب، 

اأن النطب��اع ال�صائد لدى القط��اع اخلا�ض عن 

خمرج��ات املنظوم��ة لي���ض اإيجابي��ًا ب�ص��ورة 

دائم��ة، مما وّلد يف املجتم��ع ال�صعودي ال�صعور 

باأن الركن الرئي���ض ملنظومة التعليم والتدريب 

الفن��ي والتقني وه��و املوؤ�ص�صة العام��ة للتعليم 

التقني واملهني قد اأخفقت يف حتقيق الأهداف 

الت��ي تعم��ل لأجله��ا، مم��ا ح��دا بامل�صوؤول��ني 

اإىل اإع��ادة النظ��ر والتفكي يف ا�صتع��ادة الثقة 

بتاأهيله��م  والرتق��اء  ال�صعودي��ني  بالفني��ني 

وتقلي���ض  الواف��دة  العمال��ة  لإحالله��م حم��ل 

مع��دلت البطالة من هذه ال�رسيحة من ال�صباب 

التي ت�صكل اأهم فئة يف املجتمع.

وق��د تو�صل��ت املوؤ�ص�ص��ة العام��ة للتدريب 

فيه��ا  ت��وكل  �صيغ��ة  اإىل  واملهن��ي  التقن��ي 

موؤ�ص�صاته��ا التدريبية اإىل موؤ�ص�صات ذات خرة 

عاملية متعددة وحتول هذه املوؤ�ص�صات الكليات 

Colleges of Exce -  التقنية احلالية اإىل

lence وكلي��ات التمّيز ه��ذه تتوىل براجمها 
واإدارته��ا وجتهيزاته��ا املوؤ�ص�ص��ات التدريبي��ة 

العاملي��ة . وقد تقرر اأن تفت��ح 10 كليات متّيز 

على ال�صكل التايل:

يف املدين��ة املنورة وتق��وم عليها موؤ�ص�صة 

التدريب الكندية )Seneca( وتخت�ض بتدريب 

البنات.

كلي��ة متّي��ز ج��دة وتق��وم عليه��ا جمموعة 

 )Nescot( من الكلي��ات الريطانية تقوده��ا

وتخت�ض بتدريب البنات.

كلي��ة متّي��ز الريا���ض وتقوم عل��ى اإدارتها 

 )HAAGA-HELIA( التدري��ب  موؤ�ص�صة 

خمت�ص��ني  �رسك��اء  جمموع��ة  م��ن  ن��ة 
ّ
املكو

بالفندقة واملنتجعات ال�صياحية.

كليتا التمّيز يف كل من بريدة ومكة املكرمة 

وتقوم عليها جمموعة كليات بريطانية عاملية 

.)TQ( تقودها كليات التدريب

ث��الث كلي��ات متّيز اأخ��رى يف كل من جدة 

ومك��ة املكرم��ة واخل��رج وتتوله��ا املوؤ�ص�ص��ة 

 Laureate Int.( الأمريكي��ة  التعليمي��ة 

.)Universities

1 -  الكتاب الإح�صائي لوزارة العمل عام 2008م.
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عليه��ا  وتق��وم  ج��ازان  متّي���ز  كلي���ة 

 Algonquin( املوؤ�ص�ص��ة التدريبية الكندي��ة

.)College
ومن خ��الل هذا التطور الالفت يف التدريب 

التقن��ي واملهن��ي �صينم��و ا�صتيع��اب املوؤ�ص�صة 

الوق��ت  يف  وطال��ب  مت��درب  اآلف   110 م��ن 

الراه��ن اإىل 300 األف حت��ى عام 2020م. مع 

تزويدهم باأرفع امل�صتويات التدريبية العاملية 

امل�صمونة امل�صتوى. و�صتتوىل املوؤ�ص�صة العامة 

للتدري��ب التقن��ي واملهني الإ���رساف اخلارجي 

عل��ى املوؤ�ص�ص��ات التدريبي��ة وحتدي��د م�صتوى 

.
1
املهارات املطلوبة وحتمل تكاليف املتدربني

العلمي البحث   -  3
مقدمة:  1-3

ُيع��د عق��د الثمانينيات من الق��رن املا�صي 

منعطف��ًا يف تاري��خ القت�ص��اد العامل��ي، حيث 

ر ه��ذا القت�صاد ليتك��ز عل��ى ال�صتثمار 
ّ
تط��و

القائ��م عل��ى تقني��ات ومنتج��ات ذات راأ�صمال 

معريف عو�صًا عن ارتكازه- منذ القرن التا�صع 

 و�صناعتها 
2
ع���رس - عل��ى امل��وارد الطبيعي��ة

التحويلي��ة.  وهك��ذا اأحدثت التط��ورات التقنية 

لت جذري��ة 
ّ
يف العق��ود الثالث��ة الأخ��ية حت��و

لت�صب��ح  رة 
ّ
املتط��و ال��دول  اقت�صادي��ات  يف 

املعرف��ة والبتكار التقني هما املحرك واملولد 

العلم��ي  البح��ث  وُيع��د  العامل��ي.  لالقت�ص��اد 

والتط��ور التقني الأ�صا�ض واملرتك��ز الذي يقوم 

علي��ه تط��ور املع��ارف وا�صتح��داث التقني��ات 

الت��ي تدفع لل�صوق كل ي��وم مبنتجات ابتكارية 

اأغرق��ت الأ�صواق ال�صتهالكي��ة وتخطت قدرات 

النه��م ال�صتهالك��ي الف��ردي واملجتمعي على 

ا�صتيعابها.

لق��د اأح��دث ه��ذا املنعط��ف يف القت�صاد 

العاملي حّم��ى تناف�صية مل يعرف تاريخ العلم 

وال�صناع��ة له��ا مثيل وا�صط��رت معظم الدول 

اإىل تطوي��ر منظوماته��ا التعليمي��ة والبحثي��ة 

العل��وم  جم��ال  يف  ا�صرتاتيجي��ات  وو�ص��ع 

بن��ى حتتي��ة  وتاأ�صي���ض  والبتك��ار  والتقني��ة 

للبح��ث العلم��ي والرتق��اء ب��ه فت�صابق��ت يف 

رف��ع ح�ص�ض الإنفاق عل��ى البحث العلمي من 

ناجتها القومي الإجم��ايل وذلك بعدما اأ�صبح 

للتنمي��ة  املوج��ه  العلم��ي  البح��ث  اأن  يقين��ًا 

�صيت��وىل حتدي��د مواق��ع ال��دول عل��ى خارطة 

التطور والريادة العاملية.

ومل تتخّل��ف اململكة العربي��ة ال�صعودية - 

وبقي��ة دول اخلليج – عن اللحاق بهذه املوجة 

العارم��ة، ف�صارع��ت اإىل و�ص��ع �صيا�صة وطنية 

للعل��وم والتقني��ة تبنته��ا قيادته��ا ور�ص��دت 

مبالغ كب��ية اعتباراً من عام 2008م. لتنفيذ 

اخلطط الوطنية اخلم�صية امُلَنفِّذة لهذه ال�صيا�صة 

التي �صتمتد خططه��ا التنفيذية حتى 2025م. 

م�صتهدف��ة بحلولها موقعًا للمملكة يف م�صاف 

عل��ى  القائم��ة  والقت�صادي��ات  املجتمع��ات 

املعرفة، وذلك من خالل خطط خم�صية متزامنة 

مع خطط التنمية اخلم�صية للمملكة.

Strategic Partnerships classification and allocation a الب�رسية: - -  �صندوق املوارد   1
  proach، HRDF SPP TEAM

http://coe.com.sa/colleges.aspx 

ال�صتدامة،  �صمانات  تعززه  ل  الطبيعية  املوارد  على  القائم  النمو  اأن  على  حديثة  اقت�صادية  درا�صات  ت�صي    2
ولي�ض حتميًا )�صاك�ض جيه، وارنر اأي اإم 2005(*، كما ت�صي درا�صات اأخرى على اأنه بو�صع القت�صاديات القائمة 

على املوارد الطبيعية )كما هو احلال يف غالبية دول اخلليج( اأن تتقدم وتنمو مبعدلت جيدة وملدة طويلة جداً دون 

قلق )األيك�صف م، كونراد ر. 2009م(**

التنمية  يف  الرئي�صة  الق�صايا  القت�صادي:  والنمو  الطبيعية  املوارد  وفرة   :)1995( اإم  اأي  وارنر  جيه،  �صاك�ض   *
.)Eds( القت�صادية، �صحافة جامعة اك�صفورد، نيويورك، حترير مرجي وروت�ض جيه

 –  586  ،)3(  91 جملد  والح�صائيات،  القت�صاديات  للنفط،  املحية  اللعنة   ،)2009( ر.  كونراد  م،  األيك�صف   **
.598
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ال�سيا�سة  واأهداف  منطلقات   2-3
الوطنية للعلوم والتقنية يف اململكة 

العربية ال�سعودية1:
تنطل��ق ال�صيا�صة الوطنية للعل��وم والتقنية 

يف �صعيه��ا نح��و بلوغ غاي��ات اململك��ة بعيدة 

املدى يف جم��الت العلوم والتقنية من مبادئ 

واأ�ص�ض حتكم خمتلف اأوجه الن�صاط القت�صادي 

والجتماع��ي.  وت�صتم��د م��ن املب��ادئ والقي��م 

والتعالي��م الت��ي حت���ض عل��ى العل��م والتعّل��م 

واإتقان العمل وعم��ارة الأر�ض، كما ت�صتند اإىل 

الرتاث الثقايف العربي الإ�صالمي العريق.

وبذلك فاإن منطلقات ال�صيا�صة الوطنية للعلوم 

والتقني��ة توؤكد من جهة عل��ى الر�صيد احل�صاري 

للمملك��ة للم�صارك��ة بفعالي��ة يف بن��اء احل�صارة 

الإن�صانية املعا�رسة والإ�صهام يف تطويرها.

كما توؤكد من جهة اأخرى على اأهمية الوعي 

بالتحدي��ات الت��ي تنط��وي عليه��ا التح��ولت 

واملتغ��يات العاملي��ة املعا���رسة وامل�صتجدة 

و�رسورة توف��ر الإمكانات والق��درات الوطنية 

تتيحه��ا  الت��ي  الفر���ض  واإدراك  ملواجهته��ا 

وا�صتيعابه��ا وا�صتثماراته��ا دون اإبط��اء.  ويف 

ه��ذا الجت��اه ت��رز اأهمي��ة تعزي��ز دور العلوم 

والتقنية يف التنمية امل�صتدامة للمملكة الزاخرة 

برثوات طبيعية وبقدرات ب�رسية علمية وتقنية 

واع��دة ومتنامي��ة، اإ�صاف��ة اإىل موقع جغرايف 

. 
2
ا�صرتاتيجي متميز

1 -  ال�صيا�صة الوطنية للعلوم والتقنية يف اململكة العربية ال�صعودية، وزارة القت�صاد والتخطيط، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 2003م.
2003م. 2 -  ال�صيا�صة الوطنية للعلوم والتقنية يف اململكة العربية ال�صعودية، وزارة القت�صاد والتخطيط، مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 

1 - تبن��ي منظ��ور �صمويل ملنظوم��ة العلوم والتقنية والبتكار على امل�صتوى الوطني يك��ون مرجعًا لتنمية املنظومة 
وتن�صيق وتكامل مكوناتها، وتر�صيد عالقتها وروابطها بالقطاعات امل�صتفيدة.

2 - العناي��ة باإع��داد الق��وى الب�رسية يف جمالت العلوم والتقنية مع ال�صتم��رار يف تنميتها كمًا ونوعًا وم�صتوى مبا 
يتالءم مع متطلبات املنظومة املختلفة.

3 - رعاي��ة البح��ث العلم��ي، وتوفي املوارد وال�صب��ل الالزمة لقيامه مبهامه على الوجه الأمث��ل يف تلبية احتياجات 
الأمن الوطني ال�صامل والتنمية امل�صتدامة.

4 - دعم وتنمية القدرات التقنية الوطنية يف القطاعات املختلفة على النحو الذي ميكنها من توطني وتطوير التقنية 
واملناف�صة مبنتجاتها يف الأ�صواق العاملية، وخا�صة املنتجات ذات القيمة امل�صافة العالية.

5 - التطوير امل�صتمر لالأنظمة املعنية بالعلوم والتقنية وتن�صيقها على النحو الذي يدعم املنظومة ويعزز من تفاعل 
مكوناتها وحت�صني اأدائها.

6 - تعزي��ز التع��اون العلم��ي والتقن��ي م��ع العامل اخلارج��ي، وتطوير �صبله و�صيغ��ه مبا يواكب الجتاه��ات العاملية 
امل�صتجدة، ويلبي احتياجات التقدم العلمي والتقني املن�صود يف اململكة.

7 - تعزيز الأن�صطة امل�صاندة للعلوم والتقنية، كخدمات املعلومات والتقيي�ض، وبراءات الخرتاع، واملكاتب ال�صت�صارية 
الهند�صية، واجلمعيات العلمية.

8 - ال�صتثمار الأمثل للمعلومات وتقنياتها مبا يواكب متطلبات املجتمع املعلوماتي واقت�صاد املعرفة.
9 - ت�صخي العلوم والتقنية للمحافظة على املوارد الطبيعية وحماية البيئة وتنميتها.

10 - اإيجاد الوعي لدى اأفراد املجتمع باأهمية العلوم والتقنية ودورهما وجدواهما يف حتقيق الأمن الوطني ال�صامل 
والتنمية امل�صتدامة.

الأهداف العامة لل�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية يف اململكة العربية ال�سعودية
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بعد اإقرار ال�صيا�صة الوطنية للعلوم والتقنية 

واخلط��ط املنّفذة له��ا ر�صدت اململك��ة العربية 

ال�صعودي��ة اعتب��اراً م��ن ع��ام 2008م. مبلغ��ًا 

قدره 8.1 مليارات ريال �صعودي لتنفيذ برامج 

وم�صاريع اخلط��ة متزامنة مع خطتها التنموية 

الثامن��ة وعه��دت اإىل مدين��ة امللك عب��د العزيز 

للعل��وم والتقنية بالتعاون مع وزارة القت�صاد 

والتخطي��ط الإ���رساف عل��ى تنفيذ ه��ذه اخلطة 

عل��ى م�صت��وى اململكة.  ويف ع��ام 2011م. مّت 

اإعداد خط��ة اأطلق عليها اخلطة املو�صعة للعلوم 

والتقني��ة والبتك��ار تزامنت مع خط��ة التنمية 

التا�صع��ة وُر�ص��َد له��ا مبلغ مق��ارب 16 مليار 

ري��ال لتنفيذ الرامج وامل�صاري��ع على م�صتوى 

اململك��ة، ويج��ري حالي��ًا تنفي��ذ ه��ذه اخلط��ة 

املو�صع��ة التي ب��داأت ب�صائ��ر خمرجاتها تظهر 

كما �صي�صار اإليه فيما بعد.

3-3 الإنفاق العام على البحث العلمي 
يف اململكة العربية ال�سعودية:

بل��غ اإجمايل الإنف��اق على البح��ث العلمي 

والتطوي��ر التقن��ي لع��ام 2011م. م��ن الناجت 

املحلي الإجم��ايل 21.75 مليار ريال وفق ما 

يلي للعامني 2010 /2011م.

فق��د بلغ الناجت املحل��ي الإجمايل للمملكة 

عام 2011م )2.1( ترليون ريال، يف حني بلغ 

الناجت املحلي الإجمايل عام 2010م )16.3( 

ترلي��ون ري��ال، وبلغ��ت ح�ص��ة الإنف��اق عل��ى 

البح��ث العلمي من ميزانية 2011م )21.75( 

ملي��ار ري��ال اأي م��ا ن�صبت��ه )1.036 %( من 

الناجت الإجم��ايل، يف حني بلغت ن�صبة الإنفاق 

من الن��اجت الإجم��ايل لع��ام 2010م )17.5( 

ملي��ار ري��ال اأي م��ا ن�صبت��ه )1.075 %( من 

الناجت الإجمايل.

وبنظ��رة �رسيعة على ن�صبة الإنفاق على 

البح��ث العلمي من الناجت املحلي الإجمايل 

للعل��وم  الوطني��ة  ال�صيا�ص��ة  تنفي��ذ  قب��ل 

والتقني��ة حيث مل تتجاوز 0.04 % يت�صح 

 يف خم�ص�ص��ات البحث العلمي 
ّ
حجم النم��و

تنفي��ذ خططه��ا  اململك��ة  با���رست  اأن  من��ذ 

العل��وم والتقني��ة والبتك��ار،  الوطني��ة يف 

وت�صاع��ف املخ�ص�صات اأكرث من 300 %، 

وت�صته��دف اململكة اأن ت�ص��ل ن�صبة اإنفاقها 

عل��ى البح��ث العلم��ي والتطوي��ر التقني اإىل 

م��ا ن�صبت��ه 1.6%  تدريجي��ًا بحل��ول عام 

ال�صيا�صة  وثائق  2025م. وفق ما ورد يف 
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والبتك��ار  والتقني��ة  للعل��وم  الوطني��ة 

.
1
للمملكة

الربامج الرئي�سة للخطة   4  -  3
اخلم�سية الأوىل املو�سعة للعلوم 

والتقنية والبتكار اجلاري تنفيذها2:
يف اإط��ار اجله��ود الرامية لتحقي��ق الروؤية 

بعيدة املدى للعلوم والتقنية والبتكار، تعاونت 

مدين��ة املل��ك عبدالعزي��ز للعل��وم والتقنية مع 

بقية اجله��ات املعنية باإع��داد اخلطة اخلم�صية 

الأوىل املو�صع��ة للعل��وم والتقني��ة والبتك��ار 

املمت��دة من 2010م. اإىل 2014م. واملتزامنة 

مع خطة التنمية التا�صعة.

ا�صتمل��ت ه��ذه اخلطة عل��ى ثماني��ة برامج 

وطنية ك��رى انبثقت منه��ا م�رسوعات وطنية 

والبتك��ار  والتقني��ة  العل��وم  ا�صرتاتيجي��ة يف 

تنفذها اأك��رث من 50 جهة حكومي��ة، والقطاع 

اخلا�ض اأي�ص��ًا، وبتكلفة اإجمالية قدرها 15.7 

ملي��ار ري��ال)1(، ويف ما يل��ي تو�صيف موجز 

لهذه الرامج الكرى.

برنامج التقنيات ال�سرتاتيجية  1-4-3
وتطوي��ر  بتوط��ني  الرنام��ج  ه��ذا  يهت��م 

التقني��ات ذات الأولوي��ة للمملك��ة مثل تقنيات 

حتلية املياه والتقنيات البرتوكيماوية، وكذلك 

التقني��ات املتقدم��ة احلديثة التي تع��د بنتائج 

م�صتقبلي��ة مهم��ة مثل تقنيات النان��و والتقنية 

احليوي��ة وتقنيات الت�ص��الت وتقنيات املواد 

وغيها، ويبلغ جمموع التقنيات ال�صرتاتيجية 

14 تقني��ة م�صافًا اإليه��ا برنامج للريا�صيات 
ال�صرتاتيجي��ة  الأولوي��ات  ي�صم��ل  والفيزي��اء 

للبح��ث يف ه��ذا املج��ال ولتوظي��ف الرنامج 

علم��ي  م��ن  الأخ��رى  التقني��ات  لحتياج��ات 

الريا�صيات والفيزياء التطبيقية.

العلمي  البحث  برنامج قدرات   2-4-3
والتطوير التقني والبتكار

الأبح��اث  مبراك��ز  الرتق��اء  اإىل  يه��دف 

القائمة داخ��ل اجلامعات وخارجه��ا، وال�صعي 

نح��و اإن�صاء مراك��ز اأبحاث متمّي��زة جديدة يف 

املجالت احليوية وال�صرتاتيجية.

وتطوير  وتوطني  نقل  برنامج   3-4-3
التقنية والبتكار

يهت��م بالو�صائ��ل الداعم��ة لنق��ل التقني��ة 

م��ن م�صادره��ا الرئي�صة نق��اًل اإيجابي��ًا ي�صعى 

اإىل توطينه��ا وتطويره��ا وال�صتف��ادة منه��ا، 

لذل��ك يرك��ز الرنامج عل��ى توف��ي الإمكانات 

الفني��ة والبنى التقني��ة الأ�صا�صية مثل: واحات 

وحا�صن��ات التقني��ة ومراكز البتك��ار التقني 

ورعاية املوؤ�ص�ص��ات ال�صغية واملتو�صطة، كما 

يرك��ز عل��ى الو�صائ��ل الإداري��ة الداعم��ة، مثل: 

التعاون ال��دويل واملوا�صف��ات القيا�صية وغي 

ذلك.

الأ�سا�سي��ة  البن��ى  برنام��ج   4-4-3
ملجتمع املعرفة

يهت��م بدع��م الإب��داع والبتك��ار واملعرفة 

وتوف��ي املعلوم��ات وخدماته��ا عل��ى نط��اق 

وا�ص��ع، كما يهتم بن���رس الوعي العلمي والتقني 

ب��ني اأفراد املجتمع وتوفي الو�صائل التي تعّزز 

ه��ذا الوعي، ويعمل الرنامج عل��ى تطوير دور 

الإعالم يف املجالت العلمية والتقنية، وتوثيق 

امل�صاهمات العلمية والتقنية.

برنامج تنمية املوارد الب�سرية   5-4-3
للعلوم والتقنية والبتكار

يه��دف اإىل حتديد احتياج��ات اململكة من 

املوارد الب�رسية يف املجالت العلمية والتقنية، 

1 - ال�صيا�صة الوطنية للعلوم والتقنية، وزارة القت�صاد والتخطيط – مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، اإ�صدار 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )2005م(.

QOP0003- :الوثيقة 20092م(، رقم  2
REP-00/-AR01
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وتطوير التعليم وتوفي التدريب التقني وريادة 

الأعمال لتلبية هذه الحتياجات.

برنامج تنويع وتطوير وتعزيز   6-4-3
م�سادر الدعم املايل

يهت��م ه��ذا الرنام��ج بتوفي الدع��م املايل 

العلمي��ة  الن�صاط��ات  اأوج��ه  لتفعي��ل  ال��الزم 

والتقنية، ومن �صم��ن توجهات الرنامج تبّني 

اأ�صاليب اإبداعية وجديدة لتعزيز تنويع م�صادر 

الدع��م املايل مث��ل: الأوق��اف، ودرا�ص��ة اإن�صاء 

�صنادي��ق متوي��ل خم�ص�ص��ة لتموي��ل الن�ص��اط 

العلمي والتقني وحتفيز م�صادر الدعم املختلفة، 

واقرتاح الأنظمة والرتتيبات املالئمة.

اأنظمة العلوم  برنام��ج تطوير   7-4-3
والتقنية والبتكار

هو برنامج ُيعن��ى بدرا�صة الأنظمة القائمة 

التي حتكم اأداء منظومة العلوم والتقنية، بهدف 

تق��ومي م��دى فاعليته��ا واإ�صهامه��ا يف تعزي��ز 

العط��اء العلم��ي والتقن��ي وزي��ادة دوره��ا يف 

حتقيق التنمية امل�صتدامة باململكة.  و�صيتناول 

الرنام��ج مراجعة الأنظم��ة القائمة ف�صاًل عن 

اق��رتاح اأنظمة جديدة ت�صهم يف حتقيق التطوير 

املن�صود لأداء املنظومة واإ�صهاماتها التنموية.

الهي��اكل  تطوي��ر  برنام��ج   8-4-3
املوؤ�س�سية للعلوم والتقنية والبتكار

ي�صع��ى ه��ذا الرنام��ج ع��ر تطوي��ره للهياكل 

اإىل  والبتك��ار  والتقني��ة  للعل��وم  املوؤ�ص�صي��ة 

اإيج��اد منظوم��ة فاعل��ة تتمت��ع ببن��اء موؤ�ص�ص��ي 

حدي��ث وع���رسي ق��ادر عل��ى ال�صتجاب��ة بكفاءة 

ومرون��ة ملتطلب��ات تنمية القطاع��ات والفعاليات 

واأوج��ه  املدخ��الت  م��ن  املختلف��ة  القت�صادي��ة 

الن�صاط��ات العلمي��ة والتقني��ة.  و�صيعمل الرنامج 

عل��ى اإقام��ة عدد م��ن املراك��ز والوح��دات العلمية 

والتقني��ة القادرة عل��ى توفي الهي��اكل املوؤ�ص�صية 

.
1
املطلوبة

جاءت هذه الرام��ج �صمن اخلطة الوطنية 

للعل��وم والتقني��ة تنفي��ذاً مل�صم��ون الأ�صا���ض 

ال�صرتاتيج��ي الثال��ث م��ن ال�صيا�ص��ة الوطني��ة 

للعل��وم والتقنية. وتكت�صب هذه اخلطة اأهميتها 

يف ه��ذا الوق��ت بال��ذات يف اأنها ج��اءت حل�صد 

القدرات العلمي��ة والتقنية الوطنية، وتوجيهها 

ال�صامل��ة  امل�صتقبلي��ة  التنمي��ة  م�ص��ية  لدع��م 

ملجابه��ة حتديات العقدي��ن القادم��ني اللذين 

ب��دت مالحمهم��ا الأ�صا�صي��ة تتجل��ى بالتوجه 

نح��و القت�ص��اد املبن��ي عل��ى املعرف��ة، الأمر 

ال��ذي �صيوؤدي اإىل تعاظ��م دور العلوم والتقنية 

والبتك��ار كمح��دد اأ�صا�ض للمي��زات التناف�صية 

اأك��رث من اأي وق��ت م�صى، وكو�صيل��ة �رسورية 

لتحقي��ق من��و م�صت��دام، واإيج��اد فر���ض عم��ل 

ع القت�ص��اد الوطن��ي، يف ظ��ل 
ّ
جدي��دة، وتن��و

تزاي��د ح��دة املناف�صة عل��ى ال�صعيدين املحلي 

وال��دويل، وتراج��ع الأهمي��ة الن�صبي��ة للموارد 

التقليدي��ة.  و�صتعمل هذه اخلط��ة على الرتقاء 

مب�صت��وى الق��درات العلمي��ة والتقني��ة الوطنية 

وحتقيق ال�صتثمار الأمثل للموارد املتاحة مبا 

ميّك��ن اململكة – اإن �ص��اء اهلل – من ال�صتفادة 

ال�رسيع��ة م��ن الفر�ض التي يتيحه��ا القت�صاد 

واملناف�ص��ة  التغ��ي،  �رسي��ع  اجلدي��د  العامل��ي 

مبنتجاته��ا وخدماته��ا بنج��اح يف الأ�ص��واق 

العاملي��ة، م��ع العم��ل عل��ى توف��ي الإمكانات 

والبيئ��ة املنا�صب��ة ل�صتح��واذ وتطوي��ع ون�رس 

تطوي��ر  م��ع  امل�صت��وردة،  الأجنبي��ة  التقني��ة 

ك��م وا�ص��ع م��ن التقني��ات املحلي��ة خا�صة يف 

املجالت احليوية وال�صرتاتيجية للمملكة.

ويف �ص��وء ذل��ك و�صع��ت هذه اخلط��ة هدفًا 

ا�صرتاتيجيًا �صتعمل على حتقيقه اإن �صاء اهلل وهو 

اأن تك��ون اململك��ة يف طليع��ة دول املنطق��ة يف 

جم��الت العلوم والتقني��ة والبتكار بحلول عام 

QOP0003- :التحدي، التقرير ال�صنوي ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )2009م(، رقم الوثيقة  -  1
REP-00/-AR01
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2015م.، اإذ جاءت حماور اهتمامها وجمالت 
تركيزه��ا لتوؤك��د اأكرث م��ن اأي وق��ت م�صى على 

الإبداع والبتكار م��ن اأجل ال�صعي لتحقيق روؤية 

اململكة لبناء اقت�صاد وجمتمع املعرفة وو�صول 

اململك��ة اإىل م�صاف الدول املتقدم��ة يف العلوم 

.
1
والتقنية والبتكار بحلول عام 2025م

3-5 اآلي��ات ا�ستثمار خمرجات البحث 
العلمي لتوليد فر�س عمل يف اجلامعات 
واملوؤ�س�س��ات البحثي��ة: البح��ث العلمي 

و�سوق العمل:
ت�صّمن��ت ال�صيا�صة الوطنية للعلوم والتقنية 

املعتمدة من جمل�ض الوزراء يف اململكة العربية 

الأول:  ال�صرتاتيج��ي  اأ�صا�صه��ا  يف  ال�صعودي��ة 

"العم��ل على تبّن��ي روؤية �صمولي��ة يف تطوير 
منظوم��ة العلوم والتقني��ة والبتكار توؤدي اإىل 

تاآزر مكونات هذه املنظومة، وتنا�صق خططها، 

الأن�صط��ة  م��ع  وتفاعله��ا  روابطه��ا،  وتوثي��ق 

القت�صادية والجتماعية والثقافية".  وحّددت 

ال�صيا�صة الوطنية �صبل حتقيق هذا الأ�صا�ض من 

خالل اتخاذ اإجراءات ومبادرات منها:

نات 
ّ
• اإيجاد املوؤ�ص�صات الو�صطية بني مكو

املنظوم��ة الوطنية للعل��وم والتقنية والبتكار 

وموؤ�ص�ص��ات  اجلامع��ات  يف  العلم��ي  )البح��ث 

QOP0003- :الوثيقة )2009م(، رقم  التقريرال�صنوي ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  التحدي،    -  1
REP-00/-AR01

تهيئ��ة ال�صب��ل الكفيلة بتعزيز وتطوي��ر القدرات الوطنية يف البح��ث العلمي والتطوير التقني وتن�صي��ق جهودها، و�صمان 

تلبيتها وتكاملها مع احتياجات املجتمع ومتطلبات التنمية امل�صتدامة، وذلك من خالل ال�صيا�صات الآتية:

1 - اإيج��اد اآلي��ة منا�صبة وفعالة ت�صارك بها اجلهات البحثية وامل�صتفيدة يف القطاعني احلكومي واخلا�ض تعمل على 
تن�صيق جهود املوؤ�ص�صات البحثية وتكاملها.

2 - حف��ز وت�صجي��ع الطلب القت�ص��ادي والجتماعي على اأن�صطة املوؤ�ص�صات الوطني��ة للبحث العلمي والتطوير التقني 
بكافة الو�صائل وال�صبل املمكنة.

3 - اإن�صاء وحدات جديدة للبحث والتطوير يف القطاعني احلكومي واخلا�ض، ذات قدرات تقنية متكاملة يف املجالت 
ال�صرتاتيجية الرائدة يف القت�صاد الوطني.

4 - اإيج��اد وتقوي��ة الق��درات الوطني��ة يف جم��الت الت�صمي��م والتطوي��ر الهند�ص��ي والهند�صة العك�صي��ة، ول�صيما يف 
القطاعات الإنتاجية.

5 - الهتمام بتعزيز القدرات الت�صويقية ملوؤ�ص�صات البحث والتطوير، مع العمل على اإ�رساك ممثلي اجلهات امل�صتفيدة 
من منتجات تلك املوؤ�ص�صات يف و�صع براجمها.

6 - توف��ي الإمكان��ات الالزم��ة لالرتق��اء باملراكز البحثية يف موؤ�ص�ص��ات التعليم العايل، وتطويره��ا، لت�صبح ركيزة 
رئي�صة للبحوث املوجهة خلدمة التنمية، ولت�صارك بفعالية يف التقدم العلمي والتقني املعا�رس.

7 - تبني اآليات فاعلة لتوثيق العالقة بني موؤ�ص�صات البحث العلمي والتطوير التقني من جهة والقطاعات الإنتاجية 
واخلدمية من جهة اأخرى.

اأعداد العاملني يف جمالت البحث والتطوير مع مراعاة التوازن بني فئاتهم املختلفة. 8 - العمل على زيادة 
9 - ت�صجي��ع تب��ادل الباحث��ني مبختل��ف فئاتهم بني مراك��ز البحث والتطوي��ر، يف اجلامعات واملوؤ�ص�ص��ات الإنتاجية 

واخلدمية يف القطاعني احلكومي واخلا�ض.

10 - اإيج��اد الآلي��ات والو�صائ��ل الكفيلة بال�صتفادة من العلماء والباحث��ني املتميزين من غي ال�صعوديني يف تطوير 
القدرات الوطنية للبحث والتطوير يف جمالت ا�صرتاتيجية رائدة.

الأ�سا�س ال�سرتاتيجي الثالث
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البح��ث العلمي( وبني القطاع��ات املختلفة من 

جه��ة اأخرى كمراك��ز التطور التقن��ي، وواحات 

و�صنادي��ق  التقني��ة  واحلا�صن��ات  التقني��ة 

التمويل.

• اإيج��اد الآليات الالزمة لت�صجيع وتقوية 
نات الرئي�صة للمنظومة، 

ّ
الروابط ب��ني املكو

مثل: موؤ�ص�صات البح��ث والتطوير، والتعليم 

وامل�صتثمري��ن،  وال�رسك��ات،  والتدري��ب، 

واملبتكرين، وموردي التقنية ... وغيها.

كم��ا ت�صّمن الأ�صا���ض ال�صرتاتيجي الثالث 

اإلي��ه يف الإط��ار )ال�صاب��ق( �صب��ل  امل�ص��ار 

حتقيق��ه م��ن خ��الل ع��دد م��ن ال�صيا�صات، 

اأهمها:

• تبّن��ي اآليات فاعل��ة لتوثيق العالقة بني 
موؤ�ص�صات البحث العلم��ي والتطوير التقني 

من جه��ة، والقطاعات الإنتاجية واخلدمية 

من جهة اأخرى.

• اإيج��اد اآلية قيا�صي��ة وفعالة ت�صارك بها 
اجله��ات البحثية وامل�صتفيدة يف القطاعني 

احلكوم��ي واخلا���ض تعم��ل عل��ى تن�صي��ق 

جهود املوؤ�ص�صات البحثية وتعاملها.

وحتقيق��ًا له��ذه ال�صيا�ص��ات فق��د مّت فع��اًل 

اإن�صاء موؤ�ص�ص��ات و�صيطة جت�رّس الفجوة ما بني 

مكون��ات املنظوم��ة الوطنية وب��ني القطاعات 

البح��ث  ا�صتثم��ار خمرج��ات  الأخ��رى به��دف 

العلمي والتطوير التقني وحتويلها اإىل منتجات 

ع��ن طري��ق �رسك��ات ابتكاري��ة رائ��دة، ورواد 

اأعم��ال، وحا�صن��ات لأفك��ار م�صاري��ع واع��دة 

وهكذا، وه��ذه ال�رسكات النا�صئ��ة �صت�صاهم يف 

ا�صتيعاب عمالة وطنية مب�صتويات جامعية يف 

جمالت علمية واإدارية.  ون�صتعر�ض يف ما يلي 

املبادرات الو�صيطة على م�صتوى التعليم العايل 

من جهة واملوؤ�ص�صات البحثية من جهة اأخرى.

العايل: التعليم   1-5-3
تبّن��ي  الع��ايل  التعلي��م  وزارة  با���رست 

جمموع��ة م��ن املب��ادرات الناجح��ة لتطوي��ر 

التعلي��م الع��ايل باجت��اه ربط��ه باحتياج��ات 

التنمية، وخدم��ة املجتمع ب�صورة اأكرث واقعية 

بعدم��ا كان��ت موؤ�ص�صاته اجلامعي��ة ت�صب جل 

اهتمامه��ا با�صتيعاب خمرج��ات التعليم العام 

م��ن دون التفات لحتياجات �ص��وق العمل من 

الناحيتني الكمية والنوعية.  اإل اأن تراكم اأعداد 

اخلريج��ني اجلامعيني على اأبواب اأ�صواق العمل 

يف بحثهم عن فر�ض عمل تنقذهم من كوابي�ض 

البطالة، اأناط بوزارة التعليم العايل والقيادات 

ذات العالق��ة م�صوؤولية بالغ��ة الأهمية لتخاذ 

مب��ادرات ت�صاه��م يف زي��ادة ا�صتيع��اب �صوق 

العمل ملخرجات التعليم العايل.

ومن هذه املبادرات 1:
اأع�صاء  • تنمي��ة الإبداع والتمّي��ز لتمكني 
هيئ��ة التدري���ض يف اجلامع��ات ال�صعودية 

م��ن ال�صتف��ادة م��ن اخل��رات والتج��ارب 

العاملي��ة ونقله��ا للمملك��ة لتلع��ب ال��دور 

ملجتم��ع  اململك��ة  ل 
ّ
لتح��و به��ا  املن��وط 

املعرفة.  كما تنّمي ق��درات البحث العلمي 

اإىل ب��راءات  والتطبيق��ي لديه��م للتو�ص��ل 

اخ��رتاع قابلة للت�صني��ع والتتجي واإيجاد 

فر�ض عمل جديدة.  ويف هذا الإطار مّت عقد 

اجلامعات  داخ��ل  دورة تخ�ص�صي��ة   439
ال�صعودي��ة و35 برناجم��ًا تنّف��ذ مع مراكز 

متمّيزة يف جامعات عاملية.

• اأقيم��ت يف اجلامع��ات ال�صعودية مراكز 
متّي��ز بحثي بلغ عدده��ا 13 مركزاً لإجراء 

بحوث علمية بتوجهات تطبيقية.

• اإن�صاء "مراكز الأبحاث الواعدة" ووّقعت 
جمموع��ة م��ن العق��ود لتحقي��ق ذل��ك عام 

2010م. بلغ عددها ثمانية عقود بتكلفة 
تزي��د عل��ى 63 ملي��ون ري��ال مل��دة ثالث 

�صن��وات.  وتهدف هذه املب��ادرة اإىل تعزيز 

املكان��ة العلمي��ة للجامع��ات، كم��ا اإنه��ا 

1 -  امل�صدر: حالة التعليم العايل يف اململكة العربية ال�صعودية 2011م، وزارة التعليم العايل.
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�صت��وؤدي دوراً يف خدم��ة اأه��داف التنمي��ة 

ب�صك��ل ع��ام، وتنمي��ة املناط��ق احلا�صن��ة 

املحيط��ة  واملجتمع��ات  للجامع��ات 

باجلامعات ب�صكل خا�ض.

البح��ث  واأودي��ة  حا�صن��ات  م�صاري��ع   •
اأُن�صئ��ت  وق��د  اجلامع��ات:  يف  العلم��ي 

ثالث��ة اأودية ه��ي وادي الريا�ض للتقنية، 

ج��دة  ووادي  للتقني��ة،  الظه��ران  ووادي 

للتقني��ة.  وحتاكي هذه املب��ادرة املراكز 

العاملية كواح��ة التقنية يف كامردج يف 

بريطانيا، ووادي ال�صيليكون يف الوليات 

املتحدة، وواحات التقني��ة يف �صنغافورة 

وكوري��ا وغيها.  وتكم��ن فائدة مثل هذا 

احلا�صن��ات واأودي��ة البح��ث العلم��ي يف 

اأنها توفر للباحثني البيئة التقنية للبحث 

والتطوي��ر ال�صناع��ي مب��ا ي�صاع��د عل��ى 

ل اململكة نحو القت�صاد املبني على 
ّ
حتو

املعرفة.

• م�صاري��ع مراك��ز تقنية النان��و البحثية: 
م��ن  كل  يف  مراك��ز  ثالث��ة  اأُن�صئ��ت  وق��د 

املل��ك  وجامع��ة  �صع��ود  املل��ك  جامع��ة 

عب��د العزي��ز وجامع��ة امللك فه��د للبرتول 

واملع��ادن اإ�صافة اإىل برنامج لهذه التقنية 

يف جامعة طيبة باملدينة املنورة.  وجمال 

ه��ذه املراك��ز كما ه��و معروف م��ن تقنية 

النان��و، اأنه��ا تغط��ي موا�صي��ع خمتلفة يف 

الط��ب والبيئ��ة والتقني��ة احليوي��ة واملواد 

كونه��ا  اإىل  اإ�صاف��ة  وغيه��ا،  املتقدم��ة 

تقني��ات تطبيقية ذات م��ردود عاٍل وت�صهم 

اإىل حد كبي يف �صناعات كثية واعدة.

من جمموع املب��ادرات ال�صابقة يت�صح 

العربي��ة  اململك��ة  يف  الع��ايل  التعلي��م  اأن 

ال�صعودية منذ العقد الأخي قد قطع اأ�صواطًا 

كث��ية يف م�ص��ية التطور بعدم��ا بقي قبل 

ذل��ك دون م�صاهم��ات عملي��ة ملمو�ص��ة يف 

تخفيف �صغوط �ص��وق العمل وتهيئة الأطر 

الوطني��ة امل�صاهمة حقًا يف تخفيف الطلب 

العربي��ة  الواف��دة للمملك��ة  العمال��ة  عل��ى 

ال�صعودية.

2 مدين��ة املل��ك عبد العزيز   - 5  - 3
للعلوم والتقنية 1 :

تق��وم مدين��ة املل��ك عب��د العزي��ز للعل��وم 

– باإج��راء  اإن�صائه��ا  – وف��ق ق��رار  والتقني��ة 

البح��وث التطبيقي��ة لنق��ل وتطوي��ر التقنيات، 

كم��ا اأُنيط بها دور رئي���ض يف اإعداد ال�صيا�صات 

واخلط��ط الوطنية للعل��وم والتقني��ة والبتكار 

وو�ص��ع ا�صرتاتيجي��ات تنفيذه��ا، والعمل على 

تطوير اآليات لتحويل خمرجات البحث والتطوير 

التقني اإىل منتجات �صناعية.  اإ�صافة ملا �صبق 

فهي تق��وم على تن�صيق اأوج��ه الن�صاط الوطني 

للعل��وم والتقنية والبتكار م��ن خالل اإ�رسافها 

على تنفي��ذ اخلط��ط اخلم�صية للعل��وم والتقنية 

والبتكار للمملكة العربية ال�صعودية.

ت�صمن��ت اخلط��ة الوطنية للعل��وم والتقنية 

والبتك��ار جمموعة م��ن الرام��ج الهادفة اإىل 

حتقيق امل�صمونني الأ�صا�صيني ال�صرتاتيجيني 

الث��اين والثال��ث يف ال�صيا�ص��ة الوطنية واللذين 

يرمي��ان اإىل اإيجاد اآليات تقوية ربط املكونات 

الرئي�صي��ة للمنظومة الوطنية للعل��وم والتقنية 

والتطوي��ر،  البح��ث  واملت�صمن��ة  والبتك��ار 

والتعليم والتدري��ب، وال�رسكات وامل�صتثمرين، 

اأن  مبعن��ى  التقني��ة،  وم��وردي  واملبتكري��ن 

املوؤّهل��ة  املوؤ�ص�صي��ة  الق��وى  كاف��ة  تتفاع��ل 

دة للعن���رس الب���رسي املنت��ج اأو القادر 
ّ
وامل��ور

على خل��ق فر�ض عمل ت�صهم يف عملية التنمية 

امل�صتدامة وال�صاملة.

وم��ن اأج��ل ذل��ك ت�صّمنت اخلط��ة اخلم�صية 

05P0028-REP- رقم:  وثيقة  )2012م(  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  ملدينة  ال�صنوي  التقرير   -  1
.COOl-ARO1
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والتقني��ة  للعل��وم  املو�صع��ة  واخلط��ة  الأوىل 

والبتكار ما يلي:

برنامج بادر حلا�سنات التقنية 1 :
اأُن�صئ الرنامج عام 2008م لدعم ورعاية 

امل�صاري��ع التقني��ة النا�صئ��ة الت��ي ت�صاه��م يف 

خل��ق فر���ض ا�صتثماري��ة واع��دة يف املج��ال 

التقن��ي باململكة من خالل دعم ريادة الأعمال 

والبتك��ار وحا�صن��ات التقني��ة، وتوف��ي بيئة 

منا�صب��ة لنمو املوؤ�ص�ص��ات النا�صئ��ة التي تقوم 

على مبداأ تقلي��ل املخاطر والرتكيز على تطوير 

الأعم��ال التقنية لبناء جمتم��ع واقت�صاد قائم 

.
2
على املعرفة يف اململكة

ورغم املدة الوجيزة لنطالقة الربنامج 
فقد اأجنز اإن�ساء ثالث حا�سنات، وهي:

املعلوم��ات  لتقني��ة  ب��ادر  حا�صن��ة   -

والت�صالت )2008م(.

احليوي��ة  للتقني��ة  ب��ادر  حا�صن��ة   -

)2009م(.

-   بادر للت�صنيع املتقدم )2010م(.

ويجري حاليًا ال�صتعداد لإطالق حا�صنتي 

"بادر لتقنية النانو" و"بادر للطاقة".

كم��ا اأحدث الرنامج نقلة نوعية يف جمال 

دع��م احلا�صن��ات وري��ادة الأعم��ال من خالل 

اإن�ص��اء ال�صبك��ة ال�صعودي��ة حلا�صن��ات التقنية 

)SBIN( لتعزي��ز التع��اون والتن�صي��ق لتوحيد 

جه��ود القطاع��ات العامل��ة يف ه��ذا املج��ال.  

واأطل��ق الرنام��ج اأي�ص��ًا "�صبك��ة امل�صتثمري��ن 

A " املعروفة يف الغرب ب� )- (الأف��راد )�رسب

التموي��ل يف  تق��دم  الت��ي   )gel Investors
املراح��ل الأوىل، وبذلك فه��ي توفر حل متويلي 

م�صتثمري��ن  تكوي��ن  عل��ى  وت�صاع��د  مبتك��ر 

مبادري��ن من فئة جدي��دة.  وقد حقق الرنامج 

اإجن��ازات جيدة ع��ام 2012م. حي��ث قفز عدد 

 62 اإىل  بالرنام��ج  املحت�صن��ة  امل�صاري��ع 

م�رسوع��ًا تقني��ًا، توف��ر 400 وظيف��ة جدي��دة 

بزي��ادة 75 % ع��ن الع��ام 2011م.  كما دعم 

الرنام��ج اأي�ص��ًا 11 حا�صنة باململك��ة.  وقد 

انبثق عن بادر حلا�صنات التقنية عدة �رسكات 

نا�صئة وابتكارية حيث جنح اأحد هذه امل�صاريع 

يف جم��ال التوا�ص��ل الجتماع��ي واأُطلق عليه 

م�رسوع "ا�صم��ي" باحل�صول على جائزة البنك 

ال��دويل لأف�ص��ل 50 م�رسوع��ًا جتاري��ًا تقني��ًا 

نا�صئًا على م�صتوى العامل.

م��ن ال�صتعرا�ض ال�صابق يت�ص��ح اأن اإن�صاء 

احلا�صن��ات التقني��ة كاآلية و�صيط��ة ل�صتثمار 

خمرج��ات البح��ث والتطوي��ر ت�صاه��م بفعالية 

يف دعم �ص��وق العمل ب�رسك��ات نا�صئة وتوفي 

فر�ض عمل متزايدة.

برنامج واحات التقنية:
تع��رف واح��ات التقني��ة )هن��اك ت�صميات 

متع��ددة لها: اأقط��اب العلم والتقني��ة، احلظائر 

العلمي��ة والتكنولوجية( باأنها "تلك املجمعات 

الت��ي ترتّك��ز فيه��ا الكف��اءات الب�رسي��ة بهدف 

احل�صول على خمرجات ابتكارية عالية اجلودة 

ومبحتوى علمي وتقني رفيع، ويتطلب جناحها 

. 
تنظيم اإداري وتن�صيق وترابط وهيكلة"3

توف��ر  التقني��ة  واح��ات  اإقام��ة  ويتطل��ب 

المكانات الكب��ية، واأ�صالي��ب اإدارية متطورة 

ال�صرتاتيجي��ة  امل��ررات  اأم��ا  ومتفهم��ة، 

والأ�صا�صي��ة لإقامة الواح��ات يف حالة البلدان 

النامي��ة والعربي��ة فه��ي كم��ا يراه��ا )اأوكي��ل 

2011م(:

1 - برنامج بادر حلا�صنات التقنية، التقرير ال�صنوي )2012م(، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
2 -  برنامج بادر حلا�صنات التقنية، التقرير ال�صنوي )2012م(، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

3 -  البتكار التكنولوجي: لتحقيق التنمية امل�صتدامة وتعزيز التناف�صية، �صعيد اأوكيل، 2011م، النا�رس: العبيكان 
للن�رس، الريا�ض، اململكة العربية ال�صعودية.
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• تواف��ر الكف��اءات العلمي��ة والتقني��ة من 
اخلارج.

م��ن  التقني��ة  نق��ل  �صعوب��ة  اأو   
ّ

تع��رث  •
اخلارج.

• تعزي��ز العالقة ب��ني ال�صناع��ة والبحث 
العلمي التطبيقي.

• تركيز وجتميع القدرات الوطنية للم�صاركة 
يف التنمية التقنية والقت�صادية.

وقد ت�صّمنت برامج مدينة امللك عبد العزيز 

اإط��ار تنفيذه��ا للخط��ة  للعل��وم والتقني��ة يف 

  
1
الوطني��ة برنام��ج الواح��ات الك��رى للتقنية

ويتبّن��ى ه��ذا الرنامج اإن�ص��اء 13 واحة كرى 

منطق��ة  ع���رسة  الث��الث  اململك��ة  مناط��ق  يف 

خ��الل املدة الت��ي تنف��ذ فيها اخلط��ة املو�صعة 

للعلوم والتقني��ة والبتكار )من عام 2010 – 

2014م( ويف ع��ام 2010م. با�رست باإن�صاء 
باك��ورة ه��ذه الواح��ات وهي "الواح��ة الكرى 

للتقني��ة يف الطائ��ف" ويجري حالي��ًا تنفيذها 

وهي قيد الإن�صاء.

ال�سناعية  التنمية  مركز   3  -  5  -  3
باجلبيل:

خ��ارج اإط��ار اخلط��ة الوطني��ة وبراجمها، 

وحتقيق��ًا ل��دور معهد اجلبي��ل التقن��ي بالهيئة 

امللكية، باجلبيل، ق��ام املعهد مببادرة ناجحة 

ت�صتح��ق اأن ت�صتله��م مهامه��ا املوؤ�ص�صات التي 

يناط بها م�صوؤوليات م�صابهة.

فقد اأن�ص��اأ املعهد مركز التنمي��ة ال�صناعية 

الذي يوف��ر الدعم ال�صت�ص��اري والفني لل�صباب 

م��ن ذوي الطموح العايل والأفكار املتمّيزة من 

خالل احت�صانهم عر حا�صنات جمهزة بكافة 

احتياجات املحت�صنني )من اجلن�صني(.

 2013 ع��ام  لغاي��ة  املرك��ز  جن��ح  وق��د 

باحت�ص��ان )13( م�رسوع��ًا، و�صبع��ة م�صاري��ع 

ن�صائية.

وت�ص��ل الق��درات ال�صتيعابي��ة للمركز اإىل 

)14( م���رسوع احت�صان كب��ي و)24( م�رسوع 

احت�صان �صغي. وت��رتاوح مدة الحت�صان يف 

املركز ما بني 1 - 3 �صنوات.

ويذك��ر اأن اأول حمت�ص��ن ق��د تخرج بنجاح 

م��ن املرك��ز ق��د مّت الحتف��اء ب��ه يف اأغ�صط�ض 

2
2013م.

4 - �سوق العمل يف اململكة العربية 
ال�سعودية:

اأظه��رت الإح�صائي��ات الت��ي اأعلنها حافز 

)برنامج م�صاعدة العاطلني عن العمل يف وزارة 

ال�ص��وؤون الجتماعية( يف نهاية عام 2011م. 

اأن ع��دد العاطلني عن العم��ل ال�صعوديني و�صل 

اإىل 1.7 ملي��ون اأي م��ا يق��ارب 18.8 % م��ن 

القوة العامل��ة ال�صعودية.  ووفق بيانات وزارة 

العم��ل فاإن ع��دد العاطلني ع��ن العمل هو 1.0 

ملي��ون فق��ط اأي ما يق��ارب 11 % م��ن القوة 

.  وذك��ر وزي��ر العم��ل ال�صع��ودي يف 
3
العامل��ة

نهاي��ة ع��ام 2012م  اأن ع��دد العاطل��ني ع��ن 

العمل يف اململكة بلغ 2 مليون �صخ�ض.

وخ��الل املعر�ض ال�صع��ودي الرابع لغر�ض 

يف  املنعق��د  الوظيف��ي  والتاأهي��ل  التوظي��ف 

الريا���ض ���رّسح وكيل وزارة العم��ل ال�صعودي 

اأن ع��دد العاطلني عن العمل و�صل اإىل 602.8 

 .  اأما منظمة العمل الدولية فقد ذكرت اأن 
4
األف

ال�صعودي��ة تعد ثاين اأعلى دولة من دول ال�رسق 

للتقنية لتفريقها عن واحات  الكرى  الواحات  العزيز للعلوم والتقنية م�صطلح  ا�صتخدمت مدينة امللك عبد    -  1
التي ل تقل م�صاحتها عن  للواحة  الكرى فقط  الواحات  ا�صتخدام م�صطلح  يتم  التقنية اجلامعية.  حيث  اأودية  اأو 

10كم2.
23 /8 /2013م.  ،- 608 ، العدد  2 �صحيفة ال�رسق ال�صعودية 

8 /5 /2012م.  اململكة العربية ال�صعودية.  ،16024 3 - �صحيفة الريا�ض، مازن ال�صديري، العدد 
18 /12 /2012م، مقابلة وزير العمل ال�صعودي. 4 - �صحيفة ال�رسق، اململكة العربية ال�صعودية، 
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. 
1
الأو�صط يف ن�صبة البطالة بعد العراق

و�ص��در ع��ن موؤ�ص�ص��ة اخللي��ج لال�صتثم��ار 

درا�ص��ة متخ�ص�صة عن التوظي��ف والبطالة يف 

دول جمل���ض التعاون اأ�صارت فيها اإىل اأن ن�صبة 

البطال��ة يف اململك��ة بلغ��ت 10.5 %: 6.9 % 

.
2
بني الذكور و28.4 بني الإناث 

الأو�ص��ط  ال���رسق  ديلوي��ت  موؤ�ص�ص��ة  اأم��ا 

فقد اعت��رت اأن اململكة تت�ص��ّدر دول اخلليج 

يف مع��دلت البطال��ة بن�صب��ة 25.9 % لعام 

3
 .2009

العجاج��ي  اأ�ص��ار  حدي��ث  مق��ال  ويف 

)2013م( اأن مع��دل البطالة يف عام 2012م. 

يف ال�صعودي��ة بل��غ 12.1 % واحتل��ت املرك��ز 

5  4
الثالث بني دول اخلليج .

م��ن جمم��ل البيان��ات املتباين��ة ال�صابق��ة 

يت�ص��ح اأن هناك ارتفاع��ًا متناميًا يف معدلت 

البطال��ة يف اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة واأن 

الأرق��ام الدقيق��ة ع��ن �صح��ة البيان��ات غائبة 

ن�صبيًا.

وللوقوف على كيفي��ة تناول بيانات �صوق 

العم��ل الر�صمية، ل بد من التع��رف على طبيعة 

عمل برنامج حافز.  فقد و�صع الرنامج معايي 

من�صبط��ة و�صارم��ة عل��ى طالب��ي امل�صاع��دة 

املخ�ص�صة للعاطل عن العمل، وعدم متكني غي 

امل�صتحق��ني من دخ��ول الرنام��ج وال�صتفادة 

منه.  ومن ال�رسوط اأن يكون املواطن مقيمًا يف 

ال�صعودي��ة عل��ى الأقل ملدة �صن��ة واآخر عمل له 

منذ ثالث��ة اأ�صهر وميتلك القدرات ال�صحية على 

العم��ل وغي ذلك.  وقد ب��داأ الرنامج مب�صاعدة 

األف ثم ت�صاعف العدد، ولهذا في�صتخدم   700
الرنام��ج معايي �صارمة قب��ل منح امل�صاعدة 

للمتق��دم اإىل الرنام��ج باعتبارهتكّلف الدولة 

زه��اء 36 مليار ريال �صنوي��ًا.  ولهذه الأ�صباب 

فاإن بيانات واإح�صاءات برنامج حافز ل �صبيل 

لتجاهله��ا ويعزى �صبب اختالف بيانات اأعداد 

غي امل�صتغلني يف اجلهات الر�صمية اإىل طبيعة 

وظيفتها يف معاجل��ة م�صكلة البطالة والتفاق 

عل��ى تعريف العاطل اأي�صًا لي�ض مفهومًا ب�صكل 

وا�صح وبخا�صة لدى الإناث فربة املنزل ل تعد 

عاطلة عن العم��ل وفق ال�صواب��ط القت�صادية 

للبطال��ة مثاًل، وطالب العم��ل يف جمال يرغبه 

ولديه عمل قائم يف جمال اآخر، ي�صجل يف عداد 

غي امل�صتغلني وهكذا.

من جهة اأخرى اأ�صار وزير العمل ال�صعودي 

اأن البطال��ة بني الن�صاء تفوق 30 % لت�صل اإىل 

1.7 مليون امراأة ومن بينهن 373 األف فتاة 
.
6
من حملة ال�صهادات اجلامعية 

  اإىل 
7
ويف موق��ع اآخ��ر ت�ص��ي وزارة العمل

اأن ن�صب��ة 41 % م��ن الباحث��ات عن عمل من 

الن�ص��اء ه��ن جامعي��ات، و 28 % م��ن حملة 

1 - منظمة العمل الدولية، بينات 2011م.
البطالة  مع�صلة  التعاون:  جمل�ض  دول  عن:  املوؤ�ص�صة  لدرا�صة  تنفيذية  خال�صة  لال�صتثمار،  اخلليج  موؤ�ص�صة   -  2

الوطنية ولزومية النمو والتوظيف، 18/9/2012م.

11/11/2010م. 3 -  تقرير �صادر عن موؤ�ص�صة ديلويت ال�رسق الأو�صط املالية ال�صت�صارية، 
4 - تقرير ال�رسكة العربية لال�صتثمارات البرتولية )ابيكورب( واأ�صار اإليه عبد اللطيف مو�صى بلغر�صة بورقة عمل 

بعنوان: �صوق العمل اخلليجي بني حتديات البطالة املحلية وفر�ض التكامل الإقليمية.

5 - معدل البطالة يف اململكة �صعف امل�صتويات امل�صجلة يف الدول امل�صدرة للعمالة، فادي العجاجي، �صحيفة 
الريا�ض ال�صعودية، العدد 16323، 3/3/2013م.

18/12/2012م، مقابلة وزير العمل ال�صعودي. 6 - �صحيفة ال�رسق، اململكة العربية ال�صعودية، 
"عدد  ال�صديري، عنوان  ال�صعودية، مازن  العربية  16024، اململكة  العدد  8/5/2012م،  الريا�ض،  7 - �صحيفة 

العاطلني مليون اأو مليون و�صبعمائة األف؟".
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الدبلوم، و 29 % من حملة ال�صهادة الثانوية، 

و 2 % م��ن اللوات��ي مل يكملن التعلي��م العام، 

وعدده��ن الإجم��ايل يف ع��ام 2011م 448 

األ��ف مواطنة، اأي اأن ه��ذا الرقم ل ميثل ن�صف 

تقدي��رات برنام��ج حاف��ز، وتقدي��رات الوزي��ر 

امل�صار اإليها �صابقًا.

وي�ص��ي اآخ��ر التقاري��ر الر�صمي��ة ملوؤ�ص�صة 

النقد العربي ال�صع��ودي اإىل اأن معدل البطالة 

 )يتطابق هذا 
بني ال�صعوديني ه��و 10.5 % 1

املعدل مع بيانات وزير العمل حول وجود 2 

ملي��ون عاطل عن العم��ل بالن�صبة للمواطنني 

املق��ارب تعدادهم 20 مليون ن�صمة من اأ�صل 

28.4 مليون ن�صمة جمموع �صكان اململكة(.  
وله��ذا تتبّنى هذه الدرا�صة م��ا ورد يف تقرير 

موؤ�ص�ص��ة النق��د العرب��ي ال�صع��ودي وتقديرات 

اخللي��ج  موؤ�ص�ص��ة  ودرا�ص��ة  العم��ل،  وزارة 

لال�صتثمار.

يت��وّزع امل�صتغل��ون يف اململك��ة يف ع��ام 

:
2 

2010م. على ال�صكل التايل

جمموع امل�صتغلني يف جميع اأوجه الن�صاط 

4.470.043 م�صتغاًل، وعدد ال�صعوديني منهم 
1.034.992 بن�صب��ة 23.2 % م��ن اإجم��ايل 

امل�صتغلني.  ويرتكز معظم ال�صعوديني يف العمل 

يف املن�صاآت الكبية )اأكرث من 20 عاماًل( حيث 

بلغت ن�صبتهم 55.3 % من اإجمايل امل�صتغلني 

ال�صعودي��ني.  اأم��ا امل�صتغ��الت ال�صعوديات يف 

جمي��ع اأوج��ه الن�ص��اط القت�ص��ادي فق��د بل��غ 

عددهن 102.783 م�صتغلة.

ويت��وّزع اأع��داد طالب��ي العم��ل املر�صحني 

ح�صب اأق�صام امله��ن الأ�صا�صية يف اململكة عام 

2011م. وفق اجلدول رقم )26(:

وبنظ��رة حتليلي��ة ع��ن جم��الت العمل 

املطلوبة من ال�صعوديني، يتبنّي اأن 68.8 % 

من اإجمايل اأعداد طالب��ي العمل )الإجمايل 

ه��م   )861201( وعدده��م   )1251306
من الأطر اجلامعية والفنيني املتخ�ص�صني 

مم��ن يتم تكوينه��م املهن��ي والتقني �صمن 

منظوم��ة التعليم والتدري��ب الفني والتقني 

واملهني.

وم��ن جهة اأخرى تبلغ اأع��داد امل�صتغلني 

غ��ي ال�صعودي��ني يف املجالت الت��ي ي�صجل 

طالب��و العم��ل ال�صعودي��ني اللتح��اق به��ا 

ح��واىل 1.059.254 تقريبًا ح�صب اجلدول 

التايل:

1 - موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، التقرير ال�صنوي رقم 48 �صادر عام 2012م.
2011م. 2 - الكتاب الإح�صائي ال�صنوي، م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات، العدد )47(، 
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لل�صعوديني  املطلوب��ة  الأعمال  ومبقارنة 

م��ع الأعم��ال الت��ي ي�صغلها غ��ي ال�صعوديني 

ع��ن  العاطل��ني  ن�صب��ة  ارتف��اع  اأن  يت�ص��ح 

العم��ل م��ن ال�صعوديني ل ي��رره عدم وجود 

اأعم��ال يف اخت�صا�صاته��م مم��ا وج��ه تلبية 

الحتياج��ات اإىل عمال��ة خارجية، بل يرجع 

ذل��ك لأ�صب��اب اأخ��رى ق��د يع��ود تق�صيها يف 

حتلي��ل عالقة كل من منظوم��ة التعليم العام 

والع��ايل ومنظوم��ة التدريب الفن��ي والتقني 

واملهني اإىل التو�ص��ل اإىل حلول ت�صاعد على 

تقلي���ض ل ي�صتهان ب��ه من حجم البطالة يف 

اململكة. 



229229ملف ال�سعودية والإمارات

ت
ارا

لإم
وا

ة 
دي

عو
�س

ال

م�ؤ�س�سة الفكر العربي

ثانيًا: الإمارات العربية املتحدة
العربية  الإمارات  يف  التعليم   -  1

املتحدة
تاريخية1 مقدمة   1-1

 
كان��ت بدايات التعليم يف الإمارات العربية 

املتح��دة �� مثل �صقيقاته��ا دول اخلليج الأخرى 

���� عن طريق الكتاتيب التطوع��ي والذي مار�صه 

ع��دد م��ن املتطوع��ني واملتطوع��ات.  واقت�رس 

ه��ذا النوع من التعليم على قراءة وحفظ القراآن 

والأحادي��ث النبوية، ومه��ارات الكتابة واخلط 

والتع��رف عل��ى اأ�ص���ض الدين واأركان��ه.  غي اأن 

تباي��ن الثقافات واملعارف لدى القائمني عليه 

انعك���ض عل��ى م��ا تلق��اه ط��الب الكتاتي��ب من 

معارف، لأن �صعة ثقافة بع�ض املعلمني جعلته 

ينق��ل علمه اإىل طالب��ه، وهكذا.  ث��م تطور منط 

التعليم اإىل اأن اأ�صبح ميار�ض يف حلقات علمية 

تعقد يف اأركان امل�صاجد اأو يف بيوت يخ�ص�صها 

اأحد التجار اأو الأعيان، واأحيانًا يف بيت الفقيه 

اأو العامل.  وكانت مادة هذه احللقات تقوم على 

عل��وم الدين كاأ�صول العقي��دة والفقه والتف�صي 

واللغ��ة العربي��ة من اإمالء ونح��و وغيها.  وقد 

ا�صتهرت بع���ض هذه احللقات مث��ل حلقة راأ�ض 

اخليم��ة الت��ي قام عليه��ا علماء من جن��د اأثناء 

احلملة الريطانية اآنذاك عام 1819م.

الإم��ارات  يف  اأخ��رى  م��دن  �صه��دت  كم��ا 

اأروق��ة للعل��م �صبيه��ة بتل��ك يف راأ���ض اخليم��ة 

تتلم��ذ عليها الرواد الأوائل مم��ن نهلوا من فكر 

علم��اء زاروا الإمارات ونقل��وا علمهم لأبنائها. 

وتدريجي��ًا ا�صتم��ر ه��ذا النم��ط التعليم��ي م��ع 

بداي��ات ظه��ور املدار���ض التطوري��ة وتقدميها 

املق��ررات الدرا�صي��ة الأ�صا�صية خ��الل املدة ما 

1953م.  يف ه��ذه امل��دة  اإىل  1907م.  ب��ني 

افتتح��ت مدار�ض تنويري��ة كثية يف املدن غي 

اأنها لي�صت نظامي��ة، وا�صُتقدم من اأجلها علماء 

اأ�رسفوا على تنظيمها و�صي الدرا�صة فيها، ومن 

اأ�صهر هذه املدار�ض:

ع��ام  املحمودي��ة  التميمي��ة  املدر�ص��ة 

1935م.  1907م. ومدر�ص��ة الإ�ص��الح ع��ام 
يف ال�صارقة ومدر�ص��ة الأحمدية عام 1912م. 

واملدر�ص��ة ال�صاملي��ة ع��ام 1923م. ومدر�ص��ة 

ال�صع��ادة ع��ام 1925م. ومدر�ص��ة الفالح عام 

1926م. ومدر�صة اآل عتيبة يف اأبو ظبي عام 
1930م.

يف ع��ام 1936م. �صه��د التعلي��م التطوري 

يف دبي منعطف��ًا تطوريًا بارزاً بتاأ�صي�ض دائرة 

املعارف على يد رئي�صها ال�صيخ مانع بن را�صد 

اآل مكت��وم رائد حرك��ة الإ�صالح يف اإمارة دبي 

يف ثالثينيات القرن املا�صي.

وقد تخرج ال��رواد الأوائ��ل ونخبة املثقفني 

الإماراتيني يف ذلك الوقت من مدر�صة الإ�صالح 

القا�صمي��ة الت��ي متّي��زت مبناهجه��ا ع��ن بقي��ة 

املدار�ض، كم��ا كان متّيزها دافعًا لتطور التعليم 

وانتقال��ه من حمطة �صب��ه النظامي اإىل النظامي 

ال��ذي متّخ�ض عن��ه اأوىل املدار���ض النظامية يف 

الإم��ارات وهي "املدر�ص��ة القا�صمية" يف مدينة 

ال�صارق��ة الت��ي ابت��داأ عامها الدرا�ص��ي الأول يف 

1953م - 1954م. وعقب ذلك بداأت احلكومة 
املحلي��ة عامه��ا الدرا�ص��ي تدريجي��ًا بافتت��اح 

الق��رن  م��ن  ال�صتيني��ات  يف  نظامي��ة  مدار���ض 

املا�ص��ي وحت��ى توحد الإم��ارات وقي��ام كيان 

دولة الإم��ارات العربية املتح��دة عام 1971م. 

وم��ا تبع ذلك م��ن تاأ�صي�ض ال��وزارات الحتادية 

ومنها وزارة الرتبي��ة والتعليم وال�صباب املنوط 

به��ا الإ���رساف عل��ى التعلي��م يف كل مراحل��ه.  

ومن��ذ ذلك التاري��خ مل يتوقف افتت��اح املدار�ض 

والو�صائ��ط  بالو�صائ��ل  املجه��زة  احلكومي��ة 

التعليمي��ة، واملتمي��زة بطراز بنائه��ا املعماري 

. 
2
الراقي

www.moe.gov.ae 1 -  امل�صدر: موقع وزارة الرتبية والتعليم يف اٌلنرتنت
www.moe.gov.ae 2 - امل�صدر: موقع وزارة الرتبية والتعليم يف اٌلنرتنت 
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الإمارات  العام يف دولة  التعليم   2-1
العربية املتحدة   

يع��د اإعالن برنامج الأمم املتحدة المنائي 

" الألفي��ة " ع��ام 2000م. مف�ص��اًل تاريخي��ًا 
ل��الأمم املتحدة واملجتمع الدويل.  وقد حفز هذا 

الإعالن دول العامل لتحقيق الأهداف الإمنائية 

لالألفي��ة ويف مقدمته��ا: الق�ص��اء عل��ى الفق��ر 

املدقع واجلوع اأوًل ثم حتقيق التعليم البتدائي 

الت��ي ح�صم��ت  ال��دول  للجمي��ع ثاني��ًا.  وم��ن 

التزامه��ا باإع��الن "الألفي��ة" دول��ة الإم��ارات 

العربي��ة املتحدة. وق��د عّرت قي��ادة الإمارات 

عن ذلك اللتزام باإعالنها"روؤية الإمارات لعام 

2021م." حي��ث و�صعت الدولة ا�صرتاتيجيات 
متتالية تتالقى مع الأهداف الإمنائية لالألفية.  

لع��ام  الإم��ارات  روؤي��ة  ت�صمنت��ه  م��ا  واأب��رز 

2012م. "توف��ي فر���ض مت�صاوية للمواطنني 
للح�ص��ول على تعليم ع���رسي يف اإطار �صيا�صة 

وا�صرتاتيجي��ة تربط بني بناء موؤهالت املواطن 

وخمرجات التعلي��م واحتياجات �ص��وق العمل، 

ق ملواكب��ة 
ّ

الت��وازن اخل��ال اأ�صا���ض م��ن  عل��ى 

متطلب��ات واحتياج��ات التط��ورات والتغيات 

. 
الجتماعية والقت�صادية وغيها"1

روؤي��ة  ا�صتهدف��ت  اللت��زام  ه��ذا  اإط��ار  ويف 

الم��ارات العربية املتحدة بل��وغ ن�صبة اللتحاق 

باحللق��ة الأوىل م��ن التعلي��م 100 % قبل حلول 

ع��ام 2015م. )با�صتثن��اء غ��ي القادري��ن عل��ى 

اللتحاق باملدار�ض مثل الأطفال �صديدي الإعاقة( 

وتوحي موؤ���رسات اأداء الدولة اإىل اإمكانية بلوغها 

اله��دف املعلن كما يت�صح م��ن اجلدول التايل عن 

تط��ور موؤ�رسات التعليم يف دول��ة الإمارات خالل 

املدة من 1990م. اإىل 2010م.

م��ن اجلدول التايل يت�صح اأن اأداء الإمارات 

يف اإمت��ام اأطفاله��ا مرحل��ة التعلي��م البتدائي 

ك��ان ممّيزاً، حيث ارتفعت اأعداد الطالب مبعدل 

 مماثل مع اأعداد 
ّ
 �صنوي 10.3 % مع من��و

ّ
من��و

املدار�ض املن�صاأة ل�صتيعابهم.

كم��ا اأول��ت دول��ة الإم��ارات ه��دف تعزيز 

امل�ص��اواة بني اجلن�صني ومتك��ني املراأة - وهو 

الهدف الثالث من اأه��داف الإمنائية لالألفية - 

اهتمام��ًا بالغ��ًا ينجم عن��ه التزامًا م��ن الدولة 

التعلي��م  ب��ني اجلن�ص��ني يف  التف��اوت  باإزال��ة 

البتدائ��ي والثان��وي وبحل��ول ع��ام 2015م.  

وي�صي اجل��دول الت��ايل اإىل موؤ���رسات اإيجابية 

نحو بلوغ هذا الهدف واإجناز التزام الدولة به:

1 -   تقرير الأهداف المنائية لالألفية لدولة الإمارات العربية املتحدة، التقرير الثالث 2011 ، اأبو ظبي – امٌلارات 
العربية املتحدة، املركز الوطني لالإح�صاء  2012م.
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وم��ن املوؤ���رسات الالفت��ة ع��ن �صع��ي دولة 

الإم��ارات لإدماج امل�صاواة ب��ني اجلن�صني لي�ض 

يف التعليم وح�صب بل يف جهود التنمية عمومًا، 

اإن الإم��ارات تعد من الدول القليلة على م�صتوى 

العامل التي فاقت فيها ن�صبة الن�صاء غي الأميات 

ن�صبة الذكور غي الأميني للفئة العمرية من 15 

- 24 �صن��ة، حيث بلغت ن�صبتهن عام 2010م. 

اإىل 103.6 % مقابل 100.5 % عام 1990م. 

كما يبنّي اجلدول ال�صابق.  وقد ت�صّنى حتقيق هذا 

الإجناز لالإن��اث نتيجة جهود ومبادرات كثية 

اتخذته��ا الدولة منذ عام 2002م، حيث اأطلقت 

الدولة ال�صرتاتيجي��ة الوطنية لتقدم املراأة عام 

التزامه��ا باإعالن بكني ومنهاج  2002م. بعد 
عمل��ه كذلك بعد اإدماجه��ا منظور امل�صاواة بني 

اجلن�ص��ني يف التنمية ع��ام 2006م. بالتعاون 

م��ع �صن��دوق الأمم املتح��دة الإمنائ��ي للم��راأة 

وبرنامج الأمم املتح��دة الإمنائي حيث اتخذت 

الدولة تدابي واإج��راءات، واأن�صاأت اآليات وطنية 

غ��ي  اإجن��از  يف  جميعه��ا  ت�صاف��رت  متع��ددة 

م�صب��وق يف الرتكيز عل��ى تعليم امل��راأة ولعبها 

دوراً تنمويًا مبهراً.

موؤ�س��رات اإح�سائي��ة عن منو   1-2-1
التعليم العام:

عن��د اإعالن كي��ان دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة عام 1971م. مل يكن عدد الطالب يف 

الدولة اأكرث من 28 األف طالب وبعدما تاأ�ص�صت 

الهيئ��ات الر�صمي��ة، انطلق��ت م�ص��ية تطوي��ر 

التعليم يف الدولة وكانت بداياته يف املدار�ض 

احلكومية التي وف��رت جمانية التعليم للذكور 

والإناث قبل اأن يبداأ القطاع اخلا�ض مبمار�صة 

جهوده واملتممة للقطاع العام وليوفر التعليم 

لن�صبة تقارب 40 % من الطالب يف الإمارات 

اإ�صاف��ة اإىل مي��زات توف��يه اللغ��ات الأجنبية 

واعتماده على مناهج اإثرائية اأخرى.

لق��د حققت دول��ة الإم��ارات بوق��ت ق�صي 

ن�صبي��ًا اإجن��ازات مذهلة يف قط��اع التعليم من 

الناحيت��ني الكمي��ة والنوعي��ة وللوق��وف على 

ماحققت��ه دولة الإمارات لبد من الوقوف على 

النظام التعليمي العام فيها.

ينق�س��م التعليم الع��ام يف الإمارات اإىل 
مرحلتني :

التعلي��م الأ�صا�ص��ي وي�صم��ل احللق��ة الوىل 

ومكون��ة م��ن ال�صف��وف م��ن 5-1، واحللق��ة 

الثاني��ة وي�صمل ال�صفوف م��ن 9-6، والتعليم 

الثانوي وي�صمل ال�صفوف من 10-12.

ويف م��ا يل��ي جمموع��ة م��ن الإح�ص��اءات 

ع��ن التعليم الع��ام يف دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة للعام الدرا�صي 2012م /2013م .
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اأم��ا التعليم اخلا�ض فيبلغ جمموع مدار�صه 

489 مدر�ص��ة حتت��وي عل��ى 24953 ف�ص��اًل 
درا�صي��ًا.  يتوّزع على ه��ذه املدار�ض احلكومية 

)الذك��ور  املواطن��ني  م��ن  �رسائحه��ا  بجمي��ع 

التوزي��ع  وف��ق  تلمي��ذاً   221065 والإن��اث( 

التايل:
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اأي اأن جمم��وع الط��الب الإماراتي��ني يف جمي��ع امل�صتوي��ات التعليمي��ة العامة )م��ن ريا�ض 

الأطفال حتى الثانوي( يبلغ عددهم 332324 طالبًا وطالبة.

بالإ�صاف��ة اإىل التعلي��م النظامي، يلتح��ق جمموعة من املواطنني والوافدي��ن يف منط التعليم 

املنزيل ويتوّزعون كالتايل:

جمموع تعليم املنازل الذكور والإناث على م�صتوى الدولة = 13641.

ومل تهم��ل دولة الإم��ارات تعليمها للكب��ار فاأ�ص�صت 75 مركزاً لتعليمهم عل��ى م�صتوى الدولة 

واأتاح��ت للمواطن��ني واملقيمني اللتحاق به��ذا التعليم، واجل��دول التايل يبنّي اأع��داد الأ�صخا�ض 

الذين التحقوا مبراكز تعليم الكبار ذكوراً واإناثًا من املواطنني والوافدين.

تطوير التعليم العام يف دولة   2-2-1
الإمارات العربية املتحدة:

ي�صك��ل تطوير التعلي��م هاج�صًا كبياً   

لدول��ة الإمارات العربية، ومن هذا املنطلق فقد 

تبن��ت الدول��ة خط��ة م�صتقبلية مداه��ا ع�رسون 

عام��ًا لتطوي��ر التعلي��م الع��ام م�صتهدف��ة بهذه 

اخلط��ة الرتقاء بالتعلي��م اإىل م�صتويات رفيعة 

ومعيارية ملواكبة التطور العلمي والتقني الذي 

ل تتوقف معطياته ومنتجاته.

التق��دم  اأن  الإم��ارات  دول��ة  اأدرك��ت  لق��د 

 .
1
والتط��ور �صتكون منطلقاته ابتداًء من التعليم

وله��ذا ت�صّمنت خطة التطوير تعليم تكنولوجيا 

املعلومات وجعلها تت�ص��در اأولويات الأهداف 

التعليمي��ة يف الدول��ة.  ويرج��ع ه��ذا الهتمام 

اخلا���ض  الدول��ة  رئي���ض  نائ��ب  م���رسوع  اإىل 

الوليات املتحدة  اأدركت  الف�صاء،  العلمي لرتياد  ال�صباق  الفائت، ويف ذروة  القرن  الثاين من  الن�صف  -  يف   1
الأمريكية اأن غرميتها ال�صالفة الحتاد ال�صوفييتي على و�صك اأن تتجاوزها يف حلبة ال�صباق العلمي، فماذا فعلت؟.  

ا�صتعانت القيادة بلجنة من قادة الفكر والعلم الرتبوي الأمريكيني ليطرحوا حلولهم على ما اعتروه باخلطر الداهم، 

ويرفعوا بتقرير ليعيد بالدهم اإىل �صدارة العامل.  فكان ذلك التقرير امل�صهور )اأمة يف خطر(* وجهوا فيه  التهام 

واأ�صباب الق�صور اإىل )الرتبية والتعليم( لأن خمرجاتهما تدفع نحو التفوق اأو جتر اإىل التخلف.

*  اأمة يف خطر:  ترجمة لكتاب A Nation at a Risk  ، د. يو�صف عبداملعطي، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج، 
الريا�ض، 1983ه�
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بتكنولوجيا املعلومات والذي انطلق بداية من 

مدر�صة حممد بن را�صد اآل مكتوم الثانوية ليعم 

بعده��ا على مدار���ض اأبو ظب��ي، ولحقا جلميع 

 .
 1

مدار�ض الدولة

وقد اأ�ص��ار تقري��ر التنمية الب�رسي��ة الدويل 

ال��ذي اأ�ص��دره برنامج الأمم املتح��دة الإمنائي 

املدرب��ني  املعلم��ني  ن�صب��ة  اأن  اإىل  )2013م( 

ق��د  )البتدائ��ي(  الأوىل  احللق��ة  للتدري���ض يف 

وبلغ��ت  درج��ة  اأعل��ى  الإم��ارات  يف  حقق��ت 

2012م(. 100 % )عام 

كم��ا زودت 14 مدر�ص��ة يف الدولة اعتباراً 

من العام الدرا�ص��ي 2012 /2013م. باأحدث 

اأدوات التعليم اللكرتوين، واملخترات احلديثة.  

�صم��ات  يالئ��م  مب��ا  املناه��ج  حتدي��ث  ويت��م 

واحتياج��ات الع���رس.  و�صيت��م الع��ام الدرا�صي 

2013م./2014م. تطبيقه على مائة مدر�صة 
يف دب��ي والإمارات ال�صمالية ويهدف الرنامج 

ل اإىل جمتمع 
ّ
اإىل تهيئ��ة اجلي��ل الق��ادم للتح��و

املعرف��ة، وذل��ك م��ن خ��الل اإدخ��ال التقنيات 

رة اإىل جمي��ع ف�صول املدار�ض 
ّ
احلديث��ة واملطو

مع الأخ��ذ بالعتبار النتقال املرن من طبيعة 

مرحل��ة التعليم احلالي��ة يف الإمارات اإىل اآفاق 

التعليم الإلكرتوين املطور .

وبه��ذا فق��د اأ�صبح��ت البني��ة التحتي��ة يف 

املدار���ض مهياأة لتطبيق برنامج التعليم الذكي 

ال��ذي با���رست الإم��ارات بتجربت��ه. ويت�صّمن 

م���رسوع التطوي��ر اأي�ص��َا اأمكاني��ات لتدري��ب 

جمي��ع الط��الب عر بواب��ة الإنرتن��ت اخلا�صة 

بامل�رسوع واملزودة بكافة امل�صادر التعليمية 

الالزمة.

وبنظرة �رسيعة على مالمح اخلطة الدرا�صية 

رة والتي �صتب��داأ يف العام الدرا�صي القادم 
ّ
املطو

يت�ص��ح اأن مادة تقنية املعلوم��ات �صتدر�ض يف 

جميع �صف��وف احللقت��ني الأوىل والثاني��ة )اأي 

من ال�ص��ف الأول وحتى التا�ص��ع( مبعدل �صاعة 

اأ�صبوعي��ًا.  وت�صّمنت اخلطة اأي�ص��ًا تركيزاً كبياً 

على مواد الريا�صيات والعلوم واللغة الإجنليزية 

والت��ي �صتدر�ض من ال�ص��ف الأول وحتى الثالث 

البتدائ��ي مبع��دل 5 �صاع��ات اأ�صبوعي��ًا، ثم يف 

ال�صف��وف املتقدمة )4 - 9( مبع��دل 6 �صاعات 

اللغ��ة  تدر���ض  الغ��د  مدار���ض  ويف  اأ�صبوعي��ًا، 

.
2
الإجنليزية مبعدل 7 �صاعات اأ�صبوعيًا

التقنيات احلديثة واملتطورة ي�صهدها  25/7/2013م حول مرحلة جديدة من  التعليم يف  - ت�رسيح لوزارة   1
التعليم )موقع الوزارة بالإنرتنت(.

ي�صهدها  التقنيات احلديثة واملتطورة  25/7/2013م حول مرحلة جديدة من  التعليم يف  لوزارة  2 - ت�رسيح 
التعليم )موقع الوزارة بالإنرتنت(.
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وُيع��د الع��ام الدرا�ص��ي يف دول��ة الإمارات 

�صمن املعدلت املتو�صطة، حيث يبلغ عدد اأيام 

ال�صن��ة الدرا�صي��ة 182 يومًا، وه��ذا املعدل هو 

اأكرث من ال�صعودي��ة والبحرين وعمان واأقل من 

قطر والكويت، ويقارب العام الدرا�صي للوليات 

.
1
املتحدة )180 يومًا(

ويف تق��ومي م�صتوى الق��راءة، والريا�صيات 

والعل��وم يف التعليم الع��ام على م�صتوى العامل، 

اأورد تقري��ر البتكار العاملي لعام 2011م. اأن 

ترتيب دول��ة الإمارات بني 125 دولة هو 38، 

ومتقدم��ة على قط��ر التي احتل��ت املرتبة 59، 

ومل ي��ورد التقرير ترتيب بقي��ة دول اخلليج يف 

تقومي امل�صتوى.

وت��رز اإح��دى اأه��م �صم��ات خط��ة تطوي��ر 

دول��ة  يف  القادم��ة  �صن��ة  للع�رسي��ن  التعلي��م 

الإمارات وهي توطني التعليم، مبعنى اأن ت�صل 

ن�صب��ة املواطن��ني العامل��ني يف �صل��ك الرتبي��ة 

والتعليم عام 2020م. اإىل 90 %.

الإنفاق على التعليم العام يف   3-2-1
الإمارات العربي��ة املتحدة وموؤ�سرات 

اأخرى: 
ا�صتم��ر الإنف��اق احلكوم��ي لدول��ة الإمارات 

العربي��ة املتح��دة عل��ى التعلي��م يف من��ّو مط��رد 

خالل املدة من عام 2000م.، اإىل عام 2011م. 

وتبلغ ن�صبة الإنفاق احلكومي من الناجت املحلي 

الإجم��ايل ع��ام 2011م. 2.8 %، يف ح��ني اأن 

2
هذه الن�صبة عام 2000م. ت�صاوي 1.9 %.

واجلدي��ر بالذكر اأن تقري��ر موؤ�رسات التنمية 

الب�رسي��ة ال��دويل ال��ذي ي�ص��دره برنام��ج الأمم 

املتح��دة ق��د �صنفت دول��ة الإم��ارات يف جممل 

عنا���رس التنمي��ة الب�رسية املركب م��ن ال�صحة، 

والبتك��ار  وال�صتدام��ة،  والدخ��ل،  والتعلي��م، 

والتكنولوجي��ا( يف املرتب��ة 41 ب��ني جمم��وع 

ال��دول البالغ��ة 187.  كم��ا ج��اء ترتيبه��ا وفق 

تقرير البنك الدويل املت�صمن مقارنة 146 دولة 

لع��ام 2012م. يف موؤ���رس حتوله��ا لالقت�ص��اد 

املعريف الأوىل عربيًا ويف املرتبة 42 دوليًا.

1 - عامنا الدرا�صي واأعوامهم، حممد بن ح�صن ال�صائغ، �صحيفة الريا�ض 6 /6 /2010م لعدد 15322 اململكة 
العربية ال�صعودية.

2 - امل�صدر ديوان ويل العهد يف الإمارات: اأهم اإجنازات دولة الإمارات العربية املتحدة يف اأوائل القرن ال� 21 
الإجنازات �صمن اأهم املوؤ�رسات العاملية منذ عام 2000 م.
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1-3 التعليم العايل يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة:

ابتداأ اهتم��ام وتركيز قيادة دولة الإمارات 

عل��ى التعلي��م العايل يف وقت مبك��ر بعد اإعالن 

الحت��اد وتاأ�صي���ض كي��ان الإم��ارات العربي��ة 

املتح��دة، وجت�ص��د ذل��ك الهتم��ام بع��د خم�ض 

�صن��وات م��ن اإع��الن الدول��ة، بتاأ�صي���ض جامعة 

1976م.   ع��ام  املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات 

وبت�صجي��ع واإ���رساف م��ن الدولة، ع��ّزز القطاع 

والع��ايل  الع��ام  التعلي��م  م�ص��ية  اخلا���ض 

الناجح��ة بال�صتثم��ار في��ه بفعالي��ة متمّي��زة 

وفري��دة من نوعها، وق��ّل نظيها على م�صتوى 

ال���رسق الأو�صط ورمب��ا على م�صت��وى اأكر، من 

الناحيت��ني الكمي��ة والنوعي��ة قيا�ص��ًا بحج��م 

الكثافة ال�صكانية للدولة.

كان��ت بداي��ة التعلي��م الع��ايل اخلا�ض يف 

تاأ�صي�ض كلية عجمان للعلوم والتكنولوجيا عام 

1988م. )حتول��ت اإىل جامعة عجمان للعلوم 

تاأ�ص�ص��ت  ث��م  1997م(.  ع��ام  والتكنولوجي��ا 

1996م.، واجلامع��ة  جامع��ة ال�صارق��ة ع��ام 

الأميكية يف ال�صارقة عام 1997م.، وجامعة 

الغرير 1999م.

وتوا�صل��ت امل�ص��ية دون توق��ف اإىل بداية 

القرن احلايل، حيث اتخذ التعليم العايل م�صاراً 

تنموي��ًا مت�صارع��ًا م��ع احلر���ض عل��ى �صمان 

جودت��ه. وكانت دولة الإم��ارات �صباقة يف هذا 

امل�صم��ار حي��ث ا�صتبق��ت �صقيقاته��ا يف دول 

اخلليج يف اإن�صائها هيئة ل�صمان جودة التعليم 

العايل منذ عام 2000م.

ومن��ذ بداية ع��ام 2000م. وحت��ى الوقت 

م��ن  العدي��د  الإم��ارات  يف  تاأ�ص�ص��ت  الراه��ن 

املوؤ�ص�صات اجلامعية والبحثية منها:

كلي��ة التقنية العلي��ا للطالبات يف الفجية 

)2000م(.

املعهد البرتويل )2001م(.
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جامعة اأبو ظبي )2003م(.

قرية املعرفة يف دبي )2003م(. 

جامعة العني للعلوم والتكنولوجيًا بفرعيها 

يف اأبو ظبي ودبي )2005م(.

جامع��ة باري���ض ال�صورب��ون يف اأب��و ظب��ي 

)2006م(. 

والتكنولوجي��ا  للعل��وم  خليف��ة  جامع��ة 

والبحوث )2007م(.

مقر جامعة اأ�صياد يف اأبو ظبي )2006م(. 

مقر جامعة زايد يف دبي )2007م(. 

والتكنولوجي��ا  للعل��وم  م�ص��در  معه��د 

)2009م(.

جامعة نيويورك اأبو ظبي )2010م(. 

جامعة العلوم احلديث��ة: كلية التكنولوجيا 

احليوية احلديثة )2010م( يف دبي. 

املقر اجلديد جلامعة زايد يف اأبو ظبي.

املباين اجلديدة جلامع��ة الإمارات العربية 

املتحدة يف العني )2011م(. 

اإ�صاف��ة اإىل م��ا �صب��ق تاأ�ص�ص��ت جامع��ات 

اأخ��رى عدي��دة مث��ل جامع��ة الحت��اد، جامعة 

مايندب��ال، جامع��ة ولي��ة مي�صج��ان )دب��ي(، 

جامع��ة اإميت��ي يف دب��ي، جامع��ة حم��دان بن 

حمم��د، جامع��ة ال�صارق��ة ف��رع دب��ي، جامعة 

هييوت وات يف دب��ي، جامعة مهامتا غاندي 

يف دبي، جامعة اجلمية واجلامعة الريطانية 

يف دب��ي، واجلامعة الكندي��ة يف دبي، وجامعة 

احل�ص��ن، واأكادميي��ة الخ��رتاع والبتكار )يف 

مدين��ة املخرتعني(، كلية دب��ي الطبية للبنات، 

كلية دب��ي لل�صيدلة، كلية دبي لط��ب الأ�صنان، 

كلية الإمارات لالإدارة وتكنولوجيا املعلومات، 

الكلية الأوربية اجلامعي��ة، كلية فاطمة للعلوم 

ال�صحية، جامعة اخلليج الطبية، كلية الفجية، 

الكلي��ة البحرية، معهد نيوي��ورك للتكنولوجيا، 

جامع��ة راأ���ض اخليمة للطب والعل��وم ال�صحية، 

معه��د رو�صي�ص��رت للتكنولوجيا، الكلي��ة امللكية 

�صي�صكوم���ض،  كلي��ة  ايرلن��دة،  يف  للجراح��ني 

يف  نغون��غ  ول��و  جامع��ة  اجلزي��رة،  جامع��ة 

دب��ي، جامع��ة �صرتاثكليد، كلي��ة اإدارة الإعمال 

بالإمارات، معهد برل للتكنولوجيا والعلوم يف 

دبي، جامعة بولتون يف اأم القوين، جامعة راك 

للعلوم ال�صحية والطبية يف راأ�ض اخليمة، كلية 

مدين��ة لن��دن الأمريكي��ة يف الفج��ية، جامعة 

مردوخ يف دبي.

وباخت�ص��ار فق��د بل��غ جمم��وع اجلامعات 

الإم��ارات  دول��ة  يف  واخلا�ص��ة  احلكومي��ة 

املن�صوي��ة  الكلي��ات  وجمم��وع  جامع��ة،   37
باجلامعات والكليات اخلا�صة املتخ�ص�صة،ما 

جمموع��ه 164 كلي��ة وع���رسة مراك��ز بحثي��ة 

باإح��دى  ملح��ق  والأخ��ر  م�صتق��ل  بع�صه��ا 

اجلامعات.  وكوح��دات م�صتقلة للتعليم العايل 

فق��د بلغ جمموع موؤ�ص�ص��ات التعليم العايل 76 

.
1
موؤ�ص�صة

واإذا و�صعن��ا بالعتبار اأن املعدل العاملي 

هو توفي جامعة لكل مليون، فاإن املعدل العام 

يف الإم��ارات ه��و قراب��ة خم�ض جامع��ات لكل 

ملي��ون، اأو 8.9 موؤ�ص�ص��ة تعليمي��ة لكل مليون 

وهو ما ي�صاهي املعدل يف اليابان وعدة دول 

متط��ورة.  مما �صبق يتبني حجم الإجناز الكمي 

يف التعلي��م الع��ايل يف الإم��ارات رغ��م حداثة 

عمرها كدولة نامية.

اأما م�صتوى نوعي��ة التعليم العايل وبنظرة 

ا�صتقطب��ت  ق��د  الإم��ارات  اأن  يتب��ني  �رسيع��ة، 

اأمناطًا متباينة ج��داً من التعليم العايل ال�صائد 

يف ال��دول املتقدمة.  ففي دول��ة الإمارات يجد 

الطال��ب التعليم الأمريكي والكندي والريطاين 

والفرن�ص��ي والهن��دي وغيه. كما تق��دم برامج 

اجلامع��ات تعليم��ًا للتقني��ات احلديث��ة.  فعلى 

�صبي��ل املثال، متي��زت جامعة العل��وم احلديثة 

يف دب��ي عن��د اإن�صائه��ا ك��اأول كلي��ة م�صتقل��ة 

1 - اأهم اإجنازات دولة الإمارات العربية املتحدة يف اأوائل القرن 21، وديوان ويل العهد، اإمارة اأبو ظبي 2010م.
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للتكنولوجي��ا احليوي��ة يف املنطق��ة من��ذ ع��ام 

2010م.، ثم تطورت كجامعة للعلوم احلديثة.

للعل��وم  م�ص��در  معه��د  يف  اآخ��ر  ومث��ل 

والتكنولوجي��ا، وهو موؤ�ص�ص��ة بحثية للدرا�صات 

العلي��ا، متن��ح درجت��ي املاج�صت��ي والدكتوراه 

بفل�صف��ة تعليمية حديثة ج��داً تنطلق من تفاعل 

العل��وم واإزالة الف�صل ب��ني الأق�صام وفق ما هو 

�صائ��د يف جامعات الع��امل وتركز على البحوث 

املتعلقة مب�صادر وتقنيات الطاقات املتجددة، 

وتتع��اون مع اإم اأي ت��ي يف الوليات املتحدة. 

وب�ص��ورة عامة ترتب��ط غالبي��ة اجلامعات يف 

الإم��ارات باتفاقيات تع��اون علمي وتقني مع 

جامع��ات عاملي��ة مرموق��ة، تدر���ض مناهجها 

وت�صتع��ني بهيئاته��ا العلمي��ة والتدري�صي��ة مع 

الرتكي��ز على البيئة املحلي��ة يف الدولة وتلبية 

احتياج��ات اأبنائها لي�صاهموا يف بناء وطنهم.  

ولهذا جن��د اأن الطالب الإماراتي��ني بغالبيتهم 

يتوجهون يف طلب التعليم العايل اإىل جامعات 

الدولة دون تطلعهم ملغادرة وطنهم.

 ترتي��ب دول��ة الإم��ارات 
ّ

وه��و م��ا يف���رس

العربي��ة يف املرك��ز الث��اين عاملي��ًا يف ن�صب��ة 

حركية طالب التعليم العايل نحو الداخل.

وميك��ن القول اأن اإجن��از دولة الإمارات يف 

جم��ال التعليم العايل قد فاق كل طموح وحقق 

نتائج ت�صتحق اأن ي�صار بها. فبينما كانت اأعداد 

امللتحق��ني عام 2000م. لتتج��اوز 43459 

طالبًا وطالبة بن�صب��ة التحاق 18 %، ارتفعت 

اأعداده��م ع��ام 2011م. لت�صل اإىل 109435 

منه��م 34122 غي مواطن��ني وبن�صبة التحاق 

1
تتجاوز 30 %.

وتقف دول��ة الإم��ارات يف املرتبة الرابعة 

م��ن  خريجيه��ا  ن�صب��ة  يف  دول��ة   125 ب��ني 

44 يف  العلمي��ة، ويف املرتب��ة  التخ�ص�ص��ات 

ن�صبة خريجي التعليم العايل يف الهند�صة.

    لق��د اأ�صبح��ت الإم��ارات العربي��ة قبل��ة 

لطالب��ي التعليم اجلامع��ي العلمي املتخ�ص�ض 

يف منطقة اخلليج العربي، فا�صتقدمت بتعليمها 

دول��ة  اإجن��از  اأن  الق��ول  ميك��ن 

الإمارات يف جمال التعليم العايل 

قد ف��اق كل طموح وحق��ق نتائج 

ت�صتح��ق اأن ي�ص��ار به��ا.  فبينم��ا 

ع��ام  امللتحق��ني  اأع��داد  كان��ت 

 43459 تتج��اوز  ل  2000م. 
التح��اق  بن�صب��ة  وطالب��ة  طالب��ًا 

اأعداده��م ع��ام  ارتفع��ت   ،%  18
 109435 اإىل  لت�ص��ل  2011م 
مواطن��ني  غ��ي   34122 منه��م 

وبن�صبة التحاق تتجاوز 30 %.

يف  الم��ارات  دول��ة  وتق��ف 

 125 ب��ني  الرابع��ة  املرتب��ة 

دول��ة يف ن�صب��ة خريجيه��ا من 

ويف  العلمي��ة،  التخ�ص�ص��ات 

املرتب��ة 44 يف ن�صب��ة خريجي 

التعليم العايل يف الهند�صة.

اأبوظبي  اإمارة   ، العهد  ويل  ديوان   21 القرن  اأوائل  يف  املتحدة  العربية  المارات  دولة  اإجنازات  اأهم    -  1
)2012م(.
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املتميز واملتنوع اأبناءه��ا واأبناء العاملني يف 

الإم��ارات ويف بقي��ة دول اخللي��ج العربي. وقد 

�صّن��ف دليل البتك��ار العاملي دول��ة الإمارات 

ب��ني 125 دولة يف م�صت��وى التعليم العايل يف 

1 
املرتبة 15.

والتدري��ب  التعلي��م  منظوم��ة   4-1
املهني:

من منظور �صمويل يحي��ط بكافة موؤ�ص�صات 

اإمداد �صوق العمل واحتياجات التنمية والتطور 

يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة يت�ص��ح 

التعلي��م  امل�صمول��ة مبنظوم��ة  امل�صتوي��ات  اأن 

والتدريب املهني هي كالتالية:

• كلي��ات التقني��ة العلي��ا ويتوج��ه اإليه��ا 
الط��الب املوؤهل��ني للم�صتوي��ات اجلامعية 

وتوف��ر لهم تعليم��ًا نوعيًا وتدريب��ًا متميزاً 

العم��ل  جه��ات  احتياج��ات  ي�صته��دف 

املختلف��ة: �ص��وق العمل ومتطلب��ات اأجهزة 

الدولة.

• معاهد التعليم والتدريب املهني وتندرج 
للتعلي��م  ظب��ي  اأب��و  معه��د  م�صم��ى  حت��ت 

والتدري��ب املهن��ي وي�ص��م �صبع��ة معاه��د 

متباين��ة متن��ح دبلومات علي��ا ودبلومات 

عادي��ة وتتف��اوت مدد اللتح��اق به ح�صب 

طبيع��ة الرنامج وال�صه��ادة املطروحة من 

املعهد.

عل��ى  وترك��ز  الفن��ي  التعلي��م  مدار���ض   •
التعليم التقن��ي للطالب الذين اأنهوا التعليم 

الع��ام الأ�صا�ص��ي بحلقتي��ه الأوىل والثانية 

ل�صتكم��ال  املدار���ض  ه��ذه  اإىل  وتوجه��وا 

ال�صف��وف الثالث��ة: العا���رس واحلادي ع�رس 

والثاين ع�رس.

وم��ن املهم الإ�ص��ارة اإىل اأن كامل منظومة 

اأبوابه��ا  تفت��ح  املهن��ي  والتدري��ب  التعلي��م 

للجن�صني.

الإم��ارات  دول��ة  اأن  اإىل  الإ�ص��ارة  و�صب��ق 

العربي��ة ق��د رك��زت ج��ل اهتمامها عل��ى اإزالة 

الف��وارق ب��ني اجلن�ص��ني وبخا�ص��ة يف التعليم 

وخدمة تنمية الوطن.  لقد اأدركت منذ وقت مبكر 

عن��د قيام كيان الدولة اأنه "من غي املمكن اأن 

يبلغ اأي بلد كام��ل اإمكاناته اإذا جتاهل قدرات 

. 
ن�صف �صعبه: الن�صاء والفتيات"2

وللوقوف على منظوم��ة التعليم والتدريب 

املهن��ي يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتحدة 

�صتتناول هذه الدرا�ص��ة املكونات الثالثة لهذه 

املنظومة باإيجاز.

العليا3: التقنية  كليات   1-4-1
تع��د كلي��ات التقنية العلي��ا اأك��ر موؤ�ص�صة 

الإم��ارات  يف  الع��ايل  التعلي��م  م�صت��وى  م��ن 

العربية املتح��دة متخ�ص�صة يف توفي التعليم 

النوع��ي والتدريب املتمي��ز للطالب والطالبات 

الإماراتي��ني.  ويلتحق بهذه الكلي��ات اأكرث من 

18 األف طالب موزعني على 17 كلية منت�رسة 
يف اأنح��اء الدول��ة )اأب��و ظب��ي، دب��ي، ال�صارقة، 

راأ�ض اخليمة، الفجية، مدينة زايد، الروي�ض(.

ع��ام  اإىل  الكلي��ات  ه��ذه  تاري��خ  ويرج��ع 

1988م. حني �صدر قانون احتادي من رئي�ض 
الدول��ة بافتت��اح اأربع كلي��ات، تاله��ا افتتاح 

اثنت��ا ع���رسة كلية وف��روع تتبع مرك��ز التفوق 

لالأبح��اث التطبيقي��ة والتدري��ب املع��روف ب��� 

)CERT( التابع لكليات التقنية العليا.

وتلتزم كليات التقنية العليا بتوفي التعليم 

الفن��ي والتقن��ي املتمي��ز واإك�ص��اب خريجيه��ا 

القدرات اللغوية واملهارات الفنية املوؤهلة لهم 

1 - The Global Innovation Index  )2012 (
2 - روبرت زوليك: رئي�ض جمموعة البنك الدويل، معهد بيرت�صون لالقت�صاد الدويل، وثيقة البنك الدويل: منطقة 

ال�رسق الأو�صط و�صمال اأفريقيا: عقد اجتماعي جديد من اأجل التنمية 6/4/2011م.

HCT Fact Book 2012/2013 25 عامُا من التميز  3 - كليات التقنية العليا 



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 240240

يف العمل ببيئ��ات عاملية ومواكب��ة التطورات 

امل�صتمرة يف �صوق العمل.

تقدم الكليات اأكرث من 90 برناجمًا درا�صيًا 

متخ�ص�صًا يطرح مل�صتوي��ات التعليم املختلفة 

ب��دءاً م��ن الدبل��وم الع��ادي والع��ايل وانته��اًء 

والعل��وم  الهند�ص��ة  جم��الت  يف  بالدكت��وراه 

وتكنولوجي��ا املعلومات والت�ص��ال التطبيقي 

وغ��يه.  و�صيلتح��ق به��ذه الكلي��ات يف الع��ام 

)5798( طالب��ًا موزعني  2013م./2014م. 
على برنامج الدبلوم التطبيقي والبكالوريو�ض.  

واجلدي��ر بالذك��ر اأن جمم��وع اخلريج��ني م��ن 

كلي��ات التقني��ة العلي��ا من��ذ اإن�صائه��ا وحت��ى 

نهاي��ة ع��ام 2012م. بل��غ )55701( خريجًا 

وخريج��ة، علم��ًا ب��اأن عددهم مل يتج��اوز 64 

خريج��ًا وخريج��ة ع��ام 1992م. مم��ا يوؤك��د 

جناح هذه الكليات وقب��ول الطالب والطالبات 

الإماراتي��ني لراجمها وا�صتيع��اب �صوق العمل 

خلريجيه��ا ب�صكل ي�صجع عل��ى التوجه اإىل هذه 

الكليات.

ومن الالفت اأي�صًا اأن اأعداد الطالبات يف 

ه��ذه الكليات يو�صك اأن يك��ون �صعف اأعداد 

الط��الب وذل��ك يوح��ي بالرغب��ة اجلاحم��ة 

لالإناث املواطنات للتوجه نحو �صوق العمل.

وتواكب كليات التقني��ة العليا ديناميات 
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وم�صتج��دات �ص��وق العم��ل الن�ص��ط يف دول��ة 

الإمارات، وتطرح ب�صكل م�صتمر برامج ملواكبة 

ه��ذا ال�ص��وق، فعل��ى �صبي��ل املث��ال �صتط��رح 

الكلي��ات يف الع��ام 2013م./2014م. اثنا 

ع���رس دبلوم��ًا جدي��داً لتلبي��ة التط��ور ال��ذي 

ت�صهده �صوق العمل يف دولة الإمارات العربية 

دبل��وم  الدبلوم��ات:  ه��ذه  وم��ن   
 1

املتح��دة

والدبل��وم  الطائ��رات،  �صيان��ة  يف  تطبيق��ي 

التطبيق��ي يف الهند�ص��ة الكيميائية، والدبلوم 

التطبيقي يف هند�صة نظم التحكم، ودبلومات 

اأي�صًا يف الهند�صات امليكانيكية والكهربائية 

والإلكرتونية والتطبيقية.

والتدري��ب  التعلي��م  معاه��د   1-4-2
املهني:

للتعليم  ظب��ي  اأب��و  معه��د   1-4-2-1
والتدريب املهني

تاأ�ص���ض معهد اأب��و ظبي للتعلي��م والتدريب 

املهني عام 2007م. كمبادرة من حكومة اأبو 

ظبي، وتت��م اإدارته منذ عام 2010م. بو�صاطة 

مرك��ز اأب��و ظب��ي للتعلي��م والتدري��ب التقن��ي 

واملهن��ي.  مينح املعهد جمموعة من ال�صهادات 

و�صهادة الدبلوم التطبيقية املالئمة ملتطلبات 

الت��ي  الرام��ج  ت�صمي��م  ومّت  العم��ل.  �ص��وق 

يقدمها املعهد واملعاه��د التابعة له بالت�صاور 

ال�صناع��ة  جم��ال  يف  العامل��ة  اجله��ات  م��ع 
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والأعم��ال يف اأب��و ظب��ي.  والهدف م��ن ذلك اأن 

يك��ون اخلريج��ون موؤهل��ني للوف��اء مبتطلبات 

املوؤ�ص�ص��ات وال�رسك��ات التجاري��ة يف الدول��ة.  

وقد حدد املعهد �صتة اأهداف له وهي: 

- توف��ي تعلي��م وتدريب فن��ي ومهني ذي 

م�صتوى عاملي.

- تزوي��د الط��الب بامله��ارات الت��ي تف��ي 

مبتطلبات املجال العملي والتجاري.

- ج��ذب واملحافظة على موظفني موؤهلني 

وذوي خ��رة، قادري��ن عل��ى حتقي��ق اأعلى 

م�صتويات الأداء.

للتط��ور  قابل��ة  كموؤ�ص�ص��ة  العم��ل   -

وال�صتدامة.

- حتمل امل�صوؤولية الجتماعية املطلوبة.

- توفي التطوير املهني امل�صتمر للموظفني 

والطالب.

ويتبع املعهد �سبعة معاهد وهي:
1 - 4 - 2 - 1 - 1 معهد ال�سارقة للعلوم 
والتكنولوجي��ا: مار���ض املعه��د ن�صاط��ه بدايًة 
حت��ت مظلة هيئة مياه وكهرباء ال�صارقة، وحاليًا 

حتت مظلة غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة، ومينح 

املعهد �صهادات مهنية على اأ�صا�ض منهج بريطاين، 

كم��ا ميّكن الطالب م��ن اللتح��اق باجلامعة بعد 

ح�صولهم على �صهادة املعهد.

معهد اجلزيرة   2  -  1  -  2  -  4  -  1
للعل��وم والتكنولوجيا: يط��رح املعهد دورات 
على م�صتوى الدبلوم للوفاء مبتطلبات اأ�صحاب 

الأعمال، وت�صتمر الدورة ملدة 8 اأ�صابيع.

اجلاهلي  معهد   3  -  1  -  2  -  4  -  1
للعل��وم والتكنولوجيا: تاأ�ص���ض املعهد بقرار 
م��ن حكوم��ة اأب��و ظب��ي ع��ام 2008م. لتقدمي 

تعلي��م وتدريب مهني ع��ايل اجلودة للمواطنني 

لتاأهيله��م لاللتح��اق ب�ص��وق العم��ل.  ويط��رح 

املعه��د خم���ض �صه��ادات دبل��وم تتواف��ق م��ع 

معاي��ي جلن��ة اعتم��اد املوؤّه��الت الإماراتية، 

ويوؤّهل اخلريجني اأي�ص��ًا لال�صتمرار واللتحاق 

باجلامعات.

معه��د بينون��ة   4  -  1  -  2  -  4  -  1
للعل��وم والتكنولوجي��ا: يرك��ز املعه��د عل��ى 
التعليم والتدري��ب املعتمد على اخلرة العملية 

يف خمترات وور�ض جمهزة جتهيزاً متقدمًا يف 

جمالت العل��وم والتكنولوجيا، ويقدم براجمه 

للدار�ص��ني ملدة ثالث �صن��وات توؤّهل اخلريجني 

من��ه مبا�رسة لاللتحاق ب�صوق العمل يف جمال 

التخ�ص���ض بعد ح�صولهم عل��ى �صهادة الدبلوم 

اأو اللتح��اق مبوؤ�ص�صات التعليم العايل الوطنية 

ل�صتكمال درا�صتهم يف جمال التخ�ص�ض.

الري��ف  معه��د   5  -  1  -  2  -  4  -  1
لالإم��داد والتكنولوجيا التطبيقية: تتوجه 
برامج املعهد لتغطية احتياجات برامج القوات 

امل�صلح��ة لتوف��ي متطلب��ات التدري��ب للطالب 

واملنت�صب��ني للق��وات امل�صلح��ة على ح��د �صواء.  

وتتواف��ق برام��ج املعه��د م��ع برام��ج املعه��د 

الريط��اين لالإم��داد والنقل، وق��د اأُن�صئ املعهد 

عام 2009م.

التعليم  مرك��ز   6  -  1  -  2  -  4  -  1
والتطوي��ر املهن��ي: ي�صتقب��ل املرك��ز خريجي 
التعليم الأ�صا�صي ويلتحق كل منهم يف املجال 



243243ملف ال�سعودية والإمارات

ت
ارا

لإم
وا

ة 
دي

عو
�س

ال

م�ؤ�س�سة الفكر العربي

ال��ذي يخت��اره يف اإحدى ث��الث مدار�ض تتوزع 

فيه��ا اخت�صا�صات املركز وملدة ثالث �صنوات: 

�صن��ة تاأ�صي�صية ثم �صنت��ان يف التدريب املهني 

يف اأح��د املج��الت التالية: ميكانيك��ا، �صيانة 

كهربائي��ة، تقني��ة اأوتوماتي��ة، عملي��ات اأم��ن 

العم��ل.  ويتاأه��ل املتخ��رج م��ن املرك��ز ل�صوق 

العمل يف جمال تخ�ص�صه.

الثانوي��ة  7 املدر�س��ة   -  1  -  2  -  4  -  1
الفني��ة: تركز املدر�صة عل��ى التعليم والتدريب 
اأنه��وا  الذي��ن  للط��الب  والتكنولوج��ي  الفن��ي 

التعلي��م الأ�صا�ص��ي )احللقت��ان الأوىل والثانية( 

بع��د ال�صف التا�صع يف التعليم العام لي�صتكملوا 

فيها ث��الث �صنوات من التعلي��م الفني، معادلة 

بذلك التعليم الثانوي يف مدار�ض التعليم العام.  

ويلتح��ق يف هذه املدار�ض الط��الب والطالبات 

معًا.

1 - 4 - 2 - 2 معهد التكنولوجيا التطبيقية
تاأ�ص���ض ع��ام 2008م. يف اإم��ارة اأبو ظبي 

لثانوي��ات  وين��درج حتت��ه خم�ص��ة جممع��ات 

التكنولوجي��ا التطبيقي��ة وث��الث اأكادميي��ات.  

ويحر�ض املعهد على تقدمي تعليم مهني وتقني 

ال�صناعي��ة  القطاع��ات  لحتياج��ات  ا�صتن��اداً 

الكرى كالطيان وال�صحة واملكننة والدفاع.

ويرك��ز املعه��د عل��ى الرتب��اط القوي بني 

ال�صناع��ة والتعلي��م الفن��ي ل�صم��ان مالءم��ة 

املهارات املكت�صبة للخريجني مع الحتياجات 

املالية وامل�صتقبلية للموؤ�ص�صات ال�صناعية.

يوف��ر املعه��د الأط��ر الفنية م��ن مهند�صني 

وفنيني ومدة الدرا�صة فيه اأربع �صنوات تبداأ من 

ال�ص��ف التا�صع )يف احللق��ة الثانية من التعليم 

الع��ام( وحت��ى الثال��ث الثان��وي، للثانوي��ات، 

والتعليم بعد الثانوي يف الأكادمييات.

ويحر���ض املعهد عل��ى اأن يوف��ر خلريجيه 

امله��ارات املطلوب��ة لت�صغيل املع��دات والنظم 

يف  اإدارته��ا  وح�ص��ن  و�صيانته��ا  املتط��ورة 

القطاعني ال�صناعي والتكنولوجي.

ث���ان�����وي��������ات   1  -  2  -  2  -  4  -  1
تعتم��د مناه��ج  التطبيقي��ة:  التكنولوجي��ا 
التكنولوجيا التطبيقية اأح��دث �صيا�صات التعلم 

والتدريب التكنولوجي للقرن احلايل، فهي تقدم 

لطالبها العلوم الأ�صا�صية واملهارات العملية يف 

جمالت متعددة من التكنولوجيا املتقدمة، مما 

يتي��ح للخريج��ني فر�صًا وخي��ارات عديدة نحو 

�صوق العمل اأو ا�صتكم��ال الدرا�صة يف اجلامعات 

والكليات املالئمة ل��ه.  ويتقدم لهذه الثانويات 

حواىل 4000 طالب �صنويًا.  والثانويات هي:

يف  التطبيقي��ة  التكنولوجي��ا  ثانوي��ة   -

اأب��و ظب��ي للط��الب وثانوي��ة التكنولوجيا 

التطبيقية يف اأبو ظبي للطالبات:

تاأ�ص�ص��ت ع��ام 2005م. وتق��دم مناهجها 

يف �صقني العلوم واملعارف والثاين التوجهات 

التكنولوجية.

- ثانوية التكنولوجيا التطبيقية يف العني 

للطالب وثانوي��ة التكنولوجي��ا التطبيقية 

يف العني للطالبات:

وتت�ص��ع الثانوي��ة لأك��رث م��ن 600 طالب 

وعدد طالبها احلاليني 545.

- ثانوية التكنولوجيا التطبيقية يف دبي.

يف  التطبيقي��ة  التكنولوجي��ا  ثانوي��ة   -

الفجية.

- ثانوي��ة التكنولوجيا التطبيقية يف راأ�ض 

اخليمة.

الأكادمييات:  2  -  2  -  2  -  4  -  1
- بوليتكنيك اأبو ظبي:

تاأ�ص�ض ع��ام 2010م. لتوفي نظام تدريب 

عايل امل�صتوى.

- كلية فاطمة للعلوم ال�صحية:

اإىل  وته��دف  2006م.  ع��ام  تاأ�ص�ص��ت 

تلبي��ة الطل��ب امل�صتم��ر للمخت�ص��ني يف جمال 

الرعاي��ة ال�صحي��ة، وتقدم الكلي��ة حاليًا درجة 
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البكالوريو�ض يف التمري�ض ودبلومات اأخرى.

- اأكادميية الرو�صة :

اأكادميي��ة م�صارك��ة م��ع كلي��ات كاب��الن 

الدولي��ة حي��ث تط��رح م�صتوي��ات متنوع��ة من 

التعلي��م والتدري��ب املهن��ي مب�صت��وى عامل��ي.  

وتطم��ح اأن يتو�صع انت�صارها على م�صتوى دول 

اخلليج الأخرى بحلول عام 2015م.

الفني: التعليم  مدار�س   3  -  4  -  1
تتب��ع مدار�ض التعليم الفن��ي وزارة الرتبية 

والتعليم وتتوزع يف اأربع اإدارات هي اإمارة اأبو 

ظب��ي مبنطقة اأبو ظبي ومنطق��ة العني، واإمارة 

دب��ي، واإم��ارة الفج��ية، واإمارة راأ���ض اخليمة.  

ويبلغ عدده��ا �صبع مدار�ض التحق فيها بالعام 

الدرا�ص��ي 2012م./2013م. )4517( طال��ب 

وطالب��ة اإماراتي��ة منه��م 3263 م��ن الذك��ور 

و1254 من الإناث .

5 برنامج الإمارات لتطوير الأطر   - 1
الوطنية وجمل�س اأبو ظبي للتعليم:

ي���رسف عل��ى مب��ادرة برنام��ج الإم��ارات 

ظب��ي  اأب��و  جمل���ض  الوطني��ة  الأط��ر  لتطوي��ر 

بنوعي��ة  بخا�ص��ة  الرنام��ج  ويهت��م  للتعلي��م 

التدري��ب والتاأهي��ل م��ع التن�صي��ق الكام��ل مع 

القط��اع اخلا���ض لتحديد جم��الت العمل ذات 

فر���ض التوظيف املنا�صب��ة وذلك بعد اأن جُترى 

امل�صوح��ات الالزم��ة لحتياج��ات القطاع��ات 

م��ن  واملوؤ�ص�ص��ات  ال�رسك��ات  يف  اخلا�ص��ة 

املوظف��ني.  واله��دف م��ن ذلك ت�صمي��م برامج 

التدري��ب املنا�صب��ة واملتخ�ص�ص��ة يف جمالت 

العمل.

ويتع��اون الرنامج لتطوي��ر الأطر الوطنية 

مع املوؤ�ص�صات العلمية التالية:

- معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا.

- معهد ال�صارقة للتكنولوجيا.

- مرك��ز راأ���ض اخليم��ة ال��دويل للتدري��ب 

والتطوير.

- معهد العني للتدريب والتعليم املهني.

- معهد الغربية للتدريب والتعليم املهني.

- املركز الأملاين اخلليجي للتدريب.

للتنمي��ة  الأوروب��ي  الإم��ارات  مرك��ز   -

الب�رسية.

وباخت�صار فاإن منظومة التعليم والتدريب 

املهني يف الإمارات وا�صعة ومتعددة امل�صادر 

وذات ارتباطات متع��ددة.  فهي مرتبطة ب�صكل 

والرتبي��ة  الع��ايل  التعلي��م  ب��وزارة  باآخ��ر  اأو 

والتعلي��م ومبجل�ض اأبو ظب��ي للتعليم.  وتهدف 

جميعه��ا اإىل تلبية احتياج��ات كافة قطاعات 

الدولة والقطاع اخلا���ض باملوظفني والفنيني 

الإماراتي��ني م��ن اجلن�ص��ني.  وتتع��اون ه��ذه 

املوؤ�ص�ص��ات م��ع نظرائه��ا م��ن دول متقدم��ة 

ل�ص��د الحتياج��ات  لتق��دمي مناه��ج متط��ورة 

احلالية وامل�صتقبلي��ة.  ويعتر اإقبال الطالبات 

الإماراتيات اإقباًل كبياً يكاد اأن يقارب �صعف 

اإقبال الذكور يف بع�ض الكليات.

وبعام��ة، ف��اإن منظومة التعلي��م والتدريب 

املهن��ي يف الإمارات متنوع��ة وناجحة ن�صبيًا 

وقادرة عل��ى حتقيق اأهدافه��ا البعيدة وت�صعى 

من�صاآته��ا  وتتمت��ع  امل�صت��دمي.   التط��ور  اإىل 

بتجهي��زات تقني��ة حديث��ة تلب��ي احتياج��ات 

املناه��ج املو�صوع��ة، اإ�صاف��ة اإىل اأن معاه��د 

التكنولوجي��ا وكلياته��ا توفر مكاف��اآت �صهرية 

للط��الب، كما توفر له��م و�صائل نق��ل من واإىل 

اجله��ة التعليمية وتعينهم عل��ى اختيار فر�ض 

العم��ل املنا�صب��ة لهم بعد التخ��رج اأو ا�صتكمال 

درا�صتهم املتاحة ح�صب التخ�ص�ض.

دول��ة  يف  العلم��ي  البح��ث   6  -  1
الإمارات العربية املتحدة:

تبّن��ت حكومة الإم��ارات العربي��ة املتحدة 

2011م.- لالأع��وام  الدول��ة  ا�صرتاتيجي��ة 

روؤي��ة  حتقي��ق  اإىل  ته��دف  والت��ي  2013م. 
الإمارات )2021م(.
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يف ع��ام 2010م. اأعلنت حكومة الإمارات 

الك��رى  طموحاته��ا  ع��ن  املتح��دة  العربي��ة 

وعزمه��ا الرا�صخ على امل�ص��ي يف حتقيقها من 

خالل اإ�صدارها )روؤي��ة 2021( والتي يتقاطع 

مداه��ا ع��ام 2012م. مع م��رور خم�صني عامًا 

على قيام كيان الدولة الفتية: الإمارات العربية 

املتحدة.

وتتوج��ه جمي��ع �صيا�ص��ات وا�صرتاتيجيات 

الدول��ة من��ذ ذل��ك الإعالن عل��ى حتقي��ق روؤية 

حكوم��ة  اأطلق��ت  ال�صي��اق  ه��ذا  ويف    .2021
  
1
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ال��دورة الثاني��ة

ل�صرتاتيجي��ة حكوم��ة دولة الإم��ارات العربية 

عام��ة  مب��ادئ  �صبع��ة  املت�صمن��ة  املتح��دة 

و�صب��ع اأولوي��ات ا�صرتاتيجي��ة و�صب��ع ممكنات 

ا�صرتاتيجية.  ومن بني الأولويات ال�صرتاتيجية 

ال�صب��ع الت��ي تت�صمنه��ا ال�صرتاتيجي��ة للع��ام 

اقت�ص��اد  اأولوي��ة  ت��رز  2011م.–2013م. 
مع��ريف تناف�ص��ي حي��ث ورد ما ن�ص��ه " تعزيز 

وحت�ص��ني البتك��ار والبح��ث والتطوي��ر" وهذا 

التوجه ه��و اأحد التوجه��ات الرئي�صة املندرجة 

املتعلق��ة  ال�صرتاتيجي��ة  الأولوي��ة  حت��ت 

بالقت�صاد املعريف التناف�صي.

اأن�ص��اأت وزارة  2008م.  يف مار���ض ع��ام 

الرتبي��ة والتعلي��م يف دولة الإم��ارات " الهيئة 

الوطنية للبحث العلمي" ومل يتبلور دور الهيئة 

اإل بعدم��ا  وتوجه��ات ن�صاطه��ا ب�صك��ل جل��ي 

اأطلق��ت حكومة الإم��ارات ا�صرتاتيجي��ة الدولة 

ل��� 2011م.–2013م. امل�ص��ار اإليه��ا، حي��ث 

جت�ص��د دورها يف بن��اء اقت�صاد مع��ريف لدولة 

الإم��ارات وبن��اء منظوم��ة ابتكار وطن��ي لها.  

وق��د حددت الدولة منظوم��ة البتكار من ثالث 

مراح��ل مرتابطة هي: اإنت��اج املعرفة، وتطبيق 

.  ومن البديهي 
2
املعرف��ة واأخياً ن�رس املعرف��ة 

اأن ه��ذه املنظومة ت�صتدعي م�صاركة اجلامعات 

والكلي��ات بكافة قواعده��ا البحثية، لأن غياب 

قواع��د بحثية متين��ة ي�صتبعد الرك��ن الأ�صا�صي 

الأول املتمث��ل يف اإنت��اج املعرف��ة وه��ي ركن 

البتكار الأول واملرتكز الرئي�ض ملنظومته.

واملراق��ب مل�صية البح��ث العلمي يف دولة 

الإمارات من��ذ اإن�ص��اء اأوىل جامعاتها، جامعة 

الإمارات العربية املتحدة، ل يجد ن�صاطًا فاعاًل 

يف البح��ث العلمي يعتمد عل��ى توجه حمدد اأو 

ه��دف معني، قب��ل ع��ام 2000م. ث��م انطلقت 

م�ص��ية التعليم العايل يف الإمارات بانفتاحها 

الوا�ص��ع عل��ى تاأ�صي���ض اجلامع��ات والكلي��ات 

املتخ�ص�ص��ة بالتعاون مع نظياتها يف الدول 

املتقدم��ة.  ك��ان م��ن املتوق��ع ظه��ور مالم��ح 

للبح��ث العلمي املقرتن بالتعليم اجلامعي كما 

ه��و احل��ال يف اجلامعات الغربية غ��ي اأن هذه 

اجلامعات – كما هو احلال يف معظم قريناتها 

الرئي���ض  م�صاره��ا  ح��ددت   – املنطق��ة  يف 

للبح��ث  ولي���ض  الع��ايل  بالتعلي��م  واأولويات��ه 

العلم��ي اأو البتكار التقني ال��ذي يوؤ�ص�ض اللبنة 

الأوىل يف خدم��ة التنمي��ة من خالل خمرجاته 

القابل��ة لال�صتثمار التجاري وخلق فر�ض عمل 

وطني��ة.  ومل يتعاظ��م دور اجلامع��ات يف خلق 

بيئات بحثي��ة مالئمة ومراكز ري��ادة العمال 

وحا�صن��ات وواح��ات تقني��ة اإل يف ال�صن��وات 

القليل��ة املا�صي��ة.  اأ�صف اإىل ذل��ك، مل ت�صطلع 

وزارة التعلي��م العايل بو�صع اأي ا�صرتاتيجية اأو 

توج��ه اأو اإ���رساف على م�صية البح��ث العلمي، 

بالرغ��م من اأن البح��ث العلمي اق��رتن ب�صورة 

دائم��ة مب�صّم��ى التعلي��م الع��ايل، اإل اأن ه��ذا مل 

يرتجم يف الواقع مبا يرز املهمة التي ت�صطلع 

به��ا ال��وزارة من خ��الل ت�صميته��ا قب��ل اإن�صاء 

الهيئ��ة الوطنية للبحث العلم��ي.  باملقابل فقد 

وجدت ع��دة موؤ�ص�صات بحثي��ة حملية اأو دولية 

بع��د ع��ام 2000م. خ��ارج موؤ�ص�ص��ة التعلي��م 

1 - الدورة الأوىل من ا�صرتاتيجية حكومة دولة الإمارات تعود اإىل عام 2007م، والدورة الثانية هي ا�صرتاتيجية 
حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة لالأعوام 2011م – 2013م.

www.nrf.ae 2 - الهيئة الوطنية للبحث العلمي: ملحة عن الهيئة الوطنية للبحث العلمي: 
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الع��ايل ا�صطلع��ت بتوجهات بحثي��ة ت�صب يف 

حتقي��ق امله��ام املنوطة به��ذه اجله��ات.  على 

�صبيل املث��ال: املعهد البرتويل ال��ذي اأ�ص�ض من 

قب��ل �رسكة برتول اأب��و ظبي الوطني��ة وجهات 

امللحي��ة  للزراع��ة  ال��دويل  واملرك��ز  اأخ��رى، 

ال��ذي اأ�ص�ص��ه بنك التنمي��ة الإ�صالم��ي ومنظمة 

)اأواب��ك(  للب��رتول  امل�ص��درة  العربي��ة  ال��دول 

وحكومة الإم��ارات وال�صندوق العربي للتنمية 

القت�صادية والجتماعي��ة، وواحة تكنولوجيا 

�ص��يت التي �صارك��ت بتاأ�صي�صه��ا جمموعة من 

ال�رسكات العاملية.

اأم��ا اجله��ود امل�صتت��ة يف جم��ال البح��ث 

العلم��ي م��ن حي��ث املمار�ص��ة اأو دع��م الن�صاط 

املراك��ز  اأو  باملوؤ�ص�ص��ات  ح�رسه��ا  فيمك��ن 

امل�صتقلة اأو امللحقة بغيها واأهمها ما يلي:

مرك��ز اأبح��اث اإبت��ك )EBTIC( املرتب��ط 

بجامع��ة خليف��ة وقام��ت عل��ى تاأ�صي�صه �رسكة 

ات�ص��الت و�رسكة BT الريطانية لالت�صالت 

بالتع��اون مع جامع��ة خليفة، ومعه��د اأبحاث 

م�صدر يف مدينة م�صدر التابع لإمارة اأبو ظبي 

ويعد اأح��د ال�صواهد الب��ارزة يف م�صية التعليم 

الع��ايل املتمي��ز والبح��ث العلم��ي الر�صني يف 

الإمارات العربية املتحدة.  وب�صورة عامة فاإن 

غالبية اجلامعات والكليات اجلامعية اخلا�صة 

واحلكومية يف الإمارات اأ�صبح لديها توجهات 

بحثي��ة من خالل برامج بحثية اأو مراكز بحثية 

مرتبط��ة به��ذه اجلامع��ات.  ويف م��ا يل��ي اأهم 

واأبرز هذه املراكز اأو الوحدات البحثية:

- دوبيوتيك :
وه��ي واحة تقني��ة حيوي��ة ا�صتقطبت اأكرث 

م��ن 126 مركزاً ل�رسك��ات عاملية خمت�صة يف 

عل��وم احلياة، ومقرها املنطق��ة احلرة منذ عام 

2005م.
- خمت��رب الأبحاث البيطري��ة املركزي 

: )CVRL(
تاأ�ص���ض ع��ام 1985م وه��و مركز حكومي 

يق��دم خدمات بحثية وعالجية لدولة الإمارات 

وال��دول ال�صقيقة املج��اورة، ويهدف اإىل تعزيز 

�صح��ة احليوان��ات من خالل جت��ارب واأبحاث 

ابتكارية.

- مركز راأ�س اخليمة للمواد املتقدمة:
تاأ�ص�ض املركز عام 2007م. برعاية حاكم 

اإم��ارة راأ���ض اخليم��ة ملواكب��ة الث��ورة العلمية 

يف التقني��ات متناهية ال�صغ��ر وتقنيات املواد 

املتقدمة.

لالأبح��اث  دب��ي  هارف��ارد  موؤ�س�س��ة   -
: )DHFMR( الطبية

ترك��ز املوؤ�ص�صة عل��ى الأبح��اث امل�صتدمية 

ذات العالق��ة بالأمرا���ض املنت���رسة يف حدود 

ال���رسق الأو�ص��ط وتع��اين م��ن ه��ذه الأمرا���ض 

�صعوبها.  وترتبط هذه املوؤ�ص�صة مع كليةجامعة 

هارف��ارد الطبية و�رسك��اء اآخرين م��ن ال�رسق 

الأو�صط.

- املرك��ز العرب��ي للدرا�س��ات اجليني��ة 
: )PANARAB(

با���رس املركز اأعماله عام 2004م بتكوين 

قاعدة بيان��ات خا�صة بال�صطرابات الوراثية 

 )CTGA( يف العامل العرب��ي املعروفة با�صم

وبخا�ص��ة يف دول اخللي��ج، حي��ث مّت ح���رس 

1500 عل��ة وراثية.  واأت��اح املركز البيانات 
املتوف��رة يف �صبكة النرتن��ت لفائدة الباحثني 

املخت�ص��ني ولتغذي��ة قاعدت��ه التفاعلية بعلل 

جديدة من �صعوب املنطقة.

احليوي��ة  للهند�س��ة  املوؤه��ل  املرك��ز   -
: )CCMBE( الطبية

مّت تاأ�صي�ض املرك��ز بالتن�صيق مع اأكادميية 

اللي��زر وال�صحة املرتبط��ة باأكادميية ال�صارقة 

للبح��ث العلم��ي وب�رساكة مع اثن��ي ع�رس جهة 

وزارة  منه��م:  وخ��راء  اأكادميي��ة  وموؤ�ص�ص��ة 

التعلي��م الع��ايل والعلوم والتقني��ة ال�صلوفينية، 

الإقليمي��ة،  للتنمي��ة  الأوروب��ي  وال�صن��دوق 

وممثلني �صناعيني وخراء خمت�صني عامليني.  
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البح��ث  ويتمح��ور برنام��ج عم��ل املرك��ز يف 

لتطوير منتجات وتطبيقات ت�صاعد وت�صاهم يف 

تخفيف اجلائحات واملعاجل��ات الطبية وتعزز 

موثوقية ودقة الت�صخي�ض الطبي.

لالإلكرتوني��ات  ال�سوي�س��ري  املرك��ز   -
والتقني��ات الدقيق��ة – الإم��ارات العربية 

: )CSEM-UAE( املتحدة
متع��ددة  بحثي��ة  بف��رق  املرك��ز  يتمي��ز 

الخت�صا�ص��ات تركز على مواجه��ة التحديات 

الت��ي يفر�صها حتوي��ل البح��وث الأ�صا�صية اإىل 

رة تق��ود اإىل منتجات ابتكارية. 
ّ
عملي��ات متطو

الطاق��ات  يف  ن�صاطه��ا  جم��الت  ويت��وّزع 

املتجددة، وكفاءة الطاقة، والتقنيات النظيفة، 

وحتلي��ة املي��اه.  وميار�ض املرك��ز اأبحاثه منذ 

عام 2010م.

- موؤ�س�س��ة الإم��ارات للعل��وم والتقني��ة 
: )EIASAT( املتقدمة

تتبع موؤ�ص�صة اإيا�صت حكومة اإمارة دبي، 

وترك��ز ن�صاطه��ا يف م�صاري��ع بن��اء اأقم��ار 

ا�صطناعي��ة، باأي��د اإماراتي��ة خال�ص��ة وعلى 

اأر���ض الإم��ارات، جم�ص��دة بذل��ك تطلع��ات 

املوؤ�ص�صة يف نق��ل وتوظيف اخلرات التقنية 

املكت�صب��ة م��ن كوري��ا اجلنوبي��ة.  وتتطل��ع 

املوؤ�ص�صة يف جع��ل الإمارات مركزاً رائداً يف 

�صناع��ات الف�ص��اء اقليميًا ودولي��ًا وقاعدة 

لت�صني��ع الأقم��ار الف�صائي��ة وتطوير حلول 

مبتك��رة يف امل�صتقب��ل.  واأعلن��ت املوؤ�ص�ص��ة 

ع��ن بدء تنفي��ذ اأوىل اأقماره��ا ال�صناعية يف 

اإبري��ل 2013م.  وق��د اأطل��ق عل��ى امل�رسوع 

"دب��ي �ص��ات – 3" وتخط��ط املوؤ�ص�ص��ة اإىل 
اأن يت��م تنفي��ذ امل�رسوع ع��ام 2017م.  اأما 

القم��ر ال�صطناعي "دبي �ص��ات 1" فهو اأول 

قم��ر ا�صطناع��ي لال�صت�صعار ع��ن بعد متلكه 

املوؤ�ص�ص��ة ويلتق��ط �ص��وراً ف�صائي��ة تخ��دم 

الدولة.  اأما م�رسوع القمر ال�صطناعي "دبي 

�ص��ات – 2" فقد مّت اإج��راء اختبارات اإطالقه 

املتوقعة يف غ�صون عام 2013م.

- �سندوق الت�سالت ونظم املعلومات:
تت��وّزع اأوجه ن�صاط �صن��دوق الت�صالت 

ونظ��م املعلوم��ات لت�صمل الأف��راد ل�صتكمال 

درا�صاته��م العلي��ا يف جمال عم��ل ال�صندوق، 

ودع��م م�صاري��ع الأبح��اث يف اجله��ات ذات 

الثانوي��ة )كاجلامع��ات ومعاه��د  الكيان��ات 

البح��وث اأو ال�رسكات(.  كم��ا يدعم ال�صندوق 

املوؤ�ص�صات البحثي��ة والتطويرية واملوؤ�ص�صات 

دف��ع  ال�صن��دوق  وي�صته��دف  التعليمي��ة.  

عجلة من��و قطاع تقني��ات الت�ص��ال وتبادل 

املعلوم��ات يف الإم��ارات العربي��ة املتح��دة، 

وب�صكل خا�ض ت�صجيع الأطر العلمية الوطنية 

على ممار�صة البحث العلمي والتطوير التقني، 

والتوا�ص��ل ل�صتحداث فر���ض اأعمال وتطوير 

ابتك��ارات قابلة للتحول اإىل منتجات جتارية 

م�صوقة.

- معهد م�سدر للعلوم والتكنولوجيا :
يق��ع معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا يف 

مدين��ة م�ص��در املعني��ة بالطاق��ات املتجددة.  

وهو موؤ�ص�صة اأكادميية غي ربحية، تاأ�ص�ض عام 

2007م. وا�صتقبل عام 2009م. اأول دفعة من 
90 طالبًا ينتمون اإىل 22 بلداً للدرا�صات العليا 
)املاج�صت��ي والدكت��وراه( يف جم��الت الطاقة 

البديل��ة، وال�صتدام��ة والبيئ��ة.  ويق��دم املعهد 

منح��ًا درا�صية لطالبه مع الإقام��ة يف املعهد.  

كم��ا يجري املعهد بحوث��ًا م�صتقلة بتمويل من 

�رسك��ات مقيمة يف الإمارات، وبحوث م�صرتكة 

م��ع معهد ما�صا�صو�صت���ض للتقنية يف الوليات 

املتح��دة الأمريكي��ة الت��ي تق��دم ل��ه امل�ص��ورة 

العلمية وتزوده بخدماتها الكاملة.

وهيكلت��ه  تدري�ص��ه  يف  املعه��د  يعتم��د 

العلمية على تع��اون التخ�ص�صات املختلفة 

وتكاملها يف اإجراء البحوث وتدري�ض الطلبة 

من دون تق�صيم املعهد اإىل اأق�صام تخ�ص�صية، 

ب��ل عل��ى ثمانية برامج علمي��ة قائمة وهي: 
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الهند�ص��ة الكيميائي��ة، امليكانيكي��ة، وم��واد 

الكهربائي��ة،  الطاق��ة  والهند�ص��ة،  العل��وم 

واأخ��ياً هند�ص��ة الأنظم��ة الدقيق��ة.  يلتح��ق 

الآن باملعه��د ح��واىل مائت��ي طال��ب يتكفل 

له��م املعهد بكام��ل احتياجاته��م املعي�صية 

والدرا�صي��ة وال�صكني��ة خ��الل م��دة درا�صتهم 

اأو  املاج�صت��ي  �صه��ادة  عل��ى  وح�صوله��م 

الدكتوراه.  ويخط��ط املعهد حاليًا لي�صتوعب 

قرابة 800 طالب م�صتقباًل.

ويحقق معهد م�ص��در للعلوم والتكنولوجيا 

اأه��داف مدينة م�صدر الت��ي يجري اإن�صاوؤها يف 

اإم��ارة اأبو ظبي لتكون من�ص��ة عاملية للتعاون 

العلمي الدويل للو�صول اإىل تطبيقات يف جمال 

اأم��ن الطاق��ة، وق�صية التغي املناخ��ي.  وتقود 

مبادرة م�صدر �رسكة اأبو ظبي لطاقة امل�صتقبل 

التابعة ل�رسكة مبادلة للتنمية. 

واله��دف الرئي���ض ل��� "م�ص��در" اأن تك��ون 

اأب��و ظبي ب��وؤرة ل�صتقطاب الأبح��اث والتطوير 

يف التقني��ات املتج��ددة، وحتوي��ل خمرج��ات 

الأبح��اث اإىل منتج��ات قابلة للت�صوي��ق.  ومن 

املاأمول اأن تلعب "م�صدر" دوراً بارزاً يف حتول 

اإمارة اأبو ظبي بخا�صة من مرحلة نقل التقنية 

املتقدم��ة اإىل اإنتاجها ب��اأدوات البحث املتطور 

ومن خالل توف��ي بيئة للبحث العلمي والتقني 

يف معهد م�صدر للعلوم والتكنولوجيا.

ومما ل �صك فيه اأن معهد م�صدر للعلوم 

والتكنولوجي��ا، يعد جترب��ة بروؤية وا�صحة 

ع��د منعطفًا يف 
ُ
واأه��داف حم��ددة ثابتة، وي

م�ص��ية البحث العلمي ال��ذي يقع يف �صياق 

تنم��وي ح�ص��اري قابل للتك��رار والحتذاء 

ب��ه.  بدياًل عن النمط ال�صائع للبحث العلمي 

يف اجلامع��ات احلالي��ة وال��ذي ل ي�صاه��م 

كث��ياً يف ح��ل الق�صاي��ا املتعلق��ة بكفاءة 

يف  توظيفه��ا  عل��ى  والق��درة  املخرج��ات 

التنمي��ة و�صوق العمل.  ول ب��د من الإ�صارة 

اإىل تق��ارب جترب��ة معه��د م�ص��در البحثية 

م��ع جترب��ة جامعة املل��ك عب��د اهلل للعلوم 

والتقني��ة يف اململك��ة العربي��ة ال�صعودي��ة 

من حيث تقاط��ع بع�ض الأهداف امل�صرتكة 

البحثي��ة  البيئ��ة  وتوف��ي  للموؤ�ص�صت��ني، 

اخلاّلقة الت��ي ل غنى عنه��ا ليحقق البحث 

العلم��ي اأهداف��ه ال�صرتاتيجي��ة يف البيئ��ة 

التي حتت�صنه.

والتطوي��ر  العلم��ي  البح��ث   7  -  1
التقني و�سوق العمل يف الإمارات:

يتوق��ف مدى جناح عملية التنمية ال�صاملة 

يف بل��د ما )والتنمي��ة ال�صاملة يق�ص��د بها هنا 

التنمية القت�صادي��ة والب�رسية امل�صتدامة بكل 

عنا�رسهم��ا وبخا�ص��ة تدين مع��دلت البطالة 

اإىل اأق�صى حدودها( على الرتقاء باملنظومات 

الث��الث التعليمي��ة )التعلي��م الع��ام والع��ايل(، 

والتدريبي��ة املهنية )التدري��ب املهني والتقني 

والفني(، ومنظوم��ة العلوم والتقنية والبتكار.  

اإل  املنظوم��ات  به��ذه  الرتق��اء  يتحق��ق  ول 

م��ن خ��الل الرتب��اط والتفاع��ل والتكام��ل ما 

ب��ني املنظومات الث��الث وبخا�ص��ة اأن اأهداف 

كل م��ن ه��ذه املنظوم��ات يتوجه نح��و تغذية 

املنظومة الأخرى لتحقيق اأهدافها اأي�صًا.  ويف 

النهاية ف��اإن ق�صور حتقيق اأهداف اأي من هذه 

املنظوم��ات �صيوؤثر �صلبيًا على جناح املنظومة 

الأخرى وهكذا.

ويرتب��ط البحث العلم��ي والتطوي��ر التقني 

بالتعلي��م العايل ب�صكل وثي��ق جداً ولكي يحقق 

هن��اك  تك��ون  اأن  ب��د  ل  اأهداف��ه،  منهم��ا  كل 

ا�صرتاتيجية وخطط لهما.

العربي��ة  لالإم��ارات  حتليلي��ة  وبنظ��رة 

املتح��دة، جند اأن وج��ود ا�صرتاتيجيات وخطط 

لتحقيقها قد غاب مل��دة طويلة وات�صمت ق�صية 

البح��ث العلم��ي والتطوي��ر التقن��ي بالت�صت��ت 

والفردي��ة، دون روؤي��ة ذات بع��د تنم��وي باأخذ 
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بالعتب��ار الحتياج��ات واملتطلب��ات امللح��ة 

للدولة وتنميتها.

وا�صتم��رت هذه احلالة اإىل اأن اأن�صئت الهيئة 

الوطني��ة للبحث العلمي عام 2008م. وتقاطع 

دورها مع اإعالن حكومة الإمارات ا�صرتاتيجية 

الدولة لالأع��وام 2011م.–2013م. والهادفة 

لتحقي��ق طموح��ات دول��ة الإم��ارات من خالل 

"روؤي��ة 2021" التي �صتنقل الدولة الفتية اإىل 
م�صاف الدول املتطورة يف العامل.

يف ع��ام 2009م. ا�صتقب��ل معه��د م�ص��در 

للعل��وم والتكنولوجي��ا اأوىل دفعات��ه الطالبية 

للدرا�صات العلي��ا املبنية على البحث والتطوير 

التقن��ي الذي افتقدت��ه دولة الإم��ارات العربية 

املتح��دة، وُيع��د ه��ذا املعهد عالم��ة فارقة يف 

م�صية توظيف البحث العلمي والتطوير التقني 

لق�صايا التنمية.

وفيم��ا ع��دا "روؤي��ة 2021" الت��ي اأُْعِلَن��ْت 

ع��ام 2010م. والتي رمب��ا تعر عن طموحاٍت 

اأك��رث منه��ا ا�صرتاتيجي��ات وخط��ط لتحقيقها، 

ل تظه��ر يف الإم��ارات خط��ط قطاعية وا�صحة 

املع��امل.  وق��د ُيع��زى الق�ص��ور يف غي��اب هذه 
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ال�صرتاتيجيات واخلطط التنفيذية على م�صتوى 

الكي��ان املتح��د، اإىل روؤى منف�صلة لك��ل اإمارة 

بعي��داً ع��ن روؤية موحدة للكي��ان الواحد.  فعلى 

�صبي��ل املث��ال، و�صع��ت اإم��ارة اأبو ظب��ي روؤية 

اقت�صادي��ة اأطلقت عليه��ا " الروؤية القت�صادية 

 ت�صتهدف حتويل 
2030 لإم��ارة اأب��و ظب��ي"1 

اقت�صاد الإمارة اإىل اقت�صاد قائم على املعرفة.  

وتقدم الروؤي��ة خطة �صاملة لتنوي��ع القت�صاد، 

وحتقيق توازن التنمية الجتماعية والإقليمية، 

وخل��ق فر�ض عم��ل ممّيزة لتوظي��ف املواطنني 

وبخا�ص��ة يف القطاع��ات القائمة على املعرفة 

. 
2
واملهارات العالية

ويف �صع��ي اإمارة اأبوظب��ي لتحقيق روؤيتها 

تعاون��ت  2030م.،  ع��ام  يف  القت�صادي��ة 

الإمارة مع املنظمة الدولية لالقت�صاد املعريف 

 )IKED( التجاري��ة  املوؤ�ص�ص��ات  وتطوي��ر 

يف اإع��داد وثيق��ة بالغ��ة الأهمية �ص��درت عام 

2010م. حت��ت عنوان: "نحو �صيا�صة البتكار 
، القيا���ض املق��ارن،  اأبوظب��ي: املوؤ���رسات  يف 

والقت�صاديات الغنية باملوارد الطبيعية".

ونظراً اإىل اأن اإم��ارة اأبو ظبي تتمتع مبركز 

متق��دم ب��ني �صقيقاته��ا يف الإم��ارات العربية 

املتح��دة ف��اإن غالبية املوؤ���رسات املتعلقة بها 

تن�صح��ب على الأرج��ح على الإم��ارات الأخرى 

وبخا�ص��ة يف غياب بيانات �صاملة عن الكيان 

املتحد، اأو عن بع�ض الإمارات الأخرى.

ومم��ا �صبق يت�صح اأن غي��اب ا�صرتاتيجيات 

وخطط تعزز الرتابط والتكامل بني املنظومات 

الثالث على م�صت��وى كيان الدولة قد اأّثر �صلبيًا 

على خمرجات هذه املنظومات املتعلقة ب�صوق 

العمل وتوظي��ف العمالة الإمارتي��ة، واأدى اإىل 

ارتفاع معدلت البطالة اإىل حدود غي مقبولة، 

كما اأنها غي متوقعة كما �صيتبنّي لحقًا.

1 - الروؤية القت�صادية 2030 لإمارة اأبوظبي، اإعداد: الأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي، دائرة التخطيط والقت�صاد، 
جمل�ض اأبوظبي للتطوير القت�صادي، نوفمر 2008م.

هذه  وت�صم  2030م.   العام  مداها  اقت�صادية  متكاملة  �صيا�صة  اأبوظبي  لإمارة  القت�صادية  الروؤية  متثل   -  2
ال�صيا�صة ما يلي: اأولويات ال�صيا�صة القت�صادية – جمالت الهتمام ال�صبعة لل�صيا�صة – حمركات النمو القت�صادي 

امل�صتقبلي لأبوظبي- معايي النجاح – حتقيق الروؤية.

1 - مقدمة.
اأبو ظبي، الطريق نحو التنوع. اأبو ظبي: املعرفة والبتكار: حالة اقت�صاد   - 2

3 - القت�صاد القائم على املعرفة والبتكار: مقدمة عن البتكار – املكونات وقيا�ض البتكار – القت�صاديات الغنية 
باملوارد الطبيعية والبتكار – احلوكمة وتنفيذ ال�صيا�صة.

4 - املعايرة الدولية: موؤ�رسات القدرة التناف�صية ال�صائدة – ال�صتثمار يف البتكار – نواجت نظام البتكار – اإنتاجية 
العمل – راأ�ض املال الب�رسي – الت�صال والتوا�صل – ال�صتنتاجات.

اإجراءات ال�صيا�صة. اأداء البتكار وعددها ثمان فجوات خطية واأهمية مراقبة  5 - الفجوات احلا�صمة يف 
6 - نتائج ال�صتق�صاء التجريبي: املنهجية املو�صعة ل�صتق�صاء البتكار يف املجتمع – فكرة عامة عن ال�صتق�صاء – 

دلئل على الأن�صطة البتكارية -كيفية ابتكار �رسكات اأبو ظبي – تعليقات نهائية على نتائج ال�صتق�صاء.

ا�صتغالل  – موؤ�رس  املعرفة  ن�رس  – موؤ�رس  املعرفة  تر�صيخ  – موؤ�رس  املعرفة  اإىل  الو�صول  موؤ�رس  البتكار:  موؤ�رس   -  7
املعرفة – املوؤ�رس املركب ل�صتيعاب املعرفة.

8 - ال�صتنتاجات.

نحو �سيا�سة البتكار يف اأبو ظبي ال�سادرة عام 2010م: اأهم املكونات لتحقيق الروؤية القت�سادية )2030(
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والتقن��ي  العلم��ي  البح��ث  خمرج��ات  اإن 

��ن  كِّ مُتَ و�صيط��ة  وحلق��ات  اأدوات  ت�صتدع��ي 

التنمي��ة  يف  املخرج��ات  ه��ذه  توظي��ف  م��ن 

القت�صادية ال�صاملة وامل�صتدامة التي ت�صتوعب 

خمرج��ات املنظوم��ة التعليمي��ة واملهني��ة من 

املوارد الب�رسي��ة، اإ�صافة اإىل ا�صتكمال عنا�رس 

منظومة البتك��ار ومتطلباتها، وانت�صار ثقافة 

ريادة الأعمال والبتكار، ورعاية الدولة لهما، 

وتهيئة البيئة احلا�صنة لالإبداع والبتكار.

ومن احللقات الأ�صا�صية واملكملة لتوظيف 

خمرج��ات البحث العلم��ي والتقن��ي حا�صنات 

العل��وم والتقني��ة، وواح��ات التقني��ة، واأودي��ة 

العلوم والتقنية.

يوج��د  املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات  ويف 

واحتان للتقنية وبرنامج لريادة الأعمال:

للتقنية  دبي  • واحة 
:Dubai Techno Park

تق��ع واحة دب��ي للتقنية عل��ى م�صاحة 21 

ملي��ون م2 وقد خطط له��ا لت�صتوعب 133 األف 

�صخ�ض وتاأمني �صكن دائم 60 األفًا.

وترّك��ز الواحة عل��ى القطاع��ات الأ�صا�صية 

ذات الأهمي��ة ملنطق��ة ال���رسق الأو�ص��ط وه��ي: 

املي��اه – ال�صحة – الطاق��ة – الهند�صة واأخياً 

اخلدم��ات اللوج�صتية والتنقل. و�صتمكن الواحة 

ال�رسك��اء العامل��ني يف جم��ال البح��ث العلمي 

والتقن��ي من ربطه��م باملوؤ�ص�ص��ات الأكادميية 

واجلمعي��ات الدولية و�صيخ�ص���ض لهذا القطاع 

، كما �صتخ�ص�ض م�صاحة 20 
2
م�صاحة مليون م

.
1
 للتنمية ال�صناعية 

2
مليون م

التمي��ز  مرك��ز  تكنولوجي��ا  واح��ة   •
 CERT( لالأبح��اث التطبيقي��ة والتدري��ب

:)Technology Park
التطبيقي��ة  لالأبح��اث  التمي��ز  مرك��ز  اأن�ص��اأ 

والتدري��ب )وهو جمموعة �رسكات( واحة �صيت 

للتكنولوجي��ا لتك��ون قاع��دة اأو مق��ر لل�رسكات 

التقني��ة العاملي��ة التي تتطل��ع اإىل اأن يكون لها 

موقع ق��دم يف منطق��ة ال�رسق الأو�ص��ط و�صمال 

اأفريقي��ا.  وتهيئ الواحة لل�رسكات القادمة بيئة 

متطورة لتبادل املعلومات واخلرات بني رجال 

الأعم��ال والعلم��اء والتقني��ني.  و�صتتمتع واحة 

تكنولوجيا �صيت ببنى حتتية متطّورة للغاية.

ن )CERT( من ال�رسكاء العامليني 
ّ
وتتكو

تالي���ض الرائ��دة يف جمالت الف�ص��اء والدفاع 

والنق��ل والت��ي يعم��ل فيه��ا 25 األ��ف باح��ث 

ومهند�ض، بريت���ض بزن�ض ج��روب الريطانية، 

.
2
وجمل�ض الأعمال الكندي

يف  الأعم��ال  ري��ادة  قط��اع  برنام��ج   •
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم بدبي:

- برنام��ج "�صواع��د" يوف��ر منح��ًا مالي��ة 

للم�رسوعات التي ت�صهم يف تعزيز التنمية، 

ويف كل عام يطرح الرنامج حتديًا خمتلفًا 

ل اإىل 
ّ
ي�صتوج��ب اقرتاح اأفكار قابل��ة للتحو

م�رسوعات ملواجهة التحدي املطروح.

- برنامج درا�صة �صاحب العمل الأمثل يف 

ال�رسق الأو�صط:

�صبك��ة  م��ع  بالتع��اون  الرنام��ج  ينف��ذ 

هيويت اأ�صو�صيات���ض ويهدف اإىل تق�صي اأف�صل 

ل�صتقط��اب  الأعم��ال  اأ�صح��اب  ممار�ص��ات 

املواه��ب وتعزي��ز انتمائها لبيئ��ة العمل.  كما 

م الرنام��ج ال�رسك��ات الرائ��دة يف ال�رسق 
ّ
يك��ر

الأو�ص��ط املتمّيزة بتوف��ي بيئة مثالي��ة للعمل 

والعاملني فيها.

ومم��ا �صبق ا�صتعرا�صه يت�ص��ح اأن منظومة 

التعلي��م الع��ام والع��ايل يف الإم��ارات – رغ��م 

ره��ا الكّمي والنوعي – اإل اأن حلقة البحث 
ّ
تطو

العلم��ي املكّملة للتعليم الع��ايل قد تخّلفت عن 

1 -  www.technopark.ae
2 - www.certonline.com/about-us_technopark
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مواكبت��ه، فرزت فج��وات وا�صح��ة يف تكامل 

املنظومات الثالث، ومن ثم مل تكن خمرجاتها 

قادرة على امل�صاهمة يف تخفيف عبء البطالة 

العربي��ة  الإم��ارات  يف  املرتفع��ة  ومعدلته��ا 

 من واقع �صوق العمل يف 
ّ

املتحدة كما �صيتب��ني

الإمارات.

الإم��ارات  يف  العم��ل  �س��وق   8  -  1
العربية املتحدة:

يبل��غ عدد �صكان الإمارات العربية املتحدة 

وفق اآخر التقديرات ح�صابيًا 7.7 ماليني ن�صمة 

عام 2012م. ]اإذا اأخذ بالعتبار تعدادهم عام 

2011م. املقدر ب� 7.2 ماليني، مع معدل منو 
 لالإماراتي��ني 

ّ
متو�ص��ط %5.6 )متو�ص��ط النم��و

م��ن ع��ام 2011م. حت��ى 2015م.([.  ويبل��غ 

 2.4 2011م  ع��ام  منه��م  الإماراتي��ني  ع��دد 

ملي��ون ن�صمة وتقريبا 2.77 مليون ن�صمة وفق 

تقديرات هيئة الإمارات للهوية .

ه��ذه البيان��ات تط��رح م�صكل��ة اخلل��ل يف 

توح��ي  والت��ي  وتركيبت��ه  ال�صك��اين  الت��وازن 

ب��دللت اأمني��ة واجتماعي��ة و�صيا�صي��ة تقل��ق 

الدولة وت�صتدعي احلد من ات�صاع هذا اخللل قبل 

ال�رسوع يف اإ�صالحه.  وهو ما حتاول القيام به 

ال�صلطات من خالل القوانني والت�رسيعات التي 

اتخذتها والتي تطال ب�صكل مبا�رس �صوق العمل.

رغ��م اأن الإح�صاءات املتعلقة ب�صوق العمل 

متباينة وبخا�صة ما يطال منها معدل البطالة 

ب��ني املواطن��ني الإماراتي��ني، اإل اأن ال��دللت 

احلتمية توؤكد ارتفاع ن�صب��ة البطالة اإىل حدود 

عالية جداً وغي مقبولة.

وف��ق موؤ�رسات �صندوق النق��د الدويل لعام 

2012م. الت��ي تتن��اول 118 دولة يف العامل 
املرتب��ة  املتح��دة  العربي��ة  الإم��ارات  حتت��ل 

العا���رسة عامليًا بني الدول الأعلى يف معدلت 

البطالة، والأوىل بني �صقيقاتها يف دول اخلليج 

العربي.

غ��ي اأن هذه البيانات التي اأعلنها �صندوق 

النقد الدويل وتناولتها عدة درا�صات  كم�صادر 

موثوقة، لتتفق م��ع درا�صات اأخرى مت ن�رسها 

يف ه��ذا ال�صياق. فقد َعقَّب املدير العام للمكتب 

ال�ص��وؤون  ووزراء  العم��ل  ل��وزراء  التنفي��ذي 

الجتماعي��ة ل��دول جمل���ض التع��اون اخلليجي 
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عل��ى ه��ذه البيانات معت��راً اأن ق�صاي��ا العمل 

والبطال��ة والو�ص��ع الجتماع��ي يف املنطق��ة 

ليت��م ر�صده��ا ب�صك��ل دقيق من قب��ل اجلهات 

التنفي��ذي  اأن املكت��ب  اإىل  احلكومي��ة، م�ص��ياً 

والدولي��ة  املحلي��ة  اجله��ات  لتزوي��د  ي�صع��ى 

بالإح�صاءات الدقيقة م��ن خالل اإطالق اأعمال 

مر�صد اقت�صادي اجتماعي لدول اخلليج يحدد 

ن�صب البطالة احلقيقية فيها. واأ�صاف امل�صوؤول 

اأن ن�صب البطالة اأقل مما تعلنه اجلهات الدولية، 

والت��ي قد تبال��غ بها لتظهر ب��اأن دول املنطقة 

لديه��ا ن�ص��ب كبية م��ن البطالة لتوح��ي بعدم 

اهتمام الدول بذلك .

يف درا�ص��ة اأخ��رى اأجرته��ا موؤ�ص�صة اخلليج 

لال�صتثم��ار يف ع��ام 2012م. يت�ص��ح تباي��ن 

الواق��ع احلقيق��ي  الإح�ص��اءات احلقيق��ة ع��ن 

ملعدلت البطال��ة يف دول اخلليج حيث اأوردت 

املعدلت التالية:

من املعطيات ال�صابقة يت�صح اأن املعدلت 

احلقيق��ة للبطال��ة يف دول��ة الإم��ارات لي�ص��ت 

دقيقة ميكن الوثوق بها، اإل اأن الدللة احلقيقة 

الأح��وال  كل  ويف  عالي��ة  املع��دلت  اأن  ه��ي 

تزي��د عن 14 % يف ع��ام 2011م./2012م. 

وفق الدرا�ص��ات التي اعتم��دت عليها ال�صلطات 

احلكومية الر�صمية يف الإمارات.

ل��ت الإم��ارات 
ّ
يف العقدي��ن الأخيي��ن حتو

العربي��ة املتحدة اإىل واحدة م��ن اأكرث الأ�صواق 

يف  للبطال��ة  احلقيق��ة  املع��دلت 

دقيق��ة  لي�ص��ت  الإم��ارات  دول��ة 

ميكن الوث��وق به��ا، اإل اأن الدللة 

احلقيقة ه��ي اأن املع��دلت عالية 

ويف كل الأح��وال تزيد عن 14% 

يف ع��ام 2011م/2012م وفق 

الدرا�ص��ات الت��ي اعتم��دت عليه��ا 

ال�صلط��ات احلكومي��ة الر�صمية يف 

الإمارات.
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اجلاذبة للعمل يف العامل .

يفيد املركز الوطني لالإح�صاء يف الإمارات 

ب��ني  البطال��ة  مع��دل  اأن  املتح��دة  العربي��ة 

املواطن��ني ي�ص��ل اإىل 14 % بينم��ا ي�ص��ل اإىل 

3 % فقط للوافدين.

واأن 85 % م��ن الإماراتي��ني يعملون لدى 

القطاع الع��ام، فيما يعمل 65 % من الوافدين 

القط��اع  يف   % 15 و  اخلا���ض،  القط��اع  يف 

احلكومي الحتادي اأو يف احلكومات املحلية.

اإن ارتف��اع ن�صب��ة الوافدي��ن العامل��ني يف 

القط��اع احلكوم��ي واخلا�ض مع ارتف��اع ن�صبة 

العاطل��ني عن العم��ل من املواطن��ني، ا�صتدعت 

احلكوم��ة لتب��اع �صيا�صات لتوط��ني الوظائف 

وبخا�صة لدى القطاع احلكومي.

وق��د متكن��ت ه��ذه الإج��راءات م��ن حتقيق 

ن�صب توط��ني عالية لدى بع���ض القطاعات مع 

اإخفاقات لدى قطاع��ات اأخرى، وبخا�صة لدى 

القطاع اخلا�ض.

فعل��ى �صبي��ل املثال، حققت ثم��ان وزارات 

2011م.،  ع��ام  امل�صتهدف��ة  التوط��ني  ن�ص��ب 

وباملقابل اأخفقت ال��وزارات ال�صبع الأخرى يف 

الو�ص��ول اإىل الن�ص��ب املطلوب��ة ومن ث��م بلغت 

ن�صبة التوط��ني الإجمالية يف الوزارات 60 % 

) 20 األف مواطن من اأ�صل 34787 موظفًا (.

يف القط��اع اخلا���ض ي��رز دور امل�صاري��ع 

ال�صغ��ية واملتو�صط��ة والت��ي ت�صتاأث��ر بقرابة 

200 األف �رسكة.  ولأهمية دور هذه املن�صاآت 
ع��دة  اقرتح��ت  فق��د  واملتو�صط��ة،  ال�صغ��ية 

دوائ��ر حكومية اإن�صاء وكال��ة لتقومي ال�رسكات 

ال�صغ��ية واملتو�صط��ة عل��ى م�صت��وى الدول��ة، 

للم�صاع��دة يف توف��ي البيان��ات املتعلقة بهذه 

ال�رسيح��ة م��ن الأعم��ال وبخا�ص��ة وهي متثل 

احل�ص��ة الك��رى م��ن القط��اع اخلا���ض. وم��ن 

الالف��ت اأن امل��راأة الإماراتي��ة ق��د جنح��ت يف 

اقتحام ه��ذا القطاع، حيث بلغ ع��دد ال�رسكات 

الت��ي نتجت ع��ن م�صاهماته��ن 20 األف �رسكة 

يف ال�ص��وق الإماراتية،وع��دد �صي��دات الأعمال 

القائم��ات على ه��ذه ال�رسكات ما يزيد عن 13 

األف �صيدة اأعمال يف عام 2010م .

اأن  املن�ص��ورة،  الدرا�ص��ات  اإح��دى  وتفي��د 

93 % م��ن ال�رسكات الإماراتية تتوقع زيادة 
حج��م العامل��ني لديه��ا يف ع��ام 2012م. مما 

�صي��وؤدي حتم��ًا اإىل ارتفاع مع��دلت التوظيف 

 يف 
ّ
 غ��ي اأن الجتاه الع��ام للنمو

.1
ب�صك��ل عام 

الن�ص��اط القت�ص��ادي الإمارات��ي وم��ا يتبع��ه 

فر���ض  اإىل  عام��ة  ب�ص��ورة  بالفوائ��د  يع��ود 

عم��ل للوافدي��ن اأك��رث من��ه للمواطن��ني، حي��ث 

1 -  موقع اإيالف اللكرتوين، 18/12/2011م.
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اأن  2009م.  ع��ام  الدرا�ص��ات  اإح��دى  تفي��د 

مع��دل البطال��ة يف دولة الإمارات ك��ان الأكرث 

انخفا�ص��ًا ب��ني دول اخللي��ج العرب��ي حي��ث مل 

 مما يع��ّزز املقولة اأن 
تتج��اوز ن�صب��ة 6.3 %  1

تو�ص��ع الن�ص��اط القت�ص��ادي وانفت��اح الدول��ة 

ل�صتقطاب الأعمال وال�صتثمارات متّخ�ض عنه 

فوائ��د للعمالة الأجنبية مع ارتفاع يف معدلت 

البطالة للمواطنني. 

1 - 9 معوقات جناح �سيا�سات الدولة 
يف تقلي�س معدلت البطالة:

اتخذت دول��ة الإمارات �صيا�صات واإجراءات 

عديدة لتفعيل �صيا�صة توطني العمالة وتقلي�ض 

ن�ص��ب العاطل��ني ع��ن العم��ل ب��ني املواطن��ني 

وبخا�ص��ة لل�رسيح��ة الأكرث �صباب��ًا )19 - 25 

�صن��ة(.  وم��ن ه��ذه الإج��راءات اإ�ص��دار قرارات 

�صيادي��ة مث��ل ق��رار احلد م��ن ن�صب��ة ال�صتقدام 

غي املنّظم للعمال��ة الوافدة املحدودة املهارة 

واإح��الل العمالة الوطنية ل�ص��د الحتياج اإليها، 

امله��ارة  عالي��ة  العمال��ة  ا�صتق��دام  ومراع��اة 

املوؤّهل��ة ب�صه��ادات تعليمية ومهني��ة وخرات 

معتمدة وموثقة.

كم��ا عم��دت حكوم��ة الإم��ارات اإىل تنظيم 

معار�ض التوظيف يف كل اإمارة بهدف التخفيف 

م��ن البطالة بني املواطن��ني وبخا�صة لت�صجيع 

القطاع اخلا�ض على رفع ن�صبة العمالة الوطنية 

لدي��ه. وق��د داأب��ت حكوم��ة الإمارات عل��ى عقد 

معار�ض التوظيف منذ اأكرث من اثني ع�رس عامًا.

معار���ض  مب��ادرة  احلكوم��ة  وع��ّززت 

التوظي��ف باملعار���ض الإلكرتوني��ة للتوظيف 

لالأنظم��ة  ظب��ي  اأب��و  مرك��ز  ينظمه��ا  والت��ي 

الإلكرتونية واملعلومات منذ 3 �صنوات.

غ��ي اأن ه��ذه املعار�ض ورغ��م اأن ع�رسات 

تبق��ى  فعاليته��ا  اأن  اإل  �صنوي��ًا،  تعق��د  منه��ا 

حم��دودة يف امت�صا���ض العمال��ة الوطنية ومل 

حتق��ق الآم��ال املعق��ودة عليه��ا يف تخفي��ف 

مع��دلت البطال��ة الوطنية.كما با���رست وزارة 

العم��ل اأي�ص��ًا تنفيذ برامج متع��ددة هادفة اإىل 

توظي��ف املواطنني. اإل اأن كل ه��ذه الجراءات 

وال�صيا�صات باتت متعرثة لأن العوامل امل�صببة 

 البطال��ة ب��ني املواطن��ني اأك��رث ق��وة من 
ّ
لنم��و

اإج��راءات و�صيا�ص��ات التقلي���ض ويع��ود ذل��ك 

لعوام��ل دميوغرافية، وتعليمي��ة، واقت�صادية، 

واجتماعية، وثقافية، واأبرزها مايلي:

- هيمن��ة العنا�رس ال�صابة يف �صوق العمل 

 
ّ
نتيج��ة الرتف��اع امل�صتم��ر ملع��دل النم��و

ال�صكاين لي�صل اإىل احلدود الأعلى يف العامل 

1 - تقرير �صادر عن موؤ�ص�صة ديلويت ال�رسق الأو�صط املالية ال�صت�صارية، 11/11/2010م ومل يتم التوثق من 
�صحة بياناتها حيث تتناق�ض بياناتها مع بيانات درا�صات اأخرى.
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)5.3 %( ومبا ي�صي��ب الهرم الدميوغرايف 

بكثافة �رسيح��ة ال�صب��اب املتدفقة باجتاه 

�صوق العمل.

- اختالل الرتكيبة ال�صكانية وانعكا�صاتها 

عل��ى الخت��الل يف �ص��وق العم��ل. ويق�صد 

ن�صب��ة  ال�صكاني��ة  الرتكيب��ة  يف  باخلل��ل 

املواطنني على الوافدين.

املنظوم��ات  خمرج��ات  مالءم��ة  ع��دم   -

التعليمي��ة م��ع الحتياجات الت��ي يتطلبها 

�ص��وق العم��ل و�رسك��ات القط��اع اخلا�ض. 

وُيع��زى ه��ذا التناف��ر - اإن �ص��ح التعب��ي 

القط��اع  تع��اون  كب��ي يف  ق�ص��ور  اإىل   -

اخلا���ض مع القي��ادات التعليمي��ة لإ�صالح 

املناه��ج الدرا�صي��ة مبا ي�ص��د الفجوات بني 

ال�ص��وق.   التعلي��م واحتياج��ات  خمرج��ات 

فحداث��ة الدول��ة وق���رس عمرها م��ن جهة، 

وغياب البن��ى التحتية التعليمية الأ�صا�صية 

فيها قب��ل تاأ�صي�ض الكيان، من جهة اأخرى، 

ا�صت��دراك  اإىل  التعليمي��ة  اجله��ود  وجه��ت 

املخرج��ات الكمية على ح�صاب املخرجات 

الكيفية. مبعن��ى اأن تدفق اخلريجني عدديًا 

اخل��رات  ت�صاحب��ه  مل  العم��ل  �ص��وق  اإىل 

العلمية واملعارف الالزمة ل�صغل الوظائف 

املطلوب��ة، مم��ا ا�صتدعى اأرب��اب العمل اإىل 

امله��ام  لأداء  الواف��دة  العمال��ة  ا�صتخ��دام 

الالزمة يف القطاع اخلا�ض.

اأظه��ر ا�صتط��الع مي��داين حدي��ث اأن 20 

% فق��ط م��ن ال�صب��اب اخلليج��ي يعتق��د اأن 
موؤهالته��م التعليمي��ة الت��ي اكت�صبوه��ا م��ن 

خ��الل م�صيته��م الدرا�صي��ة تكف��ي لتقلده��م 

الوظائ��ف التناف�صي��ة التي يطرحه��ا القطاع 

اخلا���ض. يف ح��ني اأن 80 % منه��م يق��ر اأن 

جم��ال  يف  وخراته��م  مهاراته��م  م�صت��وى 

تخ�ص�صهم لتف��ي بامل�صتوى املطلوب ل�صغر 

الوظائ��ف املطلوب��ة ل��دى القط��اع اخلا�ض. 

ج يواجه��ون 
ّ
وم��ن ث��م ف��اإن حديث��ي التخ��ر

�صعوبة كبية يف ا�صتيفاء متطلبات و�رسوط 

العمل لدى القطاع اخلا�ض.

- ا�صتدع��ى القت�ص��اد الريع��ي الذي ي�صود 

الق��رن  خم�صيني��ات  من��ذ  اخللي��ج  دول 

املا�صي، والرتكيز على �رسعة تنفيذ اخلطط 

التنموي��ة الطموح��ة، اإىل ا�صتئث��ار القطاع 

احلكومي مبعظم اأوجه الن�صاط القت�صادي 

ذل��ك  عل��ى  ترت��ب  وم��ا  وال�صتثم��اري 

بال���رسورة م��ن توظيف العمال��ة الوطنية 

ومنحها مزايا اأو اأجور مرتفعة لقاء تقّلدها 

املواقع القيادية والتنفيذية لإدارة الرامج 

التنمي��ة  خط��ط  يف  الوطني��ة  وامل�صاري��ع 

الوطني��ة املتعاقب��ة.  ويف الوقت ذاته كان 

ل بد من ا�صتدعاء العمالة الأجنبية بكثافة 

لإجن��از امل�صاري��ع الهند�صي��ة املتعددة يف 

مراف��ق التعليم وال�صحة والبن��اء وغيها، 

مع احلر���ض عل��ى تقلي�ض تكلف��ة العمالة 

اإىل الق��در الذي يجع��ل العوائد القت�صادية 

اأق�صى ما ميكن.

ونتج ع��ن هذا الواقع تباي��ن وا�صع وفجوة 

كب��ية يف الأج��ور واملزاي��ا ب��ني القطاع��ني، 

خا�صة واأن طبيع��ة العمل بني القطاعني تت�صم 

اأي�ص��ًا بف��ارق باجله��د، وع��دد �صاع��ات العمل 

والن�صب��اط الوظيف��ي ل�صالح القط��اع العام، 

وم��ن ثم املي��ل الطبيع��ي الإن�ص��اين اإىل اخليار 

الأف�صل وهو القطاع احلكومي.

- تت�ص��م غالبية مع��دلت اإنتاجية العمالة 

الوطني��ة بالنخفا���ض مقارن��ة م��ع مع��دلت 

اإنتاجي��ة العمال��ة الوافدة.  ويع��ود اأحد اأ�صباب 

النخفا���ض يف الإنتاجي��ة يف حال��ة ت�ص��اوي 

امله��ارات واملع��ارف العلمية ب��ني العمالتني، 

الوطني��ة  العمال��ة  اأداء  ان�صب��اط يف  قل��ة  اإىل 

مقارن��ة بالعمال��ة الواف��دة.  ول حتت��اج ه��ذه 

اأخ��ذ يف  اإذا  التحلي��ل  اإىل عم��ق يف  الظاه��رة 

العتبار الإح�صا�ض بالأمن املتعلق بالعمل عند 

الطرف��ني.  فاملواطن يعتق��د اأن الأبواب مهياأة 

لتفت��ح ل��ه، يف ح��ني اأن الواف��د ي�ص��اوره القلق 

اأظه��ر ا�صتطالع مي��داين حديث اأن 

ال�صباب اخلليجي  %20 فقط من 
التعليمي��ة  اأن موؤهالته��م  يعتق��د 

التي اكت�صبوها من خالل م�صيتهم 

الدرا�صية تكفي لتقلدهم الوظائف 

التناف�صي��ة الت��ي يطرحها القطاع 

 80% اأن  ح��ني  يف  اخلا���ض. 

منه��م يق��ر اأن م�صت��وى مهاراتهم 

وخراته��م يف جم��ال تخ�ص�صهم 

ل تفي بامل�صت��وى املطلوب ل�صغر 

الوظائ��ف املطلوبة ل��دى القطاع 

اخلا���ض.  وم��ن ث��م ف��اإن حديثي 

التخّرج يواجه��ون �صعوبة كبية 

يف ا�صتيف��اء متطلب��ات و���رسوط 

العمل لدى القطاع اخلا�ض.
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وال�صك يف اأن التق�صي يخرجه من حميط العمل 

وقد يعيده اإىل وطنه الأم.

 – – بعام��ة  - ترتّف��ع العمال��ة الوطني��ة 

ع��ن قب��ول الكث��ي م��ن الأعم��ال لأ�صب��اب 

اجتماعي��ة ولدواع��ي املوروث��ات الثقافية 

بالأع��راف  تت�ص��ل  اعتب��ارات  واأهمي��ة 

والتقاليد املحلية، مم��ا ي�صاعد على ات�صاع 

اآف��اق الوظائف التي يطرحه��ا �صوق العمل 

للعمال��ة الوافدة مقارنة مب��ا يتاح للعمالة 

الوطنية والتي تاأمل دائم��ًا باإيجاد فر�صة 

عم��ل حكومية ت�صتحق النتظ��ار، ولو على 

ح�ص��اب الوق��ت وف��وات فر���ض العمل لدى 

القطاع اخلا�ض مبيزاته املحدودة.

نتيج��ة العوام��ل املت�صابك��ة ال�صابقة الذكر 

ارتفعت مع��دلت البطالة يف الإم��ارات وبلغت 

ح��دوداً ل جم��ال للرك��ون اإليه��ا وت�صتدعي من 

القي��ادات امل�صوؤول��ة احل�ص��م يف اختي��ار اأح��د 

امل�صارين التاليني دون الوهم باإمكانية اإيجاد 

�صيغة توافقية بينهما:

 
ّ
- ا�صتم��رار اإعط��اء الأولوي��ة مل�ص��ار النمو

املتوا�صل )اأوًل( والذي ي�صتدعي بال�رسورة 

ازدياد الطل��ب امل�صتمر للعمال��ة، وب�صورة 

عامة العمالة الواف��دة على ح�صاب العمالة 

الوطني��ة.  و�صع��ف ال�صيطرة عل��ى التوازن 

املطل��وب ل�صتيع��اب العمالتني مع��ًا، وما 

يرتتب على هذه الأولوية من ازدياد تفاقم 

م�صكلة البطالة وتبعاتها اخلطية.

)اأوًل( ول��و  - الأولوي��ة لتوط��ني العمال��ة 

تطّل��ب ذل��ك تباطوؤ النم��و بقدر م��ا يتطلّبه 

�ص��وق العم��ل ل�صتيع��اب العمال��ة الوطنية 

التوظي��ف  يف  الت��زان  خل��ل  وت�صحي��ح 

ل�صاحلها ريثم��ا يتم التعامل مع العنا�رس 

الأخ��رى املوؤثرة يف �ص��وق العمل والتي مت 

ا�صتعرا�صها.

اإن ال�صتمرار بالو�صع احلايل الذي يفر�ض 

عل��ى الإم��ارات وبقي��ة احلكوم��ات اخلليجي��ة 

اقت�صارها على حتم��ل تبعات التعليم املجاين 

وتدريبه��م  وتاأهيله��م  للمواطن��ني  ال�صام��ل 

�صم��ن املنظوم��ات الث��الث التعليمي��ة العامة 

واجلامعية واملهني��ة، و�صلبية القطاع اخلا�ض 

وغياب��ه عن �صاحات امل�صوؤولية الجتماعية مل 

تعد ممكنة.

اإن الواقع احلايل وج�صام��ة تبعاته يتطلب 

من القطاع اخلا���ض م�صاهمة فعالة وم�صاركة 

جدية يف الإعداد ل�صوق العمل مبا يلبي طلباته.  

وم��ن ث��م �ص��وغ �رساك��ة جدي��دة ب��ني القطاع 

اخلا���ض وكل من احلكومة ومنظومات التعليم 

. 
1
والتاأهيل

اإن الواق��ع احل��ايل يف الإم��ارات العربي��ة 

املتح��دة ي�صاب��ه اإىل حد بعي��د الواقع اخلليجي 

عمومًا. اإن الظواه��ر ال�صلبية يف الإمارات ترز 

يف الدول الأخرى بعينها.

فالعمال��ة الوافدة ت�صغ��ل حي��زاً اجتماعيًا 

يتنا�ص��ب م��ع فعالياته��ا القت�صادية ول غنى 

عن��ه، كم��ا ل ينتظ��ر عل��ى امل��دى الق�ص��ي اأن 

تتغي �صورة ه��ذا امل�صهد.  غي اأن تاأمل بع�ض 

دللت  عل��ى  الوق��وف  ي�صتدع��ي  املعطي��ات 

جزئياته.

الإح�ص��اءات  ق��درت  2005م.  ع��ام  يف 

ال�صكاني��ة يف دول اخللي��ج اأن اأع��داد العمال��ة 

الوافدة بلغ 12 مليون عامل.

يف ع��ام 2009م. اأ�صارت الإح�صاءات اإىل 

بل��وغ هذا العدد 16 ملي��ون وافد.  تتحدث هذه 

العمال��ة الوافدة خم�صني لغ��ة وتنتمي اإىل اأكرث 

م��ن 70 جن�صي��ة، وتتلقى تعليم��ًا يف اأكرث من 

، ويف مقابل هذا 
2
600 مدر�ص��ة خا�ص��ة به��ا

الإم��ارات  يف  احل��ايل  الواق��ع 

العربي��ة املتح��دة ي�صاب��ه اإىل حد 

بعيد الواق��ع اخلليجي عمومًا.  اإن 

الإم��ارات  يف  ال�صلبي��ة  الظواه��ر 

ت��رز يف ال��دول الأخ��رى بعينها.

حي��زاً  ت�صغ��ل  الواف��دة  فالعمال��ة 

اجتماعي��ًا يتنا�صب مع فعالياتها 

القت�صادي��ة ول غن��ى عن��ه، كما 

ل ينتظ��ر عل��ى امل��دى الق�صي اأن 

تتغ��ي �صورة هذا امل�صهد.  غي اأن 

تاأم��ل بع�ض املعطي��ات ي�صتدعي 

الوقوف على دللت جزئياته.

www.alkhaleej.   2122 وظيفة يف القطاع اخلا�ض للمواطنني العام املا�صي، دار اخلليج، 2008م   -  1
ae/include

العنزي،  عو�ض  بن  حامد  بانفجارها،  يعجل  ال�صرتاتيجية  احللول  عن  ال�صدود  اخلليج،  دول  يف  البطالة   -  2
ال�صحيفة القت�صادية اللكرتونية، العدد 6548، تاريخ 15/9/2011م.
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امل�صه��د، ف��اإن املجتمع��ات ال�صكاني��ة يف دول 

اخلليج تعد واحدة م��ن الأ�رسع منواً يف العامل، 

اأعماره��م  �صتك��ون  ال�صك��ان  % م��ن   24 لأن 

، ول يغي��ب 
 1

دون 15 عام��ًا يف ع��ام 2020م

ع��ن الذه��ن �صعوب��ة متا�ص��ك ه��ذه ال�رسيح��ة 

و�صموده��ا يف خ�ص��م ه��ذه اجلالي��ات وتعدد 

الثقاف��ات دون اأن يلحق بها اهتزاز اأو وهن يف 

.
2
هويتها الوطنية

ورغ��م اجله��ود املبذول��ة لل�صيط��رة على 

تدف��ق ه��ذه العمال��ة م��ن خ��الل �صيا�ص��ات 

متقارب��ة يف دول اخللي��ج يرره��ا منطل��ق 

اقت�صادي، واجتماعي، وثقايف )ل يقل اأهمية 

ع��ن املنطلق��ني ال�صابق��ني ويق�ص��د ب��ه هنا 

زعزعة "الهوي��ة الوطنية" بدرجات متفاوتة 

يف كل بل��د(، اإل اأن تاأم��ل امل�صهد يوحي باأن 

النجاح املطل��وب مل يحالف هذه الإجراءات، 

ولبد من اإعادة النظر فيها والأخذ بالعتبار 

اأهمي��ة اإجناح تكام��ل التنمي��ة الب�رسية بني 

دول اخللي��ج العربية، لتخفيف اأعباء مع�صلة 

، وزعزعة الهوية الوطنية.
3
البطالة املتفاقمة

خال�سة عامة:
والبح��ث  التعلي��م  ب��ني  املفق��ود  الرتاب��ط 

العلم��ي و�ص��وق العم��ل والتنمي��ة يف اململك��ة 

العربية ال�صعودية والإم��ارات العربية املتحدة 

)حالتني درا�صيتني(

الواق��ع احل��ايل يف اململك��ة  اإن �صم��ات 

العربي��ة  والإم��ارات  ال�صعودي��ة،  العربي��ة 

املتح��دة، تعك���ض اأي�صًا واقع��ًا م�صابهًا اإن مل 

يك��ن اأحيان��ًا متطابقًا مع بقي��ة دول جمل�ض 

بتماي��ز  تتعل��ق  فروق��ات ل  م��ع  التع��اون، 

جم��ّذر بقدر م��ا تتعل��ق بالتباي��ن اجلغرايف 

والدميوغرايف )ال�صكاين( الناجم عن المتداد 

امل�صاحي والتعداد ال�صكاين.

وق��د اخت��ار معد درا�ص��ة التكام��ل املفقود 

بني التعلي��م والبحث العلم��ي و�صوق العمل يف 

اململكة العربي��ة ال�صعودية، والإمارات العربية 

املتحدة كحالتني درا�صيتني متثالن ال�صقيقات 

الأخري��ات نظراً لأن الأوىل تتمتع بدميوغرافيا 

�صكاني��ة ذات غالبي��ة وطني��ة عالي��ة وم�صاحة 

جغرافي��ة وا�صع��ة وكي��ان موحد ق��دمي ن�صبيًا، 

ذات  �صكاني��ة  بدميوغرافي��ا  تت�ص��م  والثاني��ة 

غالبية �صكانية وافدة وامتداد جغرايف متو�صط 

ن�صبيًا، م��ع كيان موحد حديث �صحبه معدلت 

تنموي��ة �رسيعة جداً خالل م��دة زمنية ق�صية 

قيا�صًا اإىل اأعمار الدول.  اأ�صف اإىل ذلك معاناة 

النموذج��ني من معدلت البطالة املرتفعة اأكرث 

م��ن دول اخلليج الأخرى.  غ��ي اأن النموذجني 

كافي��ان لتج�صي��د الواق��ع احل��ايل لبقي��ة دول 

جمل�ض التعاون.

من درا�ص��ة البيانات والإح�صاءات التي مت 

ا�صتعرا�صه��ا يف الف�صل��ني ال�صابق��ني للمملكة 

العربية ال�صعودية والإم��ارات العربية املتحدة 

ت��رز ال�صم��ات امل�صرتك��ة لهم��ا باإيجابياته��ا 

و�صلبياته��ا يف املنظومات التعليمية والبحثية 

واملهنية وانعكا�صها عل��ى �صوق العمل والآثار 

املتع��ددة اجلوان��ب الت��ي تلح يف طل��ب البحث 

ع��ن حل��ول جديدة جذري��ة لها، بعدم��ا اأخفقت 

املعاجلات املتخذة ال�صابقة ومل حتد من تفاقم 

م�صاألة البطالة لدى املواطنني.

بلغر�صة  مو�صى  عبداللطيف  الإقليمية،  التكامل  وفر�ض  املحلية  البطالة  اخلليجي بني حتديات  العمل  �صوق   -  1
www.oea-oman.org/belghersa

بلغر�صة  مو�صى  عبداللطيف  الإقليمية،  التكامل  وفر�ض  املحلية  البطالة  حتديات  بني  اخلليجي  العمل  �صوق   -  2
www.oea-oman.org/belghersa

الوطنية  البطالة  مع�صلة  التعاون:  جمل�ض  دول  عن:  لال�صتثمار  اخلليج  موؤ�ص�صة  لدرا�صة  تنفيذية  خال�صة   -  3
ولزومية النمو والتوظيف، 18 /9 /2012م.

رغ��م اجله��ود املبذول��ة لل�صيطرة 

على تدف��ق العمال��ة الجنبية من 

خالل �صيا�ص��ات متقاربة يف دول 

اخلليج يررها منطلق اقت�صادي، 

واجتماعي، وثقايف )ل يقل اأهمية 

ع��ن املنطلقني ال�صابق��ني ويق�صد 

به هنا زعزع��ة "الهوية الوطنية" 

بدرج��ات متفاوت��ة يف كل بل��د(، 

اإل اأن تاأم��ل امل�صه��د يوح��ي باأن 

النج��اح املطل��وب مل يحالف هذه 

الإج��راءات، ولبد من اإعادة النظر 

فيه��ا والأخ��ذ بالعتب��ار اأهمي��ة 

اإجن��اح تكام��ل التنمي��ة الب�رسية 

بني دول اخلليج العربية، لتخفيف 

اأعب��اء مع�صلة البطالة املتفاقمة، 

وزعزعة الهوية الوطنية.
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اأم��ا اأبرز ال�صم��ات الإيجابية ل��دول جمل�ض 

التع��اون يف منظومات التعلي��م العام والعايل 

والتدريب الفني واملهني:

��ع كّم��ي هائ��ل يف التعلي��م الع��ام 
ّ
- تو�ص

والعايل تطل��ب ا�صتثمارات هائلة يف البنى 

املع��دلت  ت��دارك  م��ن  ومتك��ن  التحتي��ة، 

املع��دلت  رغ��م  للمتعلم��ني،  املنخف�ص��ة 

 ال�صك��اين واملقاربة لالأعلى 
ّ
املرتفعة للنمو

يف العامل.

- ا�صته��داف قط��اع التعلي��م ب�صقي��ة العام 

اخللي��ج  دول  كل  يف  كاأولوي��ة  والع��ايل 

يف الإنف��اق م��ن خ��الل اخلط��ط التنموي��ة 

وامليزانيات ال�صنوية.

- ال�صع��ي الدائ��م واملبك��ر للتع��اون يف 

تطوي��ر التعليم الع��ام وتوحي��د املناهج 

وتكاملها لدى دول جمل�ض التعاون، وذلك 

من خالل تاأ�صي���ض الأجهزة املتخ�ص�صة 

يف ذل��ك.  عل��ى �صبي��ل املث��ال: تاأ�صي���ض 

مكت��ب الرتبية العربي ل��دول اخلليج منذ 

وتكليف��ه  املا�ص��ي  الق��رن  �صبعيني��ات 

بالتن�صي��ق والتكامل بني دول اخلليج يف 

جمي��ع الق�صاي��ا ذات العالق��ة بامل�صائل 

الرتبوي��ة والتعليمي��ة وبخا�ص��ة التعليم 

الع��ام دون اإهمال التعليم اجلامعي.  وقد 

اأجنز املكتب منذ تاأ�صي�صه جمموعة كبية 

من امل�صاري��ع املتعلقة باملهام املنوطة 

به، منها:

والريا�صي��ات  العل��وم  مناه��ج  • توحي��د 
للمرحلة البتدائية.

والكتاب��ة  الق��راءة  كفاي��ات  وثائ��ق   •
ال�ص��ف  لنهاي��ة  والعل��وم  والريا�صي��ات 

ال�صاد�ض البتدائي.

• ا�صرتاتيجيات تدري�ض الرتبية الإ�صالمية.
• الدرا�صة التقوميية لكتب الريا�صيات.

• التق��ومي الرتبوي لطلب��ة الدول الأع�صاء 
يف املكتب.

العم��ل  م�صتقب��ل  ال�صت���رساف  وثيق��ة   •
الرتبوي يف الدول الأع�صاء.

• درا�ص��ة ع��ن اإدخ��ال مق��رر التقان��ة يف 
يف  الأع�ص��اء  ال��دول  يف  الع��ام  التعلي��م 

املكت��ب، وع�رسات امل�صاري��ع الأخرى التي 

ت�صته��دف تكام��ل التعلي��م الع��ام يف دول 

جمل�ض التعاون.

- الرتكيز على اإزالة التفاوت بني الذكور 

والع��ايل  الع��ام  التعلي��م  يف  والإن��اث 

وحتقي��ق اإجنازات مذهلة يف هذا ال�صياق 

جتع��ل م��ن ترتي��ب دول اخللي��ج �صم��ن 

ال�رسيح��ة العلي��ا بني دول الع��امل ح�صب 

التقارير الدولية.

- دع��م اإن�ص��اء ف��روع لأع��رق اجلامع��ات 

العاملية يف معظ��م دول اخلليج، وتاأ�صي�ض 

جامع��ات علمية ت�صن��ف �صمن اجلامعات 

ل دول 
ّ
الرفيع��ة امل�صت��وى العاملي��ة.  وحتو

اخللي��ج بعامة اإىل مراك��ز ا�صتقطاب طالب 

التعليم اجلامعي.

- تاأ�صي���ض كليات ومعاه��د ومراكز تعليم 

وتدري��ب تقن��ي وفّن��ي ومهن��ي ي�صتوع��ب 

الحتياج��ات الكمي��ة، وم�صت��وى تاأهيل��ي 

يلبي امل�صتوي��ات والتخ�ص�صات املطلوبة، 

ومعّززة بدع��م وت�صجيع حكوم��ات الدول، 

وتوف��ي البيئ��ة والبنى التحتي��ة والقدرات 

والتدري��ب  للتاأهي��ل  الالزم��ة  العلمي��ة 

املطلوب.

- تعزي��ز عوام��ل جذب الكف��اءات الوطنية 

وا�صتبقائه��ا يف اأوطانه��ا من خالل توفي 

بيئة و���رسوط العمل يف الداخل ومما جعل 

معدلت الهجرة خارج املنطقة يف احلدود 

الدنيا مقارنة بدول العامل، بعدما تفاقمت 

هجرات الأدمغ��ة يف معظم دول العامل مبا 

يف ذلك العامل العربي.

الدرج��ة 1 تعن��ي الأك��رث رغب��ة يف البقاء، 
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والدرجة 7 متثل اللتزام القوي بالبقاء.

ال�سم��ات ال�سلبية يف منظوم��ات التعليم 
العام والعايل والتدريب الفني واملهني:

- عدم ترابط العالقة بني التعليم الثانوي 

العم��ل  واحتياج��ات  الع��ايل  والتعلي��م 

وانعكا���ض �صع��ف العالقة عل��ى م�صتوى 

مالءمة التعليم لحتياجات ال�صوق.

ي عل��ى ا�صتيعاب طالبي 
ّ
- الرتكي��ز الكم

التعلي��م والتدري��ب عل��ى ح�ص��اب كيفية 

الدول��ة  التعلي��م ونوعيت��ه لحتياج��ات 

يك��ون  ل  ق��د  ��زه 
ّ
ومتي التعلي��م  )ج��ودة 

بال���رسورة م�صتوفي��ًا متطلب��ات ال�صوق 

حتديداً(.

لقط��اع  الفعلي��ة  امل�صارك��ة  غي��اب   -

الأعمال عن قطاع التعليم والتدريب.

املناه��ج  جتدي��د  يف  املرون��ة  ع��دم   -

والرام��ج التعليمي��ة والتدريبية و�صعف 

قدراته��ا عل��ى �رسع��ة حتدي��ث وتطوي��ر 

مناهجه��ا لإدخ��ال مه��ارات مطلوبة اأو 

م�صتحدثة يحتاجها ال�صوق.

والتدري��ب  التعلي��م  خمرج��ات  مي��ل   -

املهني اإىل ع��دم ممار�صة اخت�صا�صاتهم 

اأعم��ال  اإىل  والتوج��ه  فعلي��ة،  ب�ص��ورة 

خا�ص��ة وور�ص��ات عم��ل ت�صتق��دم فنيني 

ومهرة من اخلارج.  ومن ثم عدم ا�صتثمار 

املخرج��ات له��ذه املوؤ�ص�ص��ات لتحقي��ق 

الأهداف املطلوبة.

- التو�صع الكبي يف ا�صتيعاب الإناث يف 

املنظومات التعليمية واملهنية املختلفة 

جتاوزت اأحيان��ًا معدلت اخلريجات عن 

معدلت اخلريجني دون الأخذ بالعتبار 

القدرات ال�صتيعابي��ة لل�صوق والوظائف 

قطاع��ات  حمدودي��ة  م��ع  احلكومي��ة، 

الأعمال للعمالة الأنثوية، �صّخم معدلت 

البطال��ة ل��دى الإناث اإىل ح��دود مرتفعة 

جداً.

خ�سائ���س �س��وق العم��ل يف بع���س دول 
جمل�س التعاون:

- مع��دلت بطال��ة عالي��ة ومتنامي��ة جداً 

وبخا�ص��ة لدى ال�رسيح��ة ال�صبابية ما بني 

– 24 �صنة )يف ثالث دول خليجية(.  19
- مع��دلت بطال��ة عالية جداً ل��دى الإناث 

املتعلمات واخلريج��ات ت�صل اإىل اأكرث من 

اأحيانًا. % منهن   70
- تف��اوت املزاي��ا والأج��ور ب��ني القط��اع 

الع��ام واخلا���ض جعل اخلريج��ني عازفني 



261261ملف ال�سعودية والإمارات

ت
ارا

لإم
وا

ة 
دي

عو
�س

ال

م�ؤ�س�سة الفكر العربي

ع��ن العمل لدى القطاع اخلا�ض وتف�صيلهم 

النتظ��ار لفر���ض عمل لدى القط��اع العام 

وتفويتهم فر�ض العمل يف القطاع اخلا�ض.

- ع��دم متاثل ���رسوط وطبيع��ة العمل بني 

القط��اع الع��ام والقطاع اخلا���ض )�صاعات 

العم��ل – طبيعي��ة العم��ل – ال�صتق��رار يف 

العمل – والإجازات ال�صنوية ومزايا اأخرى( 

�صبب اأي�صًا نفور العمالة الوطنية من العمل 

لدى القطاع اخلا�ض.

- احلر���ض الدائ��م للقط��اع اخلا���ض على 

املحافظ��ة على م�صاحل��ه وتطلعه امل�صتمر 

اإىل تقلي���ض تكلف��ة الأج��ور املدفوعة دون 

الأخ��ذ بالعتب��ار النتائ��ج غ��ي املبا�رسة 

واملرتتب��ة عل��ى ه��ذا التوج��ه يف امل��دى 

البعيد.

- تباين الثقافة وال�صل��وك وال�صتجابة ما 

بني العمالة الوطني��ة والوافدة، ت�صاهم يف 

تف�صي��ل رج��ال الأعم��ال العمال��ة الوافدة 

ل�صتكانته��ا وتلبيته��ا كل متطلبات العمل 

وتبعاته.

- ال�صتق��رار ال��الزم لنج��اح الأعم��ال يف 

القط��اع اخلا���ض يتوفر ب�ص��ورة اأكرث لدى 

العمالة الوافدة عنها لدى العمالة الوطنية.

ا�صتعر�ص��ت الدرا�صة اأهم ال�صم��ات البارزة 

لعنا���رس الدرا�ص��ة املتعلقة بالرتاب��ط املفقود 

بني املدخالت واملخرجات التعليمية واملهنية 

و�ص��وق العم��ل وعالقته��ا بالظاه��رة الب��ارزة 

الت��ي تق���ضُّ م�صاج��ع امل�صوؤول��ني يف بع���ض 

دول اخللي��ج وه��ي م�صاألة البطال��ة ومعدلتها 

العالية لدى ال�صباب وانعكا�صاتها ال�صلبية على 

النواحي الأمني��ة والجتماعي��ة والقت�صادية 

والثقافية. 
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منظومة التعليم يف العراق
وانعكا�ساتها على التنمية:

الواقع، التحديات وم�سار الت�سحيح 
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مقّدمــة:  .  1
اإن اأي��ة درا�سة تتناول م�ساأل��ة من امل�سائل 

امللّح��ة يف الواقع العراق��ي ال بد واأن تعرت�سها 

�سعاب جّم��ة، وت�سوبها الكثري م��ن التعقيدات. 

وال اأعتق��د اأن هن��اك ثمة حاج��ة اإىل تربير هذا 

 ب�سل�سلة م��ن االأحداث 
ّ
االأم��ر، فالع��راق ق��د م��ر

املن�رصم��ة  االأربع��ة  العق��ود  خ��ال  اجل�س��ام 

م��ن تاريخ��ه احلدي��ث، �سادتها ب�سع��ة حروب 

�رصو���س، وح�سار خانق، تبع��ه احتال مقيت 

اأجه��ز عل��ى م��ا تبق��ى من بن��ى حتتي��ة )غفلت 

عنها اآلة احلروب ال�سابقة، اأو جتاوزها طاعون 

احل�س��ار( فاأجهز على الكيان املجتمعي ليوغل 

يف متزيق ن�سيجه املتما�سك.

اإذاً نح��ن اأم��ام بيئ��ة م��ن من��ط فري��د يف 

خ�سائ�سه��ا، ومعطياته��ا، لذا ينبغ��ي اأن نقبل 

بح�س��ور كث��ري م��ن ال�سوا���س والفج��وات التي 

ت�س��ود بيانات الواقع العراق��ي، ومبجموعة من 

اأو�س��اف م�ستت��ة لوقائ��ع ذات �سل��ة بالعملية 

التعليمية التي ال تنفك عن كونها جزءاً ال يتجزاأ 

من منظومة املجتم��ع العراقي حيث التغيريات 

الكب��رية الت��ي ع�سفت ب��ه فاأ�سهم��ت يف تغيري 

الكثري من ثوابته، وخ�سائ�سه. 

 

لذا، �سيجد الباحث نف�سه اأمام واقع من منط 

غري الذي �سرياه يف الدرا�سات التي تناولت دواًل 

عربية اأخرى، غ��ري اأن مناق�سة الوقائع وعملية 

اقرتاح احللول �ست�سّكل، بالوقت ذاته، حتديًا من 

من��ط فريد �سي�سدنا نحوه بقوة للمبا�رصة بتبني 

برام��ج من ن��وع جديد،)على اأر���س زالت عنها 

الكثري م��ن معامل تراثها العريق، الذي امتد منذ 

خ اأ�س�س��ًا جديدة، 
ّ
ح�س��ارة باد النهري��ن( لرن�س

وعل��ى اأر�سية متينة لعلن��ا نفلح يف اإعادة دفة 

التعلي��م نح��و م�ستقب��ل اأك��ر ازده��اراً يعّو�س 

ه��ذا البل��د، املوغ��ل يف عراقته، عم��ا القاه من 

خ له 
ّ
اأهوال ج�سام خ��ال العقود االأخرية، فري�س

م�ستقبًا جديداً.

احلا�سنة  البيئة  العراق:   .  2
ملنظومة التعليم:

بخ�سائ�س��ه  العراق��ي  الواق��ع  اأن  �س��ك  ال 

واالجتماعي��ة،  واالقت�سادي��ة،  الدميوغرافي��ة، 

وال�سيا�سي��ة ي�سك��ل البيئ��ة احلا�سن��ة ملنظومة 

التعليم، لذا فاإن خ�سائ�س هذه البيئة احلا�سنة 

�ستوؤث��ر ب�سك��ل ملمو�س عل��ى منظوم��ة التعليم 

فتورثه��ا جمموع��ة م��ن االإ�سكالي��ات، اأو تدفع 

به��ا نحو االرتقاء متى متتع الواقع بخ�سائ�س 

اإيجابية. من اأجل هذا �سنتوقف برهة من الزمن 

ملراجع��ة خ�سائ�س البيئة العراقية التي متتلك 

تاأثرياً ملمو�سًا على منظومة التعليم.

للعراق: ال�سكانية  الرتكيبة   .  1  .  2
يظه��ر اجلدول )1( جمموع��ة من املوؤ�رصات 

الت��ي ت�س��ف الرتكيب��ة ال�سكاني��ة جلمهوري��ة 

العراق خال ال�سنوات 1990 - 2010. ويبدو 

وا�سح��ًا م��ن ه��ذه البيان��ات اأن الع��راق يتمّيز 

بح�س��ور �رصيح��ة كبرية م��ن امل��وارد الب�رصية 

ال�سابة )17 - 19 �سنة(، ويتفّوق بها على بقية 

البلدان العربية.
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وُي�ساف اإىل ذلك ارتفاع قيمة ن�سبة االإعالة 

اإىل 78.3 وه��ي ن�سب��ة مرتفع��ة باملقارنة مع 

بقي��ة البل��دان العربية. اأم��ا متو�س��ط اخل�سوبة 

فقد انخف�س خ��ال العقدين االأخريين من 5.8 

اإىل 3.7 فم��ا زال��ت ن�سبة تع��د مرتفعة بالن�سبة 

لبقي��ة اأقطار الوط��ن العربي )مل تتج��اوز 2.6( 

�ساأن بقية املوؤ�رصات ال�سكانية التي ت�سكل ميزة 

اإ�سافية ل�سكان العراق.

اأم��ا عل��ى �سعي��د املوؤ���رصات االجتماعي��ة 

للبيئ��ة العراقية، فق��د جلاأن��ا اإىل تلخي�سها يف 

اجل��دول )2(. بداية فاإن التنمي��ة االجتماعية/
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العم��ل،  �س��وق  �سعي��د  عل��ى 

امل��راأة  م�ساهم��ة  زال��ت  فم��ا 

الع��راق متدني��ة حي��ث مل  يف 

تتج��اوز 14.2 % م��ن القوى 

بالب��اد،  العامل��ة  الب�رصي��ة 

بينم��ا بلغ��ت ن�سب��ة م�ساهم��ة 

عل��ى  اأم��ا   .% 71.5 الذك��ور 

�سعيد الرعاية ال�سحية، فرغم 

املح��اوالت احلثيث��ة وزي��ادة 

حج��م االنف��اق احلكومي على 

هذا القطاع، فما زالت الرعاية 

ال�سحية بعيدة املنال عن اأهل 

االأرياف و�سحيحة على �سعيد 

�سكان املناطق احل�رصية.

امل�ستم��رة  التحرك��ات  ورغ��م  االقت�سادي��ة، 

لارتقاء ببع�س جوانبها، ما زالت تعاين الكثري 

نتيج��ة لب�سع��ة عق��ود م��ن احل��روب، وح�سار 

خان��ق، واحتال م��ا زال��ت اآثاره تنه��ك الواقع 

العراق��ي. ل��ذا، ف��اإن �رصيح��ة ال باأ���س به��ا من 

املجتم��ع العراقي )ح��واىل 25 % من ال�سكان( 

م��ا زال��ت تعي�س حت��ت خط الفق��ر، وتفتق��ر اإىل 

التعليمي��ة،  اخلدم��ات  م��ن  مقب��ول  م�ست��وى 

وال�سحية، الرعاية االجتماعية.

وعلى �سعي��د التحاق الطلبة باملدار�س فقد 

بلغت هذه الن�سبة لدى اجلن�سني )60.5 %( اأما 

متو�س��ط عدد �سنوات اللب��ث باملدار�س للبالغني 

ق��د بل��غ 5.6 �سنة فقط، بينم��ا مل تتجاوز ن�سبة 

اجتياز الفئة العمرية )25 �سنة اأو اأكرب( للمرحلة 

االإعدادية من البنات 22 % بينما بلغت الن�سبة 

ذاتها لدى الذكور 42.7 %.

ورغ��م النجاح��ات الت��ي حتقق��ت يف عق��د 

ال�سبعين��ات م��ن الق��رن الع�رصي��ن يف مكافحة 

االأمي��ة وتقلي�سها اإىل م�ستوي��ات متدنية ب�سكل 

 بها 
ّ
ملح��وظ، اإال اأن الظ��روف القاهرة الت��ي مر

العراق خال العقود الث��اث االأخرية قد �سهدت 

من��ّواً ملحوظ��ًا يف ن�س��ب ال�رصيح��ة االأمي��ة من 

املواطن��ني بحيث بلغت ن�سبتهم 20 % يف عام 

2010 والتي اأ�سحت ُتعد من اأكر الن�سب على 
�سعيد الوطن العربي واملنطقة )وثائق االأ�سكوا، 

.)2012

اأم��ا عل��ى �سعي��د �س��وق العم��ل، فم��ا زالت 

تتج��اوز  مل  حي��ث  متدّني��ة  امل��راأة  م�ساهم��ة 

14.2 % م��ن القوى الب�رصية العاملة بالباد، 
بينما بلغت ن�سبة م�ساهمة الذكور 71.5 %. اأما 

عل��ى �سعيد الرعاية ال�سحية، فرغم املحاوالت 

احلثيث��ة وزيادة حج��م االنف��اق احلكومي على 

ه��ذا القطاع، فما زالت الرعاي��ة ال�سحية بعيدة 

املن��ال عن اأهل االأري��اف و�سحيحة على �سعيد 

�سكان املناطق احل�رصية.

وبالن�سب��ة لدائ��رة اهتمامن��ا، التعلي��م، فا 

زال��ت منظومت��ه بحاج��ة اإىل ب��ذل املزي��د من 

اجله��ود اال�ستثنائية، والتخ�سي�س��ات املالية، 

والوقت لكي تبل��غ م�ستوى مقبواًل يوازي ما مّت 

بلوغ��ه يف دول املنطق��ة. فلم يتج��اوز االنفاق 

احلكوم��ي على التعليم خال ال�سنوات املا�سية 

ن�سب��ة 5.1 % من الناجت االإجمايل املحلي، مع 

تفاقم هجرة الكوادر التعليمية نتيجة لتناق�س 

مداخيلها اأثناء �سنوات احل�سار، وعدم ا�ستقرار 

الو�س��ع االأمن��ي، ي�س��اف اإىل ذل��ك اأن برام��ج 

االإ�س��اح وخط��ط التنمية م��ا زال��ت تفتقر اإىل 

الو�س��وح، وتت�س��م مبعاجلات �رصيع��ة، وتفتقر 

اإىل التوافق مع بقي��ة الربامج االإ�ساحية التي 

ت�سع��ى الدولة اإىل اعتماده��ا للنهو�س بالواقع 

 .)GIH،2007(

ب�س��ورة عام��ة هن��اك ف��وارق اجتماعية/

اقت�سادي��ة ب��ني حمافظ��ات الع��راق املختلفة 

انعك�س��ت ب�سك��ل ملح��وظ على مظاه��ر التنمية 

وواق��ع البيئ��ة احلا�سن��ة ملنظوم��ة التعليم يف 

عم��وم الع��راق. فق��د امتلك��ت حمافظ��ات م��ن 

ال�سم��ال، والو�س��ط، واأخ��رى من جن��وب العراق 

بيئ��ة اقت�سادي��ة ن�سط��ة اأ�سهم��ت يف االرتق��اء 

بعنا���رص البيئ��ة االجتماعي��ة. بينم��ا مل متتلك 

حمافظات اأخرى هذه املي��زة مما انعك�س �سلبًا 

عل��ى منظوم��ة التعلي��م، ومب�ستوي��ات م�سافة 

اإىل ال�سم��ات العامة الت��ي ات�سمت بها يف عموم 

العراق. 

وتظهر هذه الفروق بجاء من بيانات دليل 

التنمي��ة االجتماعية/االقت�سادي��ة ملحافظات 

العراق املختلفة � اأنظر اجلدول )3(.

من جهة اأخ��رى ميكن تق�سي��م املحافظات 

عل��ى اأ�سا�س ح�سة الدخل م��ن الناجت االإجمايل 

القيم��ة  �سعي��د  عل��ى  واملتحق��ق  املحل��ي، 

م�ستوي��ات  ث��اث  اإىل  امل�ساف��ة  االقت�سادي��ة 

تنمي��ة اأ�سا�سية، بينما ق�سم امل�ستوى الثالث اإىل 
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:)Al-Ali،2013(مرتبتني ثانويتني

امل�ست��وى االأول: وح��دات اإدارية على درجة 

عالي��ة م��ن التط��ور والنم��ّو: وت�سم��ل حمافظة 

بغداد، واإقليم كرد�ستان.

امل�ست��وى الثاين: وح��دات اإداري��ة متطّورة: 

وت�سم��ل: حمافظ��ة كركوك، ونين��وى، وكرباء، 

والنجف، والب�رصة.

غ��ري  اإداري��ة  وح��دات  الثال��ث:  امل�ست��وى 

متطورة، ق�سمت اإىل مرتبة: غري متطّورة ب�سورة 

حمدودة، �سملت: حمافظة دياىل، حمافظة بابل، 

حمافظة �ساح الدين، حمافظة وا�سط، حمافظة 

غ��ري  ومرتب��ة  القاد�سي��ة.  وحمافظ��ة  االأنب��ار، 

متطّورة ب�سورة �ساملة، �سملت: حمافظة مي�سان، 

وحمافظة ذي قار، واأخرياً حمافظة املثنى.

2 . 2 . املوؤ�سرات االقت�سادية للبالد:
يعتم��د االقت�س��اد العراق��ي على ال��واردات 

الت��ي يوفره��ا القط��اع النفط��ي، والت��ي ت�سّكل 

ح��واىل 95 % من العمل��ة ال�سعبة التي حت�سل 

عليه��ا اخلزانة ال�سيادية بالع��راق. ومل تنعك�س 

ال��روة النفطي��ة الهائل��ة التي ميتلكه��ا العراق 

ب�سورة مبا�رصة على بيئته االقت�سادية، وعلى 

دخل مواطنيه، نتيجة لاأزمات املتاحقة التي 

ت بها الباد من��ذ بداية عقد الثمانينات من 
ّ
مر

القرن الع�رصين.

فق��د اأج��ربت احل��رب العراقي��ة � االإيراني��ة 

م��ن  كب��ري  عل��ى تخ�سي���س حج��م  احلكوم��ة 

امليزاني��ة لتغطي��ة نفقات احل��رب الهائلة، كما 

اإن الدم��ار الذي حلق بالبنية التحتية يف عموم 

الب��اد، وتخريب �سبك��ات نقل وت�سدي��ر النفط 

ق��د اأجل��اأ احلكوم��ة اإىل حتّمل قرو���س �سيادية 

وخ�سائر بلغت 80 مليار دوالر.

مل تطل املدة التي ف�سلت بني نهاية احلرب 

االأوىل، فجاءت اأزمة احتال الكويت وحتريرها 

لتثق��ل االقت�س��اد العراق��ي مبديوني��ة كب��رية، 

وتدمري اإ�س��ايف لبنيته التحتي��ة املتهالكة مع 

�سي��ادة منط جديد من اخللل امل�ستدمي يف عموم 

االأن�سط��ة الت��ي �س��ادت الب��اد ب�سب��ب احل�سار 

اخلان��ق الذي فر�س على الع��راق، والذي كانت 

خامتت��ه احت��ااًل اأمريكي��ًا بغي�س��ًا اأجه��ز على 

الب��اد، وعلى املجتمع فاأورث��ه املزيد من عدم 

اال�ستقرار الذي �سمل جّل قطاعات احلياة.

ح�س��دت ن�سب��ة 28 % من مبال��غ ت�سدير 

النف��ط العراق��ي وف��ق برنام��ج النف��ط مقاب��ل 

الغ��ذاء والدواء، خال احل�س��ار، لتغطية نفقات 

االأمم املتح��دة ف�ساعفت م��ن التداعي امل�ستمر 

يف ق��درة احلكوم��ة عل��ى تلبي��ة االحتياج��ات 

املتزاي��دة للباد، وب��داأت املوج��ودات الوطنية 

للتق��ادم، وع��دم  التدريج��ي نتيج��ة  بالت��اآكل 

توف��ر التخ�سي�س��ات الازمة الإع��ادة التاأهيل، 

اأو جتدي��د املوج��ودات يف خمتل��ف القطاع��ات 

احلكومية واخلا�سة.

بع��د ب�سع��ة �سنوات م��ن جن��اح العراق يف 
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اإع��ادة ت�سدير النف��ط يف الن�سف االأول من عام 

اأ�سعاره، والتي مل  اأزم��ة تداعي  2003، جاءت 
ت�سُح منه��ا الباد اإال مع بداي��ات عام 2009، 

حي��ث بداأت كميات النفط امل�سّدر بتجاوز عتبة 

1،900 ملي��ون برمي��ل يومي��ًا، وب��داأت بوادر 
انتعا�س اقت�س��ادي حمفوف بغي��اب اال�ستقرار 

االأمني وال�سيا�سي بالوقت ذاته.

واإذا كان��ت خ�سائ���س الرتكيب��ة ال�سكانية 

االجتماعية/االقت�سادي��ة  البيئ��ة  وموؤ���رصات 

ت�سكل موؤث��راً مهمًا على منظومة التعليم كونها 

ت�س��ف ج��زءاً مهم��ًا م��ن خ�سائ���س مدخات 
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ب��داأ  العراق��ي  االقت�س��اد 

بع��د  التدريج��ي  باالنتعا���س 

ع��ام 2005، اإال اأن وتائر هذا 

االنتعا���س م��ا زال��ت بطيئ��ة، 

ب�سب��ب حال��ة ع��دم اال�ستقرار 

االأمن��ي وال�سيا�سي التي ت�سود 

وج��ود  اإىل  اإ�ساف��ة  الب��اد، 

حتدي��ات اقت�سادي��ة فر�ستها 

الديون اخلارجية، والتي تقّدر 

بحواىل 125 مليار دوالر.

املنظوم��ة  ل�سم��ات  ف��اإن  التعلي��م،  منظوم��ة 

اأهمي��ة،  يق��ل  ال  اأث��راً  العراقي��ة   � االقت�سادي��ة 

اأن�سط��ة  لتموي��ل  االأ�سا���س  امل�س��در  بو�سفه��ا 

منظوم��ة التعليم، كم��ا اإنه��ا ذات تاأثري مبا�رص 

عل��ى بقي��ة عنا���رص العملي��ة التعليمي��ة � اأنظر 

اجلدول )4(.

ويب��دو وا�سحًا من بيانات اجلدول )4(، اأن 

االقت�س��اد العراقي ب��داأ باالنتعا���س التدريجي 

بعد عام 2005، اإال اأن وتائر هذا االنتعا�س ما 

زالت بطيئة، ب�سبب حالة عدم اال�ستقرار االأمني 

وال�سيا�سي التي ت�سود الباد، اإ�سافة اإىل وجود 

حتديات اقت�سادية فر�ستها الديون اخلارجية، 

والتي تقّدر بحواىل 125 مليار دوالر، وي�ساف 

اإىل ذل��ك تهال��ك البنى التحتي��ة بالباد نتيجة 

احلروب املتتالية، واحل�سار، االأمر الذي �سيوؤثر 

)خ��ال امل�ستقب��ل القريب( على حج��م املبالغ 

الت��ي ميك��ن اأن تخ�س�سه��ا احلكوم��ة لتلبي��ة 

حاجات التنمية الوطنية، وعلى راأ�سها ميزانية 

التعلي��م االأ�سا�س��ي، والتعلي��م الع��ايل والبح��ث 

العلمي.

التعليم يف  لتاريخ  . قراءة موجزة   3
العراق:

للع��راق تاريخ موغل يف الق��دم على �سعيد 

ن�رص العل��م واملعرفة التي ترعرع��ت على اأر�س 

الرافدي��ن، ويف ظ��ل ح�س��ور معل��م ن���رص العلم، 

وتاميذ تتلمذوا عليه، يف الكتاتيب، وامل�ساجد، 

واملدار���س، فاأر�س��وا م��ع م��رور الزم��ن اأرك��ان 

املعرف��ة يف الرقعة الت��ي امتدت عليها ح�سارة 

عراقية عريقة.

�سنح��اول اأن ن�ستعر�س خال ه��ذه القراءة 

ب�سقي��ه  الع��راق  التعلي��م يف  تاري��خ  املوج��زة 

االأ�سا�سي، والعايل.

ـ  التعليمــي  النظــام  بدايــات   .1  .  3
االأ�سا�سي يف العراق:

يعود تاريخ التعليم وظه��ور املدار�س التي 

تعتمد االأ�س�س احلديث��ة بالعراق اإىل عهد الدولة 

العثماني��ة حيث اأق��دم الوايل العثم��اين مدحت 

با�س��ا عل��ى افتت��اح ع��ام 1870م. املدر�س��ة 

الر�سدي��ة املدنية، ومدر�سة الفن��ون وال�سنائع. 

وق��د اعتمدت اللغة الرتكي��ة لغة ر�سمية لهاتني 

املدر�ستني، واأقبل الطلبة على االلتحاق بها من 

حلقات امل�ساجد والكتاتيب )الربيعي، 2013(، 

علم��ًا اأن ظه��ور املدار�س احلديث��ة بالعراق ُيعد 

متاأخ��راً باملقارن��ة مع والي��ة اإ�سطنبول وبقية 

الوالي��ات العربي��ة الت��ي �سبقت الع��راق بثاثة 

عقود من الزمن! )الهايل، 1959(. 

يف البداية توّجه اهتمام �رصيحة وا�سعة من 

املدار�س الرتكي��ة اإىل اإعداد جيل من اخلريجني 

الذين وّجهت م�ساراتهم نحو االلتحاق باجلي�س 

واإدارة مرافق الدولة العثمانية يف عموم العراق 

وبع���س والي��ات الدول��ة العثمانية. ث��م تو�سع 

االهتم��ام باملدار���س املدني��ة واملهني��ة حيث 

  دور املدار�س املهنية 
1
لعبت مدر�س��ة ال�سنائع

يف وقتن��ا الراه��ن فخرج��ت ب�سع��ة مئات من 

االأي��دي املاهرة لت�سد النق���س الكبري يف البيئة 

العراقي��ة لهذا النمط من الكوادر الب�رصية. اإال اأن 

هذه العناية مل تنل التعليم االبتدائي الذي بقي 

يعاين م��ن االإهمال رغ��م املطالب��ات املتكررة 

للعراقي��ني ب���رصورة االهتمام ب��ه كونه نقطة 

انطاق نحو تلقي العلوم، فلم يب�رص هذا التعليم 

الن��ور لغاية عام 1889م. عندما افتتحت اأربع 

مدار���س ابتدائية هي: احلميدي��ة، وجديد ح�سن 

با�سا، والعثمانية، والكرخ )الربيعي، 2013(.

وانت�س��ار  الد�ستوري��ة  احلي��اة  ب��روز  وبع��د 

مفاهي��م االإ�س��اح والتغي��ري، تعّمق��ت املطالبة 

1 -   . افتتحت عام 1869 وكانت اأبرز اأق�سام املدر�سة: الربادة واحلدادة واخلراطة وال�سباكة والنجارة واخلياطة 
واللغات  والدين  امليكانيكي  والر�سم  والريا�سيات  التاريخ  يف  درو�سًا  تعليمهم  اإىل  باالإ�سافة  االأحذية  و�سناعة 

االأجنبية.
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ب���رصورة توجي��ه العناي��ة اإىل قط��اع التعلي��م، 

واغتنمت ال�رصيحة املثقفة الف�سحة التي منحتها 

لهم البيئة الد�ستورية فاأن�ساأوا منذ عام 1908م. 

مدار���س يف مدن عراقية خمتلف��ة مبناهج ُتعنى 

بتدري���س العل��وم باللغ��ة العربي��ة م��ع تو�سي��ع 

االهتمام باملناهج احلديثة واللغات االأجنبية.

ويظه��ر اجل��دول )5( املدار���س الر�سمي��ة يف 

العراق قبيل ن�سوب احلرب العاملية االأوىل، والتي 

تظهر بجاء وفرة املدار�س، ومبختلف مراحلها.

وكانت مدار�س االإناث اأقل حظًا من مدار�س 

الذكور حيث مل يتجاوز عددها يف عموم العراق 

عل��ى 7 مدار���س، التحقت به��ا 560 طالبة يف 

املرحلة االبتدائية.

وب�س��ورة عامة ميكننا الق��ول اأن االحتال 

الربيط��اين مل يوج��ه عناي��ة كافي��ة اإىل التعليم 

يف  التعليمي��ة  املوؤ�س�س��ات  �س��اأن  الع��راق  يف 

ب��اد ال�س��ام، وم���رص، االأم��ر الذي اأج��رب �سلطة 

ه��ذا االحتال، بعد ح��ني، على ا�ستق��دام كوادر 

تدري�سي��ة من هذي��ن البلدي��ن لتعوي�س النق�س 

الكبري يف املدار�س العراقية.

وق��د نقل النظ��ام امل�رصي للتعلي��م اإىل البيئة 

العراقي��ة لتج��اوز عقب��ة االرتب��اك احلا�س��ل يف 

العملي��ة التعليمي��ة، وتوّجهت العناية نح��و اإن�ساء 

مناط��ق  يف  ثانوي��ة  واأخ��رى  ابتدائي��ة  مدار���س 

خمتلف��ة م��ن الع��راق، م��ع تركي��ز االهتم��ام على 

الق��راءة والكتابة دون ح�سول تط��ّور يف املناهج 

التعليمية.  

واأظهر التقرير ال��ذي اأعدته وزارة املعارف 

ع��دد  اأن  التعلي��م،  واق��ع  ملناق�س��ة  العراقي��ة 

املدار���س �سن��ة 1920 - 1921 ق��د بل��غ 88 

والتح��ق  معلم��ًا،   486 فيه��ا  عم��ل  مدر�س��ة، 

مبراحله��ا الدرا�سي��ة املختلف��ة 8001 طالب��ًا. 

والتزم��ت وزارة املعارف بنظام تعليمي تاألفت 

مراحل��ه االبتدائية م��ن �ست �سن��وات، ومدار�س 

ثانوي��ة اأمد الدرا�سة فيه��ا اأربع �سنوات، يتحول 

بعده��ا الطلب��ة اإىل التعليم الع��ايل مثل: معاهد 

احلقوق واملعلمني العالية � اأنظر اجلدول )6(.
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يف  كب��رية  جه��ود  ُبِذل��ت 

اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة 

لتوظي��ف تقني��ة املعلوم��ات 

الع��ام  التعلي��م  قط��اع  يف 

وتبن��ت احلكومة توفري قرابة 

للتعليم  حا�سوب   140.000
م��ن 2011م. وحت��ى نهاية 

ذل��ك  ويقت�س��ي  2013م. 
توف��ري حا�س��وب واح��د لك��ل 

املرحل��ة  يف  ط��اب  ع���رصة 

املتو�سط��ة والثانوي��ة وذل��ك 

2012م.  ع��ام  نهاي��ة  يف 

وذلك للو�س��ول اإىل املتو�سط 

املو�سى به عامليًا.

العايل  التعليم  بدايات   .  2  .  3
بالعراق:

متتع التعلي��م يف العراق مبكانة مميزة منذ 

اأقدم الع�سور فالت�سق العلم واملعرفة بتاريخه 

العريق، وُتعد اجلامعة امل�ستن�رصية التي اأن�سئت 

يف الق��رن التا�س��ع �ساهداً على ح�س��ور التعليم 

اجلامعي باأر�س الرافدين منذ زمن بعيد.

اأم��ا يف الع���رص احلدي��ث فكان��ت بداي��ات 

التعلي��م الع��ايل بالع��راق عندم��ا اأن�سئ��ت اأول 

كلي��ة قان��ون ببغ��داد ع��ام 1908. ث��م تاه��ا 

اإن�س��اء جمموعة من الكليات واملعاهد مبختلف 

االخت�سا�سات ب��ني ع�رصيني��ات وخم�سينيات 

الق��رن الع�رصين، بعد ذلك مّت جمع هذه الكليات 

جنب��ًا اإىل جن��ب، يف ع��ام 1960 حت��ت مظلة 

اجلامع��ة االأوىل بالعراق املعا�رص، والتي اأطلق 

عليها ا�سم "جامعة بغداد".

االأوىل  املجموع��ة  والدة  ب��داأت  ذل��ك  بع��د 

من اجلامع��ات العراقي��ة خال عق��د ال�ستينيات 

م��ن القرن الع�رصي��ن، ف�سملت: جامع��ة املو�سل، 

وجامع��ة الب���رصة، واجلامع��ة التكنولوجية، ثم 

جامع��ة ال�سليماني��ة. م��ن جه��ة اأخ��رى، كان��ت 

بدايات التعليم التقني بالعراق مع والدة موؤ�س�سة 

املعاهد الفنية ع��ام 1969 �سمن ت�سكيل اإداري 

ارتب��ط بجامع��ة بغ��داد لي���رصف عل��ى املعاه��د 

التقنية املوجودة بالعا�سمة بغداد، ح�رصاً. 

بع��د ذلك توّحدت موؤ�س�س��ات التعليم العايل 

والبحث العلمي حتت رعاية وزارة مركزية عام 

1970 اأطلق عليها وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي لتتوىل هذه الوزارة تنفيذ �سيا�سة الدولة 

الرتبوي��ة والثقافية والعلمية والتكنولوجية يف 

نط��اق املوؤ�س�سات الر�سمي��ة واالأهلية. ومتار�س 

ذلك من خال تخطيط منهجي عام ي�ستهدف: 

احلرك��ة  يف  نوع��ي  تغي��ري  اإح��داث   •
العلمي��ة والتعلي��م الع��ايل لينه���س بهم��ا 

واأجهزتهم��ا  موؤ�س�ساتهم��ا  وبجمي��ع 

ومناهجهم��ا اإىل م�ست��وى الع���رص العلمي 

والفّن��ي والتكنولوجي، وحتقي��ق االن�سجام 

والتكام��ل ب��ني مناه��ج واأه��داف احلرك��ة 

العلمية والتعليم الع��ايل، وبني املخططات 

العام��ة للدول��ة يف �ستى مراف��ق ن�ساطاتها 

واالقت�سادي��ة  والدفاعي��ة  ال�سيا�سي��ة 

واالجتماعية.

• اإع��داد جي��ل متحرر م��ن اجلهل واخلوف 
و�سخ�سيت��ه  بنيت��ه  يف  ق��وي  والتخل��ف، 

واأخاقه يعي تراث اأمت��ه احل�ساري ويعتز 

به وبوطنه و�سعبه. 

العلم��اء واملفكرين  اإع��داد  • االإ�سه��ام يف 
�سني واخلرباء 

ّ
واالأ�سات��ذة اجلامعيني واملدر

لتحقي��ق  الوط��ن  اأبن��اء  م��ن  املخت�س��ني 

تق��دم  ب��ني  با�ستم��رار  املت��وازن  التط��ور 

العل��وم النظري��ة واأن�سط��ة البح��ث العلمي، 

وبني ما يقت�سيه ذلك من تو�سع وتطوير يف 

العل��وم والتجارب واملمار�س��ات التطبيقية 

واملختربية. 

بع��د ذل��ك ب��داأت حرك��ة نا�سط��ة يف اإن�ساء 

اجلامع��ات العراقي��ة فامتدت دائ��رة ح�سورها 

من �سم��ال العراق اإىل جنوبه، ث��م بداأت التعليم 

اجلامع��ي االأهل��ي بح�سور فاع��ل يف العا�سمة 

بغ��داد قب��ل اأن ينت���رص يف حمافظ��ات اأخ��رى، 

وبع��دد حم��دود، حتى ع��ام 2004 حيث تكاثر 

ع��دد الكليات االأهلي��ة ويف اخت�سا�سات �ستى � 

اأنظر اجلدول )7(.

اأم��ا بالن�سب��ة للتعليم الع��ايل � التقني، فقد 

ارتبطت موؤ�س�س��ة التعليم التقني بوزارة التعليم 

العايل والبح��ث العلمي بو�سف��ه كيانًا م�ستقًا 

عام 1971. وقد حتّددت معامل هوية املوؤ�س�سة 

واخت�سا�ساته��ا  و�ساحياته��ا،  واأهدافه��ا، 

عن��د �سدور قان��ون تخت�س به ع��ن غريها من 

املوؤ�س�س��ات االأكادميية عام 1976. ثم ح�سلت 

تو�سعات �رصيعة ومتتالية يف هذه املوؤ�س�سة من 

خال التوجه نحو فتح معاهد يف املحافظات، 

م��ع اإ�ساف��ة تخ�س�س��ات علمي��ة جدي��دة ع��ام 

1985، لتتح��ول اإىل هيئة املعاهد الفنية عام 
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الرقع��ة اجلغرافية التي ت�ستوط��ن عليها هيكلة 

نظ��ام التعلي��م الأ�سا�س��ي لك��ي تتب��ن اأمامن��ا 

م�س��ارات ه��ذه العملي��ة، وت�سه��ل متابع��ة كل 

مف�س��ل م��ن مفا�سله��ا التنظيمي��ة عل��ى ه��ذه 

اخلارط��ة. ون��ود اأن نن��ّوه باأنا ق��د ابتعدنا عن 

�سمة التعقيد يف معاجلة وو�سف تفا�سيل هذه 

اخلارطة لكي ن�سم��ن عدم �سياع من يراجعها 

يف تفا�سي��ل ل متتلك تاأث��راً معنويًا يف قراءة 

الواق��ع، وت�سخي���ص مواط��ن اخلل��ل، اأو تعرق��ل 

فر�سة طرح حلول ناجعة لكل منها.

4 . 1 . هيكلة نظام التعليم الأ�سا�سي 
والثانوي:

�سم��ن الد�ستور العراق��ي )يف عام 1970( 

ح��ق التعلي��م املج��اين جلمي��ع العراقي��ن بدءاً 

م��ن التعليم البتدائ��ي، والثان��وي، واجلامعي، 

التعلي��م  وُيع��د  العلي��ا.  بالدرا�س��ات  وانته��اء 

الأ�سا�س��ي اإلزامي��ًا يف عم��وم الع��راق، ل�سمان 

حتقيق اأهداف احلكومة يف الق�ساء على الأمية 

ون���ر القدرة على الق��راءة والكتابة بن جميع 

اأفراد ال�سعب العراقي.

اإع��داد  مبهم��ة  الرتبي��ة  وزارة  وتنه���ص 

1988. ويف بداي��ات ع��ام 1993 ب��رزت اإىل 
الوج��ود الكليات التقنية بعي��د التحاق املعاهد 

ال�سحي��ة بالهيئ��ة، لتنتقل يف ع��ام 2001 اإىل 

مرحلة جدي��دة عند اإن�ساء هيئ��ة م�ستقلة عرفت 

بهيئ��ة التعلي��م التقن��ي والت��ي تنه���ص مبهمة 

اإع��داد الكوادر التقني��ة ومب�ستويات متعددة يف 

موؤ�س�ساتها الأكادميية املنت�رة بعموم العراق.

4 . مراجعة حتليلية للنظام التعليمي 
ـ الأ�سا�سي املعا�سر يف العراق:

ق��راءة  اإىل  املراجع��ة  ه��ذه  يف  �سن�سع��ى 

م�ستفي�س��ة لعنا�ر النظام التعلي��م � الأ�سا�سي 

والثانوي بالع��راق بالوقت الراهن، يف حماولة 

لت�سخي�ص ما يت�سم به واقع هذا القطاع احليوي 

من �سم��ات ا�سطبغ بها نتيج��ة للحالة الراهنة 

الت��ي يعي�سه��ا املجتم��ع العراق��ي، وحتديد اأهم 

الإ�سكالي��ات املقيمة يف كيان النظام التعليمي 

بغر�ص تعميق معرفتنا بهذا املو�سوع، ولنمهد 

الطري��ق اأم��ام اق��رتاح حل��ول نراه��ا �رورية 

للنهو���ص بقطاع النظام التعليمي الأ�سا�سي يف 

عموم البالد.

و�سن�سع��ى يف البداي��ة اإىل مراجع��ة خارطة 



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 276276

ال�سيا�س��ات التعليمي��ة والرتبوي��ة على املديني 

الق�س��ري، والبعي��د، بينم��ا ت���رصف الدول��ة على 

ن�ساط��ات ال��وزارة، وتوف��ر له��ا التخ�سي�س��ات 

املالي��ة املطلوب��ة لدع��م اأن�سطته��ا املختلف��ة، 

وت�س��ّن بني احلني واالآخر القوانني والت�رصيعات 

الت��ي ت�سع��ى اإىل توفري من��اخ منا�سب لارتقاء 

ودع��م  التعليمي��ة،  العملي��ة  عنا���رص  بج��ودة 

االبتك��ار، وتنمي��ة ق��درات الك��وادر الرتبوي��ة، 

املوؤ�س�س��ات  م��ع  التع��اون  اأوا���رص  وتر�سي��خ 

الرتبوية العربية، والدولية. 

وتدي��ر وزارة التعلي��م العراقي��ة، منظوم��ة 

ت�سم��ل ريا���س االأطف��ال، والتعلي��م االأ�سا�س��ي 

جمي��ع  عل��ى  وت���رصف  واملهن��ي،  والثان��وي 

تفا�سيله��ا الرتبوي��ة والتنظيمي��ة الت��ي متت��د 

لت�سم��ل اإع��داد الك��وادر التدري�سي��ة، يف عم��وم 

الع��راق با�ستثن��اء اإقلي��م كرد�ستان ال��ذي تدير 

منظومته الرتبوية وزارة التعليم يف االإقليم.

تتاأل��ف دورة التعلي��م االأ�سا�س��ي يف العراق 

م��ن 12 عام��ًا، يق�سي الطالب ال��ذي بلغ عمره 

6 �سنوات، 6 �سنوات منها يف التعليم االبتدائي، 
و6 �سن��وات اأخ��رى يف التعليم الثان��وي، وعلى 

مرحلت��ني: 3 �سن��وات يف املرحل��ة املتو�سط��ة، 

و3 �سن��وات يف املرحلة االإعدادي��ة، ليكون بعد 

اجتيازه��ا موؤّه��ًا لالتحاق بالتعلي��م العايل. 

وتتوف��ر بالوق��ت ذات��ه مدار���س ثانوي��ة مهنية 

باخت�سا�س��ات متعددة، ت�ستقب��ل الطلبة الذين 

اأنهوا الدرا�سة املتو�سطة.

العراق: يف  االأطفال  ريا�ض   .  2  .  4
من ال�رصوري اأن نويل اهتمامًا خا�سًا يف 

التعليم االأويل لاأطفال )الذين ترتاوح اأعمارهم 

ب��ني الرابعة واخلام�سة( عندما يلجون مدار�س 

ريا�س االأطفال، الأن عدداً كبرياً من الدرا�سات 

الرتبوية املعا�رصة اأظهرت اأن مراحل التعليم 

املبك��ر ت�سه��م اإىل حد كبري يف متهي��د الطريق 

اأم��ام ما تليه��ا من مراحل تعلي��م االأطفال يف 

مراحل التعليم االأ�سا�سي، وت�سّكل بالوقت ذاته 

قاع��دة �سلب��ة لدعم تق��ّدم الطلب��ة يف مراحل 

الحقة من م�ساره��م التعليمي، وتر�سيخ هوية 

ح�سورهم يف اأن�سطة املجتمع املختلفة.

اإن توفر بيئة تعليمية جيدة يف زمن الطفولة 

يعني بناء تدريجي يف قدراتهم الذاتية، وتنمية 

ملعارفه��م ومهاراته��م بحي��ث تتعّم��ق لديه��م 

الرغب��ة يف التفاع��ل م��ع االآخري��ن، واملجتمع 

ال��ذي يحي��ط به��م، وت��زداد دائ��رة اهتمامه��م 

مبعرفة واكت�س��اف عنا�رص الع��امل الذي يحيط 

به��م. وتتحول ه��ذه القدرات، مع م��رور الزمن، 

اإىل �سم��ات ذاتية تلت�س��ق ب�سخ�سيتهم، وتوجه 

نزعاته��م نحو دع��م اأن�سطة املجتم��ع بو�سفهم 

موارد ب�رصية نافعة.

ل��دى  مل جت��د ريا���س االأطف��ال اهتمام��ًا 

املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة بالع��راق، ول��دى عموم 

املواطنني على حد �سواء، حيث تعّودت �رصيحة 

وا�سع��ة م��ن املواطن��ني عل��ى اإحل��اق اأطفالهم 

مبا�رصة مبدار�س التعليم االبتدائي دون املرور 

بريا���س االأطفال. من اأجل هذا نلحظ انخفا�سًا 

ملمو�س��ًا باأعداده��ا يف عموم الع��راق، حيث مل 

يتج��اوز عدده��ا عل��ى 203 رو�س��ة يف ع��ام 

1974 التح��ق به��ا 35،367 طف��ًا، كم��ا اأن 
تو�س��ع احلكوم��ة املتزايد يف اإن�س��اء املزيد من 

املوؤ�س�سات الرتبوية مل يرق بعدها عام 1975 

44،413 طف��ًا  245 رو�س��ة  م��ن  اأك��ر  اإىل 

.)MOE،1977(

وتظه��ر تقارير االأع��وام الدرا�سي��ة 1990 

1992- زي��ادة ملحوظة يف اأع��داد امللتحقني 
بريا���س االأطف��ال حيث بلغ عدده��م يف عموم 

العراق 86،506 اأطفال بعدما بلغ عدد اأبنيتها 

اأم��ا البيان��ات   .)MOE،1992( رو�س��ة   646
املودعة يف اجلدول )8( فتحوي اأهم املوؤ�رصات 

الت��ي ت�سف واقع ريا�س االأطفال املنت�رصة يف 

عموم العراق خال ال�سنوات 2004 - 2012.
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ويبدو وا�سحًا م��ن هذه البيانات قّلة اأعداد 

ريا���س االأطفال، وقلة االأطف��ال امللتحقني بها 

يف عموم العراق، كما اإن عدد االأطفال امللتحقني 

به��ا ُيع��د متوا�سع��ًا ج��داً اإذا ما ق��ورن مع عدد 

االأطفال امللتحقني باملدار�س االبتدائية. 

حاولنا اأن جنم��ع اأعداد االأطفال امللتحقني 

بريا���س االأطف��ال )ح�س��ب الفئ��ات العمري��ة(، 

واملراحل االأوىل من التعليم االبتدائي مع بيان 

ن�سب االلتحاق ح�س��ب اأعمارهم لتت�سح اأمامنا 

م�ست��وى اإقب��ال االأطفال على ه��ذه املراحل يف 

عموم العراق � اأنظر اجلدول )10(.

يف  االلتح��اق  ن�س��ب  اأن  وا�سح��ًا  ويب��دو 

املراح��ل االأوىل للطفول��ة ي��رتاوح ب��ني -5.8

اأعمار  اق��رتاب  6.1 %، وتب��داأ بالزي��ادة م��ع 
املدار���س  يف  الت�سجي��ل  عم��ر  م��ن  االأطف��ال 
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االبتدائية )6 - 7 �سن��وات( حيث ترتفع الن�سبة 

اإىل 79.2 % ث��م تتزاي��د مع تق��ّدم الدرا�سة يف 

املرحلة االبتدائية لتزيد على ن�سبة 89.0 %.

ومل يتجاوز )يف بداي��ات عام 2012( عدد 

ريا���س االأطف��ال 919 رو�س��ة يف القطاع��ني 

القط��اع  ح�س��ة  �سكل��ت  واالأهل��ي،  احلكوم��ي 

احلكوم��ي 71.9 %. ورغ��م الزي��ادة امللحوظة 

و2012   2004 االأع��وام  ب��ني  اأعداده��ا  يف 

)مقارن��ة م��ع ال�سن��وات ال�سابق��ة( الت��ي بلغ��ت 

ح��واىل 63 % اإال اأنه��ا م��ا زالت حم��دودة جداً 

مقارنة مع املنطقة العربية، ودول اجلوار.

بلغ��ت ن�سب��ة التح��اق االأطف��ال يف ريا�س 

االأطف��ال 6.1 % م��ن الذك��ور، والت��ي ت�ساوي 

ن�سبة التحاق االإناث. و�ساأن بقية مراحل التعليم 

االأويل، فهناك ن�سبة ملحوظة من االأطفال الذين 

يرتك��ون الرو�س��ة خ��ال مرحلتيه��ا الرو�س��ة 

م��ن  التارك��ني  ع��دد  بل��غ  والتمهي��دي، حي��ث 

الذكور 10140، بينما بلغ عدد االإناث 9470 

لي�سكلوا ن�سبة 13 % و12 % من عدد االأطفال 

امللتحقني باملرحلة، على التوايل.

العراق: يف  االأ�سا�سي  التعليم   .3  .  4
ب�س��ورة عامة، تو�س��ف الفر���س التعليمية 

بدالل��ة جمموع��ة م��ن املوؤ���رصات الت��ي حت��دد 

م�ستوي��ات االلتحاق واإكم��ال املراحل الدرا�سية 

للمدار���س االبتدائي��ة، كونه��ا متثل دلي��ًا على 

م�ست��وى انت�س��ار جمموع��ة م��ن ال�سم��ات )يف 

مرحل��ة الحقة( لدى اليافعني )مثل: القدرة على 

القراءة والكتابة، وك�سب جمموعة من املهارات 

الذهنية، والقيم، والنزعات، اإ�سافة اإىل توجههم 

نح��و االلتح��اق بالتعلي��م الثان��وي( والتي تعد 

�رصورية لنجاح تفاعلهم مع جمتمع املعرفة. 

ب�س��ورة عام��ة ف��اإن احلكوم��ة العراقي��ة، 

واملوؤ�س�س��ة التعليمي��ة ق��د بذلت جه��وداً حثيثة 

خ��ال عق��ود خلت للتقلي��ل من ن�سب��ة االأطفال 

الذي��ن مل يلتحق��وا باملدار���س ف�رّصع��ت قانونًا 

يجع��ل من التعليم االأ�سا�سي � االبتدائي اإلزاميًا، 

ووفرت كل الو�سائل اجلاذبة لاأطفال واليافعني 

لاإقبال على هذه املرحلة املهمة من التعليم.

 UNESCO،( اعترب تقرير منظمة اليون�سكو

2010( ن�سب��ة االلتح��اق باملدار���س االبتدائية 
موؤ���رصاً جوهري��ًا لتقيي��م م�ستوى التق��دم على 

�سعي��د توفري من��اخ منا�سب لبن��اء راأ�س املال 

املع��ريف الوطن��ي ال��ذي يفتق��ر اإلي��ه جمتم��ع 
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املعرفة. م��ن اأجل هذا فقد راجعنا جمموعة من 

الوثائق يف جه��از االإح�ساء الرتب��وي بالعراق 

والت��ي اأظه��رت اأن الع��راق رغ��م العقب��ات التي 

اعرت�سته خال العقود االأربع املا�سية قد حقق 

ن�سبًا مقبولة بهذا امل�سمار.

ويظه��ر يف اجلدول )11(، جمموعة منتخبة 

من موؤ�رصات التعليم االأ�سا�سي يف العراق خال 

وج��ود  وياح��ظ   .2000-2011 ال�سن��وات 

ارتفاع ملحوظ يف حجم االإقبال على االلتحاق 

بالتعلي��م االبتدائ��ي، لكل من الذك��ور واالإناث، 

والتي ق��د تطّورت م��ن 82.5 % اإىل 93.2 % 

بالن�سب��ة للذكور، وم��ن 69.8 % اإىل 87.4 % 

بالن�سب��ة لاإن��اث خ��ال عق��د من الزم��ن. ويف 

الوق��ت ذات��ه ب��داأت ن�سب��ة التح��اق البن��ات اإىل 

البن��ني باالرتفاع خال امل��دة ذاتها من 0.85 

اإىل 0.92.

بالق��راءة  االإمل��ام  ل�سم��ة  بالن�سب��ة  اأم��ا 

والكتاب��ة ل��دى الفئ��ة )15 - 24 �سن��ة( فل��م 

ترتف��ع مب�ستوي��ات معنوي��ة خال العق��د االأول 

من االألفية اجلديدة حيث ارتفعت من 88.0 % 

اإىل 89.2 % لدى الذك��ور، اأما لدى االناث فلم 

ترتفع �سوى بن�سبة 0.6 %.

وعن��د مراجع��ة م�ستوي��ات التح��اق الطلبة 

بالتعليم االبتدائي منذ منت�سف عقد ال�سبعينات 

الظ��روف  الع�رصي��ن )حي��ث كان��ت  الق��رن  يف 

املثالية للرتبي��ة والتعليم بالعراق، قبل احلرب 

العراقية/االإيراني��ة( وجدن��ا اأن وثائ��ق وزارة 

التعليم ت�سري اإىل اأن عدد املدار�س االبتدائية قد 

و�سل اإىل 6194 مدر�سة يف عام 1974 التحق 

بها 1،523،955 طالبًا. وقد ارتفع عددها اإىل 

7664 مدر�سة يف عام 1975، بعدما بلغ عدد 
الطلبة امللتحقني بها 1،765،092 طالبًا. من 

جهة اأخرى بلغ ع��دد املدار�س الثانوية 1133 

مدر�س��ة، التح��ق بها 915،526 طالب��ًا، ارتفع 

2630 مدر�س��ة  اإىل   1975 ع��ام  عدده��ا يف 

.)MOE،1977( التحق بها 998،226 طالبًا

وقد با�رصنا بق��راءة ملف التعليم االبتدائي 

بعد احتال العراق، حيث تربز بجاء التغيريات 

الكبرية التي ع�سفت مبنظومة التعليم العراقية، 

فوجدن��ا يف بيانات اجلدول )12( �سورة اأولية 

ع��ن التط��ور احلا�س��ل يف ه��ذه املرحل��ة م��ن 

التعليم االأ�سا�سي خال العقد االأخري من االألفية 

اجلديدة.

ب��داأت اأع��داد املدار���س االبتدائي��ة بالتزايد 

بع��د ع��ام 2004 اإال اأن ه��ذه الزي��ادة ما زالت 

غري كافية لتغطية االحتياجات القائمة نتيجة 

لاإقب��ال املتزاي��د عل��ى االلتح��اق باملدار���س 

االبتدائي��ة.  وكذلك ازداد عدد الطلبة امللتحقني 
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به��ذه املدار���س، على الت��وازي مع ع��دد الطلبة 

املت�رصب��ني م��ن ه��ذه املدار���س يف ظ��ل ع��دم 

ا�ستقرار الظروف االأمني��ة واالقت�سادية نتيجة 

للم�س��اكل الت��ي ع�سف��ت بالع��راق ب��ني احل��ني 

واالآخر خال هذا العقد.

اأه��م  تلخي���س  ميكنن��ا  عام��ة  ب�س��ورة 

خ�سائ���س التعلي��م يف ه��ذه املرحل��ة بعم��وم 

املرك��زي  )اجله��از  االآتي��ة  بالنق��اط  الع��راق 

لاإح�ساء،2012/اأ( � اأنظر اجلدول )14(:

حتق��ق تقدم ملمو�س خ��ال ال�سنوات   a

1999 - 2012 على �سعيد ارتفاع ن�سبة 
التحاق الطلب��ة باملدار�س االبتدائية والتي 

قاربت 90 % مما يجعل العراق ت�ستقر مع 

جمموع��ة م��ن ال��دول العربية الت��ي حققت 

جناحات مماثلة مث��ل: املغرب، واالإمارات، 

واليم��ن، واجلزائ��ر. بينم��ا ما زال��ت هناك 

دول عربي��ة اأخرى ق��د تفوق��ت عليها مثل: 

البحرين، وم�رص، والكويت، وتون�س، وقطر.

الطلب��ة  aم��ا زال��ت م�ستوي��ات ر�س��وب 
مرتفعة يف ه��ذه املرحلة حيث بلغ عددهم 
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واالعدادية( العمود الفق��ري للتعليم يف النظام 

التعليم��ي بالعراق، وذلك لكون��ه ميثل املرحلة 

االنتقالية من الطفولة اإىل ال�سباب حيث تت�سح 

مع��امل التوج��ه اإم��ا يف االكتفاء بالق��درة على 

الق��راءة والكتاب��ة والتوجه اإىل �س��وق العمل، اأو 

ال�سع��ي لنهل املزيد من املعرف��ة وتطوير الذات 

واملهارات م��ن خال االلتحاق مبراحل التعليم 

العايل يف املعاهد واجلامعات العراقية. ويتخذ 

اال�ستثمار يف التعليم الثانوي م�ساراً جديداً عند 

املقارنة مع الن�ساط ذاته يف التعليم االبتدائي، 

كون��ه يويل اهتمامه بنم��ط جديد من املهارات 

التي تدعم التفكري املنّظم لدى ال�سباب، وتعزيز 

قدراته��م عل��ى التعامل م��ع االإ�سكالي��ات التي 

يفر�سه��ا الواق��ع بتعقيداته املختلف��ة، اإ�سافة 

اإىل ح�س��ور برام��ج ته��دف اإىل تاأهي��ل �رصيحة 

ال�سباب الذي��ن يكملون ه��ذه املرحلة ملمار�سة 

دوره��م كمواطن��ني يف جمتمع يفر���س عليهم 

امت��اك م�ستوى حمدد من املعرفة، واملهارات، 

والق��درات الت��ي تر�س��خ م�ساركته��م يف تر�سيخ 

واالقت�سادي��ة  االجتماعي��ة  التنمي��ة  اأن�سط��ة 

بالباد.

اإن للتعلي��م الثان��وي، وعل��ى الت��وازي م��ع 

فاع��ًا  ودوراً  مهم��ًا  تاأث��رياً  املهن��ي  التعلي��م 

ح��واىل   2011/  2010 الدرا�س��ي  للع��ام 

منه��م  االإن��اث  ن�سب��ة  طالب��ًا   672،276
)38.8% (. ورغ��م انخفا���س ه��ذا الع��دد 

بن�سبة 12.3 % عن العام الدرا�سي 2007 

/2008 فم��ا زالت الن�سب��ة الكلية للر�سوب 

13.8 % وه��ي ن�سبة عالية اإذا ما قورنت 
باالأردن الت��ي ال تتجاوز هذه الن�سبة لديها 

على 1.1 %، وتتجاوز الن�سبة العالية لدى 

املغرب التي بلغت 11.9 %.

بلغ عدد الطلبة التاركني 109،256   a
تلمي��ذاً وتلميذة يف الع��ام الدرا�سي 2011 

/2012 ن�سب��ة االن��اث منه��م )%49.5( 

وق��د تناق���س ع��دد التارك��ني ع��ن الع��ام 

الدرا�سي ال�سابق بن�سبة 11.0 %.

اأكمل��وا  بلغ��ت ن�سب��ة الطلب��ة الذي��ن   a
الدرا�س��ة االبتدائية 74 % بالن�سبة للذكور، 

بينما مل تتج��اوز ن�سبة االإناث 55 %. وقد 

و�سلت ن�سبة الذكور الذين التحقوا بالدرا�سة 

املتو�سطة 72 %، بينما بلغت ن�سبة االإناث 

اأكملوا الدرا�سة االبتدائية.  % ممن   65

الثانوي: التعليم  واقع   .  4  .  4
ي�سّكل التعليم الثانوي )مبرحلتيه: املتو�سطة 



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 282282

مث��ل البحرين وقطر حيث بلغت الن�سبة 93 %، 

مما يجع��ل الع��راق م�ستقراً يف منطق��ة و�سيطة 

بني الدول العربية ال�سقيقة بهذا امل�سمار.

م��ن جه��ة اأخرى بلغ��ت ن�سب��ة االإن��اث اإىل 

الذك��ور يف هذه املرحلة م��ن التعليم 0.85 يف 

ع��ام 2012 مرتفع��ة بذل��ك عن بيان��ات العام 

2000 حي��ث مل تتج��اوز اآن��ذاك عل��ى 0.66. 
اأم��ا على �سعي��د الطلبة املت�رصب��ني من مقاعد 

الدرا�س��ة الثانوي��ة، فه��ي يف تاأرج��ح بح�س��ب 

طبيع��ة اأو�ساع البيئة العراقية، وقد و�سلت يف 

عام 2012 اإىل 54،810 طالبًا وطالبة.

الثانوي: ـ  املهني  التعليم   .5  .  4
وّجه��ت احلكوم��ة العراقي��ة عناي��ة كب��رية 

للتعلي��م املهن��ي وو�سع��ت م��ن اخت�سا�سات��ه 

التطبيقي��ة بق�س��د توفري م��وارد ب�رصية ماهرة 

التنموي��ة  بالنه�س��ة  امل�ساهم��ة  عل��ى  ق��ادرة 

ال�ساملة التي كانت قد خططت لها قبل الدخول 

يف نف��ق احلرب العراقي��ة � االإيرانية، وما تاها 

من حروب اإقليمية متتالية.

تداعياته��ا  التط��ورات  ه��ذه  وق��د حمل��ت 

ال�سلبي��ة عل��ى التعليم املهن��ي بعدما �سيق جل 

التقني��ة،  نق��ل  عل��ى  ق��ادر  من��اخ  توف��ري  يف 

وتوطني امله��ارات املطلوبة لتوظي��ف قدراتها 

ال�سب��اب  الأن  العراق��ي  بالواق��ع  النهو���س  يف 

املتخرج��ني من ه��ذه املرحلة ميثل��ون القاعدة 

االأ�سا�سي��ة والبني��ة التحتية الت��ي تنه�س بهذه 

املهمة ومتار�س دور اجلاذب لا�ستثمار بحقول 

التنمية ال�سناعية واملعرفية يف العراق.

ويب��دو وا�سحًا من اأع��داد الطلبة امللتحقني 

يف املدار���س الثانوي��ة � اأنظر اجل��دول )15(، اأن 

هن��اك ت�رّصبًا بن�سب كبرية من خريجي املدار�س 

االبتدائية والذين يعر�سون عن التقدم وااللتحاق 

بهذه املدار���س حيث بلغت ن�سب��ة الطلبة الذكور 

الذي��ن ينتقل��ون م��ن املدار���س االبتدائي��ة نحو 

املتو�سط��ة 72 %، اأم��ا الذي��ن يكمل��ون ال�سوط 

من املدار�س املتو�سطة نح��و املدار�س االإعدادية 

فتبل��غ ن�سبتهم 44 % فق��ط. وعلى �سعيد تعليم 

االإن��اث فتبلغ ن�سبة اللوات��ي ينتقلن اإىل املرحلة 

املتو�سطة 65 %، بينما تبلغ ن�سبة ممن يلتحقن 

بالدرا�سة االإعدادية حواىل 35 %.

واإذا قارن��ا ه��ذه البيان��ات مع بقي��ة الدول 

العربي��ة، �سنج��د اأن ن�سب��ة االلتح��اق فيه��ا ق��د 

تراوحت بني 17 % يف موريتانيا، ودول اأخرى 
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اإىل �ساح��ات  اخلريج��ني م��ن ه��ذه املدار���س 

التقني��ة،  العم��ل  ور���س  م��ن  ب��داًل  املعرك��ة 

با�ستثناء �رصيحة حم��دودة ا�ستطاعت الدخول 

يف من�ساآت الت�سنيع الع�سكري. فبقي عدد هذه 

املدار���س حم��دوداً، مقارنة بالتط��ّور احلا�سل 

يف اأع��داد بقية املدار���س، كما مل ت�سهد مدار�س 

التعليم املهني تطّوراً يف اإ�سافة اخت�سا�سات 

م��ع  تت��اءم  جدي��دة،  مناه��ج  اأو  جدي��دة، 

متطلب��ات التنمية يف االألفي��ة اجلديدة، فبقيت 

حبي�س��ة املناه��ج القدمية، واملع��ّدات واالآالت 

املتقادم��ة، التي مل متنحها فر�س��ة للم�ساهمة 

ب��اأي ن�ساط �سمن اأن�سطة جمتمع املعرفة الذي 

نروم بلوغه.

لق��د حتّول��ت مدار���س التعلي��م املهن��ي اإىل 

و�سيل��ة ميّدد البع���س من خاله��ا ح�سوره يف 

التعلي��م الثانوي، بعيداً ع��ن كثافة التح�سريات 

فيتح��ّول  الثانوي��ة،  املدار���س  يف  املدر�سي��ة 

طلبتها اإىل �س��وق العمل بعيداً عن تخ�س�ساتهم 

املهنية! .

ميك��ن مراجعة اجل��دول )16( للوقوف على 

ع��دد املدار���س املهني��ة، واأع��داد طابها خال 

ال�سن��وات 2004 - 2012، حي��ث يظهر بجاء 

عدد الطلبة املوجودين يف هذه املدار�س خال 

ال�سنوات االأخرية.

ميّث��ل عدد الطلبة املوجودي��ن يف التعليم 

الثان��وي � املهني ن�سب��ة 1.4 % من جمموع 

عدد الطلب��ة امللتحق��ني بالتعليم الثانوي يف 

الع��راق ع��ام 2012، وه��ي ن�سب��ة منخف�سة 

ج��داً اإذا م��ا قورنت م��ع بقية ال��دول العربية 

الت��ي ترتف��ع لديه��م ه��ذه الن�سبة لتزي��د على 

 .%  14

ال �سك اأن تنمية املدار�س املهنية يف العراق 

بحاج��ة اإىل �سيا�س��ات جدي��دة، وروؤية ع�رصية 

متنحه��ا الق��درة عل��ى �سناع��ة اأجي��ال جديدة 

موؤّهل��ة للم�سارك��ة يف �سوق العم��ل التي ترتكز 

اإىل اقت�س��اد املعرف��ة. ل��ذا، ف��اإن اإدارات ه��ذه 

املدار�س، واالإدارات التخطيطية بوزارة الرتبية 

بحاجة اإىل توجي��ه اهتمامها وعنايتها �سوب 

ت�سكي��ل اإطار ع��ام لتطوير املوؤه��ات املهنية � 

الوطنية ل�سمان االرتق��اء باملهارات املطلوبة 

ال�سائ��دة يف  االأن�سط��ة  يف خمتل��ف قطاع��ات 

املجتمع العراقي. 
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املعلمــن  اإعــداد  معاهــد   .  6  .  4
والفنون اجلميلة:

اهتمام��ًا باملعاه��د  الرتبي��ة  اأول��ت وزارة 

الرتبوية وذل��ك ل�سد النق�س الكب��ري يف الكوادر 

قطاع��ات  خمتل��ف  يف  املطلوب��ة  التدري�سي��ة 

التعليم االبتدائي، فاأن�ساأت جمموعة من معاهد 

اإع��داد املعلمني واملعلمات الإعداد هذه الكوادر، 

ومعاهد الفنون اجلميل��ة الإعداد معلمني للمواد 

الفنية يف املدار�س االبتدائية.

لعبت هذه املعاه��د دوراً مهمًا يف ا�ستقبال 

الطلب��ة املتخرج��ني م��ن املدار���س االبتدائي��ة 

الإعدادهم خال �ست �سنوات لهذه املهمة، و�سّكل 

خريجو ه��ذه املعاهد ن�سبة كبرية من املعلمني 

يف املدار���س االبتدائي��ة خ��ال عق��د ال�ستينات 

لغاي��ة الثمانين��ات م��ن الق��رن الع�رصين، حلني 

اإن�س��اء كلي��ات الرتبي��ة الت��ي وجه��ت عنايتها 

�س��ني 
ّ
لتخري��ج جحاف��ل م��ن املعلم��ني واملدر

لتلبية احتياجات التعليم االأ�سا�سي.

وق��د اأ�سهم الرك��ود يف توفري فر���س العمل 

خلريج��ي كليات الرتبي��ة بالتاأث��ري �سلبيًا على 

خريج��ي املعاه��د الرتبوي��ة، مم��ا قّل��ل اإقب��ال 

الطلبة عليه��ا، على التوازي م��ع توّجه الوزارة 

اإىل تقلي�س اأعدادها. ويظهر اجلدول )17(، اأهم 

املوؤ���رصات ملعاهد اإع��داد املعلمني واملعلمات، 

حي��ث يظهر بج��اء تناق���س اأعداده��ا، واأعداد 

الطلب��ة املقبولني، واملوجودي��ن فيها على حد 

�سواء، خال ال�سنوات االأخرية.

فتت�س��م  اجلميل��ة  الفن��ون  معاه��د  اأم��ا 

بخ�سو�سي��ة يف قب��ول املتقدم��ني اإليه��ا ممن 

ميتلكون مواه��ب فنية، لذا فاإن الذين يلتحقون 

فيه��ا تربطه��م بهم �س��ات وثيقة، م��ع وجود 

رغبة لديهم بتطوير قدراتهم الفنية. 

ويظه��ر اجلدول )19(، اأهم موؤ�رصات معاهد 

الفنون اجلميلة يف العراق، حيث تظهر اأعدادها، 

واأعداد الطلبة املحدود ممن يقبلون فيها.

وق��د تباين��ت اأع��داد الطلب��ة الرا�سب��ني يف 

معاه��د اإع��داد املعلم��ني واملعلم��ات، ومعاهد 

الفن��ون اجلميل��ة م��ن �سن��ة اإىل اأخ��رى نتيج��ة 

 به��ا الع��راق، والت��ي كانت 
ّ
للظ��روف الت��ي مر
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تداعياته��ا مبا���رصة عل��ى اأداء الطلبة مبختلف 

املراحل � اأنظر اجلدول )20(. 

بيد اأن من املاحظ انخفا�س ن�سبة الر�سوب 

يف معاهد الفنون اجلميلة كون الطلبة قد التحقوا 

به��ذه املعاهد لوجود رغبة قوية لديهم، تدعمها 

ملك��ات فني��ة واع��دة تقّلل م��ن فر���س ر�سوبهم 

مقارنة ببقية املعاهد، اأو املراحل الدرا�سية.

التعليــم  جــودة  مراجعــة   .  7  .  4
االأ�سا�سي والثانوي يف العراق:

ب�س��ورة عامة ميكن حتدي��د م�ستوى جودة 

التعلي��م يف نظ��ام التعليم االأ�سا�س��ي والثانوي 

بالع��راق م��ن خ��ال مراجع��ة �سمت��ني توؤ���رص 

بو�س��وح نح��و الثم��ار التي حتققت ع��ن عملية 

التعلي��م داخ��ل ح��دود املجتمع. ال�سم��ة االأوىل 

ت��ربز يف اكت�س��اب التلمي��ذ حل�سيل��ة معرفي��ة 

ر�سينة، وبداية ت�سكيل مبادئ لديه حول الكون 

ال��ذي يحي��ط ب��ه، واجلن���س الب���رصي، واحلياة، 

امله��ارات  تط��ور يف  اإىل ح�س��ول  باالإ�ساف��ة 

لديه تناظر املعارف الت��ي اكت�سبها خال هذه 

املرحل��ة الدرا�سية. اأم��ا ال�سم��ة الثانية فتتمثل 

مبجموع��ة القي��م الديني��ة، واالجتماعي��ة التي 

انطبع��ت يف ذات التلمي��ذ فانعك�ست على معامل 

�سلوكياته التي حتدد مع��امل �سخ�سيته الفريدة 

داخل حدود املجتمع الذي يعي�س فيه.
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واإذا توف��رت لدين��ا معاي��ري كمي��ة لتحديد 

علين��ا  ي�سع��ب  فاإن��ه  االأوىل،  ال�سم��ة  ح�س��ور 

توف��ري معاي��ري كمية لقيا���س م�ست��وى ح�سور 

ال�سم��ة الثانية يف خمرجات التعليم من الطلبة. 

ولك��ن من االأم��ور التي ال لب�س فيه��ا اأن النظام 

التعليم��ي بالوطن العرب��ي، ب�سورة عامة، ويف 

الع��راق ب�سورة خا�سة يت�سم بكونه تقليديًا اإىل 

ح��د كبري م��ع غياب كث��ري من عنا���رص اجلودة 

عن الكثري من جوانبه، االأمر الذي يحتم اعتماد 

�سل�سل��ة م��ن عملي��ات املراجعة لتحدي��د معامل 

وخط��وات االإ�س��اح التي �ست�سم��ن تفعيل منط 

جدي��د لبيئة تعليمية متنح االأجيال القادمة من 

الطلبة حزمة من املع��ارف، واملهارات، والقيم 

الازم��ة ل�سمان بل��وغ وتر�سي��خ اأ�س�س جمتمع 

املعرفة املن�سود.

اإن احلد االأدنى م��ن االأهداف التي ميكن اأن 

يحققها التعليم االأ�سا�س��ي والثانوي، تكمن يف 

قدرت��ه على من��ح �رصيحة ال�سباب ق��درة كافية 

عل��ى مزاول��ة الق��راءة والكتابة، والت��ي ت�سمن 

له��ذه ال�رصيح��ة الفر�س��ة االأوىل للتوا�س��ل مع 

املجتم��ع بكافة حق��ول االأن�سطة الت��ي ت�سوده. 

بالوط��ن  التعليم��ي  النظ��ام 

العرب��ي، ب�س��ورة عام��ة، ويف 

الع��راق ب�س��ورة خا�س��ة يت�سم 

بكون��ه تقليدي��ًا اإىل ح��د كب��ري 

م��ع غي��اب كث��ري م��ن عنا�رص 

اجلودة عن الكث��ري من جوانبه، 

االأمر الذي يحتم اعتماد �سل�سلة 

م��ن عمليات املراجع��ة لتحديد 

معامل وخط��وات االإ�ساح التي 

جدي��د  من��ط  تفعي��ل  �ست�سم��ن 

لبيئ��ة تعليمي��ة متن��ح االأجيال 

القادم��ة من الطلب��ة حزمة من 

والقيم  وامله��ارات،  املع��ارف، 

الازم��ة ل�سمان بلوغ وتر�سيخ 

اأ�س�س جمتمع املعرفة املن�سود.
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ويظه��ر يف اجل��دول )21( ن�س��ب الذين يجيدون 

الق��راءة والكتاب��ة م��ن ال�سب��اب لفئ��ات عمرية 

خمتلفة يف عموم العراق.

ويب��دو م��ن ه��ذه البيان��ات اأن ه��ذا النظام 

التعليم��ي مل ينجح اإىل حد كبري يف حتقيق هذه 

الغاي��ة ل�رصيحة )15 - 24 �سنة( عندما نقارن 

ه��ذه الن�س��ب مع بيان��ات دول الع��امل متو�سطة 

الدخ��ل، يف حني حقق تقدمًا عل��ى الدول ذاتها 

لفئة )اأكرب من 15 �سنة(.

وت��رك  الر�س��وب  ن�س��ب  عل��ى �سعي��د  اأم��ا 

الدرا�سة، اأثناء وج��ود الطلبة يف هذه املراحل، 

فيظه��ر اجل��دوالن )19 /20( بيان��ات توؤك��د 

ازدي��اد ظاهرة الر�سوب ل��دى الطلبة، يف كافة 

املراح��ل الدرا�سي��ة، خال ال�سن��وات 2003 - 

.2011

يف  التدري�سية  الكوادر   .  1  .  7  .  4
التعليم االأ�سا�سي والثانوي:

يبل��غ ع��دد الك��وادر التدري�سية الت��ي تعمل 

يف نظ��ام التعليم االأ�سا�س��ي والثانوي بالعراق 

 7،221 436،664 تدري�سي��ًا، تت��وزع مبعدل 
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و271،734  االأطف��ال،  ريا���س  يف  تدري�سي��ًا 

و141،355  االبتدائ��ي،  التعلي��م  يف  معلم��ًا 

مدر�س��ًا يف التعليم الثانوي، و12،553 مدر�سًا 

يف التعليم املهني، و3،172 مدر�سًا يف معاهد 

اإع��داد املعلمني واملعلم��ات، و629 مدر�سًا يف 

معاهد الفنون اجلميلة � اأنظر اجلدول )24(.

وت�سّكل هذه االأع��داد من الكوادر التدري�سية 

رقمًا كبرياً اإذا ما قورنت باإح�سائيات اليون�سكو 

التدري�سي��ة  الهيئ��ات  اأع�س��اء  كام��ل  الأع��داد 

بالوطن العربي، حي��ث ت�سكل اأعداد التدري�سيني 

العراقي��ني يف ريا���س االأطف��ال )4.2%  م��ن 

اأع��داد  وت�سّك��ل  العرب��ي(،  بالوط��ن  اأعداده��ا 

املعلم��ني يف املراحل االبتدائية )13.9%  من 

اأعداده��ا بالوطن العرب��ي(، بينم��ا ت�سّكل اأعداد 

التدري�سي��ني يف املرحل��ة الثانوية )8.2 % من 

اأعدادها بالوطن العربي(.

وال ميكن اأن نعد هذه االأعداد الكبرية موؤ�رصاً 

على ج��ودة التعليم االأ�سا�س��ي بالعراق، مقارنة 

م��ع بقية ال��دول العربي��ة، الأن االإع��داد ال�سليم، 

وامله��ارات الرتبوي��ة الر�سين��ة، وتوف��ر بيئ��ة 

�سحي��ة حا�سنة للتعليم تعد من اأهم املوؤ�رصات 

على ج��ودة التعليم. ومما يوؤ�سف له اأن اجلهات 

املعنية باإعداد الكوادر التدري�سية )�سواء كليات 

الرتبي��ة باأق�سامه��ا املختلف��ة، ومعاه��د اإعداد 

املعلم��ني واملعلم��ات، وبع���س اخت�سا�س��ات 

زج��ت  الت��ي  واالإن�ساني��ة  العلمي��ة  الكلي��ات 

مبنظوم��ة التعلي��م االأ�سا�سي والثان��وي نتيجة 

قّلة عدد الكوادر التدري�سية( مل تكن متتلك خربة 

كافي��ة يف ممار�س��ة دورها الرتب��وي، ومل تكن 

قادرة على حتقيق االأهداف الرتبوية التي باتت 

�رصوري��ة وحا�سمة يف ظ��ل جمتمعات املعرفة 

املعا���رصة، فاقت���رصت عل��ى عملي��ة التلقني، 

بعيداً عن االأمناط الرتبوية التفاعلية.

ُي�س��اف اإىل ذل��ك ف��اإن املرحل��ة ال�سعب��ة 

التي عا�سه��ا الكادر التدري�س��ي، وعلى التوازي 

م��ع بقية موظفي الدول��ة العراقية، خال حرب 

اخلليج، وم��ا تاها من احل�سار، حيث تراجعت 

اأج��ور الك��وادر التدري�سي��ة اإىل اأرق��ام �سغ��رية 

جداً ق��د حملت اآث��اراً �سلبية على الت��زام الكادر 
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التدري�س��ي بواجبات��ه جتاه تامي��ذه، بحيث اإن 

مرحلة االنتعا�س باالأجور التي حتققت بعد عام 

2005 مل تفلح )ولغاية هذا التاريخ(، يف اإزالة 
الروا�سب التي اأحدثتها تلك الظروف القا�سية! .

م��ن جهة اأخرى ف��اإن دور الكادر التدري�سي 

بالعملي��ة الرتبوي��ة يعتمد عل��ى موؤ�رصين، هما 

عدد الطلبة للتدري�سي الواحد، والكثافة ال�سفية 

للط��اب يف ال�سف الدرا�سي، حي��ث يوؤثر هذين 

العامل��ني على قدرة التدري�س��ي باإي�سال املادة 

العلمية اإىل طلبته � اأنظر اجلدولني )24 ، 25(.

ويب��دو اأن وزارة الرتبي��ة ق��د وف��رت اأعداداً 

كافية م��ن الكوادر التدري�سي��ة يف خمتلف هذه 

املراحل بحيث اإن موؤ�رصاتها بالتعليم االبتدائي 

قد تفّوقت عل��ى بلدان املنطق��ة، بينما قاربتها 

يف املرحل��ة املتو�سطة، وتخلّفت عنها قليًا يف 

.)UNESCO، 2010( املرحلة االإعدادية

اأم��ا عل��ى �سعي��د الكثاف��ة املدر�سي��ة فاإن 

انخفا�سها حلد م��ا ال ميكن اأن يعد موؤ�رصاً على 

ج��ودة التعلي��م ب�سبب اعتم��اد النظ��ام الثنائي 

والثاث��ي ل��دوام كث��ري م��ن املدار���س )ب�سب��ب 

تعوي�س النق���س باالأبنية املدر�سي��ة( وهو اأمر 

بات يوؤثر �سلبًا على جودة العملية التعليمية.

ه��ذه  عل��ى  كلي��ة  االعتم��اد  ميكنن��ا  وال 

االح�سائي��ات يف تر�سي��خ احلك��م ع��ن ج��ودة 

التعليم الذي ير�سخه احل�س��ور العددي للكوادر 

التدري�سي��ة الأ�سب��اب ع��دة منها: م�ست��وى توفر 

ه��ذه  ل��دى  والرتبوي��ة  التعليمي��ة  املوؤه��ات 

الك��وادر، وه��ل اأن ه��ذه البيانات متث��ل احلالة 

العام��ة للعملي��ة الرتبوي��ة اأم انه��ا تخفي عدم 

التكاف��وؤ ب��ني مراك��ز امل��دن واالأري��اف، وبني 

املدار���س  ب��ني  والفق��رية،  الغني��ة  املناط��ق 

احلكومي��ة واملدار�س االأهلي��ة اخلا�سة. ولكنها 

عل��ى اأي حال ما زال��ت معتمدة لتقييم جزء من 

م�سهد جودة التدري�س وفق معايري اليون�سكو.

يف  الدرا�سيــة  املناهــج   .  2  .  7  .  4
النظام التعليمي االأ�سا�سي والثانوي:

توؤك��د الوثائ��ق الر�سمي��ة ل��وزارة الرتبي��ة 

املرحل��ة ال�سعبة الت��ي عا�سها 

وعل��ى  التدري�س��ي،  الك��ادر 

موظف��ي  بقي��ة  م��ع  الت��وازي 

الدول��ة العراقي��ة، خ��ال حرب 

اخلليج، وما تاها من احل�سار، 

حي��ث تراجع��ت اأج��ور الكوادر 

التدري�سي��ة اإىل اأرق��ام �سغ��رية 

ج��داً ق��د حمل��ت اآث��اراً �سلبي��ة 

عل��ى الت��زام الك��ادر التدري�سي 

بواجباته جتاه تاميذه، بحيث 

اإن مرحل��ة االنتعا���س باالأجور 

الت��ي حتققت بعد ع��ام 2005 

مل تفلح )ولغاي��ة هذا التاريخ(، 

يف اإزالة الروا�سب التي اأحدثتها 

تلك الظروف القا�سية.
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 عل��ى اإعداد 
ّ
والتعلي��م اأن ج��ل اهتمامها ين�سب

ومراجعة مفردات املناهج الدرا�سية يف مراحل 

التعلي��م املختلف��ة بالعراق، مب��ا ي�سمن حتقيق 

تطوي��ر �سام��ل يف �سخ�سية التلمي��ذ، مع منحه 

القدرة على التكّيف م��ع التغريات: االجتماعية، 

واالقت�سادية، والعلمية، والتقنية التي حتفل بها 

املجتمع��ات احلديثة، عل��ى اأن يراعى التحديث 

الدائم ملفردات املناهج بحيث تكون قادرة على 

حتقي��ق ا�ستجابة اإيجابية لدى التلميذ يف �سوء 

االختاف��ات الفردي��ة باال�ستيع��اب، ومتغريات 

البيئة الثقافية واالجتماعية التي ن�ساأ فيها.

وتنه���س جلن��ة علي��ا م��ن وزارة الرتبي��ة 

 1
والتعلي��م  مبهمة اأعداد وتطوير مناهج التعليم

االأ�سا�سي والثانوي، ولكاف��ة مراحله الدرا�سية، 

كم��ا وتق��وم اللجن��ة ذاته��ا مبراجع��ة حمت��وى 

الكت��ب املنهجية واأدل��ة توجيه اأع�س��اء الهيئة 

التدري�سي��ة واإقراره��ا اأو تعديلها قبل اعتمادها 

يف العملية الرتبوية. 

     ومم��ا ال �سك فيه ف��اإن املناهج الدرا�سية 

بالع��راق، ت�س��رتك م��ع املناهج يف بقي��ة بلدان 

وطننا العربي يف كثري من اخل�سائ�س، وتختلف 

عنه��ا يف اأخرى.  فمن امل�سائ��ل امل�سرتكة التي 

تع��د من املوؤ�رصات ال�سلبية التي توؤخذ على هذه 

:)UNESCO، 2003( املناهج

a  ال توجه املناه��ج الدرا�سية اهتمامها 
نح��و بناء �سخ�سية الطال��ب، وحتديد معامل 

تكدي���س  عل��ى  حر�سه��ا  بق��در  توجهات��ه 

املف��ردات الدرا�سية وت�سخي��م كميتها، مع 

تغييب ح�سوره يف التعامل معها والتفاعل 

مع م�سامينه��ا من خال فتح اآفاق للحوار 

واملناق�سة. 

a  ط��رح املعلوم��ات واملع��ارف )داخل 
حدود املناهج الدرا�سي��ة( بو�سفها حقائق 

مطلقة غري قابلة للنقا���س واملراجعة، واإن 

عل��ى الطلبة اإيداعه��ا يف اأذهانهم كما هي، 

مما يولد منطًا اإدراكيًا يوؤمن بهذه املفردات 

م��ن دون اأن ميّح���س ب�سدقي��ة ح�سوره��ا 

عل��ى اأر�س الواق��ع، م�ستبع��داً دور التجربة 

يف مراجع��ة م�سامني النظري��ات، واإثبات 

م��دى �سدقها من تهافته��ا. فيبقى الطالب 

العرب��ي بعي��داً وغ��ري ق��ادر عل��ى ممار�سة 

واملقارن��ة،  والرتكي��ب،  التحلي��ل  اآلي��ات 

وابتك��ار طرق حل��ل االإ�سكالي��ات، اأو تربير 

احلقائ��ق العلمي��ة الت��ي يتلقاه��ا بو�سفها 

حقائق مطلقة. 

a  ما زال��ت مناهج الريا�سيات والعلوم 
تدر�س وفق تقنيات تدري�سية تعتمد التلقني 

مندون اأن متنح الطلبة فر�سة التفاعل معها 

بو�سفها مفردات اأ�سا�سية تلت�سق بحياتهم 

اليومي��ة، وتلعب دوراً يف ت�سيري دفة جميع 

االآالت واالأدوات املوجودة حولهم. 

a  وج��ود تراج��ع ملح��وظ يف ح�س��ور 
بتفج��ري  ال�سل��ة  ذات  العل��وم  مف��ردات 

الطاق��ات الفنية واالبتكاري��ة الكامنة لدى 

الطلبة مث��ل: املو�سيق��ى، والر�سم، والنحت، 

وامل���رصح، وال�سعر، واالأدب، واخلطابة.  فا 

يخ�س���س لهذه املف��ردات �س��وى �سويعات 

معدودة م��ن ال�ساعات ال�سفي��ة ال تتنا�سب 

م��ع الدور ال��ذي ميك��ن اأن متار�سه يف بناء 

�سخ�سي��ة الطال��ب وتطوي��ر قدرات��ه عل��ى 

التعبري عما يدور يف ذاته. 

a  التعامل م��ع در�س الريا�سة كممار�سة 
ق اإىل مفردات 

ّ
بدني��ة �رصفة من دون التط��ر

تخ�س ال�سح��ة اليومية مبفهومه��ا ال�سامل 

الت��ي توج��ه الطال��ب نح��و التكي��ف م��ع ما 

تفر�س��ه احلياة اليومية م��ن حاجة متزايدة 

الأمن��اط حم��ددة م��ن امله��ارات والق��درات 

البدنية. 

واالإن�سانية،  العلمية  االخت�سا�سات  مبختلف  والرتبوية  التعليمية  املوؤ�س�سات  اأع�ساء  من  جمموعة  قوامها   -  1
ومتخ�س�سني من اأ�ساتذة اجلامعات العراقية املخ�رصمني.
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اأم��ا امل�سائ��ل الت��ي تنف��رد به��ا املناه��ج 

الدرا�سية يف العراق، عن املناهج املوجودة يف 

الكثري من الدول العربية ال�سقيقة فتكمن يف:

a  ح�س��ور نه��ج احلكوم��ة و�سيا�ساته��ا 
يف كث��ري م��ن مف��ردات العل��وم االإن�ساني��ة 

واالجتماعية، بحيث ت�ستطيع اأن متّيز بجاء 

العه��د ال�سيا�س��ي الذي اأعّدت في��ه املناهج، 

الأن احلكومات العراقية-املتعاقبة مل تفلح 

يف حتييد التعليم واأبعاده عن دائرة نهجها 

ال�سيا�س��ي، وا�ستم��رت يف اإ�رصاره��ا عل��ى 

ب��ّث نهجه��ا يف مفرداته ب�س��ورة مبطنة اأو 

معلنة. 

a  رغ��م اأن مف��ردات املناه��ج الدرا�سي��ة 
بالعراق قد �سهدت تطوراً ملمو�سًا يف خمتلف 

مراحل التعليم، بيد اأن ما يوؤخذ على عمليتي 

التطوي��ر والتحديث هو التزامهما مببداأ نقل 

املفردات الدرا�سي��ة من مرحلة اإىل املرحلة 

التي ت�سبقها، كمبداأ عام لعملية التطوير.  يف 

حني اأن من ال���رصوري اإعادة ت�سكيل كافة 

مفردات املنهج مبجمل املراحل �سمن ن�سق 

تربوي موح��د ل�سمان تكامل منو املعارف 

لدى الطلبة وتر�سيخ اإمكانية حتقيق الغاية 

املن�سودة من املنهج. 

4 . 7 . 3 . البنية التحتيةـ  التعليمية 
واملعدات املتوفرة باملدار�ض:

توؤل��ف البنية التحتي��ة � التعليمي��ة جزءاً ال 

يتج��زاأ م��ن النظ��ام التعليم��ي بو�سفه��ا البيئة 

احلا�سن��ة ل��ه. وب�س��ورة عام��ة، تع��اين جميع 

االأبنية املدر�سية، واملعدات الرتبوية املوجودة 

فيه��ا بالعراق من نق���س حاد ج��داً، مع تقادم 

الكثري منها بحيث مل تعد تتنا�سب مع متطلبات 

الراه��ن، فكي��ف مبتطلب��ات جمتم��ع  ع�رصن��ا 

املعرفة الذي نروم طرق اأبوابه يف وقت قريب!.

ولق��د �سع��ت الع��راق من��ذ عق��د ال�سبعينات 

م��ن القرن الع�رصي��ن اإىل توفري مدار���س باأبنية 

ع�رصي��ة، وزودته��ا بكاف��ة املع��دات واالأدوات 

التعلي��م  الازم��ة الحت�س��ان تامي��ذ مراح��ل 

املختلف��ة وتوف��ري من��اخ تعليم��ي مائ��م، مع 

ال�سف��وف  يف  االكتظ��اظ  تقلي��ل  اإىل  ال�سع��ي 

املدر�سية اإىل حدودها الدنيا. 

وق��د بداأت تدريجي��ًا يف زج اأدوات تعليمية 

خمت��ربات  يف  واأودعته��ا  ومتط��ّورة  حديث��ة 

الفيزي��اء، والكيمي��اء، واالأحي��اء، واللغة جلذب 

احلديث��ة  التقني��ات  ا�ستخ��دام  نح��و  الطلب��ة 

ومهاراته��م  العلمي��ة  واالرتق��اء مب�ستوياته��م 

ال�سخ�سية، مما جعل النظام التعليمي بالعراق، 

منذ ذل��ك العقد ولغاية اأوا�س��ط عقد الثمانينات 

م��ن اأف�س��ل النظ��م التعليمي��ة بالوط��ن العربي 

 .)UNESCO،2003(

يف البداية، كانت تداعيات احلرب االإيرانية 

على عملية التعليم جزئية، يف بداياتها، اإال اأنها 

تفاقم��ت مع م��رور ال�سن��وات، واأ�سبحت كبرية 

وموؤث��رة عند نهاي��ة م�سهد احل��رب املدمرة، ثم 

ازدادت وط��اأة التاأثريات عند احت��ال الكويت، 

وما ج��اءت ب��ه تداعي��ات احل�سار ال��ذي اأجرب 

احلكوم��ي  االإنف��اق  تقلي���س  عل��ى  احلكوم��ة 

االإعرا���س ع��ن ه��ذا  ث��م  القط��اع،  عل��ى ه��ذا 

الرك��ن احلي��وي يف العملي��ة الرتبوي��ة.  فكانت 

نتيج��ة العقود الثاث��ة من احل��روب واحل�سار 

واالحت��ال ح�س��ول انهي��ار كب��ري يف البني��ة 

التحتية للمدار�س، مع غياب الكثري من املعدات 

واالأدوات التعليمي��ة عنه��ا، واإغ��اق الكثري من 

املختربات نتيجة ل�سحة التخ�سي�سات املالية، 

وع��دم �ساحية الكثري م��ن االأبني��ة ال�ستقبال 

الطلب��ة، وقلة ع��دد االأبنية املدر�سي��ة اجلديدة، 

مما ا�سطر مديري��ات الرتبية واإدارات املدار�س 

اإىل القب��ول بدوام الطلبة يف اأبنية حكومية غري 

متوافقة م��ع حاجات عملية التعلي��م، اأو اأخرى 

مادته��ا بناوؤه��ا م��ن الط��ني والل��ن، اأو حت��ى 

القب��ول يف �سم الطلبة حتت خيمة من الوبر يف 

القرى واالأرياف!. ويف الوقت ذاته اأجربت اأعداد 

الطلب��ة املتزاي��دة اإىل التوج��ه نح��و دوام اأكر 

م��ن مدر�س��ة يف البناية املدر�سي��ة ذاتها، حتى 

داومت ن�سبة كبرية م��ن املدار�س بنظام الدوام 
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الثاثي )ثاثة مدار���س تتناوب على الدوام يف 

البناية ذاتها باليوم ذاته(. 

ويظه��ر يف اجل��دول )27( خ�سائ�س البنية 

التحتية ملدار�س نظام التعليم االأ�سا�سي بالعراق، 

وجلميع املراحل، حيث يربز اأمامنا مدى تراجع 

اأع��داد االأبني��ة املدر�سي��ة، قبالة تعاظ��م اإقبال 

الطلب��ة عل��ى االلتح��اق باملدار���س، االأمر الذي 

يوؤك��د وجود مهم��ة طويلة و�سعب��ة على عاتق 

وزارة الرتبية والتعليم لارتقاء مب�ستوى البنية 

التحتي��ة للمدار���س مبختل��ف مراحله��ا، وعل��ى 

�سعي��د: ا�ستقالية املدر�سة، وع��دد االأبنية التي 

ت�سغلها املدار�س، واحلال��ة العمرانية املتداعية 

ب�سبب احلروب واحل�سار، مع تطوير مواد البناء 

وا�ستبداله��ا مب��واد تتاءم مع التط��ور العمراين 

يف املدار�س الع�رصية، لتتكيف مع اخل�سائ�س 

املناخية املتقلبة من جنوب العراق اإىل �سماله، 

ومب�ستوى يليق باأبنائنا الطلبة. 

على  االإنفاق  م�ستويات   .  4  .  7  .  4
التعليم بالعراق:

اإذا كان��ت البني��ة التحتية للمدار���س ت�سكل 

العمود الفق��ري لتوفري من��اخ تعليمي يحت�سن 

العملي��ة التعليمية والرتبوي��ة بكافة مفا�سلها، 

تع��د  التعليم��ي  النظ��ام  متوي��ل  عملي��ة  ف��اإن 

�رصوري��ة الإدامة حرك��ة عجلة اأن�سط��ة الرتبية 

والتعلي��م م��ع �سمان توف��ر م�ستلزم��ات البيئة 

ال�سليم��ة الحت�سانه��ا، ك��ي تكون ق��ادرة على 

النهو�س باأدائها اإىل امل�ستويات املرجوة. 

ب�سورة عام��ة ات�سمت احلكوم��ات العراقية 

املتعاقبة )يف ظل الظروف الطبيعية( ب�سخائها 

يف توفري املوارد املالي��ة الكافية لدعم التعليم 

وتلبية جمي��ع احتياجاته بجمي��ع م�ستوياتها. 

فرتاوح��ت ن�سب��ة التخ�سي�س امل��ايل بني 3 % 

اإىل 6 % م��ن الن��اجت االإجم��ايل املحلي، حيث 

اأن ميزاني��ة وزارة  الوثائ��ق احلكومي��ة  تظه��ر 

الرتبي��ة والتعلي��م، ووزارة التعلي��م الع��ايل ق��د 

بلغت خ��ال العام الدرا�س��ي 1988 - 1989 

 .)MOP،2008( حواىل ٢.٢ مليار دوالر

27-( اجلدول��ني  بيان��ات  راجعن��ا  واإذا 

28( �سناح��ظ اأن ح�سة التعليم االبتدائي من 
ح�س��ة التعليم اال�سا�سي والثان��وي بالعراق قد 

ا�ستاأثرت بن�سبة اأكر من بقية املراحل، وو�سلت 

عامي 2004 - 2005 اإىل 53 % من احل�سة 

ذاتها، يف حني تراوحت ح�سة التعليم الثانوي 

)بجمي��ع مراحل��ه واخت�سا�سات��ه( ب��ني -19

25.3 %. وميك��ن تربير ذلك اإىل البون الكبري 
بني عدد الطلبة امللتحقني باملرحلة االبتدائية 

واملراحل الثانوية. 

اإن عملي��ة الرتاج��ع الكب��رية الت��ي �سهدتها 

منظومة التعليم االأ�سا�سي بكافة مراحلها، نتيجة 

لتداعي��ات احلروب واحل�سار، وتقادم الكثري من 

االأبني��ة املدر�سي��ة، وتداعيه��ا ودم��ار البع���س 

االآخر نتيج��ة للحروب والنزاع��ات التي ع�سفت 

وما زالت تع�س��ف بالعراق، باتت حتتم �رصورة 

اعتماد احلكومة العراقية �سيا�سة متويلية للتعليم 

االأ�سا�سي بنمط خمتلف، تناأى بنف�سها عن الروؤى 

التقليدي��ة باجتاه خطوات جريئ��ة لزيادة حجم 

االإنفاق مب�ستويات غري م�سبوقة، ل�سمان انت�سال 

منظومة التعليم من هذا الواقع االأليم، واالرتقاء 

بها اإىل م�ستوي��ات تتنا�سب مع ما حققته بلدان 

املنطقة بهذا القط��اع الذي يعد من اأهم املراحل 

الت��ي تر�س��خ بيئ��ة تنموي��ة م�ستدام��ة للم��وارد 

الب�رصية يف الباد. 

العايل  التعليم  واقع  مراجعة   .  5
املعا�سر:

العلم��ي  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م  يت�س��م 

تنه���س  وا�سح��ة  مركزي��ة  ب�سم��ة  بالع��راق 

مبهامه��ا وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 

حيث متار���س ال��وزارة دور االإدارة، والتخطيط 

لكاف��ة املراح��ل الت��ي تل��ي التعلي��م الثان��وي 

الت��ي  االأكادميي��ة  موؤ�س�ساته��ا  ح��دود  داخ��ل 

ان عملي��ة الرتاج��ع الكبرية التي 

�سهدتها منظومة التعليم االأ�سا�سي 

بكافة مراحلها، نتيجة لتداعيات 

وتق��ادم  واحل�س��ار،  احل��روب 

االبني��ة املدر�سي��ة،  الكث��ري م��ن 

وتداعيه��ا ودمار البع���س االآخر 

والنزاع��ات  للح��روب  نتيج��ة 

التي ع�سف��ت وما زال��ت تع�سف 

بالع��راق، بات��ت حتت��م ���رصورة 

اعتماد احلكومة العراقية �سيا�سة 

متويلي��ة للتعلي��م االأ�سا�سي بنمط 

خمتلف، تناأى بنف�سها عن الروؤى 

التقليدية باجتاه خطوات جريئة 

لزيادة حج��م االإنفاق مب�ستويات 

غ��ري م�سبوق��ة، ل�سم��ان انت�سال 

منظوم��ة التعليم من ه��ذا الواقع 

االأليم.
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تتاأل��ف م��ن املعاه��د، والكلي��ات، واجلامع��ات 

بدرا�ساتها االأولي��ة، والدرا�سات العليا، واأن�سطة 

البح��وث التي جترى يف مراكز البحث املنت�رصة 

يف جامعاته��ا املختلف��ة. ومتتل��ك اجلامع��ات 

�ساحي��ات وا�سع��ة، وبالتن�سي��ق املبا���رص مع 

اإجراءاته��ا املالي��ة، والتعليمي��ة،  ال��وزارة، يف 

وال�سوؤون االإدارية والتنظيمية.  

وينق�سم التعليم الع��ايل يف اإقليم كرد�ستان 

الع��راق بني كيانني اأحدهما ي�ستقر يف حمافظة 

ال�سليماني��ة، واالآخ��ر يف حمافظ��ة اإربيل حيث 

ي�رصف على جامعاتها وجامعة دهوك ح�رصاً.

التعليــم  موؤ�س�ســات  هيكلــة   .  1.  5
العايل والبحث العلمي وعنا�سرها:

ات�سع��ت رقع��ة موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل 

يف الع��راق وانت���رصت م��ن �سم��ال الع��راق اإىل 

جنوب��ه، ممت��دة باأطرافها من �رصق��ه اإىل غربه. 

ت به��ا 
ّ
ورغ��م الظ��روف اال�ستثنائي��ة الت��ي م��ر

الب��اد خال العق��ود الثاث املن�رصم��ة، اإال اأن 

اهتم��ام احلكومة العراقية ظّل من�سبًا على هذه 

املوؤ�س�سات، وذلك للعناية اخلا�سة التي توجهت 

اإليها منذ بداياتها.

وتتاألف هيكلة املوؤ�س�س��ات االأكادميية مما 

ياأتي:

اأواًل: موؤ�س�سات التعليم العايل:

يبل��غ ع��دد اجلامع��ات احلكومي��ة، بالوقت 

احلا���رص، 17 جامعة ت�س��م 190 كلية تتوزع 

والعل��وم  االإن�ساني��ة،  االخت�سا�س��ات:  عل��ى 

ال�رصف��ة، والتخ�س�س��ات الهند�سي��ة والطبي��ة. 

ومن جه��ة اأخرى تنه�س هيئ��ة التعليم التقني 

مبهم��ة اإدارة اجلامع��ة التكنولوجي��ة ببغ��داد، 

م��ع 37 كلي��ة تقنية تطبيقي��ة تنت�رص يف عموم 

الع��راق. اأم��ا التعليم الع��ايل اخلا���س فما زال 

مقت���رصاً على م�ست��وى الكلي��ات اجلامعة التي 

يتوفر منه��ا 17 كلية، ت�س��م 90 تخ�س�سًا يف 

� اأنظر اجلدول )30(.
1
�ستى ميادين املعرفة

اأن�سئ��ت اجلامع��ات بالع��راق خ��ال حقبة 

زمني��ة امتدت لب�سعة عقود، فب��داأت يف بغداد، 

ث��م اجته��ت اإىل املو�س��ل �سم��ااًل، ث��م الب���رصة 

جنوبًا، لتت�سع دائرته��ا تدريجيًا فت�سمل جميع 

الرقعة اجلغرافية للعراق.

وما زال التعليم التقني يف بداياته بالعراق، 

حي��ث ال توجد �سوى جامع��ة واحدة ببغداد هي 

اجلامعة التكنولوجية، يف حني تتوفر جمموعة 

من الكليات التقنية واأع��داد كبرية من املعاهد 

عم��وم  يف  اخت�سا�ساته��ا  مبختل��ف  التقني��ة 

املحافظات العراقية � اأنظر اجلدول )31(.

-     . ي�ساف اإىل ما ذكر هناك 5 جامعات يف اإقليم كرد�ستان العراق، وهيئتان للتعليم التقني اإحداهما يف   1
اأربيل، والثانية يف ال�سليمانية.
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ثانيًا: مراكز البحث العلمي:
 البحث العلمي يف اأروق��ة وزارة التعليم 

ّ
م��ر

العايل بع��دة مراحل. يف البداي��ة اأن�سئ املجمع 

العلم��ي العراقي يف ع��ام 1963 قب��ل اأن ترى 

ال��وزارة الن��ور، ومل يبا���رص عمله حت��ى بدايات 

ع��ام 1964. وعندم��ا ت�سكل��ت وزارة التعلي��م 

الع��ايل والبح��ث العلمي ع��ام 1967 اأحلق بها 

ومار�ست عملية االإ�رصاف على اأن�سطته العلمية. 

ثم ما لب��ث اأن غادرها اإىل وزارة التخطيط عام 

 .1976 اإليها ثانية عام  1970 ليعود 

وك��ان عقد الثمانينات م��ن القرن الع�رصين 

ع���رصاً ذهبيًا الأن�سطة البحث العلمي يف العراق 

حي��ث �سيغ��ت خط��ة الع��راق للبح��وث خ��ال 

امل��دة 1980 - 2000، وهرع��ت اجلامع��ات 

العراقي��ة اإىل اإن�ساء مراكز بح��وث علمية ب�ستى 

االخت�سا�سات االأكادميية. واأ�سحى لدى وزارة 

التعلي��م الع��ايل دائ��رة م�ستقل��ة ُتعن��ى مب�سائل 

البح��ث والتطوي��ر، وتنه���س مبهم��ة التخطي��ط 

ومتابعة البحوث وامل�ساريع الريادية.

بل��غ ع��دد مراكز البح��ث العلم��ي يف وزارة 

42 مرك��زاُ  العلم��ي  الع��ايل والبح��ث  التعلي��م 

توّزعت عل��ى التخ�س�سات: الطبية، والهند�سية، 

واالقت�سادي��ة، والبيئة وامل��وارد املائية � اأنظر 

اجلدول )32(.

ويعم��ل يف ه��ذه املراك��ز ك��وادر اأكادميية 

غ��ة ب�س��ورة كلية للبح��ث العلمي، واأخرى 
ّ
متفر

غ جزئ��ي، ويتمتع كل مرك��ز ب�ساحيات 
ّ
بتف��ر

البحثي��ة  خطط��ه  باإع��داد  وينه���س  وا�سع��ة، 

جمل���س  يف  عليه��ا  ي�س��ادق  الت��ي  ال�سنوي��ة، 

اجلامعة التي ينتمي اإليها.

غ��ت اأع��داد كب��رية م��ن الباحثني 
ّ
وق��د تفر

يف  املنت���رصة  البحثي��ة  املراك��ز  يف  للعم��ل 

غ الكل��ي، 
ّ
اجلامع��ات العراقي��ة باأ�سل��وب التف��ر

مع وجود ن�سب��ة ال باأ�س من الكوادر التدري�سية 

التي تتفرغ للعمل ب�سورة جزئية فيها، الإكمال 

اأو تر�سي��خ تع��اون بحث��ي  درا�س��ات حم��ددة، 

م�سرتك مع موؤ�س�سات علمية حملية، اأو خارجية 

� اأنظر اجلدول )33(.

ثالثًا: املكاتب اال�ست�سارية
اأُن�سئ��ت املكاتب اال�ست�سارية يف اجلامعات 

العراقي��ة، وهيئ��ة التعلي��م التقن��ي لتوفري دعم 
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بتخ�س�سات متنوعة للموؤ�س�سات احلكومية التي 

تفتقر اإىل عن�رص امل�سورة العلمية والتقنية. وقد 

ازده��رت هذه املكاتب نتيج��ة لاإقبال املتزايد 

عليه��ا يف ف��رتة احل�س��ار مم��ا و�سع م��ن طيف 

تخ�س�ساتها � اأنظر اجلدول )34(.

ق��د ق��ام الكث��ري م��ن ه��ذه املراك��ز بتنفيذ 

مبا���رص، اأو االإ�رصاف على اأعم��ال تقنية، واإبداء 

امل�سورة بداًل من ال�رصكات االأجنبية التي منعت 
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م��ن الدخول اإىل الع��راق ب�سبب ظروف احل�سار، 

خال ال�سنوات 1991-2003. 

ـ  التدري�سية  الكوادر   .  2  .  5
االأكادميية:

اأول��ت احلكوم��ة العراقي��ة منذ عق��ود خلت 

اهتمام��ًا بالغًا بتهيئة ك��وادر تدري�سية ر�سينة 

لتنه�س مبه��ام العملية التعليمية يف موؤ�س�سات 

التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي. وق��د ترج��م 

ه��ذا االهتم��ام بابتعاث ع��دد كبري م��ن الطلبة 

املتفوق��ني يف املراح��ل الثانوي��ة للدرا�س��ة يف 

الوالي��ات املتح��دة واأوروب��ا وح�سوله��م عل��ى 

�سهادات علمية توؤهلهم ملمار�سة عملية التعليم 

العايل باجلامعات العراقية.

العلي��ا يف  الدرا�س��ات  بفت��ح  با���رصت  ث��م 

االخت�سا�سات الطبية، فاالإن�سانية، فالهند�سية 

يف اجلامع��ات العراقي��ة العريق��ة، لت�ساعد على 

�س��د النق�س يف الكفاءات العلمي��ة، والتي باتت 

ت�سّك��ل املورد االأ�سا�سي للتعليم العايل، والداعم 

االأ�سا�سي خلططها يف فتح اأق�سام علمية جديدة، 

بعد التو�سع الكبري يف اأن�سطة الوزارة.

ك��وادر  اأع��داد   )35( اجل��دول  يف  ويظه��ر 

الهيئ��ات التدري�سي��ة يف اجلامع��ات العراقي��ة: 

احلكومي��ة، واالأهلي��ة، وهيئ��ة التعلي��م التقني 

خال ال�سنوات 2008 - 2011.

ويبدو وا�سح��ًا اأن اأعداد الكوادر التدري�سية 

اخلم���س  ال�سن��وات  خ��ال  م�ستم��ر  تزاي��د  يف 

االأخ��رية، وباخل�سو���س نتيجة الزدي��اد اأعداد 

االأق�س��ام العلمي��ة اجلدي��دة، و�رصي��ان قان��ون 

اخلدمة اجلامعي��ة مبميزاته املمتازة والذي بداأ 

باجت��ذاب الك��وادر العراقية الت��ي تعمل خارج 

الع��راق للعودة اإىل الباد وممار�سة مهامها يف 

موؤ�س�سات��ه االأكادميي��ة املختلفة. وق��د اختلفت 

1 -    اأعد اجلدول من البيانات املطروحة على موقع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي على االإنرتنيت.
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ن�سبة النمّو يف عدد الكوادر التدري�سية من قطاع 

اإىل اآخر، فبلغت ن�سبتها يف اجلامعات احلكومية 

17.9 %، وهيئ��ة التعليم التقني 8 %، بينما 
بلغت يف الكليات االأهلية 117 %. وميكن عزو 

ه��ذا االرتفاع الكبري يف التعلي��م االأهلي نتيجة 

للعدد الكبري من الكلي��ات االأهلية التي افتتحت 

يف و�سط العراق وجنوبه بعد عام 2003.

اأم��ا بالن�سب��ة لن�سب��ة االإن��اث يف الك��وادر 

يف   %  34 عن��د  ا�ستق��رت  فق��د  التدري�سي��ة 

اجلامع��ات احلكومي��ة، بينما ارتفع��ت ارتفاعًا 

% اإىل   34 م��ن  التقن��ي  التعلي��م  يف  �سئي��ًا 

35 %، يف حني ياحظ انخفا�سها يف الكليات 
االأهلي��ة، حيث تراوحت بني 20 % اإىل 22 %. 

وميكن اأن ُيعزى ذلك اإىل اأن جل الكليات االأهلية 

اجلدي��دة ق��د ات�سم��ت بتخ�س�سات ديني��ة االأمر 

الذي يقلل من فر�سة ح�سور الكادر الن�سوي يف 

العملية التدري�سية بهذه الكليات.

جودة  عنا�سر  مراجعة   .  3  .  5
التعليم اجلامعي:

تتطلب عملية تقييم جودة التعليم اجلامعي 

مراجع��ة متاأنية ملجموعة م��ن املوؤ�رصات التي 

توؤلف امل�سهد الكلي مل�ستوى ح�سور اجلودة يف 

موؤ�س�سات التعليم العايل بالعراق.

التعلي��م  ملوؤ�س�س��ات  ف��اإن  عام��ة  ب�س��ورة 

معنوي��ة  �سخ�سي��ة  العلم��ي  والبح��ث  الع��ايل 

ترتب��ط ارتباط��ًا مبا���رصاً باحل�سيل��ة املعرفية 

الت��ي متتلكه��ا كوادره��ا العلمي��ة، وامل�ست��وى 

العلمي الذي تت�سم به موؤ�س�ساتها وفق الرتاتبية 

العوملي��ة للموؤ�س�سات اجلامعية. من جهة اأخرى 

ميك��ن اأن نتلم�س اآثار اجلودة م��ن خال نتائج 

العملي��ة التعليمي��ة حيث ميثل الطلب��ة موردها 

وح�سيلة نتاجها، من جه��ة، وح�سيلة البحوث 

العلمي��ة للك��وادر اجلامعي��ة، م��ن جه��ة اأخرى. 

واأخ��رياً هناك م��دى توافق احل�سيل��ة املعرفية 

واخل��ربات التي توفره��ا املوؤ�س�سات االأكادميية 

لزبائنه��ا م��ن الطلبة بحي��ث توؤهله��م للدخول 

اإىل �س��وق العمل، وتلبية احتياج��ات املجتمع، 

ومتنحهم القدرة على التناف�س مع االآخر.

معاجل��ة  اإىل  الفق��رة  ه��ذه  يف  و�سن�سع��ى 

امل�ساألت��ني االأوىل، والثانية، اأم��ا امل�ساألة التي 

تخ���س تاأهي��ل اخلريج��ني للول��وج يف �س��وق 

العم��ل، ف�س��وف نوليها اهتمامًا كافي��ًا، عندما 

�سنناق���س �سوق العم��ل يف فقرة الحقة من هذه 

الدرا�سة.

اجلامعات  تراتبية   .  1  .  3  .  5
العراقية عومليًا:

اكت�سب معيار الرتاتبية العوملية للجامعات 

اأهمي��ة كب��رية من��ذ بداي��ات االألفي��ة اجلدي��دة، 

بو�سفه موؤ�رصاً على ر�سانة املوؤ�س�سة اجلامعية، 

وح�سيلته��ا املعرفية التي جتت��ذب املوؤ�س�سات 

العلمي��ة للتع��اون معه��ا، وت�سج��ع الطلبة على 

االلتحاق به��ا ل�سمان امتاك م�ستوى تناف�سي 

مقب��ول على �سعيد املعرف��ة العلمية، واإمكانية 

احل�سول على فر�سة عمل اأكيدة يف �سوق العمل 

املحلي، اأو االإقليمي.

ب�س��ورة عامة تركز معايري تقييم الرتاتبية 

اأربع��ة،  حم��اور  عل��ى  للجامع��ات  العوملي��ة 

االأكادمي��ي  االأداء  حتدي��د  يف  اأ�سا�سي��ة  تع��د 

للموؤ�س�س��ات اجلامعي��ة. وت�سم��ل ه��ذه املحاور 

:)Rauhvargers، 2011(

النظ��ام  ومتا�س��ك  التعلي��م  ج��ودة    a
التعليمي.

a  جودة االإدارة اجلامعية.
a  تقييم خمرجات عملية التعليم العايل.
للموؤ�س�س��ة  العلم��ي  االإنت��اج  a  حج��م 

اجلامعية.

 17،000 التقيي��م عل��ى ح��واىل  ويج��رى 

جامع��ة منت�رصة بعموم رقعة عاملنا املعا�رص، 

اجلامع��ات يف �س��وء حتلي��ل  وحت��دد مرتب��ة 

ومعاجل��ة البيانات التي يت��م ا�ستق�ساوؤها من 

ه��ذه املوؤ�س�سات، وتعلن ب�س��ورة �سنوية لبيان 
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م�ست��وى التطور، اأو الرتاج��ع يف املرتبة لتوفري 

من��اخ �سف��اف للجامع��ات يناق�س عل��ى اأر�سه 

الواق��ع الإيج��اد حل��ول ناجعة للتحدي��ات التي 

ت�سخ�س اأمامها.

مم��ا ال �س��ك في��ه، اأن الظ��روف اال�ستثنائية 

التي عا�سها العراق، وما زال يرزح حتت وطاأتها 

لغاية هذا التاري��خ، قد اأ�سهمت اإىل حد كبري يف 

تراجع اجلامعات العراقية من املراتب املتقدمة 

الت��ي كان��ت تبواأته��ا يف عق��د الثمانين��ات من 

اإىل مرات��ب متوا�سع��ة ج��داً  الع�رصي��ن  الق��رن 

بالوقت الراهن.

ق��د  الع��راق  اأن   )36( اجل��دول  م��ن  يب��دو 

الرتاتبي��ة  م�ست��وى  عل��ى  جامعات��ه  تراجع��ت 

العوملي��ة ب�سكل ملحوظ، حي��ث مل تفلح اأف�سلها 

باحل�سول عل��ى مرتبة اأعلى من مرتبة 6079، 

يف حني تراجعت جامع��ات عريقة مثل جامعة 

املو�سل اإىل املرتب��ة 10738 !. كما اإن العراق 

قد تراجعت جامعاته��ا باملقارنة مع جامعات 

الوط��ن العربي واجلوار، ف�سبقتها دول عربية مل 

تول��د لديها وزارات التعليم العايل اإال بعد عقود 

من والدتها بالعراق، فناحظ اأن اجلامعة التي 

حتت��ل املرتب��ة العا���رصة يف كل م��ن : االأردن، 

وال�سعودي��ة، والبحري��ن تتفّوق عل��ى تلك التي 

احتل��ت املرتبة االأوىل بالعراق. اأم��ا اإذا وجهنا 

اأنظارن��ا باجت��اه جامع��ات دول اجل��وار مثل: 

تركيا واإ�رصائيل ف�سن�ساب ال حمالة بخيبة اأمل 

كبرية جداً!.

اأما اجلدول )38( فيظهر تراتبية اجلامعات 

العراقي��ة داخ��ل ح��دود وزارة التعلي��م الع��ايل 

والبح��ث العلمي. ويبدو وا�سح��ًا اأن اجلامعات 

العريقة مث��ل: جامعة بغداد، وجامعة املو�سل، 

وجامع��ة الب�رصة، قد تراجعت مب�سافات طويلة 

وتركت للجامعات ال�سابة مثل: جامعة الكوفة، 

وجامعات اإقلي��م كرد�ستان لكي ت�سبقها ب�سوط 

بعيد من املراتب. 

االأمر الذي يعطي اإ�سارات �سلبية على �سعيد 

اأداء موؤ�س�س��ات  تقيي��م م�ستوي��ات اجل��ودة يف 

التعليم � العايل بالعراق.
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الطلبة  اإقبال  حجم   .  2  .  3  .  5
على موؤ�س�سات التعليم العايل:

يعتم��د هذا املوؤ�رص ل��دى الكثري من اجلهات 

املتخ�س�س��ة مبراجع��ة ج��ودة التعلي��م الع��ايل 

بو�سف��ه موؤ���رصاً عل��ى قناع��ة ال�سب��اب بوجود 

ج��دوى لالتح��اق مبوؤ�س�س��ة التعلي��م الع��ايل، 

واأن له��ا القدرة عل��ى منحهم مي��زات تناف�سية 

للح�سول على فر�س عمل اأكيدة.

ويتمّي��ز ال�سب��اب العراقي بحر�س��ه ال�سديد 

عل��ى االإقبال بااللتح��اق يف موؤ�س�سات التعليم 

الع��ايل مبختلف م�ستوياته��ا، ويلعب املجموع 
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ال��ذي يح�سلون علي��ه يف االمتحانات النهائية 

للمرحلة النهائية يف التعليم الثانوي دوراً بارزاً 

يف حتدي��د م�س��ار التحاقه��م باالخت�سا�س��ات 

املفتوحة يف هذه املوؤ�س�سات.

وق��د يح�س��ل انخفا���س يف حج��م االإقبال 

ب��ني �سنة واأخ��رى ب�سبب الظ��روف االأمنية غري 

امل�ستق��رة الت��ي قد متنع الطلبة م��ن التنقل بني 

حمافظ��ة واأخ��رى، اأو تاأثر البيئ��ة االقت�سادية 

الت��ي تنعك�س على ق��درة ال�رصيح��ة ذات الدخل 

املح��دود يف اإحلاق اأبنائه��ا بكليات حمددة، اإال 

اأن ه��ذه التاأث��ريات ال ميكن اأن تع��د مبجموعها 

ذات تاأث��ري معنوي عل��ى االإقب��ال املتزايد على 

التعلي��م الع��ايل يف عم��وم الع��راق، يف احل�رص 

وباالأرياف.

الطلب��ة  اأع��داد   )39( اجل��دول  يف  ويظه��ر 

املقبولني يف موؤ�س�سات التعليم العايل بالعراق 

خال ال�سنوات 2008 - 2011، ذكوراً واإناثُا.

وم��ن االأم��ور التي جتل��ب االنتب��اه ارتفاع 

االإن��اث يف اجلامع��ات احلكومي��ة عل��ى  ع��دد 

ح�س��اب الذك��ور )تراوح��ت ن�سب��ة قبوله��ن بني 

51-50.5 %( بينما بقيت ن�سبة قبول الذكور 
يف التعلي��م التقن��ي واالأهل��ي اأعل��ى م��ن ن�س��ب 

قب��ول االإناث )تراوح��ت يف التعليم التقني بني 

61-60 %، ويف الكلي��ات االأهلية بني -68
.)% 71.8

وميك��ن الوق��وف على حجم االإقب��ال الكلي 

من خال مراجعة بيانات اجلدول )40(، والذي 

يظه��ر الع��دد الكلي للطلب��ة املوجودي��ن داخل 

حدود موؤ�س�س��ات التعليم الع��ايل �سمن ال�سقف 

الزمني ذاته.

ويب��دو وا�سحًا اأن هناك زيادة ملمو�سة يف 

اأع��داد الطلب��ة امللتحق��ني بالدرا�س��ة اجلامعية 

ن 
ّ
خ��ال ال�سن��وات االأخرية، بعدم��ا ح�سل حت�س

واال�ستق��رار  املوظف��ني،  مدخ��والت  يف  كب��ري 

التدريجي يف االأو�ساع االأمنية بالباد.

ويف الوق��ت ذات��ه، ت�سه��د الدرا�س��ات العليا 

اإقب��ااًل كبرياً م��ن الطلبة املتقدم��ني، مع زيادة 

ملحوظ��ة يف اأع��داد اخلريج��ني ال��ذي �ساحبه 

تن��ّوع االخت�سا�س��ات االأكادميي��ة املفتوح��ة 

العراق��ي  العراقي��ة، واملجل���س  يف اجلامع��ات 

العراقي��ة  والهيئ��ة  الطبي��ة،  لاخت�سا�س��ات 

للحا�سبات واملعلوماتية � اأنظر اجلدول )41(.

وميك��ن اأن ُيع��زى ذل��ك اإىل �رصي��ان قانون 

اخلدم��ة اجلامعية الذي وّفر للك��وادر اجلامعية 

ممي��زات كب��رية، واأ�سه��م يف حت�س��ني واقعه��م 

االقت�سادي واالجتماعي.

التعليمية: العملية  نتائج   .  3  .  3  .  5
ن�ساطه��ا  التدري�سي��ة  الك��وادر  متار���س 

بالعملي��ة التعليمية �سمن البيئ��ة التي توفرها 

البيئ��ة،  اآث��ار  املوؤ�س�س��ة اجلامعي��ة. وتنعك���س 
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والدور الذي متار�سه الكوادر التدري�سية بالتعليم 

الع��ايل على اأداء الطلبة، والنتائج التي يفلحون 

املعتم��دة  االختب��ارات  �س��وء  يف  بتحقيقه��ا 

باالأق�سام العلمية واالإن�سانية املختلفة.

ويف الوقت ذاته ال ميك��ن اأن نغفل تاأثريات 

البيئ��ة املجتمعاتية، واالقت�سادي��ة للباد وما 

حتمله م��ن اآثار مبا�رصة، واأخ��رى غري مبا�رصة 

على اأداء الطلبة، والكوادر التدري�سية.

فقد غّيب��ت حاوة االإح�سا���س بالنجاح من 

قائمة اهتمامات الكثري من الطلبة اأثناء احلرب 

العراقي��ة � االإيرانية الأنها كان��ت تعني للخريج 

بداي��ة الرحلة اإىل اأر�س املع��ارك الطاحنة على 

جبه��ات القت��ال، مم��ا جع��ل البع���س يتم�س��ك 

بالبق��اء يف املوؤ�س�س��ة اجلامعي��ة ع��ن طري��ق 

ممار�س��ة عملي��ات التاأجي��ل، اأو تعّم��د الر�سوب 

يف حماول��ة لله��روب م��ن االنتق��ال اإىل اأر�س 

املعارك.

املاألوف��ة  غ��ري  واآث��اره  احل�س��ار  وج��اء 

فاأثق��ل الطلب��ة والك��وادر التدري�سي��ة ب��اأمل من 

من��ط جديد نتيج��ة النخفا���س الدخ��ل و�سيق 

مبب��ادئ  االلت��زام  اآث��ار  فا�سمحل��ت  العي���س، 

العملية التعليمية لدى الكثري ب�سبب عدم تكافوؤ 

اجله��د املبذول مع الدخ��ل ال�سهري الذي توفره 

املوؤ�س�سة اجلامعية الأفرادها وكوادرها.

فتحّول التعليم اجلامعي من فر�سة لزيادة 

احل�سيلة املعرفية، وتعميق املهارات واخلربات 

اإىل مظه��ر اجتماعي ال بد منه، فخفت االهتمام 

بالعل��م واملعرفة، واجتهت �رصيح��ة وا�سعة من 
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ال�سب��اب اإىل العم��ل وهج��رت الدرا�س��ة. اأما بعد 

املواطن/املوظ��ف  دخ��ل  ��ن 
ّ
وحت�س االحت��ال، 

)باملقارنة م��ع �سنوات احل�س��ار العجاف( فقد 

تزاي��د االقب��ال عل��ى التعليم اجلامع��ي بو�سفه 

بواب��ة للح�س��ول عل��ى فر�س��ة للعم��ل، بي��د اأن 

تراكم اآث��ار عدم اال�ستقرار االأمني، والتجاذبات 

ال�سيا�سية بني االأح��زاب املتناحرة، قد �ساعدت 

على منو اأمناط جديدة من ال�سلوك ات�سم ال�سباب 

من خالها ب��ا مباالة، وعدم االلتزام بال�سلوك 

اجلامعي. 

فك��رت الغياب��ات، وازدادت ن�سب��ة الطلبة 

املوؤجلني، وك��ر الر�سوب، بع��د اأن تعود الطلبة 

عل��ى الت��ذرع بالو�س��ع االأمن��ي فح��دث خل��ل 

التعليمي��ة،  العملي��ة  اأداء  كب��ري يف م�ستوي��ات 

وامل�ستويات العلمية ملخرجاتها. 

وميك��ن ماحظة ذل��ك من خ��ال البيانات 

ناح��ظ  حي��ث   ،)42( اجل��دول  يف  املودع��ة 

ت�ساعف عدد الرا�سب��ني بني ال�سنوات -2003

الطلب��ة  بع��دد  ملحوظ��ة  زي��ادة  م��ع   ،2012
فق��د  التارك��ني  الطلب��ة  ع��دد  اأم��ا  املوؤجل��ني. 

تناق���س بع��د تعّم��ق القناع��ة ل��دى الكثري من 

الطلب��ة اأن ع��دم احل�سول على �سه��ادة جامعية 

يعني غي��اب اأي فر�سة حمتمل��ة للح�سول على 

وظيف��ة يف القط��اع احلكوم��ي، نتيج��ة لتزاي��د 

اأع��داد اخلريجني، وتناق�س فر�س التعيني، مما 

زاد من وطاأة التناف�س يف �سوق العمل العراقية.

5 . 3 . 4 . االإنتاج العلمي يف موؤ�س�سات 
التعليم العايل والبحث العلمي:

تتوفر اأمامنا طريقتان لبيان االإنتاج العلمي 

يف موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي 

املنت���رصة يف عم��وم الع��راق. االأوىل: م��ن خ��ال 

مراجعة البيانات اخلا�سة بالبحوث والدرا�سات، 

خارج��ه؛  اأو  الع��راق  داخ��ل  املن�س��ورة  والكت��ب 

والثاني��ة: ع��رب اال�ست�سه��ادات املرافق��ة للبحوث 

املن�سورة يف قواعد البيانات العلمية � العوملية.

ظاهرة انخفا�س ح�سيل��ة االإنتاج العلمي، 

والبل��دان  اجل��وار،  دول  م��ع  مقارنته��ا  عن��د 

 100/ �سنوي��ًا  علم��ي  بح��ث   2( املتقدم��ة 

يف  ملح��وظ  انخفا���س  ي�ساحبه��ا  باح��ث(، 

للبح��وث  امل�ساحب��ة    
1
اال�ست�سه��ادات قي��م 

واملطبوع��ات ببلدان الوطن العربي مقارنة مع 

بقية بلدان العامل � اأنظر اجلدول )43(. 

اإنتاجي��ة  ت��دين  جعب��ة  اإىل  اأ�سي��ف  وق��د 

البح��ث العلم��ي يف الع��راق تداعي��ات الظروف 
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ت بها الب��اد خال عقود 
ّ
اال�ستثنائي��ة التي مر

ثاث��ة �سمل��ت حرب��ًا �رصو�س��ًا م��ع اإي��ران، ث��م 

احت��ال الكوي��ت وما تاها من ح��رب عوملية، 

وح�سار خانق يف التاأثري على االإنتاج العلمي، 

كمًا ونوعًا.

واإذا كان��ت الواليات املتح��دة قد بلغت لديها 

قيم��ة معام��ل هري�س خ��ال ال�سن��وات )-1996

 ،750 املتح��دة  واململك��ة   ،1229  )2011
واأملانيا 657، فاإن العراق مل تظفر، وخال البعد 

الزمن��ي ذات��ه، اإال بقيمة متوا�سع��ة للمعامل هي 

)37( وبرتاتبي��ة قدره��ا )148( ب��ني بقية بلدان 

العامل. كما اإنها يف الوقت ذاته اأخفقت يف اللحاق 

ببقية بل��دان الوطن العربي با�ستثن��اء ليبيا التي 

تخّلفت عنها فا�ستقرت يف املرتبة 152.

�سك��ل )44( � ا�ست�سه��ادات االإنت��اج العلمي 

يف الع��راق ودول عربية خمتارة خال ال�سنوات 

.2011  - 1996

يب��دو وا�سح��ًا من بيان��ات اجل��دول اأعاه 

انخفا���س قيم��ة دلي��ل هري���س عل��ى م�ست��وى 

االإنتاج العلمي بالعراق خال ال�سنوات )1996 

- 2011( حي��ث مل تتج��اوز قيمت��ه 37 بينما 

جت��اوز كثري م��ن ال��دول العربي��ة ه��ذه القيمة 

ال�سعودي��ة:114،  الكوي��ت:77،  )�سوري��ا:53، 

م�رص:122(. 

اأم��ا اإذا اأردن��ا التنق��ري يف االخت�سا�س��ات 

باال�ست�سه��ادات  وعاقته��ا  الدقيق��ة  العلمي��ة 

املرجعي��ة يف مادة االإنت��اج العلمي مبوؤ�س�سات 

يف  العلم��ي  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م  وزارة 

الع��راق، فيمكنن��ا مراجع��ة البيان��ات املدرجة 

يف اجل��دول )45(. ويب��دو وا�سح��ًا اأن الفن��ون 

االقت�سادي��ة  والعل��وم  االإن�ساني��ة،  والعل��وم 

وعل��وم  االجتماعي��ة،  والعل��وم  واالإداري��ة، 

احلا�س��وب والربجميات قد متّي��زت بانخفا�س 

كبري على �سعيد قيمة دليل هري�س )بني 1 و5(، 

مم��ا انعك�س عل��ى حم�سلة قيم��ة الدليل لعموم 

االإنتاج العلمي بالعراق.

-  اال�ست�سهادات Citations عبارة عن جمموعة من االإ�سارات املرجعية اإىل املوارد العلمية املطبوعة وغري   1
املطبوعة، وهي و�سف الأبجدية خمت�رصة تلحق يف منت العمل العلمي لاإ�سارة اإىل املدخل امل�ساحب له يف املراجع 

البيبليوغرافية.
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م��ن جه��ة اأخ��رى ف��اإن االنفت��اح العوملي 

املعا���رص، وانت�سار خدمة �سبك��ة االإنرتنيت قد 

منحتنا الفر�سة باعتماد دالئل عوملية، لتحديد 

م�ست��وى، اأو كثاف��ة االإ�سهام ال��دويل يف العلوم 

والتقني��ة، وذلك من خال مراجعة ا�سرتاك اأكر 

من موؤلف، ومن بلدان خمتلفة يف اإعداد الوثيقة 

العلمية/التقنية املن�سورة. 

وي�سه��م هذا املوؤ�رص ببي��ان اأهمية التعاون 

ال��دويل وال��ذي قطفت ثم��اره عرب نت��اج علمي 
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من�سور يف جماالت حم��ددة، ويف بيئات علمية 

لبلدان خمتلفة � اأنظر اجلدول )46(. 

وميك��ن اأن ناح��ظ م��ن بيان��ات اجل��دول 

اجلامع��ات  يف  العلم��ي  النت��اج  اأن   )42(

اأثن��اء  التدريج��ي  بالرتاج��ع  ب��داأ  العراقي��ة 

ن�سوب احل��رب االإيرانية، وتزاي��د هذا الرتاجع 

م��ع احل�س��ار بحي��ث ناح��ظ زي��ادة الرتاجع 

حل��ني ع��ام 2001 حيث بداأ النم��ّو التدريجي 

لي�س��ل يف ع��ام 2008 امل�ستويات التي جنح 

الق��رن  م��ن  الثمانين��ات  عق��د  بتحقيقه��ا يف 

الع�رصين!.

ومما ال �سك فيه اأن الدول العربية جمتمعة، 

والع��راق ب�سورة خا�سة، بحاجة اإىل اأن تغذي 

اخلط��ى باجت��اه تطوي��ر ك��م الوثائ��ق ون�سبة 

امل�ساهم��ة العوملية يف البحث العلمي التي ما 

زالت متوا�سعة ب�سكل ملحوظ. وب�سورة عامة 

اأ�س��ارت الدرا�س��ة الت��ي عاجل��ت ه��ذه امل�ساألة 

)Hanafi&Arvanitis، 2012( اأن ن�سبة 

البح��وث التي �ساه��م باإعداده��ا باحثون من 

بلدي��ن اأو اأكر قد جت��اوزت ن�سبة 36 %. بيد 

اأن ه��ذه الن�سبة قد تكون منخف�سة يف البلدان 

الت��ي يرتفع عدد �سكانه��ا ب�سكل كبري كما هو 

احل��ال علي��ه يف ال�س��ني اأو الهن��د، اأو ترتف��ع 

ببل��دان تت�س��م بعدد حم��دود م��ن ال�سكان كما 

احلال عليه يف اليمن، ودولة االإمارات العربية 

املتحدة.

يف  العراقي��ة  الوثائ��ق  بيان��ات  وتظه��ر 

اجل��دول اأع��اه، ت��دين الفق��رات جمتمع��ة، م��ع 

انخفا���س ملحوظ يف ن�سبة امل�ساهمة العاملية 

الت��ي مل تتجاوز 0.03 % رغ��م العدد املتزايد 

يف موؤ�س�س��ات التعلي��م العلم��ي والبحث العلمي 

مقارن��ة مع بقية الدول العربي��ة التي جتاوزته 

بعدة اأ�سواط.

اأم��ا ح�سيلة النتاج العلم��ي يف املوؤ�س�سات 

اجلامعي��ة حم�سوب��ة عل��ى اأ�سا���س كل مواط��ن 

عراق��ي، وباملقارن��ة مع دول عربي��ة منتخبة، 

فيمك��ن اأن نتابعه��ا يف اجل��دول )48(. ويظهر 
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من بيانات اجل��دول اأن ح�سة املواطن العراقي 

م��ن النتاج العلمي متدنية جداً حيث مل تتجاوز 

2.4 لك��ل مليون مواطن عام 2002 وارتفعت 
اإىل 6.0 ع��ام 2008. يف املقاب��ل ناح��ظ اأن 

هذه االأرقام قد بلغت يف: الكويت 222.5، ويف 

االأردن 101.4، ويف لبنان 80.0.

اأن�سطة مراكز البحث العلمي:  .  4  .  5
متار���س مراك��ز البح��ث العلم��ي املنت���رصة 

يف اجلامع��ات العراقي��ة جمموع��ة متنّوعة من 

االأن�سط��ة البحثي��ة، وباإ�رصاف مبا���رص من قبل 

دائرة البحث والتطوير يف وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي.
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وتوجه مراكز البحث بحوثها باجتاه درا�سة 

الواقع العراق��ي، وال�سعي الإيجاد حلول مل�ساكل 

قائمة، اأو التعاقد مع موؤ�س�سات حكومية لتنفيذ 

م�ساريع تطويرية متنّوعة.

ويظه��ر يف اجل��دول )49( االإنت��اج العلمي 

ملراكز البح��وث يف اجلامعات العراقية، والتي 

ميك��ن اأن ناح��ظ فيها �سح��ة االإنت��اج العلمي 

عل��ى م�ست��وى البح��وث. اأم��ا االأرق��ام الكبرية 

الأع��داد الكت��ب فهو ال ميث��ل كتب��ًا مطبوعة بل 

ميك��ن اأن ن�سن��ف الكث��ري منه��ا عل��ى اأ�سا���س 

كونه��ا كرا�س��ات اإر�سادي��ة ال تتج��اوز ب�سع��ة 

�سفح��ات.

ويف الوقت ذاته ناحظ متّيز مراكز البحوث 

الطبية وال�سيدالنية، ومراكز البحوث االإن�سانية 

باحل�س��ول عل��ى جوائ��ز تقديري��ة م��ن جه��ات 

علمية داخل العراق وخارجه.

وقد وثقت هذه املراكز عاقاتها فيما بينها 

وم��ع موؤ�س�سات بحثية خارج العراق حتت مظلة 

م�ساريع تعاون بحثي على �سكل بعثات بحثية، 

اأو اال�س��رتاك يف اإجناز البحوث بكوادر م�سرتكة 

بني االأطراف � اأنظر اجلدول )50(.

وقد األقت الظروف اال�ستثنائية التي عا�سها 

التع��اون  الع��راق، بظاله��ا، عل��ى م�ستوي��ات 

البحثي ف��ا تكاد م�ستوياته ترق��ى اإىل احلدود 

الدني��ا لطم��وح وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث 

العلمي بهذا امل�سمار.

وُي�س��اف اإىل هذه االأمور ف��اإن التخ�سي�س 

امل��ايل الأن�سطة مراكز البح��ث اجلامعية ما زال 

حم��دوداً وال يتنا�س��ب م��ع حجم الن�س��اط الذي 

متار�س��ه. بي��د اأن ه��ذا االأمر ال يلغ��ي حقيقة اأن 

هناك بع�س مراكز البحوث التي تتمتع بتمويل 

ذات��ي جيد نتيجة حلجم الن�ساطات اال�ست�سارية 

والعق��ود التي اأبرمتها م��ع موؤ�س�سات حكومية � 

اأنظر اجلدول )51(.

التعليم يف ت�سكيل  . دور منظومــة   6
معامل �سوق العمل بالعراق:

ت�ستثمر احلكومة ن�سبة من الناجت االإجمايل 

املحل��ي لدع��م عملية التعليم و�سم��ان م�ستوى 

ر�س��ني م��ن ج��ودة خمرجات��ه م��ن اخلريجني 
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لتوف��ري موارد ب�رصي��ة متتلك ح�سيل��ة معرفية، 

وخربة كافية الإدارة دفة االأن�سطة ال�سائدة داخل 

ح��دود املجتم��ع العراق��ي. وي�ستثم��ر املواط��ن 

يف تعلي��م اأوالده، م��ن خ��ال تخ�سي���س ن�سبة 

حمددة، من مدخوله ال�سهري، ل�سمان ح�سولهم 

على م�ستوى جي��د من التعليم، وملنحهم فر�سة 

للح�سول على موقع يف خارطة العمل، ب�سقيها 

احلكوم��ي واخلا���س، وبدخ��ل ك��اف يوؤمن لهم 

.)MENA، 2008( عي�سة كرمية

وال ميكن لهاتني العمليتني اال�ستثماريتني 

اأن حتقق��ا جناح��ًا ملمو�س��ًا على اأر���س الواقع 

م��ا مل تفل��ح موؤ�س�سات التعلي��م والتعليم العايل 

بتهيئ��ة اخلريج��ني مب�ست��وى يلّب��ي حاج��ات 

�س��وق العمل املحلي��ة، و/اأو قدرة �س��وق العمل 

عل��ى احت��واء اأع��داد اخلريج��ني )م��ن خمتل��ف 

املراحل التعليمية( وتوفري فر�س عمل تتنا�سب 
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م��ع حت�سيله��م العلم��ي، ومهاراته��م، وبدخ��ل 

يلب��ي حاجاته��م املعي�سي��ة. فغي��اب  مرم��وق 

بع���س عنا�رص املعرفة، وامله��ارات يعني عدم 

اإمكاني��ة �س��وق العمل على ا�ستقب��ال اخلريجني 

اجل��دد يف حظريته��ا، كم��ا اإن عدم ق��درة �سوق 

العم��ل على توفري فر�س عم��ل جديدة، وتو�سيع 

دائرة اأن�سطت��ه االقت�سادية، يعني فقدان الكثري 

م��ن ال�سب��اب فر�سة احل�سول عل��ى فر�سة عمل 

منا�سبة.

التنمية  يف  ودوره  التعليم   .  1  .  6
الب�سرية للقوى العاملة:

ب�س��ورة عامة، تتوفر ب��ني اأيدينا جمموعة 

 
1
من املعايري التي تعتمدها املوؤ�س�سات الدولية

يف تقيي��م حج��م امل�ساعي التي يبذله��ا النظام 

التعليمي لارتق��اء مب�ستوى الك��وادر الب�رصية، 

ومن خ��ال الربام��ج واملناه��ج الت��ي يتبناها 

اأثن��اء خمتلف املراح��ل الدرا�سي��ة لتحقيق هذه 

الغاية.

املعاي��ري  ه��ذه  اأه��م  م��ن  ولع��ل 

)MENA،2008(: م�ستويات االإنفاق احلكومي 

الطلب��ة  التح��اق  وم�ستوي��ات  التعلي��م،  عل��ى 

باملراح��ل الدرا�سية، وعدد ال�سنوات املدر�سية/

اجلامعية. وتظهر الدرا�سة التي قام بها برنامج 

االأمم املتح��دة للتطوي��ر، والدرا�س��ة التي قامت 

به��ا وزارة التخطي��ط � العراقي��ة لتقيي��م واق��ع 

 )MOP، 2008( املوارد الب�رصي��ة- العراقية

اأن متو�س��ط االإنف��اق احلكوم��ي قد بل��غ حواىل 

5.1 %، وه��ي ن�سب��ة قد جتاوزته��ا كثري من 
الدول العربية. اأما ن�سب��ة امللتحقني باملدار�س 

فق��د بلغ��ت 59 %، يف حني يبل��غ متو�سط هذا 

املوؤ�رص يف ال��دول العربية 66 %، واأن متو�سط 

عدد ال�سن��وات التي يق�سيها الطالب يف التعليم 

ه��ي 10 �سن��وات بينما تزي��د القيم��ة على 10 

�سن��وات يف متو�س��ط م��ا حققته ال��دول العربية 

بهذا امل�سمار � اأنظر اجلدول )52(. 

ووف��ق الت�سنيف املعتمد لدى منظمة االأمم 

املتح��دة يقع الع��راق يف مرتبة تنمي��ة ب�رصية 

متو�سط��ة، بعدما احتل املرتب��ة 131 على �سّلم 

الرتاتبية العوملية الذي ي�سم 187 بلداً.

اأما اإذا اأردنا مراجعة دليل التنمية الب�رصية 

وفق ما مت حتقيقه على �سعيد العملية التعليمية 

بالعراق، فيمكن اأن نراجع البيانات يف اجلدول 

)53(، وال��ذي يظهر بجاء تراج��ع دور العملية 

التعليمي��ة بالع��راق وذل��ك لع��دم قدرته��ا على 

الدولية  املوؤ�س�سات  من  وغريها   ،UNESCO اليون�سكو  ومنظمة   ،World Bank الدويل  البنك  مثل    -  1
املرموقة.
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حتقي��ق نتائج جي��دة، مقارن��ة م��ع متو�سط ما 

حققته الدول العربية جمتمعة، اأو مبفردها بهذا 

امل�سمار.

وي�سعى العراق جاهداً للحاق بامل�ستوى 

ال��ذي حققت��ه بقي��ة البل��دان العربي��ة، من 

خال تبن��ي �سل�سلة من الربامج التطويرية، 

واإح��داث اإ�ساحات يف الكث��ري من جوانب 

املنظوم��ة التعليمي��ة بالعراق، بي��د اأنها مل 

تفل��ح لغاي��ة هذا التاري��خ يف حتقيق طفرة 

نوعي��ة ترق��ى ب��ه اإىل املرتب��ة الت��ي يبغي 

نوالها � اأنظر اجلدول )54(.

العراقية: الب�سرية  املوارد  جودة   .  2  .  6
ُتعد جودة املوارد الب�رصية التي يتم اإعدادها 

داخل حدود املوؤ�س�سات التعليمية من املوؤ�رصات 

املهم��ة الت��ي توفر لن��ا �سورة وا�سح��ة املعامل 

عن الق��درة التناف�سية لهذه املوارد يف احل�سول 

عل��ى فر���س منا�سبة يف �س��وق العم��ل، اإ�سافة 

اإىل توف��ري قناع��ة لدى �سّناع الق��رار يف زيادة 

حجم اال�ستثمار يف قطاع التعليم نتيجة جلودة 

خمرجاته، والدور ال�سليم الذي ميكن اأن متار�سه 

يف االأن�سطة التنموية ال�سائدة يف الباد.

تتوف��ر ب��ني اأيدين��ا جمموع��ة متنّوعة من 

املوؤ�رصات، التي تعتمد دوليًا يف تقييم م�ستوى 

اجلودة املتحقق عن العملية التعليمية، حاولنا 

انتخاب ما نراه منا�سبًا لو�سف هذه احلالة يف 

البيئة العراقية.

6 . 2 . 1 .  م�ستويات انت�سار االأمية 
يف �سريحة ال�سباب:

تع��د ظاه��رة االأمي��ة عقب��ة اأ�سا�سي��ة تقف 

قبال��ة عملية التنمية بجميع م�ساراتها، اإ�سافة 

اإىل كونها ت�سّكل تهديداً لعملية االلتزام بربامج 

حت��ّول املجتمع العراقي نح��و جمتمع املعرفة، 

و�سمان قدرة املواط��ن على امل�ساهمة الفاعلة 



313313ملف العراق

ق
را

ـــ
ـــ

ـع
الـ

م�ؤ�س�سة الفكر العربي

واملعرفي��ة، مبختل��ف  املعلوماتي��ة  باأن�سطت��ه 

م�ستوياتها. 

لقد ك��ان العراق من ال��دول العربية الرائدة 

عل��ى طري��ق احت��واء االأمي��ة، م��ع ال�سع��ي اإىل 

اإلغ��اء ح�سورها يف املجتم��ع العراقي، يف عقد 

ال�سبعينات من القرن الع�رصين حتت مظلة حملة 

مكافحة االأمية التي تبنتها احلكومة على جميع 

امل�ستوي��ات. بي��د اأن النتائ��ج االإيجابي��ة الت��ي 

حتققت ب��داأت تخفت وع��اودت االأمية بالبزوغ 

 
ّ
يف الع��راق، يف ظل احل��روب واحل�سار الذي مر

به العراق، ثم �سن��وات االحتال، وما تاها من 

مراح��ل ع��دم اال�ستقرار االأمني، فع��اودت ن�سب 

الذي��ن ال يح�سن��ون القراءة، لدى فئ��ات ال�سباب 

بالنمّو تدريجيًا.

ُيع��د م�ست��وى انت�س��ار االأمية ب��ني البالغني 

م��ن املوؤ���رصات املهمة جلودة امل��وارد الب�رصية 

ورغ��م   .)UNESCO، 2012( الب��اد  يف 

زي��ادة ن�سب التحاق االأطفال يف مرحلة التعليم 

ن�سب��ة  زال��ت  م��ا  الع��راق،  بعم��وم  االبتدائ��ي، 

البالغ��ني الذي��ن ال يلّم��ون بالق��راءة والكتابة، 

مرتفع��ة يف العراق وعموم البل��دان العربية، اإذا 

ما قورنت مع مناطق اأخرى مثل: بلدان اأمريكا 

 � )MENA،2008(الاتيني��ة، و���رصق اآ�سي��ا

اأنظر اجلدول )55(. 

ومما ال ري��ب اأن ارتفاع ن�س��ب ال�سباب 

��ون بالق��راءة والكتابة ي�سكل 
ّ
الذي��ن ال يلم

عقبة اأمام ا�ستقطابهم من قبل �سوق العمل، 

فيقلل من قدرتهم على التناف�س باحل�سول 

عل��ى فر�سة منا�سبة والئقة، كما اإنه ي�سكل 

)عل��ى �سعيد التخطي��ط لالتحاق مبجتمع 

املعرف��ة( عقبة اأك��رب، الأن ذل��ك يعني عدم 

ق��درة هذه ال�رصيحة الوا�سعة على التوا�سل 

نات املجتمع اجلدي��د، اأو احل�سول 
ّ
م��ع مكو

يقدمه��ا  الت��ي  الفري��دة  اخلدم��ات  عل��ى 

للمواطنني.

الثانوي: التعليم  . جودة   2  .  2  .  6
اعتمدت كثري من دول ال�رصق االأو�سط، �ساأن 

عدد كبري من بلدان العامل، اختبارين اأ�سا�سيني 

لتحديد معامل جودة التعليم الثانوي، هما:

يف  الدولي��ة  االجتاه��ات  اختب��ار   .1
 TIMSS:( والعل��وم  الريا�سي��ات  درا�س��ة 

ك��ان العراق م��ن ال��دول العربية 

الرائدة على طريق احتواء االأمية، 

م��ع ال�سع��ي اإىل اإلغ��اء ح�سورها 

يف املجتم��ع العراق��ي، يف عق��د 

ال�سبعين��ات من الق��رن الع�رصين 

حتت مظلة حملة مكافحة االأمية 

الت��ي تبنتها احلكومة على جميع 

النتائ��ج  اأن  بي��د  امل�ستوي��ات. 

االإيجابي��ة الت��ي حتقق��ت ب��داأت 

تخفت وع��اودت االأمية بالبزوغ 

احل��روب  ظ��ل  يف  الع��راق،  يف 

واحل�سار ال��ذي مّر به العراق، ثم 

�سن��وات االحتال، وما تاها من 

مراحل عدم اال�ستقرار االأمني.
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Trends in International Math-

وال��ذي   ،)ematics & Science Study
ُيعد معي��اراً مهمًا مل�ست��وى الدرا�سة يف مادتي 

الريا�سيات والعلوم.

ال��دويل  التقيي��م  برنام��ج  اختب��ار   .2
 PISA: Programme for( للطلب��ة 

International Student Assess-

النعكا�س��ات  معي��اراً  ُيع��د  وال��ذي   ،)ment
الدرا�س��ة على الطلبة الذين بلغ��ت اأعمارهم 15 

عامًا.

بي��د اأن م��ا يوؤ�س��ف ل��ه ه��و غي��اب ح�سور 

بيانات عن هذين املوؤ�رصين يف كثري من وثائق 

البل��دان العربي��ة )منه��م الع��راق( لع��دم تبن��ي 

املوؤ�س�س��ات الرتبوي��ة هذه االختب��ارات لتقييم 

اأداء طلبة التعليم الثانوي لديهم. 

. التخ�س�سات االأكادميية   3  .  2  .  6
التي يقبل عليها الطلبة:

الطلب��ة  ع��دد  يح��دد  ال��ذي  املوؤ���رص  ُيع��د 

االخت�سا�س��ات  خمتل��ف  يف  امللتحق��ني 

املفتوح��ة  والهند�سي��ة  العلمي��ة  االأكادميي��ة 

يف اجلامع��ات العراقي��ة اإىل ع��دد امللتحق��ني 

باالخت�سا�سات االإن�سانية والعلوم االجتماعية 

دلي��ًا اإ�سافيًا على جودة املوارد الب�رصية التي 

تتخرج من موؤ�س�سات التعليم العايل بالعراق.

وتكم��ن الفر�سي��ة الت��ي ترب��ط قيم��ة ه��ذا 
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املوؤ�رص بج��ودة املوارد الب�رصية، لكون خريجي 

االأق�س��ام العلمي��ة واملهند�س��ني ي�سكل��ون ن��واة 

التنمي��ة االقت�سادي��ة يف الب��اد، بينما يقت�رص 

الدور ال��ذي متار�سه االخت�سا�س��ات االإن�سانية 

على التنمية االجتماعية والثقافية.

م��ن  ا�ستقيناه��ا  الت��ي  البيان��ات  وتظه��ر 

اإح�سائيات وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

حول توّزع الطلب��ة امللتحقني باالخت�سا�سات 

االأكادميي��ة املفتوحة � اأنظر اجل��دول )56(، اأن 

عدد الطلب��ة امللتحقني بالتخ�س�س��ات العلمية 

للعام الدرا�س��ي 2012 قد بلغ 80،632 طالبًا 

وطالبة )47،530 م��ن الذكور، و33،102 من 

االإناث(، اأما عدد الذين اأقبلوا على التخ�س�سات 

االإن�ساني��ة فق��د بل��غ 42،563 طالب��ًا وطالبة 

)18،674 من الذكور و23،889 من االإناث(.

وبناًء على هذه البيانات فاإن العراق ميتلك 

عن���رصاً اإ�سافيًا جلودة م��وارده الب�رصية ب�سبب 

تفوق ن�سب��ة امللتحقني من الطلب��ة يف االأق�سام 

العلمية والتقني��ة )65.45 %( على امللتحقني 

باالخت�سا�سات االإن�سانية )34.55 %(.

بالعراق: العمل  �سوق  خ�سائ�ض   .  3  .  6
قب��ل اأن نناق���س خ�سائ���س �س��وق العم��ل 

بالع��راق، من ال�رصوري مطالع��ة هيكلة �سكان 

الع��راق وفق الفئ��ات العمري��ة املختلفة، والتي 

�ستوفر لدين��ا فهمًا بخ�سائ�س��ه املميزة � اأنظر 

اجلدول )58(.

ويب��دو وا�سح��ًا اأن الفئ��ة العمري��ة التي يزيد 

عمره��ا عل��ى 15 عام��ًا ت�سك��ل الن�سب��ة االأكرب يف 

املجتم��ع العراق��ي. م��ن جهة اأخ��رى ف��اإن العراق 

رغم كونه بلداً غني��ًا بالروات النفطية، فقد عا�س 

ب�سع��ة عقود م��ن تاريخ��ه احلديث يف ظ��ل نظام 

ا�سرتاكي، غّي��ب دور القطاع اخلا���س ب�سكل الفت 

للنظ��ر بعدما ابتلعت املوؤ�س�س��ات احلكومية جميع 

وال�سناعي��ة،  والزراعي��ة،  االقت�سادي��ة  االأن�سط��ة 

واالجتماعي��ة، ومل ت��دع �س��وى ن�ساط��ات �سغرية 

ال ترق��ى اإىل م�ستوي��ات اال�ستثم��ار ال��ذي يح��ّرك 

منظوم��ة االقت�س��اد الداخل��ي عل��ى الت��وازي م��ع 

القطاع العام.

وقد انعك�س��ت اآثار هذا النمط غري املتوازن 

يف البيئ��ة االقت�سادي��ة العراقي��ة عل��ى �سوق 
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العم��ل، فقللت من الدور الذي ميكن اأن ميار�سه 

القطاع اخلا�س يف توفري فر�س عمل منا�سبة 

وكافي��ة لل�سب��اب، فاقت���رصت الفر���س عل��ى 

مه��ن خدمي��ة متوا�سع��ة، بينما لع��ب القطاع 

احلكومي الدور االأ�سا�س يف توظيف ال�سباب يف 

جماالت متع��ددة، وباأجور جيدة. وكان لتطور 

ال�سناع��ة النفطي��ة وتزاي��د الن��اجت االإجمايل � 

الريع��ي للب��اد دوراً مهم��ًا يف توجه احلكومة 

نح��و اإن�ساء م�ساريع تنموي��ة عماقة يف بداية 

عقد ال�سبعينات من الق��رن الع�رصين، بحيث مل 

تعد العمالة املحلي��ة كافية لتلبية احتياجات 

امل�ساري��ع اجلديدة، االأمر ال��ذي جعل احلكومة 

تتجه نحو ما عرف بنه��ج "التعيني املركزي" 

الذي �سابه اإىل حد كبري التجنيد االإلزامي بحيث 

تقوم الدولة بتوزيع اخلريجني بح�سب حاجات 

�سوق العمل بالقطاع احلكومي، وب�رصف النظر 

عن رغباتهم.

ومع مرور الزمن منت اأعداد املوارد الب�رصية 

يف املوؤ�س�س��ات احلكومية ب�سك��ل كبري، واأ�سبح 

�سوق العم��ل مرتبط��ًا ارتباطًا جوهري��ًا بتلبية 

حاجات الدول��ة، وغابت عن اأذه��ان العراقيني 

اأدبي��ات البحث عن فر�سة عم��ل كما هو احلال 

يف بل��دان اجلوار، اأو الع��امل، فاأ�سبحت جحافل 

اخلريجني تتوجه نحو م��لء الفراغ، ومبجاميع 

كبرية يف امل�ساريع اجلديدة. 

ومل حت��دث احل��رب االإيراني��ة تغي��رياً كبرياً يف 

هيكل��ة �س��وق العم��ل، وم�ساراته��ا، بي��د اأن التغيري 

الكبري ح�سل بعيد احتال الكويت، وفر�س احل�سار، 

عندم��ا توقف��ت االآل��ة االقت�سادية للب��اد، وغابت 

امل�ساري��ع اال�سرتاتيجي��ة، وتناق���س دخل املوظف 

احلكوم��ي بحي��ث مل يع��د يكف��ي ق��وت ي��وم واحد. 

فربزت عل��ى ال�سطح الهجرة املعاك�س��ة من القطاع 

احلكوم��ي اإىل القط��اع اخلا���س وك��ادت اأن تخل��و 

موؤ�س�س��ات التعليم من كوادره��ا، وهاجر الكثريون 

خارج الباد للبحث عن فر�س عمل منا�سبة.

وبع��د ن�س��وب الكث��ري م��ن م��وارد القط��اع 

اخلا���س يف الن�س��ف االأول من عق��د الت�سعينات 

ع��اود ال�سباب توجهه��م نحو القط��اع احلكومي، 

بعدم��ا �سّحت فر�سة الك�س��ب يف القطاع اخلا�س، 

بي��د اأن الزي��ادة يف ع��دد ال�سك��ان، وزي��ادة عدد 

اخلريج��ني م��ن املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة املختلفة 

مل توف��ر فر�س��ة �سانح��ة الحتوائهم فبقي��ت اآثار 

البطالة و�سحة فر�س العمل � اأنظر اجلدول )59(.

وبقيت �سوق العمل بحاالت منّوها املحدود 

بعد احتال العراق، ال�ستمرار غياب الدور الذي 

ميك��ن اأن ميار�سه القط��اع اخلا�س، ب�سبب عدم 

اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني، ومل تفلح القوانني 

اجلدي��دة، مثل قانون اال�ستثم��ار يف جذب عدد 

كاف م��ن امل�ستثمرين )املحلي��ني اأو االأجانب( 

الإحداث طف��رة يف اأعداد فر�س العمل املتوفرة. 

من اأجل هذا بقيت ن�سب ح�سور القوى العاملة، 

والتوظيف يف �سوق العم��ل العراقية كما كانت 

مل حت��دث احل��رب االإيرانية تغيرياً 

العم��ل،  �س��وق  كب��رياً يف هيكل��ة 

التغي��ري  اأن  بي��د  وم�ساراته��ا، 

احت��ال  بعي��د  ح�س��ل  الكب��ري 

الكويت، وفر���س احل�سار، عندما 

توقف��ت االآل��ة االقت�سادية للباد، 

وغاب��ت امل�ساري��ع اال�سرتاتيجية، 

وتناق�س دخل املوظف احلكومي 

بحي��ث مل يع��د يكف��ي ق��وت ي��وم 

واحد. فربزت على ال�سطح الهجرة 

املعاك�س��ة من القط��اع احلكومي 

وك��ادت  اخلا���س  القط��اع  اإىل 

اأن تخل��و موؤ�س�س��ات التعلي��م م��ن 

كوادرها.
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عليه يف عقد الثامنين��ات من القرن الع�رصين! � 

اأنظر اجلدول)60(.

وبقي العراق مرتاجعًا بكثري من اخلطى عن 

الكث��ري من ال��دول العربية النفطي��ة، ال بل وغري 

النفطي��ة -اأنظ��ر اجل��دول )61(، وذل��ك ب�سب��ب 

غياب �سيا�سة وا�سحة، ومدرو�سة ل�سوق العمل، 

وكيفي��ة تنمية الفر�س بطريق��ة متوازنة، تاأخذ 

بع��ني االعتبار جممل االأن�سط��ة ال�سائدة للباد، 

م��ع ال�سم��ور الكب��ري يف من��و اأن�سط��ة القط��اع 

اخلا�س.
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وتتباي��ن فر���س العم��ل بح�س��ب التح�سيل 

العلم��ي لل�سب��اب، وبح�س��ب اجلن���س يف عم��وم 

الع��راق. حيث ياحظ اأن ن�س��ب فر�س التوظيف 

تتزاي��د م��ع االرتق��اء بالتح�سي��ل العلم��ي، فا 

تزي��د ن�سب��ة الفر���س للق��وى العامل��ة االأمي��ة 

عل��ى 27.7 %، بينم��ا ت�س��ل ن�سبته��ا ملن يلّم 

بالق��راءة والكتاب��ة اإىل 41.4 %، وت�سل ن�سبة 

خريج��ي املرحلة االإعدادي��ة اإىل 51.8 %، يف 

ح��ني ترتفع ه��ذه الن�سبة ل��دى احلا�سلني على 

اأنظ��ر   �  %  89.2 اإىل  اجلامعي��ة  ال�سه��ادات 

اجلدول )62(.

تنه���س احلكوم��ة والقط��اع الع��ام مبهم��ة 

توظيف 40 % من املواطنني العراقيني، بينما 

يعمل البقي��ة يف القطاع اخلا���س، اأو حل�سابهم 

ال�سخ�سي. وتوظ��ف احلكومة 45 % من جميع 

الق��وى العاملة يف املناطق احل�رصية، و28 % 

الريفي��ة )�سبك��ة،  م��ن العامل��ني يف املناط��ق 

.)2011

اأم��ا القطاعات التي يلتح��ق بها املوظفون 

يف عموم العراق، فيمكن مراجعتها يف اجلدول 

)63(، والذي تتباين فيها ن�سبة ح�سور الذكور، 

واالإناث بح�سب كل قطاع من هذه القطاعات.

تواجــه  التــي  التحديــات  اأهــم   .  7
النظام التعليمي ـ العراقي:

التحتي��ة  البني��ة  واق��ع  مراجع��ة  اأظه��رت 

للتعلي��م، وهيكل��ة موؤ�س�سات��ه، وتقيي��م اأدائ��ه، 

وم�ساح��ة اخلارط��ة اجلغرافي��ة الت��ي ي�ستوطن 

عل��ى رقعته��ا اجلغرافي��ة، اإن هن��اك حزمة من 

التحدي��ات التي ت�سخ���س اإزاء النظام التعليمي 

اإىل  را�سخ��ة  حاج��ة  وج��ود  م��ع  الع��راق،  يف 

مواجهته��ا من خال �سياغة خطط قادرة على 

النهو���س به، واالرتقاء مب�ستوياته اإىل م�ستوى 

ر�س��ني يتنا�سب مع متطلب��ات الع�رص احلديث، 

ومع م��ا جنحت بع�س دول اجل��وار يف حتقيقه 

بهذا القطاع احليوي.
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البداي��ة  من�سّب��ًا يف  اهتمامن��ا  ك��ان  واإذا 

ح��دود  داخ��ل  ن�س��اأت  الت��ي  التحدي��ات  عل��ى 

املوؤ�س�س��ة التعليمي��ة ذاته��ا، والبيئ��ة العراقية، 

والت��ي حت��دد مام��ح التحدي��ات الداخلية التي 

ت�سخ�س اأم��ام هذه املنظومة، فم��ن ال�رصوري 

اأال نغف��ل التحديات التي بات��ت تفر�سها البيئة 

العوملي��ة املعا���رصة، حي��ث ت��ربز التغي��ريات 

احلا�سم��ة الت��ي ع�سف��ت بالع��امل من��ذ بداي��ة 

االألفي��ة اجلدي��دة، عندما ب��رزت بق��وة مفاهيم 

جدي��دة، فر�ست هيمنتها على العامل املعا�رص : 

كالعوملة، واحل�سور الفاعل الأدوات املعلومات 

وجمتم��ع  املعرف��ة،  واقت�س��اد  واالت�س��االت، 

املعرف��ة، والت��ي باتت ت�سك��ل منطًا جدي��داً من 

التحدي��ات االإ�سافي��ة ينبغ��ي اأن توؤخ��ذ بع��ني 

االعتب��ار عن��د �سياغ��ة ال�سيا�س��ة التعليمي��ة � 

املعا���رصة، ل�سم��ان تر�سي��خ ج�س��ور التوا�سل 

مع املجتم��ع املعا���رص، حيث اأ�سح��ى امتاك 

التناف�سي��ة  املي��زة  واملعرف��ة،  املعلوم��ات 

اجلوهري��ة، واملوؤ���رص االقت�س��ادي ال��ذي يحدد 

راأ�س مال االأمم ومظاهر تفوقها.

عوملية: ـ  خارجية  حتديات   .  1  .  7
ت�سخ���س اأم��ام النظ��ام التعليم��ي بالعراق 

جمموعة متنّوع��ة من التحدي��ات. ن�ساأ بع�سها 

��خ ح�سوره��ا 
ّ
ع��ن البيئ��ة العوملي��ة الت��ي تر�س

بعدم��ا هيمنت اأدوات املعلوم��ات واالت�ساالت 

واأحكمت قب�ستها على عموم عاملنا املعا�رص، 

فتحّول��ت بلدان االأر�س اإىل قرية عوملية ي�سافر 

يف كياناته��ا �سي��ل معلومات��ي ب��ات يفر���س 

�سلطته على جميع اأن�سطة املجتمع وموؤ�س�ساته.

ويف الوق��ت ذاته، ظه��رت مب��ادئ جديدة، 

مثل اقت�س��اد املعلومات، وجمتمع املعلومات، 

ث��م �سهدت قف��زة نوعية نحو اقت�س��اد املعرفة، 

وجمتم��ع املعرف��ة، يف مرحل��ة جدي��دة لتلبية 

احلاج��ات اجلديدة التي بات��ت تفر�سها جدلية 

ح�س��ور العومل��ة يف جمتمعنا املعا���رص. فبداأ 

هرع��ت  حقيق��ة  اإىل  ليتح��ول  ينم��و  املفه��وم 

الدول املتقدم��ة اإىل ترجمتها اإىل واقع اأ�سحى 

يتلم�س��ه امل��رء يف ب��روز كيان��ات جدي��دة يف 

البيئة االجتماعي��ة واالقت�سادية بهذه البلدان، 

وجمموعة من الدول العربية التي مّهدت اأدوات 

االت�سال دخ��ول الن�سق اجلديد اإىل جمتمعاتها، 
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مع تعميق التحدي اأمام موؤ�س�ساتها املختلفة.

ويف الوق��ت ذاته توج��د حتديات من خارج 

النظ��ام التعليمي��ة، ق��د ن�س��اأت م��ن التداعيات 

التي باتت تفر�سه��ا اخل�سائ�س الفريدة للبيئة 

العراقي��ة، ب�سقيه��ا االجتماع��ي واالقت�س��ادي، 

اإ�ساف��ة اإىل �س��وق العم��ل الذي يرتب��ط ارتباطًا 

حميمًا مبخرج��ات العملية التعليمية من موارد 

ب�رصية، وبكافة املراحل.

و�سنحاول يف هذه الفقرة اأن نتوقف عند كل 

موؤثر من هذه املوؤثرات لنحدد طبيعة التحديات، 

متهيداً لفقرة اأخرى �سنحاول من خالها اإيجاد 

حلول وخمارج لهذه التحديات.

العوملة: تيار   .  1  .  1  .  7
نت��اج  ع��ن  عب��ارة  بب�ساط��ة،  العومل��ة، 

طبيع��ي للدور الذي مار�ست��ه اأدوات املعلومات 

واالت�س��االت يف ح�سور منط جديد من التكامل 

العاملي نتيجة للم�ساركة املفتوحة يف: االأفكار، 

واملنتجات، وامل�سال��ح االقت�سادية، والثقافة. 

وق��د اأ�سهم ح�س��ور ه��ذه االأدوات يف زوال اآثار 

احل��دود اجلغرافي��ة، والهيمن��ة ال�سيا�سي��ة التي 

تفر�سه��ا الدول، و�سي��ادة دور �سبكة االإنرتنيت 

املاموثية، مم��ا فتح اآفاقًا جديدة ومّهد الطريق 

اأم��ام ظهور ن�سي��ج جدي��د، واآلي��ات م�ستحدثة، 

االجتماعي��ة،  النظ��م  ب��ني  التوا�س��ل  اأتاح��ت 

عل��ى  واالأف��راد،  واملعرفي��ة،  واالقت�سادي��ة، 

امل�ست��وى العوملي، ودون وج��ود معيقات اأمام 

امت��داد ن�سيج التوا�سل الرقم��ي بني جميع هذه 

الكيانات.

التداعي��ات  اإح��دى  ف��اإن  عام��ة،  ب�س��ورة 

الطاغ��ي  ن�س��اأت ع��ن احل�س��ور  الت��ي  املهم��ة 

للعومل��ة، يف ع�رصنا الراهن، ه��ي التاأكيد على 

ال��دور الذي ميك��ن اأن متار�س��ه املعرف��ة، اأثناء 

عملية ا�ستخا�سها م��ن مواردها املعلوماتية، 

والفر�س املتاحة الإعادة اإنتاجها، وتوفري قيمة 

اقت�سادي��ة م�سافة، متنح االأف��راد واملوؤ�س�سات 

فر�سة احل�سول على ميزات تناف�سية م�ستدامة، 

متى امتلكوا مواردها، واالأدوات واالآليات التي 

ت�ستخدم ملعاجلتها واإعادة اإنتاجها من املوارد 

ذاتها )الرزو، 2012(.

اأطلق على املجتم��ع الذي ترعرع يف تربته 

فر�ست��ه  ال��ذي  املع��ريف  االقت�س��ادي  الن�س��ق 

العومل��ة، ا�سط��اح جمتم��ع املعرف��ة. وب��داأت 

ه��ذه الهيكل��ة املجتمعاتي��ة امل�ستحدثة تطالب 

مبي��زات وخ��ربات م��ن من��ط جدي��د للمواطنني 

الذي��ن ي�سكلون حلمة املجتمع اجلديد. وقد هرع 

البن��ك ال��دويل اإىل و�س��ع معاي��ري دقيقة، حتدد 

م�ست��وى انتم��اء اقت�س��ادات ال��دول اإىل �ساحة 

اقت�س��اد املعرف��ة اجلديد، فظهر دلي��ل املعرفة 

ودلي��ل   ،)KI( Knowledge Index
 )KEI( Knowledge املعرف��ة  اقت�س��اد 

Economy Index اللذان باتا يعربان عن 
املرتبة التي بلغها املجتمع، وم�ستوى ح�سوره 

يف بيئة اقت�ساد املعرفة اجلديد.

والع��راق، مل يك��ن حمظوظ��ًا يف ممار�س��ة 

حّقه باحل�س��ول على مقومات جمتمع املعرفة، 

اأو تر�سي��خ عنا���رص اقت�س��اد املعرف��ة، ذلك اأن 

ظهور ه��ذا الن�سق اجلدي��د، ون�سوجه، قد ح�سل 

خال حقبة احلروب واحل�سار الذي اأثقل كاهل 

ميزانية العراق، وجعل م�سارات االإنفاق تتحدد 

بال�رصوري��ات، مم��ا اأ�سه��م يف تاأخ��ري و�سول 

املعلوم��ات  )اأدوات  اجلدي��د  املجتم��ع  اأدوات 

واالت�ساالت ICT(، حتى بدايات عام 2004، 

م��ع غياب �سبه تام للبني��ة التحتية للمعلومات 

واالت�ساالت)التي تقادم��ت اأو دمرتها احلروب 

واآثار احل�س��ار( والتي تعد الركي��زة االأ�سا�سية، 

والبيئ��ة التي ترتع��رع يف ن�سيجه��ا االت�سايل، 

اأن�سطة جمع امل��وارد املعلوماتية، وا�ستخا�س 

املعرفة، واإعادة معاجلتها، وحفظها، وتداولها 

داخل حدود املجتمع اجلديد.

ويظه��ر اجل��دول )64( ال�سم��ات االأ�سا�سي��ة 

للبني��ة التحتي��ة للمعلوم��ات واالت�س��االت يف 

الع��راق، والتي مل تلق التطّور ال��ذي بلغته كثري 

يف  حمظوظ��ًا  يك��ن  مل  الع��راق، 

ممار�س��ة حّق��ه باحل�س��ول عل��ى 

اأو  املعرف��ة،  جمتم��ع  مقوم��ات 

تر�سي��خ عنا�رص اقت�ساد املعرفة، 

ذل��ك اأن ظهور ه��ذا الن�سق اجلديد، 

ون�سوجه، ق��د ح�سل خال حقبة 

احلروب واحل�سار الذي اأثقل كاهل 

ميزاني��ة العراق، وجع��ل م�سارات 

بال�رصوري��ات،  تتح��دد  االإنف��اق 

و�س��ول  تاأخ��ري  يف  اأ�سه��م  مم��ا 

)اأدوات  اجلدي��د  املجتم��ع  اأدوات 

 ،)ICT واالت�س��االت  املعلومات 

حت��ى بداي��ات ع��ام 2004، م��ع 

غي��اب �سب��ه ت��ام للبني��ة التحتية 

للمعلومات واالت�ساالت.
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م��ن دول اجلوار، ب�سبب الظ��روف التي ذكرناها 

اآنف��ًا، الأن وعليه ميكننا القول اإن العراق ما زال 

يعي�س فجوة رقمي��ة خانقة، باتت ت�سكل حتديًا 

اإ�سافي��ًا للموؤ�س�سة التعليمي��ة عندما تخطط يف 

زج التقنيات املعلوماتية يف العملية التعليمية 

يف �سعيه��ا احلثي��ث لتج��اوز حمنته��ا القائمة، 

اأدائه��ا وف��ق املب��ادئ  واالرتق��اء مب�ستوي��ات 

التناف�سية املعا�رصة.

على �سعيد اآخر، يربز كل من دليل املعرفة، 

ودليل اقت�سادها، بو�سفهما من اأهم املقايي�س 

التي حتدد م�ستويات التحاق البيئة االقت�سادية 

للب��اد بالبيئ��ة الرقمي��ة التي جاء به��ا الن�سق 

العومل��ي )اقت�س��اد املعرفة(، حي��ث تتحدد من 

خال عنا�رص معايريه املوؤ�رصات االآتية:

a  توف��ر االإط��ار والهيكل��ة االقت�سادية � 
املوؤ�س�ساتي��ة التي متنح احلواف��ز املنا�سبة 

لتوليد املعرفة، وا�ستخا�سها من مواردها، 

ون�رصه��ا داخ��ل ح��دود املجتم��ع اجلدي��د، 

وا�ستخدامه��ا ب�سك��ل �سلي��م لرت�سي��خ النمّو 

االقت�سادي وزيادة الروة الوطنية.

اأح�س��ن  ق��د  ب�رصي��ة  م��وارد  وج��ود    a
معرفي��ة  بح�سيل��ة  وتزويده��ا  تعليمه��ا، 

ر�سين��ة، تدعمها مهارات وخربات، جتعلها 

ق��ادرة على ممار�سة اأن�سطة: توليد املعرفة، 

وا�ستخدامه��ا، واإع��ادة اإنتاجه��ا، باآلي��ات 

تك�سب املجتمع �سمات تناف�سية مميزة.

a  ح�س��ور منظوم��ة متكامل��ة لرعاي��ة 
االبتكار، يتاأل��ف ن�سيجها من جمموعة من 

ال�سبك��ات املتاحمة للرتابط��ات املعرفية 

والتنظيمي��ة ب��ني املوؤ�س�س��ات احلكومي��ة، 

واجلامع��ات،  العلم��ي،  البح��ث  ومراك��ز 

م��ن  وغريه��ا  اال�ست�ساري��ة،  والهيئ��ات 

املنظم��ات التي متار�س دوراً فاعًا يف منّو 

احل�سيل��ة املعرفي��ة، ومتتل��ك ق��درة فاعلة 

عل��ى التكّيف مع حاج��ات ال�سوق املحلية، 

ومتار���س عملي��ة حتويل املعرف��ة اإىل �سلع 

وخدمات متتلك قيمة اقت�سادية بال�سوق.

a  توف��ر بني��ة حتتية متما�سك��ة الأدوات 
املعلوم��ات واالت�س��االت، تت�س��م مبرون��ة 

عالي��ة الحت��واء الفي���س املعلوماتي الذي 

املعلوماتي��ة  العق��د  جمي��ع  ب��ني  ي���رصي 

املنت���رصة عل��ى م�ساح��ة البيئ��ة الرقمي��ة 

واأمن��اط  م�ستوي��ات  وبكاف��ة  للمجتم��ع، 

املعرف��ة  ن���رص  ي�سم��ن  ومب��ا  اأن�سطته��ا، 

وو�سول املعرفة اإىل كافة اأفراد املجتمع.

ويظه��ر يف اجل��دول )65( عنا���رص دلي��ل 

املعرف��ة، ودلي��ل اقت�ساده��ا لبيئ��ة اقت�س��اد 

املعرف��ة بالع��راق، م��ع مقارن��ة ب��دول عربية 

منتخبة.
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مكان��ة  يتب��واأ  الع��راق  اأن  وا�سح��ًا  يب��دو 

مرتاجع��ة، باملقارنة مع بقي��ة البلدان العربية، 

على �سعي��د بلوغ عتبة اقت�ساد املعرفة، ولكنه 

بالوقت ذاته ي�سرتك مع بلدان عربية �سقيقة، يف 

ح�سور متوا�سع �سمن مراتبية الدول امللتحقة 

مبجتمع املعرفة واقت�ساداتها.

والع��راق اأكر من غريه بحاج��ة اإىل ال�سعي 

لتح�س��ني م�ستويات املوؤ�رصات التي يرتكز اإليها 

دلي��ل اقت�س��اد املعرف��ة، وباخل�سو���س موؤ�رص 

التعليم واملوارد الب�رصي��ة، كونه من املوؤ�رصات 

احلاكمة يف حتديد قيمة دليل اقت�ساد املعرفة، 

وه��و املوؤ���رص الذي ميتل��ك اأقل قيم��ة بني بقية 

املوؤ���رصات يف مركب��ة دلي��ل اقت�س��اد املعرفة 

بالب��اد، وباملقارنة م��ع بقية ال��دول العربية، 

ودول املنطقة.

واإذا كان��ت املوؤ�س�س��ة التعليمي��ة بالع��راق 

حري�س��ة عل��ى االرتق��اء مب�ستوياته��ا وج��ادة 

يف رغبته��ا بتج��اوز التحديات الت��ي يفر�سها 

جمتمع املعرفة اجلديد، واآلة اقت�ساده املعريف، 

ف��اإن من ال���رصوري التزامه��ا بتنفيذ خطوتني 

اأ�سا�سيتني:

العم��ر  ط��وال  "التعّل��م  نه��ج  تبن��ي  االأوىل: 
�ستك��ون  حي��ث   "Long-life Learning
ق��ادرة على توفري نظام تعليم��ي � ر�سني يزّود 

جمي��ع اأفراد املجتمع العراق��ي بفر�س منا�سبة 

للح�س��ول عل��ى م�ست��وى اأ�سا�س��ي للتعّل��م، م��ع 

ط��رح خيارات متعّددة اأم��ام املواطنني لتحديد 

امل�س��ارات الت��ي يرغب��ون ال�س��ري عل��ى هديه��ا 

لتجدي��د واإث��راء ح�سيلته��م املعرفي��ة، وتعميق 

وبح�س��ور  التناف�سي��ة،  وقدراته��م  مهاراته��م، 

دع��م متوا�سل من هيكل��ة موؤ�س�ساتية تعليمية � 

ر�سينة تت�سم باملرونة، والقدرة على اال�ستجابة 

للحاجات القائمة يف البيئة العراقية، والتكّيف 

م��ع متطلباته��ا، عرب برام��ج تعليمي��ة، واأخرى 

تدريبية، داخل العراق وخارجه ل�سمان حتقيق 

هذه االأهداف.

الثانيــة: تعزيز القدرة االت�سالية لدى املواطن 
العراقي، الأن عملي��ة االت�سال مبجتمع املعرفة 

بات��ت اأم��راَ �رصوري��ًا ل�سم��ان التوا�س��ل م��ع 

البيئ��ة  يف  ي���رصي  ال��ذي  االت�س��ايل  الفي���س 

املفتوح��ة � التفاعلي��ة. من اأجل ه��ذا بات لزامًا 
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عل��ى املوؤ�س�س��ات التعليمية بالع��راق اأن توّجه 

اهتمامًا خا�سًا نحو منح جميع اأفراد املجتمع، 

امللتح��ق  التعليمي��ة  املرحل��ة  بح�س��ب  وكل 

به��ا، ق��درة ممي��زة عل��ى التوا�س��ل م��ع االآخر، 

داخ��ل ح��دود املوؤ�س�س��ة التعليمي��ة وخارجها، 

داخ��ل حدود الع��راق و�سم��ن القري��ة العوملية 

االت�سالي��ة، والت��ي تفتق��ر اإىل ح��د كب��ري عل��ى 

اإتق��ان لغ��ة �سبيه��ة ب��االأم )كاللغ��ة االإجنليزية 

اأو الفرن�سي��ة(، اإ�ساف��ة اإىل اللغ��ة العربية � االأم. 

ومن ال���رصوري ح�سور مناهج اأع��ّدت بعناية، 

بعي��داً ع��ن نه��ج التلقني، ال��ذي ي�س��ود املراحل 

التعليمي��ة املختلفة يف م��ادة اللغة، حيث يلّقن 

)بالوق��ت الراه��ن( الطال��ب جمموع��ة مب��ادئ 

ومفاهي��م ي�ستطي��ع اأن ي�سرتجعها م��ن ذاكرته، 

بينما ال ي�ستطيع اأن يرّكب من مفرداتها خطابًا 

متما�سكًا للتوا�سل مع االآخر!.

7 . 1 . 2 . اإرها�سات جمتمع املعرفة 
وحتدياته:

جمتمعات��ي  من��ط  املعرف��ة،  جمتم��ع 

جدي��د، ترتك��ز اآلت��ه االقت�سادي��ة، وموؤ�س�سات��ه 

احلكومية، وثقافته، بكثافة، اإىل موارد املعرفة 

ومنتجاتها. لذا، فاإن جل االأن�سطة االقت�سادية، 

واالجتماعي��ة، وال�سيا�سي��ة، وال�سل��وك الثقايف 

ال��ذي ي�س��ود فيه �سيك��ون ذا عاق��ة حميمة مع 

امل��وارد املعلوماتية، واأدوات االت�سال يف بيئة 

رقمية عوملية.

ومل��ا كان��ت موؤ�س�س��ات التعلي��م، مبختل��ف 

م�ستوياته��ا، متار���س عملي��ة تر�سي��خ مفردات 

املعرف��ة، وتع��زز امله��ارات ل��دى زبائنها، من 

الطلب��ة، ل��ذا، ف��اإن جمتم��ع املعرف��ة �سريتب��ط 

ارتباط��ًا وثيق��ًا بنظ��م التعلي��م. بي��د اأن نظ��م 

التعلي��م التي ولدت لتلبي��ة احتياجات املجتمع 

ال�سناعي، مل تعد ق��ادرة على تلبية احتياجات 

مواطن��ي جمتمع املعرفة الذي��ن باتوا يفتقرون 

اإىل اآليات من منط جدي��د للتعامل مع البيانات 

واملعلومات، الإنتاج ح�سيل��ة معرفية ميكن اأن 

ن�ستخدمها، ونعيد اإنتاجه��ا بوا�سطة معاجلات 

جديدة.

ب�س��ورة عام��ة، هن��اك خم�س��ة خ�سائ�س 

امللتحق��ني  ل��دى  ح�سوره��ا  ينبغ��ي  فري��دة 

مبوؤ�س�سات التعليم، اأهمها: القدرة على ا�ستخدام 

البيان��ات واإتقان اآليات الكت�س��اب املعرفة من 

خ��ال معاجل��ة موارده��ا املختلف��ة؛ وح�سور 

الق��درة عل��ى جت��اوز اأ�ساليب التفك��ري النمطي، 

وامت��اك مه��ارات يف معاجلته��ا م��ن خ��ال 

منظ��ور مبتك��ر؛ وتوفر تقني��ات رقمي��ة قادرة 

عل��ى معاجل��ة امل��وارد املعلوماتي��ة بوا�سط��ة 

حم��وري الربجمي��ات، واملكّون��ات الفيزيائي��ة 

الآالت احلو�سب��ة الذكي��ة؛ واأخ��رياً الق��درة عل��ى 

التوا�س��ل مع الغري والعمل �سمن جماميع عمل 

يجمعها منط حمدد من االأهداف، من دون وجود 

حاج��ة اإىل اأن جتتمع يف املكان ذاته ملمار�سة 

اأن�سطتها املختلفة.

ب�سورة عامة، فاإن اأهم م�سارات اأي خارطة 

طري��ق نروم ت�سكيل مكّوناتها، وناأمل اأن ت�سهم 

يف توفري فر�س��ة �سانحة للتكّيف مع متطلبات 

جمتم��ع املعرفة، وجتاوز اآث��ار التحديات التي 

�ست�سخ���س اأمام نظ��م التعلي��م والتعليم العايل 

بالع��راق نتيج��ة لذل��ك، ينبغ��ي اأن تاأخذ بعني 

االعتبار ما ياأتي:

a  تطوي��ر وتو�سي��ع دائ��رة تاأث��ري نظ��م 
التعليم العايل.

a  تنوي��ع م��وارد التعليم العايل وتعميق 
وكوادره��ا  زبائنه��ا  وخ��ربات  مه��ارات 

االأكادميية.

a  تبن��ي اإج��راءات جدي��دة لتمويل نظم 
التعليم والتعليم العايل.

a  تعمي��ق االهتم��ام بعنا���رص اجل��ودة 
ومراقبة اأداء الكوادر االأكادميية والطلبة.

a  �رصورة تبني اأمناط جديدة للحوكمة 
اجلامعية وما تتطلبه من تغيريات حا�سمة 

يف مفاهيم القيادة.
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a  توظي��ف اآلي��ات الرتاب��ط العومل��ي يف 
ظل مرون��ة التنقل واحلرك��ة، و�سيادة روح 

الغاي��ات،  تكام��ل  اإىل  وال�سع��ي  التع��اون، 

وتنّوع الو�سائل.

لقد اأدرجنا يف اجلدول )66( اأهم التحديات 

الت��ي متار�سه��ا اإرها�س��ات جمتم��ع املعرف��ة 

العومل��ي عل��ى منظوم��ة التعلي��م يف الع��راق، 

بالوق��ت الراهن، اأو عند تبّن��ي اأي خطة اإ�ساح 

يف النظ��ام التعليم��ي، وجترب��ة االنفت��اح على 

البيئة التعليمية العوملية اجلديدة.

ـ وطنية: . حتديات خارجية   2  .  7
ت�سل��ط  الت��ي  التحدي��ات  اإجم��ال  ميك��ن 

تاأثرياتها م��ن خارج النظام التعليمي بالعراق، 

والتي ترعرعت داخل احل��دود اجلغرافية للباد 

مبا ياأتي:

االقت�ساديــة  البيئــة   .  1  .  2  .  7
واالجتماعية ـ العراقية:

�سب��ق واأن ناق�سن��ا واق��ع البيئ��ة العراقي��ة 

يف فق��رة �سابقة )2.2(، وجتّل��ت اأمامنا حقيقة 

البيئ��ة  يف  املقيم��ة  االقت�سادي��ة  التحدي��ات 

العراقي��ة ب�سبب احل��روب املتتالي��ة، واحل�سار 

املفرو�س على الباد الأكر من ع�رص �سنوات، ثم 

التحدي��ات االإ�سافية الت��ي �ساحبت االحتال، 

وم��ا رافقها م��ن تدمري للبن��ى التحتية، وغياب 

االأمن واال�ستقرار يف الباد.

اأم��ا بالن�سبة حل�سة نظ��ام التعليم من هذه 

االأم��ور فق��د �سملت: تدم��ري وتهال��ك الكثري من 

اأبني��ة املدار�س مع عدم توف��ر ن�سبة كافية من 

املوازن��ة اال�ستثماري��ة ب�سب��ب تداع��ي اأ�سع��ار 

العمل��ة، وحظر ت�سدير النف��ط اال بن�سبة �سئيلة 

مقاب��ل الغ��ذاء وال��دواء. وح�س��ول تراجع كبري 

يف مدخ��والت الكوادر التدري�سي��ة مما اأثر �سلبًا 

عل��ى التزامه��م واأدائه��م املهني، وع��دم توجه 

عناي��ة احلكوم��ة اإىل اأن�س��ط التعلي��م اإال يف م��ا 

يخ�س تلبية االحتياجات ال�رصورية املطلوبة 

لت�سيري دفة الن�س��اط بعيداً عن متابعة اجلودة، 

اأو ال�سع��ي نح��و تطوير املناهج. وق��د تقادمت 

امل�ستخدم��ة يف  وامل��وارد  العلمي��ة،  املخاب��ر 

العملي��ة التعليمي��ة، فنف��د بع�سها متام��ًا، اأما 

اجل��زء االآخر فا يكاد يف��ي باملتطلبات الدنيا 

لت�سغيلها.

كذلك بداأت الهجرة من املوؤ�س�سات الرتبوية 

للح�س��ول عل��ى فر���س يف �س��وق العم��ل الذي 

ب��داأ يوف��ر مدخ��واًل اأكرب مم��ا متنح��ه احلكومة 

االلتح��اق  عل��ى  االإقب��ال  وق��ّل  ملوظفيه��ا. 

الع��ايل،  التعلي��م  ومبوؤ�س�س��ات  باملدار���س، 

والدرا�سات العليا لاأ�سباب ذاتها.

تبنته��ا  الت��ي  االإج��راءات  اأ�سهم��ت  وق��د 

احلكوم��ة بع��د ع��ام 2004 يف جت��اوز بع���س 

ه��ذه التحدي��ات، بي��د اأن ه��ذه االإ�ساحات قد 

خل��ت من تخطي��ط م�سب��ق، وات�سم الكث��ري منها 

بالعفوي��ة، مم��ا قلل م��ن تاأثرياتها عل��ى االأمد 

القريب، وبق��ي جزء كبري م��ن التحديات قائمًا 

اأمام �سّناع الق��رار، وموؤ�س�سات التعليم العايل، 

مع وجود حاجة اإىل معاجلة اأكر انفتاحًا، ويف 

ظل برامج متتلك روؤية وا�سحة ملعامل امل�ستقبل 

املن�سود.

البطالــة  ظاهــرة   .  2  .  2  .  7
وتداعياتها:

بلغ��ت  مهم��ا  الع��امل،  يف  بل��د  يك��اد  ال 

م�ستوي��ات ازدهاره االقت�سادي��ة، اأن يخلو من 

، ولكن مب�ستوي��ات، والأ�سباب 
1
ظاهرة البطال��ة

متباينة. وتتميز البلدان العربية بكونها تتفوق 

مب�ستوي��ات البطال��ة املنت���رصة فيه��ا بن�سب قد 

% عل��ى   14 اإىل  االأحي��ان  بع���س  ت�س��ل يف 

بالع��امل  املختلف��ة  املناط��ق  يف  م�ستوياته��ا 

 .)MENA،2008( اأفريقي��ا!  دول  با�ستثن��اء 

وتك��اد تتفق مظاهر البطال��ة يف عموم البلدان 

العربي��ة ب�سموله��ا القطاع املتعل��م من �رصيحة 

ال�سب��اب، مم��ن يحمل��ون ال�سه��ادات اجلامعية، 
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مقارن��ة م��ع م��ن اأكمل��وا التعلي��م الثان��وي، اأو 

يلّمون بالكاد بحرفة القراءة والكتابة.

والعراق، وب�سبب الظروف اال�ستثنائية التي 

 بها ق��د بلغت فيه ن�سب��ة البطالة حداً 
ّ
، ومير

ّ
م��ر

ال يتنا�س��ب مع حجم الروات النفطية، واملوارد 

. ويظه��ر اجلدول )67( 
2
الطبيعي��ة التي ميتلكها

الفئ��ات  الع��راق يف �س��وء  البطال��ة يف  ن�س��ب 

العمري��ة، حي��ث يتب��ني اأن ن�سبته��ا ب��ني فئ��ة 

ال�سباب )الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 - 24 

�سن��ة( االأكر بني بقية الفئات، مع ارتفاع ن�سبة 

االإن��اث ب�سكل ملح��وظ على ن�سب��ة الذكور لدى 

هذه الفئة، ولدى بقية الفئات.

اأما اإذا اأردنا اأن نقف على التوطن اجلغرايف 

لظاه��رة البطال��ة يف املجتمع العراق��ي، �سنجد 

اأن االإن��اث يف احل�رص اأقل حظًا من ن�ساء الريف 

اللوات��ي يزاولن مهام متع��ددة يف احلقول تقلل 

من ن�سبة البطالة لديهن. بينما تكاد اأن تتقارب 

ن�س��ب البطالة لدى الذك��ور يف الريف واحل�رص� 

اأنظر اجلدول )68(.

اأم��ا ن�سب البطالة بح�س��ب مراتب التح�سيل 

الدرا�س��ي فيمك��ن مراجعتها يف اجل��دول )69(، 

حي��ث يبدو وا�سحًا اأن حمل��ة ال�سهادة الثانوية 

ه��م االأق��ل حظًا بني بقي��ة امل�ستوي��ات يف نيل 

فر�س عم��ل، ذلك اأن حملة ال�سه��ادة االبتدائية 

تتوف��ر له��م فر���س عم��ل متنوع��ة يف قط��اع 

اخلدم��ات، بينم��ا ال تتوفر بيئة عم��ل �سناعية 

اأو تقنية مائمة الحت��واء االأعداد املتزايدة من 

خريج��ي املرحل��ة الثانوي��ة بالع��راق، يف هذه 

االأيام.

7 . 2 . 3 . التحديــات التــي تواجه 
�سوق العمل العراقي:

حل�س��ور  الدميوغرافي��ة  اخلارط��ة  توؤك��د 

�رصيحة ال�سب��اب يف عموم �سوق العمل بالعراق 

كب��ري  ح��د  اإىل  �سيعتم��د  الب��اد  م�ستقب��ل  اأن 

عل��ى ال��دور ال��ذي �ستمار�س��ه ه��ذه ال�رصيح��ة، 

وباخل�سو�س، يف مرحل��ة التحّول نحو جمتمع 

املعرفة. فامتاك العراق لهذه ال�رصيحة الوا�سعة 

يحّتم عليه التخطي��ط بعناية لتمكينها بوا�سطة 

من��اخ تعليم��ي ر�س��ني، واالرتق��اء بخرباته��ا 

ومهاراتها، متهيداً ال�ستثم��ار قدراتها، وتفعيل 

طاقاتها الكامنة للم�ساركة والتقّدم لبلوغ اآمن، 

وم�سمون اإىل جمتمع املعرفة اجلديد.

ب�س��ورة عامة ميتلك العراق م��وارد ب�رصية 

تبل��غ فيها ن�سب��ة االأطفال الذين تق��ل اأعمارهم 

ع��ن 15 عام��ًا ح��واىل )26.0 %( م��ن الع��دد 

الكلي لل�سكان. اأما �رصيحة ال�سباب التي ترتاوح 

اأعمارها بني 24-15 عامًا فتبلغ ن�سبتهم من 

الع��دد الكل��ي ل�سكان الع��راق )20.0 %( � اأنظر 

اجلدول )70(. 

املع��امل  وا�سح��ة  خط��ط  تتوف��ر  مل  وم��ا 
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امل��وارد  م��ن  ال�رصيح��ة  ه��ذه  يف  لا�ستثم��ار 

الب�رصية واإعادة ت�سكيل قدراتها لتكون الركيزة 

االأ�سا�سي��ة لعملي��ة التنمي��ة، ومنحه��ا الق��درة 

ومه��ارات،  اكت�س��اب ح�سيل��ة معرفي��ة،  عل��ى 

وجمموع��ة من القي��م الداعمة فاإنه��ا �ستمار�س 

دوراً معاك�سًا فت�سب��ح عبئًا ثقيًا على اقت�ساد 

االقت�سادي��ة  العقب��ات  اإىل  �سي�س��اف  الب��اد، 

واالجتماعية التي تقف عائقًا اأمام بلوغ تنمية 

م�ستدامة.

تبق��ى ن�س��ب البطال��ة مرتفع��ة، يف العراق، 

االأمن��ي  اال�ستق��رار  �سم��ة  عن��ه  تغي��ب  حي��ث 

وال�سيا�س��ي من��ذ عقد م��ن الزم��ان، والتي باتت 

توؤث��ر ب�سك��ل كب��ري على حتري��ك عجل��ة التنمية 

ب�سورة م�ستمرة، وا�ستمرار اإعرا�س امل�ستثمرين 

ع��ن توظيف اأمواله��م يف البيئ��ة العراقية، رغم 

تعط�سه��ا اإىل ع��دد كب��ري م��ن امل�ساري��ع، وعدم 

جناعة اخلطط احلكومية الحتواء البطالة نتيجة 

اعتم��اد اأ�سل��وب طرح الفر���س لتحقيق مكا�سب 

حم��ددة ل��دى احلكوم��ات املحلي��ة، اأو احلكومة 

املركزي��ة قبيل االنتخاب��ات، اأو لتجاوز اأزمات 

�سيا�سي��ة حاكمة، االأمر ال��ذي اأحدث خلًا كبرياً 

يف هيكل��ة الوظائ��ف، مم��ا فاقم اأزم��ة البطالة 

. 
1
مقارنة مع دول اجلوار

ب�س��ورة عام��ة ميكنن��ا تق�سي��م التحديات 

الت��ي ت�سخ���س اإزاء توفري فر�س عم��ل لل�سباب 

يف عموم العراق اإىل حمورين اأ�سا�سيني:

املحــور االأول: اأ�سبــاب تنبــع عــن �سمــات �سوق 
العمل:

وميكن اإجمال اأهم هذه االأ�سباب مبا ياأتي:

• عدم قدرة القطاعني العام و/اأو اخلا�س 
عل��ى احت��واء النم��ّو يف الطلب عل��ى فر�س 

األ��ف   450 العم��ل، والت��ي بلغ��ت ح��واىل 

فر�سة �سنويًا.

• ع��دم ح�سور �سيا�س��ة وا�سحة للتوظيف 
الواق��ع  ات��زان  ع��دم  ب�سب��ب  احلكوم��ي 

ال�سيا�س��ي، ن�س��ب عن��ه عدم ق��درة احلكومة 

العراقي��ة عل��ى التعام��ل مع النم��ّو املتزايد 

يف ع��دد امللتحق��ني باملوؤ�س�سات احلكومية 

 ، وم��ا 
1
خ��ال ال�سن��وات الث��اث االأخ��رية

يلحقها من تخ�سي�سات مالية من املوازنة 

االحتادي��ة، بات��ت ت�سكل عائقًا اأم��ام تبّني 

م�ساريع تنموية ميكن اأن توفر فر�سًا كثرية 

للعمل.

-  لن نتطرق يف هذا املقام اإىل مناق�سة التاأثريات ال�سلبية التي ن�سبت عن اإلغاء الكثري من موؤ�س�سات الت�سنيع   1
الع�سكري، وت�رصيح اأعداد كبرية من اأفراد اجلي�س العراقي، واملوؤ�س�سات االأمنية والتي اأ�سهمت اإىل حد كبري يف تفاقم 

اأزمة البطالة بالباد، الأننا �سرنكز اهتمامنا على دور منظومة التعليم، فح�سب.
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به��ا  قام��ت  الت��ي  التعدي��ات  اأ�سهم��ت   •
احلكوم��ة يف رفع اأج��ور العاملني بالقطاع 

الع��ام يف تقلي��ل اإقب��ال ال�سب��اب يف العمل 

بالقط��اع اخلا�س، وب��دء هج��رة معاك�سة، 

م��ع غي��اب �سم��ة التناف���س ب�سب��ب غي��اب 

بالقط��اع  التوظي��ف  يف  ر�سين��ة  معاي��ري 

العام. باملقابل نتيجة لاأزمات املتاحقة 

الت��ي تعر���س له��ا القطاع اخلا���س مل يعد 

ميتلك مي��زة تناف�سية بال�س��وق املحلية مع 

غي��اب املحّف��زات الت��ي ميك��ن اأن مينحه��ا 

للعامل��ني فيه فلم تع��د تتجه اإلي��ه املوارد 

وانكم�س��ت  الن�س��اط،  فانكم���س  املاه��رة، 

فر�س العمل فيه.

• رغ��م تبّني القطاع احلكوم��ي ل�سيا�سات 
القط��اع  م��ن  امل�ستثمري��ن  م��ع  ال�رصاك��ة 

الوظيف��ي  الرته��ل  ف��اإن   PPP اخلا���س 

الذي بات��ت تعاين من��ه موؤ�س�س��ات القطاع 

ط��اردة  �سم��ة  ي�سك��ل  ب��ات  احلكوم��ي، 

لا�ستثم��ار فغّيبت الكث��ري من فر�س العمل 

1 - تزايدت ن�سبة التوظيف من اأقل من مليون اإىل اأكر من 3 مايني وظيفة خال هذه املدة.
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الت��ي ميكن اأن تن�ساأ عن اال�ستثمار يف كثري 

من موؤ�س�سات القطاع العام.

• اأ�سه��م تق��ادم هيكل��ة وعنا���رص البني��ة 
الع��ام  القطاع��ني  م�ساري��ع  يف  التحتي��ة 

واخلا���س نتيج��ة ل�سن��وات احل�س��ار، وم��ا 

تاه��ا من جم��ود يف التنمي��ة االقت�سادية 

ب�سب��ب االحت��ال وتداعيات��ه يف حتويله��ا 

اإىل موؤ�س�س��ات غري قادرة على تبني �سيا�سة 

تطوي��ر خلطوطه��ا االإنتاجي��ة، اأو اخلدمات 

الت��ي توفره��ا للمجتم��ع يف �سبي��ل حتقيق 

ربحي��ة، اأو قيم��ة اقت�سادي��ة منا�سبة تدفع 

لتوظي��ف املزيد من الك��وادر ال�سابة نتيجة 

للتو�سع يف الن�ساط. 

• غي��اب تنظيمات حاكمة يف �سوق العمل 
العراقي��ة، عل��ى الت��وازي م��ع ع��دم وج��ود 

معايري و�سواب��ط حتكم تعوي�س امل�سابني 

اأو التاأم��ني عليه��م م��ن خماط��ر العمل، قد 

فاقم من حجم االأزمة وتداعياتها.

املحــور الثــاين: اأ�سبــاب تنبــع عــن تداعيــات 
العملية التعليمية:

وميكن اإجمال اأهم هذه االأ�سباب مبا ياأتي:

• هن��اك فج��وة بني امل��ادة العلمي��ة التي 
لل�سب��اب  التعليمي��ة  املوؤ�س�س��ة  متنحه��ا 

وطبيع��ة امله��ارات التي تفتق��ر اليها �سوق 

العم��ل. فما يتعلمه ال�سب��اب من مفردات ال 

�سل��ة له اإىل ح��د كبري مبا يحت��اج اليه كي 

يك��ون مورداُ ب�رصيًا ق��ادراً على النجاح يف 

عملية التنمية.

• �سّح��ة املف��ردات املنهجي��ة الت��ي ترّك��ز 
عل��ى تنمي��ة امله��ارة الفردي��ة وتطّوره��ا 

ل��دى الطلبة بحيث متنحه��م فر�سة لتطوير 

Salehi-Isfa - التناف�سي��ة  )قدراته��م 

.)ani، 2010
• غياب التن�سيق مع �سوق العمل عند اإعداد 
اخلط��ط ال�سنوي��ة، اأو اإج��راء تعدي��ات على 

املناهج الدرا�سي��ة، اأو عند ا�ستحداث اأق�سام 

جديدة، مما عّمق الهوة بينهما.

داخلية: حتديات   .  3  .  7
تن�س��اأ التحدي��ات الداخلي��ة كنتيجة حتمية 

لاأن�سط��ة الت��ي ت�س��ود داخ��ل ح��دود النظ��ام 

التعليمي بالعراق، فت�سكل عقبة اإزاء ا�ستجابتها 

لعملي��ات التطوير واالإ�ساح التي تربز احلاجة 

اإليها هنا، وهناك.

وميكن اإجمال هذه التحديات مبا ياأتي:

تعرت�ض  التي  العقبات   .  1  .  3  .  7
التعليم االأ�سا�سي والثانوي:

تختل��ف التحدي��ات الت��ي ت�سخ���س قبال��ة 

العملي��ة التعليمي��ة ب��ني بل��د، واآخر. كم��ا اإنها 

تختل��ف بني رقعة جغرافي��ة، واأخرى يف الباد 

ذاته��ا. و�سمن حدود البيئ��ة العراقية، ميكن اأن 

نتلم���س قوا�سم م�سرتكة عل��ى �سعيد التحديات 

البل��دان  التعليمي��ة يف  العملي��ة  الت��ي تواج��ه 

العربية، كما اإن لها خ�سو�سية متّيزها بالوقت 

ذات��ه عن غريها من دول اجلوار. وميكن اإجمال 

اأهم هذه التحديات مبا ياأتي:

a  تهال��ك البنية التحتية للمدار�س وعدم 
كفاية اأعدادها اإزاء تزايد اإقبال الطلبة على 

االلتحاق مبختلف مراحل التعليم.

a  ما زالت املناهج الدرا�سية بعيدة عما 
تفر�س��ه النظم التعليمي��ة يف بلدان اجلوار، 

كما اإن عملي��ات االإ�ساح قد تناولت اأموراً 

حمددة ولي�ست جوهرية.

a  ما زال��ت املدار�س املهنية غري قادرة 
عل��ى من��ح طلبتها م�ست��وى م��ن املهارات 

يت��اءم م��ع التق��دم التقني العومل��ي، كما 

اإنه��ا ق��د حتّول��ت اإىل ور�س عم��ل متقادمة 

ال تتنا�س��ب خمرجاته��ا مع حاج��ات �سوق 

العمل املعا�رص.

a  ع��دم كفاي��ة التجهي��زات املدر�سي��ة 
عل��ى �سعي��د احلوا�سي��ب، واأدوات املخابر، 

وو�سائ��ل االإي�س��اح الت��ي جت��ذب الطلب��ة، 

وتعّمق فهمهم للمفردات الدرا�سية.

a  تراجع ق��درات موؤ�س�سات التعليم على 
التخطي��ط وتنفيذ برامج تطوي��ر قادرة اإىل 

تبقى ن�س��ب البطال��ة مرتفعة، يف 

الع��راق، حي��ث تغي��ب عن��ه �سم��ة 

اال�ستقرار االأمن��ي وال�سيا�سي منذ 

عق��د م��ن الزم��ان، والت��ي بات��ت 

توؤث��ر ب�سك��ل كب��ري عل��ى حتري��ك 

عجل��ة التنمي��ة ب�س��ورة م�ستمرة، 

امل�ستثمري��ن  اإعرا���س  وا�ستم��رار 

ع��ن توظي��ف اأمواله��م يف البيئ��ة 

العراقي��ة، رغم تعط�سه��ا اإىل عدد 

كبري م��ن امل�ساريع، وعدم جناعة 

اخلطط احلكومية الحتواء البطالة 

نتيجة اعتماد اأ�سلوب طرح الفر�س 

ل��دى  حم��ددة  مكا�س��ب  لتحقي��ق 

احلكوم��ات املحلي��ة، اأو احلكومة 

املركزية قبيل االنتخابات.



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 330330

االرتقاء مب�ستوى النظام التعليمي.

a  ت��دين امله��ارات الرتبوي��ة والتعليمية 
ل��دى الك��وادر امللتحق��ة حديث��ًا مبوؤ�س�سات 

الرتبي��ة والتعلي��م، مما ب��ات ي�سك��ّل تهديداً 

جلودة التعليم يف عموم العراق.

a  غياب االلتزام بتدري�س الطلبة والدوام 
يف املناط��ق القروية ب�سب��ب �سعوبة النقل، 

وع��دم ا�ستق��رار الو�س��ع االأمن��ي، م��ع عدم 

توف��ر من�ساآت الإ�سك��ان الك��وادر التدري�سية 

يف املناطق الريفية.

2 . العقبــات التــي تعرت�ــض   . 3  . 7
التعليم العايل والبحث العلمي:

قبال��ة  ت�سخ���س  الت��ي  العقب��ات  تتمي��ز 

موؤ�س�س��ات التعلي��م العايل والبح��ث العلمي يف 

العراق، مبا ياأتي:

a  ع��دم كفاية البن��ى التحتي��ة للمخابر 
التقني��ة،  والور���س  واملكتب��ات،  العلمي��ة، 

قط��اع  يف  التطبيقي��ة  احل�س���س  وم��وارد 

التخ�س�س��ات الطبي��ة، بحي��ث مل تعد تتوفر 

فر�س كافية للطلبة للممار�سة يف كثري من 

املناهج العلمية والتطبيقية.

a  ما زالت املناهج املعتمدة يف الكليات 
العلمي��ة والهند�سي��ة بعي��دة ع��ن التطورات 

التقنية واملعرفية ال�سائدة يف بلدان اجلوار، 

كم��ا اإن عملي��ة تطوي��ر املناه��ج م��ا زالت 

حمدودة جداً.

a  غي��اب التن�سيق بني موؤ�س�سات التعليم 
الع��ايل وموؤ�س�س��ات القطاع��ني احلكوم��ي، 

واخلا�س، بحيث اإن خططها باتت تعد دون 

النظ��ر اإىل احلاج��ات القائم��ة ومبع��زل عن 

مراجعة احتياجات �سوق العمل.

a  م��ا زال��ت موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل 
متار���س عملية تقييم اأدائها، واقرتاح حلول 

لتج��اوز امل�س��اكل مم��ا جعلها غ��ري قادرة 

على اإحداث خطوات اإ�ساح ملمو�سة ب�سبب 

غي��اب ال�سفافي��ة يف التعامل م��ع الفجوات 

القائمة باالأداء.

a  تراج��ع الدع��م ال��ذي كان��ت توف��ره 
احلكوم��ة لطلب��ة التعلي��م الع��ايل ب��دءاً من 

االإ�سك��ان، وبرام��ج الدع��م امل��ايل للطلب��ة، 

ي�س��اف اإلي��ه ع��دم اال�ستق��رار االأمن��ي مما 

�سّي��ق اإقب��ال الطلبة خارج ح��دود مناطق 

�سكناهم. 

a  اأم��ا على �سعيد اأن�سطة البحث العلمي 
داخ��ل ح��دود موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل، 

فيمكن اإجمال اأهم التحديات مبا ياأتي:

a  �سح��ة امل��وارد املالي��ة املخ�س�س��ة 
لدع��م البح��ث العلم��ي وتلبي��ة احتياجاته 

املختلفة.

a  ع��دم توف��ر خ��ربة كافي��ة ملمار�س��ة 
البح��ث العلم��ي ب�سب��ب ع��دم توف��ر برامج 

تدري��ب بالتع��اون م��ع بي��وت اخل��ربة يف 

قطاع البحوث خارج العراق.

a  غي��اب �سيا�س��ات وا�سح��ة للتع��اون 
العلم��ي، وتن�سي��ق االأن�سط��ة البحثية داخل 

العراق وخارجه.

a  عدم توفر موارد مادية الإجراء بحوث 
تقنية وطبي��ة متخ�س�س��ة فالت�سقت ن�سبة 

كبرية من البحوث باملعاجلات النظرية، اأو 

بتوظيف تقني��ات متقادمة فبقيت البحوث 

حبي�سة الدوريات العراقية.

a  م��ا زال��ت خط��ة تطوي��ر بيئ��ة البحث 
الوطني��ة  التقاري��ر  يف  حبي�س��ة  العلم��ي 

والدولية، ومل ترتج��م اإىل اإجراءات تنفيذية 

ت�ستطي��ع اأن تر�س��خ ح�سوره��ا عل��ى اأر�س 

الواقع، وت�سعى اإىل تغيريه.

7 . 3 . 3 . هجــرة ونزيــف العقــول 
العلمية ـ العراقية:

ي�ستخ��دم ا�سط��اح هجرة ونزي��ف العقول 

Brain Drain لو�س��ف انتق��ال ب��ا رجعة 
ملوارد ب�رصية تتمتع بتح�سيل علمي متقدم، اأو 

مهارات ر�سينة من البلد االأم اإىل باد اأخرى. 

مم��ا يوؤ�سف له، ومياأ القل��ب مرارة، حقيقة 

اأن ال��دول العربي��ة تعد م��ن اأكر ال��دول ن�ساطًا 
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عل��ى �سعيد ت�سدي��ر املوارد الب�رصي��ة العارفة، 

التي متتل��ك حت�سيًا جامعيًا ر�سين��ًا، وبقيمة 

اقت�سادي��ة مكافئ��ة لراأ�س امل��ال املعريف تكاد 

والغ��از  النف��ط  م��ن  قي��م �سادراته��ا  تناف���س 

 .!)Hanafi & Arvanitis، 2012(

Hanafi & Arvan - )ولقد ذهب الباحثان 

tis، 2012( يف درا�ستهما عن هذه امل�ساألة اإىل اأن 
حواىل 45 % من الطلب��ة املبتعثني للدرا�سة يف 

اخل��ارج ال يعودون اإىل بلدانه��م، واأن 34 % من 

االأطب��اء املاهري��ن يف بريطانيا ه��م من العرب، 

واأن ن�سب��ة 31 % م��ن العق��ول املاه��رة الت��ي 

.!
1 

هاجرت اإىل الغرب هم من العرب

واإذا كان��ت هن��اك قوا�س��م م�سرتك��ة ل�سب��ب 

نزي��ف العق��ول وهجرته��ا يف وطنن��ا العرب��ي، 

ف��اإن هناك عوام��ل اإ�سافية ات�سم��ت بها البيئة 

العراقية امل�سطربة عل��ى امل�ستويات ال�سيا�سية 

م��ع  ت�ساف��رت  واالجتماعي��ة  واالقت�سادي��ة 

العوام��ل ذات ال�سلة بخ�سائ���س البيئة العلمية 

والبحثية، وخال مدة جتاوزت ثاثة عقود مما 

اأ�سهم بهجرة العقول العلمية الر�سينة واملتميزة 

من العراق وب�سكل الفت لانتباه.

ورغ��م ت�ساب��ك العوام��ل الت��ي ين�س��ب عنها 

هجرة العقول من بل��دان العامل املختلفة بحيث 

ال تتوف��ر نظرية متكاملة توف��ر اإجابات دقيقة 

عن حجم العقول املهاجرة، وم�سارات هجرتها 

خارج حدود البلدان التي تقطن فيها، فاإن تزايد 

ه��ذه الظاه��رة يف العراق منذ عق��د ال�سبعينات 

م��ن القرن الع�رصي��ن يرتبط اإىل ح��د كبري بعدم 

اال�ستق��رار ال�سيا�س��ي، ون�سوب ح��روب متعددة 

م��ع دول اجل��وار، مما نتج عن��ه ح�سول خلخلة 

كبرية يف منظومة االقت�س��اد، وتوقف عجلتها 

يف قطاع��ات متعددة ب�سبب توّجه االنفاق نحو 

تغذي��ة االآلة الع�سكري��ة، وتناق�س فر�س العمل 

املتوف��رة بال�س��وق، و/اأو �ساآل��ة الدخل بحيث 

مل يع��د يف��ي لتلبية متطلب��ات احلي��اة اليومية 

للم��وارد الب�رصي��ة املاهرة وغ��ري املاهرة على 

حد �سواء.

ي�ستق��ر الع��راق يف املرتب��ة املتو�سطة على 

�سعي��د نزيف العق��ول يف ال��دول النامية )اأكرب 

م��ن 5 % واأقل م��ن 10 %( بح�س��ب البيانات 

بنك التنمية االإ�سامي، حيث تتقا�سم معها هذه 

املرتب��ة م��ن ال��دول العربي��ة: االأردن، وتون�س، 

 IDB،( واجلزائر، و�سوريا، وال�س��ودان، واليمن

 .)2006

ويظه��ر يف اجلدول )71(، ع��دد املهاجرين 

ون�سبهم املئوي��ة بعد ترتيبهم بح�سب املهارات 

التي يتمتعون بها.
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ويب��دو اأن هناك تقاربًا ملمو�س��ًا بني ن�سب 

املهاجرين )ب�رصف النظر عن مهاراتهم( وذلك 

الأن الهج��رة يف الع��راق ق��د ن�ساأت ع��ن ظروف 

اأمني��ة ا�ستثنائي��ة، ومل تن�س��اأ بغر���س حت�س��ني 

الواق��ع املعا�س��ي. م��ن جه��ة اأخ��رى يب��دو من 

بيان��ات اجل��دول )72( اأن الع��راق يحتل مرتبة 

متو�سط��ة عل��ى �سعيد هج��رة امل��وارد الب�رصية 

مقارنة م��ع الدول العربية. حي��ث تفّوقت عليه: 

م�رص، وال�سودان، و�سوريا، وال�سعودية، ولبنان. 

بينم��ا تفّوق الع��راق عل��ى: االإم��ارات، واليمن، 

واجلزائر، واملغرب، وتون�س.

4 . م�ستوى العوائد االقت�سادية   . 7
احلكومــي  اال�ستثمــار  عــن  املتحققــة 

بالتعليم:
مما ال �سك في��ه اأن العراق، �ساأن بقية الدول 

العربي��ة، ق��د ا�ستثم��ر ن�سب��ة جديدة م��ن الناجت 

االإجمايل املحلي للباد يف دعم وتطوير النظام 

التعليم��ي، ب��دءاً بالتعلي��م م��ا قب��ل االأ�سا�سي، 

وانته��اًء بالدرا�س��ات العلي��ا يف مراحل التعليم 

اجلامعي بعدما فتح الباب على م�رصاعيه اأمام 

اأبنائ��ه - ودومنا متييز ب��ني طائفة اأو جن�س – 

لا�ستف��ادة من املي��زات التي توفره��ا �سيا�سة 

التعلي��م املج��اين املتاح��ة للجمي��ع، وبكاف��ة 

املراحل.

وكنتيج��ة منطقية له��ذا الدع��م الاحمدود 

وبا�ستثن��اء الكب��وات القاهرة نتيج��ة للظروف 

اال�ستثنائية التي مرت بها الباد، فاإن النتيجة 

احلتمية لعملية اال�ستثم��ار احلكومي يف قطاع 

التعليم ينبغي اأن تكون اآثارها جلية على اأر�س 

الواق��ع يف ح�س��ول حت�س��ن كب��ري مب�ستوي��ات، 

رغ��م ت�سابك العوام��ل التي ين�سب 

عنه��ا هج��رة العق��ول م��ن بلدان 

الع��امل املختلفة، ف��اإن تزايد هذه 

عق��د  من��ذ  الع��راق  يف  الظاه��رة 

ال�سبعين��ات م��ن الق��رن الع�رصين 

بع��دم  كب��ري  ح��د  اإىل  يرتب��ط 

ون�س��وب  ال�سيا�س��ي،  اال�ستق��رار 

حروب متع��ددة م��ع دول اجلوار، 

مم��ا نت��ج عن��ه ح�س��ول خلخل��ة 

االقت�س��اد،  منظوم��ة  يف  كب��رية 

قطاع��ات  يف  عجلته��ا  وتوق��ف 

متعددة ب�سبب توجه االنفاق نحو 

تغذية االآلة الع�سكرية.
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وج��ودة، وحجم املوارد الب�رصي��ة العراقية التي 

تع��د العمود الفق��ري لرت�سيخ التنمي��ة الوطنية، 

بجميع مفا�سلها.

 طبيع��ة 
ّ

م��ن اأج��ل ه��ذا �سنح��اول اأن نب��ني

نتيج��ة  حتقق��ت  الت��ي  االقت�سادي��ة  العوائ��د 

ال�ستثم��ارات احلكوم��ة يف قطاع��ات التعلي��م، 

مع توف��ري اإجابات مو�سوعي��ة ب�سدد كثري من 

امل�سائ��ل الت��ي ق��د تثار ح��ول طبيع��ة التح�سن 

ال��ذي قد حققت��ه املوؤ�س�سة التعليمي��ة العراقية، 

عل��ى �سعيد االرتق��اء بقدرات امل��وارد الب�رصية 

الوطني��ة، وحت�سني طبيعة ال��دور الذي �ساهمت 

به كوادره��ا الب�رصية يف تر�سي��خ اأ�س�س �سليمة، 

االقت�س��ادي،  النم��ّو  �سعي��د:  عل��ى  وثابت��ة، 

وحت�سني دخل املواطن، وتقليل م�ستويات الفقر 

بعموم العراق.

و�سنلج��اأ اإىل معاجل��ة ه��ذه امل�ساأل��ة وف��ق 

املح��اور، الت��ي اعتمده��ا البن��ك ال��دويل عن��د 

معاجل��ة امل�ساألة ذاتها يف عموم الوطن العربي 

حي��ث ح���رص معاجلت��ه �سم��ن ثاث��ة حم��اور 

.)MENA، 2008( رئي�سية

وب�س��ورة عام��ة، ي�سخ���س اأمامنا حموران 

لتقيي��م ح�سيلة اال�ستثم��ار احلكومي يف قطاع 

التعليم )ب�سقي��ه: االأ�سا�سي، والثانوي، والعايل( 

بالع��راق. املحور االأول: داخلي يتعلق بالنتائج 

التي حققها النظام التعليمي يف �سوء االأهداف 

الت��ي اعتمده��ا معاي��ري حا�سمة لتقيي��م اأدائه، 

وحتدي��د م�ست��وى جناح��ه يف بل��وغ االأه��داف 

املرج��وة م��ن ه��ذه العملي��ة. واملح��ور الثاين: 

خارج��ي ذو �سل��ة بنت��اج العملي��ة التعليمي��ة، 

وانعكا�س��ات ح�س��ور هذا النت��اج املعريف على 

�سعي��د: م�ست��وى، وجودة، ومدى جن��اح عملية 

التالي��ة،  الطلب��ة لالتح��اق باملراح��ل  اإع��داد 

ا�ستكم��ال  يف  برغبته��م  املقرون��ة  وقدرته��م 

الدرا�سة، وتوزيعهم ب�سورة متكافئة على عموم 

الرقع��ة اجلغرافية للعراق، وجناحهم يف دخول 

�س��وق العم��ل، والظفر بفر�س عم��ل منا�سبة يف 

ظ��ل امتاكهم جمموعة من املي��زات التناف�سية 

� املعرفي��ة التي منحهم اإياها النظام التعليمي، 

و�سّلحه��م مبهاراتها للنج��اح يف اإحداث تنمية 

اقت�سادية �ساملة بالباد.

املحور االأول: التعليم وامل�ستوى االقت�سادي

ب�س��ورة عامة، ف��اإن حر�س ال�سب��اب على 
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البق��اء يف ح��دود املوؤ�س�س��ات التعليمية الأطول 

م��دة ممكن��ة، والت��زام اأولي��اء اأموره��م بتغطية 

نفق��ات الدرا�س��ة ياأت��ي ع��ن قناعة اأكي��دة لدى 

الطرف��ني بج��دوى هذا االأم��ر يف حتقي��ق قيمة 

اقت�سادية م�سافة عرب فر�س عمل يف امل�ستقبل 

القري��ب. وتاأم��ل احلكوم��ة بزيادة ع��دد �سنوات 

لب��ث الطلبة يف املدار���س بتحقيق مرتبة اأف�سل 

عل��ى �سعيد املهارات املكت�سبة، واخلربات التي 

�ست�سه��م بدورها يف زي��ادة االإنتاجية، وحتقيق 

م�ست��وى مقبول من الرفاهي��ة يف الباد نتيجة 

لذلك.

ال�سن��وات  )74( ع��دد  ويظه��ر يف اجل��دول 

الت��ي يق�سيه��ا الطلب��ة العراقي��ني يف خمتل��ف 

املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة. ويب��دو اأن ه��ذه امل��دد 

ق�س��رية، وتقل كثرياً ع��ن بقية ال��دول العربية، 

وعن متو�سط الوطن العربي.

ونتيجة لتباين االآراء ب�سدد العاقة القائمة 

بينهم��ا توجهنا نحو مراجعة معامل االإنتاجية 

الكلي��ة مع الزيادة احلا�سلة يف ح�سة الفرد من 

الن��اجت االإجمايل املحلي، ملراجعة هذه العاقة 

يف ح��دود البيئ��ة االقت�سادي��ة للع��راق � اأنظ��ر 

اجلدول )75(.

ميكن اأن تربر قيمة ه��ذه املعامل بو�سفها 

موؤ�رصاً على التقدم التقني باالإ�سافة اإىل ارتقاء 

الكف��اءة التي ين�سب عنها ا�ستثم��ار راأ�س املال 

والك��وادر الب�رصية � العامل��ة. فالعراق قد با�رص 

بعملي��ة تنمي��ة مت�ساعدة يف عق��دي ال�ستينات 

وال�سبعين��ات يف الق��رن الع�رصي��ن، اإال اأن عق��د 

الثمانين��ات ال��ذي حف��ل باأحداث ح��رب اإيران، 

وبداي��ة االألفية اجلدي��دة التي حمل��ت تداعيات 

غ��زو الكوي��ت واحل�سار قد �سه��دت انح�ساراً يف 

القيم املدرجة باجلدول.

من اأجل هذا فلن ن�ستغرب اإذا مل نفلح يف تلّم�س 

عاقات معنوية بني التعلي��م، والنمّو االقت�سادي 

يف الع��راق، ب�سبب تداخل كثري من العوامل، وتعّقد 

مادة ن�سيجها، بحيث اإن عملية التربير �ستفتقر اإىل 

املو�سوعي��ة، ولن متنحنا روؤي��ة �سليمة لتفا�سيل 

م�سهد هذا املحور يف العراق.

املحور الثاين: التعليم وتوزيع الدخل:

هناك عاقة جلية بني اال�ستثمار يف التعليم، 

وتوزيع الدخل �سم��ن البيئة االقت�سادية للباد. 

فح�سيل��ة الدخ��ل ال��ذي يتحق��ق لدى الف��رد )من 

م�ساركت��ه يف �سوق العمل( ميك��ن اأن ُيعد موؤ�رصاً 

على احل�سيلة املعرفية، واملهارات التي اأك�سبتها 

اإي��اه، املوؤ�س�س��ة التعليمي��ة، فوف��رت ل��ه فر�س��ة 
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احل�سول على مهنة تدّر عليه دخًا مرموقًا.

امل�ست��وى  ارتق��ى  كلم��ا  عام��ة  وب�س��ورة 

التعليمي مبختلف مراحل املوؤ�س�سات التعليمية، 

كلم��ا تنّوعت، وتعّمقت احل�سيل��ة املعرفية لدى 

املواطن مما يعّمق عدم التكافوؤ يف فر�س العمل، 

نتيجة التنوع احلا�س��ل يف توزيع املعرفة على 

طيف وا�سع من مراحل العملية التعليمية.

وت��ربز يف ه��ذا املح��ور االإ�سكالي��ة ذاته��ا 

يف تقيي��م طبيع��ة العاقة القائمة ب��ني التعليم 

وتوزي��ع الدخ��ل الأن النتيج��ة املنطقي��ة تذهب 

اإىل اأن توزي��ع الدخل من التوظيف، ومن حوافز 

العمل حل�س��اب ال�سخ�س ذاته ينبغ��ي اأن يرتبط 

ب�س��ورة مبا�رصة م��ع امل�ست��وى التعليمي الذي 

ق��د بلغه الف��رد. وكلما ارتقى امل��رء يف م�ستواه 

التعليم��ي كلم��ا ترّجحت كفة ع��دم التوازن مع 

بقية اأفراد املجتمع، نتيجة للمهارات واخلربات 

الت��ي ق��د اكت�سبه��ا، والفر���س املتنّوع��ة الت��ي 

تنتظره يف �سوق العمل.

اإن توظي��ف معام��ل GINI لع��دد �سنوات 

اللب��ث يف املوؤ�س�سة التعليمية ميكن اأن يوفر لنا 

اإجاب��ة مقبولة عن ه��ذا املح��ور � اأنظر اجلدول 

)76(. ويب��دو اأن الع��راق ق��د حقق تقدم��ًا بهذا 

امل�سم��ار خ��ال �سن��وات االإح�سائي��ات، �ساأن 

بقي��ة البل��دان العربية، اإال اأن التط��ور يف تقليل 

الف��وارق يبدو �سئي��ًا ج��داً باملقارنة مع دول 

�سقيقة مثل: االأردن، والكويت، و�سوريا. 

املحور الثالــث: التعليم والتقليل من م�ستويات 
الفقر:

حلر���س  االأ�سا�سي��ة  امل��ربرات  م��ن  لع��ل 

احلكوم��ات عل��ى اال�ستثم��ار يف التعلي��م ه��و 
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االرتق��اء مبه��ارات امل��رء وقدراته لك��ي يتمتع 

وي�سه��م  العم��ل،  �س��وق  يف  تناف�سي��ة  مبي��زات 

بالوق��ت ذات��ه يف تر�سي��خ النم��و االقت�س��ادي 

بالب��اد نتيج��ة لتوظي��ف مهارت��ه يف حتقي��ق 

االأه��داف املطلوبة، والتي �ستنعك�س مبجموعها 

يف حتقي��ق رفاهي��ة وتقلي�س م�ستوي��ات الفقر 

بعموم اخلارطة االقت�سادية للباد.

واإذا كان��ت التنمي��ة امل�ستدامة ال تتحقق اإال 

بتو�سيع رقعة اال�ستثم��ار يف املوارد الطبيعية، 

واملوارد الب�رصية بالب��اد، ودعم جميع اأ�سكال 

االبتكار التقني، يف ظل ا�ستقرار اأمني و�سيا�سي. 

ف��اإن العراق ق��د افتقد هذه املقوم��ات منذ زمن 

طوي��ل، االأم��ر الذي �سّيع فر�س��ة حتديد مامح 

الدور الذي ميكن اأن ميار�سه التعليم يف تقلي�س 

م�ستويات الفقر بالعراق.

انخفا�ــض  وم�ساألــة  التعليــم  الرابــع:  املحــور 
االإنتاجية واملهارات:

تلعب موؤ�س�سات التعليم العايل دوراً جوهريًا 

يف توف��ري اأر�سي��ة متين��ة م��ن خمتل��ف اأ�سكال 

امله��ارات الت��ي يفتق��ر اإليه��ا �س��وق العم��ل يف 

اإدارة العجل��ة التنموية. من اأج��ل هذا ينبغي اأن 

يتمت��ع اخلريجون من هذه املوؤ�س�سات مبهارات 

ر�سينة، وكافية، تت��وزع بني مهارات معرفية، 

و�سلوكية، واأخرى اجتماعية ومب�ستوى مينحهم 

االإ�سكالي��ات  الق��درة عل��ى توظيفه��ا يف ح��ل 

الت��ي تن�س��اأ يف �س��وق العمل، م��ع اإنت��اج اأفكار 

جدي��دة، للتكّيف مع حاج��ات ال�سوق املتجددة، 

وامل�ساهمة يف خمتل��ف االأن�سطة الثقافية التي 

ت�سود احلياة اليومية باملجتمع.

والتعلي��م  والتعلي��م،  الرتبي��ة  وموؤ�س�س��ات 

الع��ايل بالعراق، �س��اأن بقية ال��دول العربية، مل 

تتمكن من توفري م�ست��وى مقبول من املهارات 

لطلبتها بحيث مينحهم ميزة تناف�سية يف �سوق 

العمل املحلية )World Bank، 2011(. وال 

�سك اأن هذه ال�سمة قد انعك�ست ب�سورة مبا�رصة، 

على امل�سه��د الكلي للنمو االقت�س��ادي بالباد، 

م��ع ا�ستمرار غي��اب امل��وارد الب�رصي��ة العارفة 

التي ت�سّكل اللبن��ة االأ�سا�سية للدخول يف ميدان 

�سناعة املنتجات واخلدمات املعرفية.

من اأجل هذا ميكننا القول اإن وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي ما زالت غري قادرة على 

حتقيق قيمة اقت�سادي��ة م�سافة من اال�ستثمار 

يف امله��ارات والق��درات االإنتاجية، واإن ما زال 

اأمامه��ا الكث��ري لتقوم ب��ه لتحقيق مع��دل عائد 

داخل��ي جم��زي للمبال��غ امل�ستثم��رة يف قطاع 

التعليم العايل بالعراق.

 

8 . روؤية م�ستقبلية لتجاوز التحديات 
و�سناعة م�ستقبل جديد:

ب�سورة عامة، فاإن اأهم م�سارات اأي خارطة 

طري��ق نروم ت�سكيل مكّوناتها، وناأمل اأن ت�سهم 

يف توف��ري فر�سة �سانح��ة لتج��اوز التحديات، 

والتكّيف م��ع متطلبات جمتمع املعرفة، ينبغي 

اأن تاأخ��ذ بعني االعتبار جمموع��ة من امل�سائل 

اجلوهرية، اأهمها:

a  تطوي��ر وتو�سي��ع دائ��رة تاأث��ري نظ��م 
التعليم، والتعليم العايل.

a  تنوي��ع موارد التعلي��م العايل وتعميق 
وكوادره��ا  زبائنه��ا  وخ��ربات  مه��ارات 

االأكادميية.

a  تبن��ي اإج��راءات جدي��دة لتموي��ل نظم 
التعليم، والتعليم العايل.

a  تعمي��ق االهتم��ام بعنا���رص اجل��ودة 
ومراقبة اأداء الكوادر االأكادميية والطلبة.

a  �رصورة تبني اأمناط جديدة للحوكمة 
اجلامعي��ة وما تتطلبه من تغيريات حا�سمة 

يف مفاهيم القيادة.

a  توظي��ف اآلي��ات الرتاب��ط العوملي يف 
ظل مرون��ة التنقل واحلرك��ة، و�سيادة روح 

الغاي��ات،  تكام��ل  اإىل  وال�سع��ي  التع��اون، 

وتنّوع الو�سائل.
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جديد  تعليمي  نظام  نحو   .  1  .  8
بالعراق:

اإن عراق��ة وزارة الرتبي��ة والتعلي��م، ووزارة 

التعلي��م الع��ايل وخربتهم��ا العميق��ة يف اإدارة 

دف��ة اأن�سطة التعلي��م والتعليم الع��ايل بالعراق، 

االأم��د،  ق�س��رية  �سيا�س��ات  وج��ود  تفرت���س 

وا�سرتاتيجي��ات طويل��ة االأم��د الإدارة العملي��ة 

التعليمي��ة، وحتديد م�س��ارات م�ستقبلها. بيد اأن 

م��ا نتلم�س��ه عل��ى االأر���س، ال ي�س��ري اإىل وجود 

نتائ��ج اإيجابي��ة، ي�س��اف اإىل ذل��ك اأن التقارير 

التي اأعدتها، وتعدها املنظمات الدولية، )والتي 

توؤكد اأن العراق، �ساأن بقية الدول العربية، يعاين 

من و�س��وح الروؤية ب�سدد متطلب��ات االإ�ساح( 

اإ�سافة اإىل اخلطط الت��ي اأعدها، ويعّدها، خرباء 

من الوزارتني ما زالت حبي�سة الورق، ومل حتدث 

تغيرياً ملمو�سًا على اأر�س الواقع! . 

وميك��ن اإجمال اأهم املحاور التي �ستت�سّمن 

احللول املنا�سبة للتحديات التي ت�سخ�س قبالة 

النظام التعليمي مبا ياأتي:

لعملي��ة  املنا�سب��ة  البيئ��ة  توف��ري    a
االإ�س��اح بكاف��ة م�ستلزماته��ا وموارده��ا 

اللت��ان  فالوزارت��ان  جناحه��ا.  ل�سم��ان 

تعني��ان بالتعليم متتلك الكث��ري من اخلطط 

اأع��دت بوا�سط��ة كوادره��ا، واأخ��رى  الت��ي 

بالتن�سي��ق م��ع املنظم��ات الدولي��ة، بيد اأن 

عملية تطبيقها ات�سمت بكونها منقو�سة، اأو 

اأنه��ا تعنى باإجراءات �سورية، وببعد زمني 

حمدود، ودون وج��ود جهة حمايدة تنه�س 

بعملية تقييم نتائجها. 

a  اإعداد برامج ر�سينة، لتقييم ما يتلقاه 
الطلب��ة يف املوؤ�س�س��ات التعليمية، وب�سورة 

دورية، للمقارنة بني االأهداف املتوخاة من 

تعليم الطلبة، واحل�سيلة العلمية واملعرفية 

الت��ي زودته��م به��ا املوؤ�س�س��ات التعليمي��ة 

مبختل��ف مراحله��ا. واإذا كان تقيي��م االأداء 

 TIMSS يف مادت��ي الريا�سيات والعلوم

والتقيي��م الدويل للطلبة PISA �رصوريان 

التعليمي��ة، ف��اإن  العملي��ة  لتحدي��د ج��ودة 

�سعي��د  عل��ى  التعلي��م  اإجن��ازات  قيا���س 

منظوم��ات: االإدراك، والقي��م، وامله��ارات، 

وبن��اء ال�سخ�سية عل��ى امل�ستويني املحلي، 

واالإقليم��ي، والعاملي �سيوفر ل�سّناع القرار 

يف وزارتي التعليم، والتعليم العايل والبحث 

العلمي فر�سة منا�سبة الإعادة تقييم اخلطط 

و�سياغة اإطار �سام��ل لعمليات اإ�ساح يف 

قطاعات حمددة.

a  ينبغ��ي اأن ترت�سخ ل��دى �سّناع القرار 
يف النظام التعليمي، ومبختلف م�ستوياته، 

قناع��ة تام��ة اأن عملية االإ�س��اح الرتبوي 

تت�س��م بكونه��ا عملي��ة متع��ددة املراح��ل، 

وتتطلب بعداً زمنيًا طويل االأمد. واأن عملية 

االإ�س��اح لن تقت�رص على عن�رص حمدد من 

عنا�رصه��ا، ب��ل ت�سم��ل كل م��ن: املوؤ�س�سة 

التعليمي��ة، والك��وادر التدري�سي��ة، والطلبة، 

واملناه��ج التعليمية، واأ�رص الطلبة، ل�سمان 

�سمولها وجناحها بتحقيق اأهدافها.

ل�سيا�س��ات  تف�سيلي��ة  اأط��ر  اإع��داد    a
لربام��ج  االأم��د  طويل��ة  وا�سرتاتيجي��ات 

التعلي��م  قط��اع  يف  والتنمي��ة  االإ�س��اح 

والتعليم العايل تت�سم بالواقعية وتبتعد عن 

املمار�س��ات النظرية التي تت�سم بها اخلطط 

احلالية، والت��ي تبلغ نهاياته��ا با�ستكمال 

االإع��ام،  بو�سائ��ل  وعر�سه��ا  الدرا�س��ات، 

م��ع غياب �سب��ه تام الآلي��ة التطبيق يف ظل 

مراقبة وتقييم دوري للنتائج.

a  اإدامة موارد متوي��ل م�ستدامة للتعليم 
بالتن�سي��ق املت��وازن مع القط��اع اخلا�س، 

وعر�س اأكر من فر�سة لا�ستثمار االأجنبي 

واجلامع��ي،  الثان��وي  التعلي��م  قط��اع  يف 

للتقلي��ل م��ن حج��م ال�سغ��وط االقت�سادية 

الت��ي ب��داأت احلكومة العراقي��ة تعاين منها 

متما�سك��ة  حتتي��ة  بني��ة  غي��اب  ب�سب��ب: 

نتيج��ة الآث��ار احل��روب واحل�س��ار، وع��دم 

اال�ستقرار االأمني منذ عقد من الزمان، على 

التوازي م��ع زيادة عدد الطلب��ة امللتحقني 

باملوؤ�س�سات التعليمية املختلفة.

االإم��ارات  يف  احل��ايل  الواق��ع 

العربي��ة املتح��دة ي�ساب��ه اإىل حد 

بعيد الواق��ع اخلليجي عمومًا.  اإن 

االإم��ارات  يف  ال�سلبي��ة  الظواه��ر 

ت��ربز يف ال��دول االأخ��رى بعينها.

حي��زاً  ت�سغ��ل  الواف��دة  فالعمال��ة 

اجتماعي��ًا يتنا�سب مع فعالياتها 

االقت�سادي��ة وال غن��ى عن��ه، كما 

ال ينتظ��ر عل��ى امل��دى الق�سري اأن 

تتغ��ري �سورة هذا امل�سهد.  غري اأن 

تاأم��ل بع�س املعطي��ات ي�ستدعي 

الوقوف على دالالت جزئياته.
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a  مل��ا كان��ت خمرج��ات التعلي��م ترتبط 
ارتباط��ًا وثيق��ًا بجميع قطاع��ات االأن�سطة 

التي ت�س��ود املجتمع، ف��اإن اأي ا�سرتاتيجية 

جدي��دة بحاجة اإىل ح�س��ور فاعل من بقية 

ال��وزارات، مث��ل: وزارة التخطي��ط، ووزارة 

واملع��ادن،  ال�سناع��ة  ووزارة  املالي��ة، 

ووزارة الزراع��ة، ووزارة العم��ل وال�س��وؤون 

االجتماعي��ة، وغريها لكي ت�س��اغ بطريقة 

املالي��ة،  جوانبه��ا  كاف��ة  م��ن  �سليم��ة 

والتخطيطي��ة، مع حتدي��د متطلبات التنمية 

لك��ي تتحدد خارط��ة طري��ق وا�سحة حول 

طبيع��ة االأهداف عل��ى امل�ستويني التعليمي 

والتنموي.

دور  متار���س  جه��ة  توف��ر  ���رصورة    a
االإح�س��اء الرتبوي )احل��ايل( وفق املبادئ 

املوؤ�س�س��ات  تعتمده��ا  الت��ي  واملعاي��ري 

وجم��ع  انتق��اء  مبهم��ة  تنه���س  الدولي��ة، 

البيانات التف�سيلية لنتائج عملية االإ�ساح 

من بداياته��ا وحتى نهاياتها. وبذلك ميكن 

اأن تعتمد بو�سفها موؤ�رصات حقيقية لتقييم 

النتائ��ج التي متّخ�ست عنها كل مرحلة من 

مراحل اأي عملية لاإ�ساح، وت�سكل بالوقت 

ذاته اأر�سية �سلب��ة ل�سياغة اال�ستنتاجات 

التعدي��ات  والتو�سي��ات، وحتدي��د مع��امل 

االإ�سافية على اخلطط االإ�ساحية. 

a  ���رصورة ا�ستكم��ال متطلب��ات اجلودة 
بالتعلي��م االإلزامي، مع متدي��د �سقفه بحيث 

ي�سمل املرحلة املتو�سطة بداًل من اقت�ساره 

عل��ى املرحل��ة االبتدائية، لك��ي تتوفر لدى 

�سب��اب امل�ستقب��ل مقوم��ات النج��اح بع��د 

�سم��ان اإملامهم االأكيد بالق��راءة والكتابة، 

وعملي��ات احل�س��اب، ويكون له��م دور اأكيد، 

وفاعل يف تنمية املجتمع.

ون��ود التنوي��ه اإىل اأن ه��ذه التو�سي��ات لن 

ترق��ى، ب��اأي ح��ال م��ن االأح��وال، اإىل م�ست��وى 

يناظر ما اأعد من درا�سات خال العقود االأخرية 

يف الوط��ن العرب��ي، ب�س��ورة عام��ة، والع��راق 

ب�س��ورة خا�س��ة، ولك��ن االإخفاق��ات امل�ستمرة 

على �سعي��د ا�س��اح العملية الرتبوي��ة حتّملنا 

جميعًا م�سوؤولية التنقري عن الطرائق التي ميكن 

اأن حت��دث تغي��رياً ملمو�س��ًا على اأر���س الواقع، 

وجت��اوز حمن��ة تراج��ع م�ستويات اجل��ودة يف 

موؤ�س�ساتنا التعليمية، ومبختلف مراحلها.

1 .  حتديــد معــامل الطريق   .  1  .8
نحو اإ�سالح ال�سيا�سات:

رغ��م م��ا قام��ت ب��ه احلكوم��ات العراقي��ة 

املتعاقب��ة م��ن توف��ري دع��م ال حم��دود وتوفري 

التعلي��م  لقط��اع  كب��رية  مالي��ة  تخ�سي�س��ات 

بالع��راق، خ��ال ال�سن��وات املا�سي��ة، مل يفل��ح 

هذا النظ��ام يف اإن�ساء جيل من املوارد الب�رصية 

الت��ي يفتقر اليها �سوق العم��ل العراقي، كما ‘ن 

�س��وق العمل ذاته، مل يفل��ح هو االآخر يف اإحداث 

تطوي��ر ملمو�س يف هيكلت��ه، اأو تو�سيع وتنويع 

م�ساح��ة اأن�سطته لكي يكون ق��ادراً على احتواء 

نتاج النظام التعليمي م��ن موارد ب�رصية )ومن 

خمتلف املراحل الدرا�سية(، وا�ستثمار طاقاتها، 

وقدراته��ا، ومهاراتها ب�سك��ل �سليم يدعم عجلة 

املعاي��ري  وف��ق  بالع��راق  االقت�س��ادي  النم��ّو 

ال�سائدة يف ع�رصنا الراهن.

م��ن اأج��ل ه��ذا اأ�سح��ت عملي��ة التخطي��ط 

خلارط��ة طري��ق تت�سم مبحت��وى جدي��د، واأمناط 

مبتكرة ملواجهة التحديات املرتاكمة عرب العقود 

االأخ��رية، وتوف��ري حل��ول ناجعة ميك��ن اأن توفر 

حل��واًل على امل��دى الق�سري، واأخ��رى على املدى 

الطويل يف التعامل مع هذه التحديات اخلطرية.

االإ�ساح��ي  النه��ج  يتمت��ع  اأن  وينبغ��ي 

اجلدي��د مبيزت��ني �رصوريت��ني، االأوىل: اعتم��اد 

طرائق واآلي��ات جديدة الإ�س��اح كافة مفا�سل 

النظ��ام التعليم��ي بالع��راق، م��ن خ��ال تركيز 

االهتم��ام بتفا�سيل كافة مراح��ل التعليم، بدءاً 

بريا�س االأطفال، وانتهاًء بالدرا�سات العليا يف 

اجلامع��ات، بو�سفها �سل�سل��ة مرتابطة ال ميكن 

اإغفال اأي جزء منها بحجة اأن هذه املرحلة اأهم 

من تلك. والثاني��ة: ال�سعي اجلاد اإىل �سّد الفجوة 

رغ��م اجله��ود املبذول��ة لل�سيطرة 

على تدف��ق العمال��ة االجنبية من 

خال �سيا�س��ات متقاربة يف دول 

اخلليج يربرها منطلق اقت�سادي، 

واجتماعي، وثقايف )ال يقل اأهمية 

ع��ن املنطلقني ال�سابق��ني ويق�سد 

به هنا زعزع��ة "الهوية الوطنية" 

بدرج��ات متفاوت��ة يف كل بل��د(، 

اإال اأن تاأم��ل امل�سه��د يوح��ي باأن 

النج��اح املطل��وب مل يحالف هذه 

االإج��راءات، والبد من اإعادة النظر 

فيه��ا واالأخ��ذ باالعتب��ار اأهمي��ة 

اإجن��اح تكام��ل التنمي��ة الب�رصية 

بني دول اخلليج العربية، لتخفيف 

اأعب��اء مع�سلة البطالة املتفاقمة، 

وزعزعة الهوية الوطنية.
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املقيم��ة ب��ني نتاج العملي��ة التعليمي��ة )الطلبة 

اخلريج��ون م��ن اأية مرحل��ة درا�سي��ة(، وحاجة 

�سوق العمل على امل�ستويني املحلي واالإقليمي، 

ل�سم��ان الق��درة عل��ى احت��واء نت��اج التعلي��م 

من ال�سب��اب، و�س��ّد حاجات ال�س��وق املتنامية، 

وتر�سيخ اأ�س�س متينة لتنمية اقت�سادية حكيمة.

8. 1 . 2 .  �سيا�سة االإ�سالح التعليمي 
املقرتحة:

التعليمي يف الع��امل العربي، ب�سورة عامة، 

والعراق ب�سورة خا�سة. فاإذا كانت ن�سبة النمّو 

ال�سك��اين � ال�سن��وي )املحت�سبة( لاأعوام 2000 

- 2010 عل��ى م�ستوى العامل قد بلغت 1.2%، 

و1.5 % لل��دول النامي��ة، فاإنها ق��د بلغت لدى 

 MENA،( % 2.5 البل��دان العربي��ة ح��واىل

.)2008

والع��راق يف وقوع��ه امل�ست��وى ذات��ه عل��ى 

�سعي��د ن�سب��ة النم��ّو ال�سك��اين، �سيق��ف قبال��ة 

اإ�سكاليتني: 

االأوىل: ���رصورة توف��ري متطلب��ات التعلي��م 

�سترتج��م  الت��ي  ال�سنوي��ة  ال�سكاني��ة  للزي��ادة 

بب�سع��ة مئ��ات األوف م��ن الطلبة، وم��ا يتبعها 

م��ن زيادة يف حج��م التخ�سي�سات م��ن الناجت 

االإجم��ايل املحل��ي، وتوف��ري الك��وادر الب�رصي��ة 

املطلوب��ة الإدارة تفا�سي��ل العملي��ة التعليمي��ة 

بج��دارة، وتوفري بنية حتتية قادرة على احتواء 

هذه الزيادة.

الثاني��ة: تنام��ي احلاج��ة اإىل توفري فر�س 

عم��ل ل�رصيحة من ال�سباب ال��ذي باتت اأعدادهم 

ت��زداد نتيجة لزي��ادة عدد امللتحق��ني، وزيادة 

اأع��داد اخلريج��ني، م��ع تراج��ع النم��ّو يف �سوق 

العمل، وجمود البيئة االقت�سادية يف الباد.

االرتقــاء  �سبــل   .  1  .  2  .  1  .  8
بالتعليم الثانوي

بالن�سبة للع��راق فاإن التعلي��م الثانوي ُيعد 

بواب��ة م�رصع��ة للطلب��ة يف �سعيه��م للو�س��ول 

اإىل التعلي��م اجلامع��ي يف �س��وء احل�سول على 

مع��دل يح��ّدد اأوليات قبول��ه يف الكلي��ات على 

اأ�سا���س تراتبي��ة املجم��وع الذي يح�س��ل عليه 

بن��اًء عل��ى تقني��ات تلقنه��ا اإي��اه جمموعة من 

التدري�سي��ني اخل�سو�سي��ني ل�سم��ان احل�سول 

عل��ى اأعلى درجة، ب�رصف النظ��ر عن ا�ستيعابه 

للم��ادة، اأو قي��ام األف��ة بين��ه وب��ني مفرداته��ا. 

وت��ربز االإ�سكالي��ة عندم��ا يج��د الطال��ب نف�سه 

يف كلي��ة فر�سه��ا املجم��وع ال��ذي ح�سل عليه 

يف االمتح��ان ال�سامل بينم��ا ال ميتلك القدرات 

الذاتي��ة التي ت�سم��ن جناح��ه، اأو م�ساركته يف 

املجتمع بو�سفه عن�رصاً ماهراً.

بينم��ا اأن النه��ج ال�سلي��م لتطوي��ر التعلي��م 

الثان��وي يكون عن طريق اإر�س��اء مفهوم اأن هذه 

املرحل��ة، ه��ي مرحل��ة انتقالي��ة، ب��ني التعلي��م 

االإلزام��ي )يف ح��دود مرحلة التعلي��م االبتدائي( 

والتعلي��م املفت��وح )غري االإلزام��ي( حيث تت�سح 

اأم��ام ال�سب��اب �س��ورة امل�ستقبل ال��ذي يريدون 

ت�سكيل معامله عرب برنامج )التعليم طوال العمر(.

اإن احلاجة اجلديدة ملجتمع ي�سوده اقت�ساد 

املعرف��ة تعتم��د اإىل ح��د كب��ري عل��ى املهارات 

الت��ي ميتلكها ال�سباب وامليزات التناف�سية التي 

ن�ساأت عن ح�سيلتهم املعرفية، االأمر الذي يوؤكد 

���رصورة ح�سول نقلة كب��رية يف املفاهيم لكي 

ميار���س التعلي��م الثانوي ال��دور احلقيقي الذي 

يوؤّه��ل طلبت��ه للم�ساهمة يف اقت�س��ار املعرفة، 

والتي �ست�سمن تبّني ما ياأتي:

a  الرتكي��ز عل��ى توجيه اهتم��ام الطلبة 
 Procedural نح��و املعرف��ة االإجرائي��ة

مه��ام حمددة  Knowledge ملمار�س��ة 
بداًل من املعرف��ة الت�رصيحية – االإخبارية 

Declarative Knowledge ملنحهم 
مهارات منتخبة.

a  اإثراء املنه��ج التعليمي مبواد متعددة 
ت�سم��ل طيف��ًا وا�سعًا من العل��وم واملعارف 

لتهيئ��ة الطالب وزيادة قدرته على انتخاب 
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االخت�سا�س ال��ذي �سي�سكل معامل م�ستقبله 

املهني.

a  التقلي��ل من اأهمية الدور الذي متار�سه 
جن��اح  مع��امل  حتدي��د  يف  االمتحان��ات 

الطال��ب يف املرحلة الثانوي��ة، واعتمادها 

فقط الأغرا���س الن�سح واإر�س��اد الطالب اإىل 

الطريق ال�سليم لنهل املعرفة.

التدري�س��ي  الك��ادر  اهتم��ام  توجي��ه    a
نحو )تعل��م املعرفة وكيفي��ة ا�ستخا�سها( 

ب��داًل م��ن اإعطائه��ا ع��رب وجب��ات جاهزة، 

وذلك حل��ث الطالب على ممار�سة اآليات حل 

امل�ساكل واكت�ساب املعارف من مواردها.

a  اأم��ا بالن�سبة للتعليم املهني واملعاهد 
الرتبوي��ة فينبغ��ي اأن تلت��زم ب��دور جدي��د 

ح��ى 
َّ
الر قط��ب  دور  خال��ه  م��ن  متار���س 

القت�ساد املعرفة، من حي��ث تهيئة طلبتها 

ومنحهم امله��ارات الازمة الإنتاج املعرفة 

وتكييفها للتوافق مع العمليات ال�سائدة يف 

البيئة املحلية، االأمر الذي �سريقى بقدراتهم 

التناف�سية فيتحّول الدور الذي متار�سه هذه 

ق لهذه 
ّ
املوؤ�س�س��ات التعليمية اإىل دور املن�س

املتطلبات م��ن خال مناهجه��ا التعليمية 

والدور الذي �ستمار�سه كوادرها التدري�سية.

التعليــم  اإ�ســالح   .  2  .  2  .  1  .  8
العايل والبحث العلمي:

حتتل �سيا�سة التعليم العايل والبحث العلمي 

مكان��ة متمّي��زة �سم��ن دائ��رة اخلط��ط التنموية 

الوطنية، وذلك ب�سبب طبيعة الدور املهم والفاعل 

ال��ذي ميار�سه ه��ذا النمط من الن�س��اط يف توفري 

مي��زات تناف�سي��ة عل��ى م�ست��وى اآل��ة االقت�ساد 

الوطني، واالرتقاء مب�ستويات احل�سيلة املعرفية 

للم��وارد الب�رصية، يف جمتمع بات يرتكز بكثافة 

ملوارد املعرفة واقت�سادها اجلديد.

ومل��ا كان يتحّتم على �سّن��اع القرار زيادة 

م�ستويات التوظيف الحتواء االأعداد الكبرية من 

املوارد الب�رصية ال�ساب��ة، مع االحتفاظ بقاعدة 

معرفي��ة ترتكز اإليها االأن�سطة التنموية بالباد، 

مع ح�س��ور برامج لتنمي��ة معرفي��ة � م�ستدامة 

ت�سم��ن ك�س��ب م�ستوي��ات مقبولة م��ن امليزات 

التناف�سية يف املنطقة. 

بات من ال���رصوري اأن تنه�س موؤ�س�سات 

بالع��راق  العلم��ي  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م 

مبجموع��ة م��ن امله��ام الت��ي ت�سّك��ل القاعدة 

املتين��ة لبل��وغ هذه الغاي��ات، منه��ا: تكوين 

قاعدة �سلبة من امل��وارد الب�رصية )من خال 

نظ��ام تعليمي ر�سني(، وبن��اء قواعد معرفية 

��زة )م��ن خ��ال منظوم��ة بحث 
ّ
وطني��ة متمي

علم��ي وابتكاري(، ن���رص املعرف��ة وتوظيفها 

)م��ن خ��ال التفاع��ل احلمي��م ب��ني املجتمع 

وموؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل(، واأخ��رياً اإدامة 

امل��وارد املعرفية وتنميتها واإثرائها بعنا�رص 

معرفي��ة  معاجل��ات  خ��ال  )م��ن  جدي��دة 

ومعلوماتية متقدمة(.

والعراق �ساأن بقية الدول العربية، ودول 

املنطق��ة بات��ت التحدي��ات الت��ي يفر�سه��ا 

اجلدي��د،  االت�س��ايل   - العومل��ي  النظ��ام 

وتغلغل الن�سق املفاهيمي ملجتمع املعرفة، 

تفر���س علي��ه تهيئة خط��ط تت�س��م بالقدرة 

ف م��ع ال�سمة املفتوحة للمجتمع 
ّ
على التكي

العومل��ي املعا�رص، مع قدرته��ا على تلبية 

املتطلب��ات املت�سارع��ة ملجتم��ع املعرف��ة 

على م�ست��وى الهيكلة املنظماتي��ة، والبيئة 

االقت�سادية.

لق��د حاولن��ا جتميع ج��ل عنا���رص التغيري 

املطلوب��ة ملواجه��ة التحدي��ات الت��ي ت�سخ�س 

اأمام موؤ�س�سة التعليم العايل والبحث العلمي يف 

العراق �سمن حماور اجلدول )77(، حيث ميكن 

اأن تعتم��د ه��ذه اخلط��وات كج��زء اأ�سا�س��ي على 

خارطة طري��ق االإ�ساحات املطلوبة، ملواجهة 

التحديات، والنهو�س مب�ستويات هذه املوؤ�س�سة 

احليوية.

ي�سك��ل النمّو الدميوغ��رايف حتديًا 

يف  التعليم��ي  للنظ��ام  اإ�سافي��ًا 

الع��امل العرب��ي، ب�س��ورة عام��ة، 

والع��راق ب�س��ورة خا�س��ة. ف��اإذا 

كانت ن�سبة النمّو ال�سكاين ال�سنوي 

2010 عل��ى   - 2000 لاأع��وام 

م�ستوى العامل ق��د بلغت 1.2 %، 

و%1.5 للدول النامية، فاإنها قد 

بلغت ل��دى البلدان العربية حواىل 

.%  2.5



341341ملف العراق

ق
را

ـــ
ـــ

ـع
الـ

م�ؤ�س�سة الفكر العربي

2 . ال�سيا�ســة الوطنيــة   . 3  . 1  . 8
للعلوم والبحوث واالبتكار:

رغم اأن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

متتلك عدداً كبرياً من الدرا�سات والتقارير، التي 

اأعدته��ا منظم��ات دولي��ة، وخ��رباء عراقي��ون، 

ملعاجل��ة جمموع��ة متنوع��ة من امل�سائ��ل التي 

تخ���س التعام��ل م��ع التعلي��م الع��ايل والبحث 

العلم��ي، ف��اإن ه��ذه الدرا�س��ات تت�س��م بكونه��ا 

غري مرتابط��ة، وال تتوفر خط��ة متكاملة جتمع 

م�سامينها يف خطة �ساملة جتمع حتت مظلتها 

باأن�سط��ة  لارتق��اء  وطني��ة  �سيا�س��ة  عنا���رص 

العلوم، والبحوث، ودعم االبتكار يف العراق.

لق��د تبّن��ت وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث 

العلم��ي مب��داأ ت�سكي��ل الهيئ��ة العراقي��ة للعلوم 

والتقني��ة واالبتك��ار ISTIC وبالتن�سي��ق مع 
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منظمة اليون�سك��و )UNESCO،2011( كي 

توفر جه��ة ُتعنى بتاأ�سي�س بيئ��ة علمية/بحثية 

ر�سين��ة ترعى االبتكار، وت�سع املبادئ العامة 

ل�سيا�س��ات البح��ث العلم��ي ورعاي��ة االبتك��ار. 

وميك��ن اأن ت�سّك��ل ه��ذه اخلط��وة املهم��ة بداية 

الرحل��ة عل��ى خارطة طري��ق وا�سح��ة املعامل، 

تراع��ى فيها متطلبات جمتم��ع املعرفة، وتت�سم 

باملو�سوعية.

وق��د عمدن��ا اإىل مراجع��ة تفا�سي��ل هذه 

اجل��دول  يف  واودعناه��ا  العام��ة  املب��ادئ 

الوطني��ة  ال�سيا�س��ة  مع��امل  بو�سفه��ا   )78(

خلارط��ة طريق ت�سم��ن تطوير ه��ذه االأن�سطة 

املهمة.

للتطوير: مفتوحة  اآفاق   .  2  .  8

ب�س��ورة عامة تتوفر اأمامن��ا اآفاق متعددة 

ومفتوح��ة اأم��ام عملي��ة التطوير، مت��ى توفرت 

واعتم��دت مب��ادئ  للغاي��ات،  روؤي��ة وا�سح��ة 

متما�سكة لتنفيذها ب�سفافية على اأر�س الواقع، 

ويف ظل برامج تقييم معتمدة.

يف  جديــدة  حتــّوالت   .  1  .  2  .  8
هيكلة التعليم العايل:

اإ�ساح��ات  اإج��راء  مبب��داأ  اال�ستم��رار  اإن 

م�ستم��رة عل��ى كيان��ات قائمة، مل يع��د جمديًا، 

ب�سب��ب التح��ّوالت ال�رصيع��ة يف نظ��م التعلي��م 

وموؤ�س�سات��ه يف ال��دول املتقدم��ة. ل��ذا بات من 

ال���رصوري املبا�رصة يف �سل�سل��ة من التحّوالت 
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اجلديدة الت��ي ميكن اأن حتدث تغي��ريات وا�سعة 

اأك��ر جدوى م��ن عمليات اإ�س��اح متكررة على 

كيانات موؤ�س�سية متقادمة.

ولع��ل من التح��ّوالت التي نراه��ا �رصورية 

لتحقيق هذه الغاية:

University Go v  اأ. احلوكمة اجلامعية
:ernance

الفاع��ل  العومل��ة، واحل�س��ور  تي��ار  اأ�سه��م 

ملجتمع املعرف��ة يف طرح املزيد من التحديات 

قبال��ة املوؤ�س�س��ة اجلامعي��ة العربي��ة، ب�س��ورة 

عامة، والعراقية ب�سورة خا�سة. فبداأت احلاجة 

تتزاي��د اإىل عملي��ات تغي��ري واإ�س��اح ج��ذري 

ومناهجه��ا  اجلامعي��ة،  املوؤ�س�س��ة  هيكل��ة  يف 

االأكادميية، ومراقبة جودة العمليات التعليمية، 

واإعادة التفكري بطبيعة املهارات التي ينبغي اأن 

ي��زّود بها الطلبة كي يتمتع��وا مبيزات تناف�سية 

منا�سبة.

وتعد احلوكمة اجلامعية خطوة اأ�سا�سية نحو 

مراقب��ة االأداء اجلامع��ي، وعامًا مهم��ًا لتقييم 

م�ستوى التعليم الذي يح�سل عليه الطلبة داخل 

ح��دود املوؤ�س�س��ة اجلامعي��ة، وم�ست��وى ج��ودة 

التعلي��م والبح��ث العلم��ي، ومع��دالت توظي��ف 

اخلريجني يف �سوق العمل املحلي، واالإقليمي.

جمموع��ة  اجلامعي��ة  باحلوكم��ة  يق�س��د 

التنظيمي��ة  واالأدوات  وال�سيا�س��ات،  القواع��د، 

والرقابي��ة الت��ي توظفه��ا املوؤ�س�س��ة اجلامعية 

الإدارة اأن�سطته��ا التعليمي��ة، والبحثية، ل�سمان 

العلم��ي  امل�ست��وى  ور�سان��ة  اأدائه��ا  ح�س��ن 

لكوادره��ا اجلامعية، وخمرجاتها م��ن الطلبة، 

واخلدمات التي توفرها للبيئة التي تقطن فيها.  

لق��د اأ�سح��ت احلوكم��ة اجلامعي��ة عن���رصاً 

جوهري��ًا م��ن جمموع��ة عنا���رص بات��ت ت�سكل 

تنه���س  طري��ق  خلارط��ة  ال�سلب��ة  االأر�سي��ة 

مبوؤ�س�س��ات التعلي��م العايل اإىل م�ست��وى علمي 

جناحه��ا،  تر�سي��خ  اإىل  �سمان��ة  ُيع��د  ر�س��ني 

اجلامع��ات  بقي��ة  ب��ني  العامل��ي  وح�سوره��ا 

املرموق��ة. ولع��ل م��ن العنا���رص املهم��ة التي 

ي�ستوج��ب ح�سوره��ا ل�سمان جن��اح املوؤ�س�سة 

اجلامعي��ة، هي: �سمة القي��ادة، وتوفر �سيا�سات 

وت�رصيع��ات حكومي��ة داعم��ة، ومتوي��ل م��ايل 

يتنا�س��ب م��ع حج��م امله��ام الت��ي متار�سه��ا، 

والقدرة على اال�ستم��رار مبتابعة جودة التعليم 

من خال �سياغة اأهداف وا�سحة يف ظل هيكلة 

موؤ�س�ساتي��ة متما�سكة، وتر�سي��خ ح�سور ثقافة 

اأكادميي��ة ر�سين��ة، وج��ودة متمي��زة للك��وادر 

.)Jaramillo، 2012( التدري�سية والبحثية

الع��رب،  الع��ايل  التعلي��م  اأب��دى وزراء  لق��د 

والذي��ن يعكف��ون عل��ى �سناع��ة الق��رارات ذات 

ال�سل��ة بالتعليم الع��ايل والبح��ث العلمي خال 

املوؤمتر الذي عقد برعاية البنك الدويل مبر�سيليا 

ع��ام 2009، رغبته��م االأكي��دة على تبّن��ي مبداأ 

معاي��ري  اإىل  وحاجته��م  اجلامعي��ة،  احلوكم��ة 
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ملراجع��ة م�ست��وى التق��دم باجت��اه حتقي��ق هذه 

الغاية.

وبناًء على ذلك با�رص البنك الدويل بربنامج 

اإقليم��ي لتوف��ري خارط��ة طري��ق لبل��وغ مرحلة 

احلوكم��ة اجلامعية، م��ع توفري معاي��ري دقيقة 

ومو�سوعي��ة لتقيي��م م�ست��وى التق��دم نحو هذا 

الهدف يف عم��وم موؤ�س�س��ات التعليم العايل يف 

الوط��ن العرب��ي، ومقارنة م��ا مت حتقيقه لديهم 

م��ع دول املنطق��ة، وجمتم��ع التعلي��م الع��ايل 

.
1
العوملي

مل يك��ن العراق حمظوظ��ًا يف اإدراجه �سمن 

قائم��ة ال��دول العربي��ة � االأرب��ع الت��ي حظي��ت 

بتطبيق ه��ذه التجربة ع��ام 2011، كما اإنه مل 

يكن �سمن الدول ال�سبع التي التحقت بالربنامج 

.
2
يف الن�سف الثاين من العام ذاته

نهج��ًا  اجلامعي��ة  احلوكم��ة  كان��ت  ومل��ا 

مب�ست��وى  االرتق��اء  اإىل  يه��دف  اإ�ساحي��ًا 

وج��ودة التعليم اجلامعي فاإنه��ا �سرتتبط حتمًا 

الت��ي  ال�سيا�سي��ة  اأو  االقت�سادي��ة  باملتغ��ريات 

ت�سود البيئة العراقي��ة. وعليه �سريتكز االأمنوذج 

االأمثل لتطبي��ق احلوكمة اإىل املوازن��ة ال�سليمة 

بني اآث��ار جملة عوام��ل، منها: �سيا�س��ة الدولة، 

والق��وى التي حتك��م �سوق اخلدم��ات التعليمية، 

وم�ست��وى التمّيز االأكادميي املطل��وب، والقدرة 

الق��رارات  ل�سناع��ة  احلري��ة  ممار�س��ة  عل��ى 

االأكادميية مبختلف اأ�سكالها. 

واإذا كان��ت �سم��ة التج��اذب ب��ني �سيا�س��ة 

جه��ة،  م��ن  التعلي��م،  �سعي��د  عل��ى  احلكوم��ة 

والق��وى املحركة التي تن�س��اأ من طبيعة الواقع، 

ومتطلب��ات �سوق العم��ل، من جه��ة اأخرى، هي 

ال�سم��ة الغالبة على جت��اذب عنا�رص احلوكمة، 

ف��اإن التوجه��ات االأخ��رية يف بل��دان العامل قد 

مال��ت نح��و من��ح االإدارة اجلامعي��ة �ساحي��ة 

التحّول من هيمنة احلكومة على �سناعة القرار 

باجت��اه من��ح ك��وادر املوؤ�س�س��ة اجلامعية هذه 

ال�ساحي��ة، وبح�سور ممثل ع��ن وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي، ومن الوزارات املعنية.

ول�سمان حتقيق مكا�سب احلوكمة اجلامعية 

ينبغي اأن تتوفر لدينا:

a  هيئ��ة تدري�سية تتميز بج��ودة عالية، 
وتتمتع باندفاع ذاتي نحو التغيري، واإر�ساء 

هوي��ة ر�سين��ة للموؤ�س�س��ة اجلامعي��ة، م��ع 

و�س��وح الروؤي��ة ب�س��دد االأه��داف، وكيفية 

بلوغها.

املوؤث��رات  اأ�سك��ال  جمي��ع  ا�ستبع��اد    a
املوؤ�س�س��ة  ع��ن  واإرها�ساته��ا  ال�سيا�سي��ة 

املقيم��ة  الكيان��ات  وجمي��ع  اجلامعي��ة، 

فيه��ا، م��ن ك��وادر تدري�سي��ة، وطلب��ة. م��ع 

متت��ع املناه��ج با�ستقالية تام��ة عن هذه 

املوؤثرات.

a  اأن متتل��ك الهيئ��ة التدري�سي��ة �س��ورة 
امل�ست��وى  طبيع��ة  ع��ن  املع��امل  وا�سح��ة 

الذي��ن  الطلب��ة  ب��ه  يتمت��ع  ال��ذي  العلم��ي 

يقبلون بالدخول اإىل موؤ�س�ساتها التعليمية، 

وم�ست��وى الثقاف��ة الت��ي يحملونه��ا، لك��ي 

تفلح يف اإع��داد خطط للتعلي��م تتنا�سب مع 

ه��ذه املدخ��ات، ول�سمان توف��ري ح�سيلة 

معرفي��ة، وحزم��ة من امله��ارات واخلربات 

توؤهلهم للم�ساهمة يف �سوق العمل. 

a  اأن ت�سع��ى اإىل تقيي��م م�ستوى املوارد 
املتوفرة فيها، مع حتديد احلاجة احلقيقية 

اإىل م��وارد اإ�سافي��ة، بحيث ال تثقل كاهلها 

بنفق��ات توؤث��ر عل��ى اأن�سطتها البحثي��ة، اأو 

االأ�سرتالية،  اجلامعات  تقييم  واأدوات   ،Screening Card الفرز  بطاقة  التقييم:  ومعايري  اأدوات  �سملت   -  1
االإر�سادات  وجمموعة  الربيطانية،  للجامعات  احل�سن  االأداء  تقييم  ودليل  االأوروبية،  اجلامعة  ت�سجيل  وبطاقة 

.OECD احلوكمية التي تتبناها جمموعة دول

41 موؤ�س�سة جامعية يف: م�رص، واملغرب، وتون�س، وقطاع غزة. 2 - �سملت التجربة 
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اخلدمات التي ميكن اأن تقدمها للمجتمع.

a  التخطي��ط ال�سلي��م للتو�س��ع يف اأع��داد 
الطلب��ة املقبول��ني، وحتديد هوي��ة االأق�سام 

اجلدي��دة التي ب��ات ح�سورها ملح��ًا ب�سبب 

تزاي��د الطل��ب عل��ى تخ�س�ساته��ا يف �سوق 

العم��ل، اأو لتلبي��ة احلاجات الت��ي تفر�سها 

التح��والت التقنية، اأو االنتقال نحو جمتمع 

املعرف��ة. �رصيطة اأن يتم كل ذلك وفق خطط 

�سليم��ة ومهني��ة، دون التقليل م��ن م�ستوى 

جودة التعليم، اأو ح�سول تو�سع غري متوازن 

بالن�ساط االأكادميي.

ب. جامعة البحث العلمي
ُتع��د جامعة البح��ث العلمي م��ن موؤ�س�سات 

التعلي��م الع��ايل التي حتت��ل موقعًا مهم��ًا على 

�سعي��د التنمي��ة االجتماعي��ة واالقت�سادية يف 

 Mohrman( املعا���رص  املعرف��ة  جمتم��ع 

ه��ذه  اأهمي��ة  وتكم��ن   .)& Baker، 2008
املوؤ�س�س��ة االأكادميي��ة للدور ال��ذي متار�سه يف 

تخريج طلبة ميتلك��ون خربة ر�سينة يف ميدان 

البح��وث العلمية ال�رصف��ة، والتطبيقية، اإ�سافة 

اإىل برام��ج التطوي��ر الت��ي تخ�س�سه��ا حلمل��ة 

ال�سهادات العليا.

اإن الع��راق، ومب��ا ميتلكه من ك��وادر علمية 

متمي��زة بات بحاج��ة ما�س��ة اإىل اإن�ساء جامعة 

ُتعنى بالبحث العلمي، على م�ستوى اإعداد كوادر 

بحثية جديدة، وتطوير الكوادر احلالية، ل�سمان 

بلوغ اأهدافه يف هذا القطاع احليوي. و�ستنه�س 

اجلامعة اجلديدة بجملة من املهام، اأهمها:

a  و�س��ع خط��ط البح��ث عل��ى امل�ستوى 
الوطني، مع حتديد اأولوياتها.

a  البحث عن موارد لتمويل خطط البحث 
العلم��ي، وم��وارد مادي��ة وب�رصي��ة لتعزي��ز 

اأن�سطته.

a  تقيي��م ومراجعة جودة البحث العلمي 
بالب��اد داخ��ل ح��دود املوؤ�س�س��ة اجلامعية 

وخارجها.

علمي/اقت�س��ادي  منظ��ور  اإع��داد    a
لت�سلي��ع نتائ��ج البح��ث العلم��ي وتو�سي��ع 

دائ��رة اأن�سطته داخل الع��راق، ويف املنطقة 

العربية، والعامل. 

ج. تو�سيع قاعدة التعليم العايل:
االأكادمي��ي  التعلي��م  ُيع��د  عام��ة  ب�س��ورة 

بالعراق، املنفذ الوحي��د، لتو�سيع دائرة التعليم 

الثان��وي.  التعلي��م  تل��ي  الت��ي  املرحل��ة  يف 

بينم��ا تظه��ر املراجع��ة حلاجات �س��وق العمل، 

وموؤ�س�س��ات القطاع احلكومي و�رصكات القطاع 

اخلا�س، نتيجة مل��ا تفر�سه التقنيات اجلديدة، 

وج��ود حاج��ة ملمو�س��ة اإىل مه��ارات، ال ميكن 

للتعليم العايل اأن مينحها يف براجمه االأكادميية 

ل�رصيحة وا�سعة من املوارد الب�رصية. 

مبختل��ف  التقني��ة،  املعاه��د  كان��ت  واإذا 

اخت�سا�ساتها: الطبي��ة، والهند�سية، واالإدارية، 

تعد منفذاً مهمًا لتحقيق هذه الغاية، فاإن الواقع 

ي�س��ري اإىل اأن املهارات التي متنحها لطلبتها قد 

اقرتب��ت كث��رياً مما مينح��ه التعلي��م االأكادميي 

التقلي��دي، بعدما اختلط مفه��وم التعليم التقني 

بالتعليم االأكادميي النظري. مبعنى اآخر اأ�سحى 

التعلي��م التقن��ي منط��ًا م�ستحدث��ًا م��ن التعليم 

اجلامع��ي ي�ستغ��رق �سنتني ب��داًل م��ن ال�سنوات 

االأرب��ع اأو اخلم���س الت��ي يق�سيه��ا الطال��ب يف 

التعلي��م اجلامع��ي مبناهجه، وهوي��ة املهارات 

التي مينحها للملتحقني باأروقته. 

اإن مراجعة الواقع تظهر اأننا بحاجة اإىل اأن 

نعّل��م �سبابن��ا ومننحهم مه��ارات حرفية ت�سهم 

يف تطوير قدراتهم يف اأداء املهام التي يفر�سها 

مناه��ج  نلقنه��م  اأن  ال  العم��ل،  �س��وق  عليه��م 

اأكادميي��ة تخت��رب قدراته��م عل��ى ا�ستذكاره��ا 

حرفيًا بداًل من ممار�ستها ميدانيًا.

د. اآفاق تطوير البحث العلمي واالبتكار يف 

العراق:

اأ�سحت احلوكمة اجلامعية عن�رصاً 

جوهري��ًا م��ن جمموع��ة عنا���رص 

ال�سلب��ة  االأر�سي��ة  بات��ت ت�سك��ل 

خلارطة طريق تنه�س مبوؤ�س�سات 

التعليم الع��ايل اإىل م�ستوى علمي 

ر�س��ني يع��د �سمان��ة اإىل تر�سيخ 

جناحها، وح�سورها العاملي بني 

بقية اجلامعات املرموقة.
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مل ت��زل احلكوم��ة العراقي��ة حري�س��ة على 

تطوي��ر البح��ث العلم��ي، و�سم��ة االبتك��ار لدى 

مواردها الب�رصية، وقد وفرت كل ما يف و�سعها 

م��ن موارد مالية، ودع��م حكومي لتحقيق ذلك 

منذ ب�سع��ة عقود. بيد اأن الظروف اال�ستثنائية 

الت��ي ع�سف��ت بالب��اد، وم��ا جن��م عنه��ا من 

تغي��ريات حا�سم��ة يف الرتكيب��ة االجتماعي��ة، 

واالقت�سادي��ة للب��اد، ق��د جن��م عن��ه تفكي��ك 

وتدمري �سبه �سام��ل للبنى التحتية التي اأنفقت 

عليها احلكومة الكثري من االأموال وبذلت فيها 

امل��وارد العراقي��ة الكثري من جهوده��ا ل�سنني 

طوال.

لق��د اأ�سهم��ت عملي��ة التاأرج��ح يف حتدي��د 

اأه��داف البح��ث العلم��ي، وتغي��ري دف��ة اأن�سط��ة 

االبتك��ار خ��ال �سن��وات احل��رب مع اإي��ران، ثم 

�سنوات احل�سار، الإيجاد حلول �رصيعة حلاجات 

ملّح��ة، واأزم��ات متفاقمة يف اإح��داث بلبلة يف 

منط��ق البحث العلمي بالع��راق، وتغييب الكثري 

من مبادئه وثوابته يف وقت كان معيار النجاح 

بديل��ة  وخدم��ات  منتج��ات  بتوف��ري  مرتبط��ًا 

مل��ا غاب ع��ن البيئ��ة العراقية ب�سب��ب احلروب، 

واحل�س��ار، و�سّحة املواد االأولية، ونزرة املوارد 

املالية. 

ال ميك��ن باأي ح��ال من االأح��وال، اأن تكون 

اخلط��وات الت��ي يخطوها الع��راق، ه��ذه االأيام، 

�سهل��ة، اأو ت�سب��ه اإىل ح��د كب��ري اخلط��وات التي 

خطتها وتخطوها ال��دول العربية ال�سقيقة التي 

مل تع���س ظروف��ه اال�ستثنائية. كم��ا اإن خارطة 

الطري��ق ل��ن تر�س��م عل��ى اأر���س �سلب��ة، ب�سبب 

كرة الفجوات الت��ي باتت تغزو البيئة العلمية � 

العراقية وتنهكها بقوة.

خ��ت القناعة ل��دى �سّن��اع القرار، 
ّ
لق��د تر�س

واجله��ات ذات ال�سلة مبدخ��ات البحث العلمي 

وخمرجات��ه يف عموم الع��راق، اأن هناك حاجة 

ما�س��ة اإىل ا�ستنب��ات ثقافة بح��ث علمي جديد، 

تتج��اوز تر�سبات املا�س��ي، وت�ستثمر ما حتقق 

من جناحات، وت�ستاأ�سل من ن�سيجها املوؤثرات 

ال�سيا�سي��ة، والق��رارات املهيمن��ة الت��ي فر�ست 

فتها 
ّ
نف�سها عل��ى الن�ساط العلمي والبحوث فحر

ع��ن م�ساره��ا ال�سليم. كذل��ك فاإن تغيي��ب النقد 

املو�سوع��ي لاأن�سطة العلمي��ة والبحثية، وترك 

عملي��ة تقيي��م الن�س��اط ل��وزارة التعلي��م العايل 

ق��د اأ�سه��م يف تغطي��ة بع���س االإخفاق��ات، مما 

غرّي مع��امل ال�س��ور احلقيقية لاإجن��از العلمي، 

واأ�سف��ى عليه �سمات ال تتواف��ق مع الواقع، فلم 

تعد هناك ثم��ة ثوابت يعتمد عليها يف عمليات 

االإ�ساح، اأو التغيري.

لتاأ�سي���س اأر�سي��ة �سلب��ة ميك��ن اأن ترتك��ز 

اإليه��ا �سيا�سة عراقية بقط��اع العلوم، والتقنية، 

واالبتك��ار، ينبغ��ي اأن يوؤخ��ذ بع��ني االعتب��ار 

امل�سائل االآتية:

a  تن�سي��ج ثقافة وطنية ر�سينة تف�سي 
اإىل دعم اأن�سطة العلوم، والتقنية، واالبتكار 

يف موؤ�س�س��ات الدولة عامة، وقطاع التعليم 

ب�سورة خا�سة.

منظوم��ات  هيكل��ة  واإع��ادة  تر�سي��د    a
التعليم العايل والبحث العلمي احلالية.

a  املبا���رصة باإن�ساء هيكل��ة موؤ�س�ساتية 
جديدة تط��ور الهيكل��ة احلالي��ة ملوؤ�س�سات 

التعلي��م العايل والبحث العلمي، وتلحق بها 

R -  حا�سن��ات ابتكار، وحدائ��ق للبحوث

داعم��ة  بيئ��ة  لتوف��ري   ،search Parks
الأن�سط��ة االبتك��ار، ورعايته��ا، م��ع ت�سكيل 

ترتج��م  و�سغ��رية  متو�سط��ة  �سناع��ات 

االبتكارات اإىل �سل��ع وخدمات تدعم البيئة 

االقت�سادية والتقنية بالباد.

علمية/تقني��ة/ حتالف��ات  a اإقام��ة 
ابتكاري��ة على التوازي م��ع اأن�سطة معرفية 

تعاوني��ة داخل الع��راق، وخارج��ه لتن�سيط 

لتاق��ح  فر���س  وتوف��ري  العلمي��ة  البيئ��ة 

االأفكار االبتكارية.

a  بن��اء موؤ�س�سات متويل جديدة لتمويل 
هذه االأن�سطة وباآليات مبتكرة.
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a  تنفيذ �سيا�س��ات متابعة ومراقبة اأداء 
اخلط��ط على اأر�س الواق��ع ل�سمان توافقها 

وجن��اح اأن�سطته��ا يف تلبي��ة اأه��داف خطط 

التنمية الوطنية � العراقية.

دور  مفاهيــم  مراجعــة   .  2  .  2  .  8
اجلامعة يف املجتمع:

اإن التحّوالت الكبرية التي مير بها جمتمعنا 

املعا���رص نتيج��ة لتاأث��ري التي��ار العومل��ي، مع 

االقت�سادي��ة  واآلت��ه  املجتم��ع  هيكل��ة  اإع��ادة 

للتح��ّول اإىل جمتم��ع قائ��م عل��ى املعرفة باتت 

حتّت��م ح�سول تغيرياً جوهري��ًا يف طبيعة الدور 

ال��ذي �سيمار�سه التعليم الع��ايل وموؤ�س�ساته يف 

املجتمع العراقي، واملجتمع العربي، والعوملي.

وال �س��ك اأن طبيع��ة العاق��ة الت��ي �ستجمع 

ب��ني املجتم��ع، وموؤ�س�سة التعلي��م �سرتتهن، اإىل 

ح��د كب��ري، بخ�سائ���س جمتم��ع املعرف��ة الذي 

ن��روم بلوغ��ه، وال��ذي �سريتك��ز اإىل مب��داأ اإنتاج 

املعرف��ة، ومعاجلته��ا، ون�رصه��ا. وعليه ينبغي 

اأن مت��ر موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل مبجموع��ة 

م��ن التحّوالت لك��ي تائم دورها م��ع حاجات 

املجتمع اجلديدة. وميكن اإجمال هذه التحّوالت 

مبا ياأتي:

a  ينبغي اأن تتحّول اجلامعة اإىل موؤ�س�سة 
يتمح��ور ن�ساطه��ا باجت��اه طلبته��ا لتكون 

اأك��ر قدرة عل��ى تلبي��ة احتياجاته��م التي 

يفر�سها املجتمع اجلديد بداًل من حتقيق ما 

تريد االأق�س��ام العلمية اأن متار�سه بعيداً عن 

احلاج��ات القائمة يف بيئة املجتمع و�سوق 

العمل.

a  ينبغ��ي اأن ت�سعى اجلامع��ة اإىل توفري 
فر�س��ة التعلي��م للجميع، ومب�ست��وى جودة 

يتنا�س��ب م��ع حاج��ات املجتم��ع. و�س��واء 

نه�س��ت احلكوم��ة مبهم��ة توف��ري االإنف��اق 

احلكوم��ي ج��زءاً اأو ك��ًا ف��اإن عل��ى االإدارة 

اجلامعي��ة تبّني اأمن��وذج تعليم��ي من منط 

جديد يجمع بني االقت�ساد واجلودة ل�سمان 

هذه الغاية.

a  �ستفر�س احلاج��ة الدائمة اإىل تو�سيع 
احل�سيل��ة املعرفية، وتعميق املهارات لدى 

مواط��ن جمتمع املعرف��ة اأن يتمتع بالقدرة 

على ح�ساد املعرفة من مواردها، وتعميق 

مهاراته ب�سورة ذاتية.

a  اإح��داث تغي��ريات حا�سم��ة يف طرائق 
التدري�س مثل جتاوز عقبة املكان والزمان 

نتيج��ة لتوظيف البيئ��ات التفاعلية للتعلم 

عن بعد، مما يوفر للطلبة فر�سة التعّلم وفق 

حاجاته��م والوق��ت املتاح لديه��م؛ اعتماد 

مب��داأ امل�ساركة ب��ني االأ�ست��اذ واملتعّلم يف 

تلّقي املادة العلمية، واإعداد مفرداتها.

a  ���رصورة اأن تت�س��م املناه��ج بالتنّوع 
الذي بات �رصوريًا يف بيئة مفعمة بالتنّوع 

يف مواردها واحتياجاتها.

a  توظي��ف املناهج الت��ي ترتكز بكثافة 
اإىل تقني��ات الذك��اء املحو�س��ب، وتوظي��ف 

قواع��د املعرف��ة واآلي��ات ا�ستنباطه��ا م��ن 

مواردها لتلبية احتياجات جمتمع املعرفة 

وتطبيقاتها املتنّوعة.    

a  لق��د ب��داأ الكث��ري م��ن اجلامع��ات يف 
خارط��ة  باإع��داد  واملنطق��ة  الع��امل  دول 

طري��ق ال�سرتاتيجي��ات جدي��دة ُتعنى بهذه 

املح��اور وتف�سياته��ا، الإع��ادة تاأ�سي���س 

مفه��وم التعليم الع��ايل وعاقت��ه احلميمة 

م��ع املجتم��ع، لك��ي تتكّيف م��ع التحّوالت 

اجلدي��دة، وحتافظ عل��ى دوره��ا االأ�سا�سي 

يف بن��اء املجتمع و�سمان توف��ر مقّومات 

منّوها االقت�سادي واالجتماعي.

8. 3 . خطــوات لتجــاوز التحديــات 
اخلارجية:

من جهة اأخرى تنتظرنا جمموعة التاأثريات 

اإىل  اخلارجي��ة  التحدي��ات  به��ا  الت��ي ج��اءت 

بالع��راق، خط��وات  التعلي��م  منظوم��ة  �ساح��ة 

جريئة ملواجهته��ا، واحتوائها ل�سمان حتقيق 

جناح��ات متمّيزة، وامتاك ميزة تناف�سية على 

�سعيد دول املنطقة.

مراجع��ة الواقع تظهر اأننا بحاجة 

ومننحه��م  �سبابن��ا  نعّل��م  اأن  اإىل 

مه��ارات حرفية ت�سه��م يف تطوير 

الت��ي  امله��ام  اأداء  يف  قدراته��م 

يفر�سه��ا عليه��م �س��وق العمل، ال 

اأن نلقنهم مناهج اأكادميية تخترب 

قدراته��م عل��ى ا�ستذكارها حرفيًا 

بداًل من ممار�ستها ميدانيًا.
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وت�سمل هذه اخلطوات:

3 . 1 . �سبــل احتــواء حتديــات   . 8
العوملة وجمتمع املعرفة:

ال تقت�رص التحدي��ات التي فر�ستها ال�سلطة 

القاهرة للعوملة، وجمتمع املعرفة على العراق، 

وال��دول العربية، ولكنه��ا باتت ت�سك��ل هاج�سًا 

واإذا   . املتح���رصّ الع��امل  بل��دان  دائم��ًا جلمي��ع 

كان��ت العومل��ة مرتبط��ة ارتباط��ًا مبا���رصاً مع 

االنفتاح على االآخر، واال�ستخدام االأمثل الأدوات 

املعلوم��ات واالت�ساالت، ف��اإن جمتمع املعرفة 

يرتك��ز بقوة اإىل ال��دور الذي متار�س��ه املوؤ�س�سة 

التعليمية، واحل�سيلة املعرفية للمواطن، يف ظل 

بيئة ت�رصيعية داعمة لابتكار واأن�سطة التطوير 

مبختلف اأ�سكالها.

وملا كان جّل اهتمامن��ا من�سّبًا على الدور 

الذي ميك��ن اأن متار�س��ه العملي��ة التعليمية يف 

احتواء التاأثريات امل�ساحبة للتحديات املقيمة 

يف ه��ذا القطاع، �سنحاول بيان اأهم ال�سبل التي 

ميكن اأن متنحنا فر�س��ة اأكيدة لتلبية متطلبات 

العومل��ة، وجمتمع املعرفة من خال ممار�سات 

العملي��ة التعليمي��ة يف �ستى املراح��ل التي مير 

بها الطالب العراقي.

��خ املناه��ج الت��ي 
ّ
م��ن ال���رصوري اأن تر�س

ترّك��ز على تنمي��ة احل�سيلة املعرفي��ة، وتعميق 

امله��ارات لدى جمي��ع امللتحق��ني باملوؤ�س�سات 

التعليمي��ة، ب��دءاً بالتعلي��م االأ�سا�س��ي، وانتهاًء 

بالدرا�س��ات اجلامعي��ة العلي��ا، ل�سم��ان ق��درة 

ال�سب��اب عل��ى التعامل م��ع موؤ�س�س��ات جمتمع 

املعرفة، والتوا�س��ل مع خدماته املتنّوعة. ولن 

يت��م ذلك اإال ع��رب الرتكي��ز على منحه��م القدرة 

عل��ى تطوير مهاراتهم االإدراكي��ة، وبناء القدرة 

لديه��م على ح��ل االإ�سكاليات، و�سناع��ة القرار 

من خال تنمي��ة: القدرة عل��ى التفكري املوّجه، 

وح�س��اد املعرف��ة م��ن موارده��ا املتنّوعة من 

خ��ال عملي��ات التوا�س��ل م��ع االآخ��ر، وك�س��ب 

املهارات االإدراكية التي ترتكز اإىل ن�سق منطقي 

باملعاجلة، وامله��ارات التطبيقي��ة، واملهارات 

غ��ري التقليدي��ة التي ال ميك��ن اأن تلّق��ن وتفتقر 

اإىل تكام��ل وتراب��ط جمموع��ة م��ن املاحظات 

امليدانية.

بالن�سب��ة للتعلي��م العايل، بجمي��ع اأ�سكاله، 

ينبغ��ي اأن تعتمد �سل�سلة من االإج��راءات ت�سمل: 

توف��ري فر���س �سانح��ة للطلب��ة للح�س��ول على 

املزيد من املهارات وتعميق املعرفة مبتطلبات 

بيئة العمل؛ وتطوير اأمناط جديدة من الدرا�سات 

التكميلي��ة لهم عرب الكليات املفتوحة، والتعليم 

االإلكرتوين، وكلي��ات املجتمع؛ وتوجيه اهتمام 

الطلب��ة نحو احل�سول على �سه��ادات الرتخي�س 

الدولية ذات الطابع التطبيقي؛ ومنح موؤ�س�سات 

التعلي��م العايل فر�سة ممار�س��ة عملية مراجعة 

املجتم��ع،  حاج��ات  وف��ق  املناه��ج  وتقيي��م 

واإحداث تغيريات حا�سم��ة يف املادة التعليمية 

لتحقي��ق امل�ست��وى املطل��وب. واأخ��رياً تعمي��ق 

اأوا���رص التع��اون ب��ني اجلامع��ات واملوؤ�س�سات 

احلكومي��ة و�رصك��ات القطاع اخلا���س ملعرفة 

طبيعة املعرفة واملهارات، وامليزات التناف�سية 

املطلوب��ة لغر���س اإدراجه��ا �سم��ن املف��ردات 

املنهجية.  

8 . 3 . 2 . مواجهة البطالة وغياب 
فر�ض العمل:

عل��ى الرغ��م م��ن �سع��ي وزارت��ي الرتبي��ة 

والتعليم، ووزارة التعليم العايل احلثيث الإجراء 

حزمة م��ن التح�سينات عل��ى منظومتي التعليم 

االأ�سا�س��ي، الثان��وي، والتعلي��م الع��ايل خ��ال 

االألفي��ة اجلديدة فما زالت هناك فجوة كبرية مل 

تفلح الوزارتان بردمه��ا بني خمرجات التعليم 

ومدخات التوظيف داخ��ل موؤ�س�سات الدولة اأو 

لدى القطاع اخلا�س.

البطال��ة  ن�س��ب  مراجع��ة  عملي��ة  وتظه��ر 

لعب��ت  ملح��وظ،  ارتف��اع  الع��راق، وج��ود  يف 
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عل��ى  م�ساف��ًا  دوراً  التعلي��م  خمرج��ات  في��ه 

تداعيات احل�سار، واالحتال، وعدم اال�ستقرار 

ال�سيا�س��ي يف الع��راق واأ�سهم��ت ب�س��ورة غ��ري 

مبا���رصة يف ت�سّخم ن�س��ب البطالة، وعدم توفر 

فر�س لل�سباب باحل�سول على فر�سة عمل هنا 

اأو هناك.

واإذا كان��ت العقود االأخرية للقرن الع�رصين 

قد �سه��دت عقبات اأم��ام عملي��ات التنقيب عن 

فر�سة عمل خلريجي مراحل التعليم االأ�سا�سي، 

اأو املهن��ي، يف بع���س االأحي��ان، ف��اإن االألفية 

اجلدي��دة ق��د ق��رع فيه��ا ناقو���س اخلط��ر على 

خريج��ي التعلي��م الع��ايل، وحمل��ة ال�سه��ادات 

العلي��ا بع��دم وج��ود اإمكانية حقيقي��ة الإيجاد 

فر���س عم��ل حتى ول��و اقت�سى االأم��ر التنازل 

ع��ن التح�سيل الع��ايل باجتاه حت�سي��ل علمي 

اأق��ل ل�سم��ان احل�س��ول عل��ى لقم��ة العي�س يف 

�س��وق عمل ب��ات متخمًا وال تتوف��ر فيه فر�سًا 

جديدة للعمل. 

م��ن اأجل ه��ذا ميكنن��ا الق��ول اإن موؤ�س�سات 

التعلي��م مل تع��د ق��ادرة عل��ى من��ح خمرجاتها 

قيم��ة اإ�سافي��ة � مناظ��رة للتح�سي��ل العلم��ي 

توف��ر لهم قدرة تناف�سية عن��د التقدم للح�سول 

عل��ى فر�س��ة عمل، كم��ا اإنها مل تفل��ح يف منح 

خمرجاتها امله��ارات واخل��ربات الكافية التي 

اقت�سادي��ة  قيم��ة  عل��ى  باحل�س��ول  توؤهله��م 

لع��دم  العم��ل  �س��وق  يف  ملداخيله��م  م�ساف��ة 

وج��ود فروق ملمو�س��ة، اأو معنوية بني م�ستوى 

اإياه��ا  منحته��م  الت��ي  وامله��ارات  اخل��ربات 

املوؤ�س�س��ة اجلامعي��ة، وبني م�ست��وى املهارات 

ال��ذي ميكن نوال��ه م��ن املمار�س��ة العملية يف 

الواق��ع بعي��داً ع��ن االأدبيات العلمي��ة، وخمابر 

الكليات العلمية!.

من اأجل هذا ت�رصبت اأعداد كبرية من ال�سباب 

من مراحل التعليم االأ�سا�سي املختلفة، اأو مل تقبل 

على التعليم اجلامعي لعدم كفاية املهارات التي 

توفرها لهم هذه املوؤ�س�سات قبالة ال�سنوات التي 

يق�سونه��ا داخل حدودها م��ع املتطلبات االآنية 

ل�سوق العمل مما قّلل من العوائد ال�سخ�سية التي 

ميك��ن اأن يحققه��ا التعلي��م للف��رد ا�سطرهم اإىل 

اكت�ساب خرباتهم ب�سورة �سخ�سية خارج حدود 

موؤ�س�سات التعليم.

ال �سك اأن �سمة عدم اال�ستقرار الذي ات�سفت 

به��ا البيئ��ة العراقي��ة يف كث��ري م��ن جوانبه��ا 

ال�سيا�سية، واالقت�سادية، واالجتماعية قد األقت 

بظالها عل��ى انت�سار مظاهر البطالة يف عموم 

الباد، مما �سّك��ل حتديًا كبرياً ملنظومة التعليم 

وبراجمه��ا، باالإ�ساف��ة اإىل موؤ�س�س��ات الدول��ة 

املختلفة.

ال ميك��ن معاجل��ة عملي��ة اإ�س��اح تنه���س 

مب�ستوي��ات توظي��ف امل��وارد الب�رصي��ة مبعزل 

ع��ن معاجلة �ساملة نلحق بها موؤ�س�سات النظام 

التعليمي. لذا �سنعمد اإىل اإعادة عر�س متطلبات 

االإ�س��اح للنظ��ام التعليم��ي، م��ن جدي��د، م��ن 

وجهة نظر ُتعنى مبوؤثراتها املبا�رصة على �سوق 

العمل، وفر�س توظيف امل��وارد الب�رصية � اأنظر 

اجلدول )79(.

اإن م��ا ذك��ر اأع��اه يظهر بج��اء اأن عملية 

جت��اوز حتدي��ات �س��وق العم��ل والتقلي��ل م��ن 

اآثار البطالة ه��ي عملية �ساملة تب��داأ بالتعليم 

وتنته��ي خمرجاته��ا ب��ه م��ن خ��ال توجي��ه 

م�س��ارات اال�ستثمار احلكوم��ي يف هذا القطاع 

احلي��وي. ل��ذا ف��اإن ح�س��ول اأي خل��ل يف هذه 

الدائرة املتما�سك��ة �سينعك�س �سلبًا على موارد 

التعلي��م، فينق��ل اآث��اراً �سلبي��ة اإ�سافي��ة عل��ى 

البيئة الوطنية العراقية.
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3 . تنميــة وبنــاء القــدرات   . 3 . 8
الب�سرية:

ينبغ��ي اأن ترتكز ال�سيا�س��ة احلكيمة لتنمية 

م��وارد ب�رصي��ة � وطني��ة ماه��رة اإىل جمل��ة من 

العوام��ل، اأهمها: توفر ج��ودة التعليم يف جميع 

مراحله بو�سفه القاعدة االأ�سا�سية لنجاح جميع 

اأ�سكال التدريب وتنمية املوارد الب�رصية بالباد؛ 

وجود تطابق بني امله��ارات التي يتم توفريها 

وبني احلاجات الفعلية القائمة يف �سوق العمل، 

وموؤ�س�س��ات الدولة و�رصك��ات القطاع اخلا�س؛ 

متكني املوارد الب�رصية واملوؤ�س�سات من التكيف 

م��ع التغ��ريات التقني��ة و�سيا�سات �س��وق العمل 

للق��رن  االأخ��رية  العق��ود  كان��ت 

الع�رصي��ن قد �سه��دت عقبات اأمام 

عمليات التنقي��ب عن فر�سة عمل 

خلريجي مراحل التعليم االأ�سا�سي، 

اأو املهن��ي، يف بع���س االأحي��ان، 

ف��اإن االألفي��ة اجلدي��دة ق��د ق��رع 

فيه��ا ناقو�س اخلطر على خريجي 

التعليم الع��ايل، وحملة ال�سهادات 

اإمكاني��ة  وج��ود  بع��دم  العلي��ا 

حقيقية الإيج��اد فر�س عمل حتى 

ول��و اقت�س��ى االأم��ر التن��ازل عن 

التح�سيل العايل باجتاه حت�سيل 

علمي اأقل ل�سم��ان احل�سول على 

لقم��ة العي���س يف �س��وق عمل بات 

فر���س  في��ه  تتوف��ر  وال  متخم��ًا 

جديدة للعمل.
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من خال بناء ق��درات وخربات تت�سم باملرونة 

واإمكانية التواف��ق مع النمط ال�رصيع يف التطور 

.)IFL،2010(التقني العوملي

اإن توف��ر ه��ذه االأم��ور �سيجع��ل م��ن عملية 

التدري��ب وتطوي��ر امله��ارات عبارة ع��ن �سبكة 

متما�سك��ة من العاق��ات احلميم��ة بينها وبني 

االرتق��اء يف ج��ودة العملي��ة التعليمي��ة، والتي 

روح  اإذك��اء  يف  اإيجابي��ة  اآثاره��ا  �ستك��ون 

االبتكار، وتو�سي��ع اأن�سطة اال�ستثم��ار، والتنّوع 

االقت�سادي، وروح التناف�س داخل حدود البيئة 

العراقية، و�سي�سهم بالوقت ذاته يف توفري فر�س 

عم��ل متنّوعة، وذات مردودات اقت�سادية جيدة 

على املوارد الب�رصية.

اإن توف��ر م�ست��وى مقب��ول م��ن اجل��ودة يف 

مراحل التعلي��م االأ�سا�سي، والثان��وي، وتكامله 

تطوي��ر  ي�سم��ن  مهن��ي  تدري��ب  برنام��ج  م��ع 

امله��ارات، �سوف ي�سهم يف تهيئة اأجيال جديدة 

من ال�سباب، يتمتعون باملهارات االأ�سا�سية التي 

خ جناحه��م بامل�سارك��ة يف عملية التنمية 
ّ
تر�س

االقت�سادي��ة بالب��اد، وقدرته��م االأكي��دة على 

اال�ستم��رار بالتعل��م وك�سب املزي��د من اخلربات 

من البيئة التي يقطنون فيها، ويتفاعلون معها 

باإيجابية.

4 . تنميــة وبنــاء القــدرات   . 3 . 8
للكوادر اجلامعية

اأك��دت معظ��م الدرا�س��ات الت��ي قام��ت بها 

املوؤ�س�س��ات الدولية على ���رصورة تطوير وبناء 

الق��درات للك��وادر اجلامعية العراقي��ة، ل�سمان 

االرتق��اء مب�ستوي��ات التعلي��م الع��ايل والبح��ث 

العلم��ي يف املوؤ�س�س��ات االأكادميي��ة العراقي��ة. 

واإذا ك��ان خيار االبتعاث العلمي، والبحثي حًا 

جاه��زاً لدى بع���س اجله��ات، فاإن��ه لي�س احلل 

االأمث��ل على الدوام، ب�سب��ب حجم التخ�سي�سات 

املالي��ة الباهظ��ة املطلوب��ة لتنفي��ذ مث��ل هذه 

الربام��ج، وع��دم جن��اح ه��ذا النه��ج يف جتارب 

ت به��ا الع��راق، وغريها م��ن الدول 
ّ
�سابق��ة مر

العربية.

اإن وفرة الكوادر العلمية العريقة يف الباد، 

ووجود جتارب �سابق��ة لبناء القدرات الب�رصية، 

ولتجارب خمتلف��ة مار�ستها الكوادر اجلامعية، 

والبحثي��ة العراقي��ة، خ��ال العق��ود املا�سي��ة 

ي�سج��ع على التحّول نحو اإن�س��اء مراكز متعددة 

يف اجلامع��ات العراقي��ة للتمي��ز يف ممار�س��ة 

اإن   .)CTRE( العلم��ي  والبح��ث  التدري���س 

وجود برامج م�سابهة بالوقت احلايل يف مراكز 

التعليم امل�ستمر، يف معظم اجلامعات واملعاهد 

العراقية، ي�سابه اإىل حد كبري االأهداف املطلوبة 

م��ن اإن�س��اء ه��ذه املراك��ز م��ع وج��ود اختاف 

ح��ول طبيعة املناه��ج وو�سائل واآلي��ات تنفيذ 

برامج بناء القدرات الب�رصية التي بات يحّتمها 

جمتمع املعرفة.

لتطويــر  العــام  االإطــار   .  5  .  3  .  8
املهارات واخلربات للموارد الب�سرية

ب�س��ورة عام��ة اأثبت��ت الدرا�س��ات ونتائ��ج 

الدولي��ة  اجله��ات  متار�سه��ا  الت��ي  التقيي��م 

وبن��اء  امله��ارات  تطوي��ر  برام��ج  بخ�سو���س 

ال��دول  اأن  الب�رصي��ة،  امل��وارد  ل��دى  الق��درات 

الت��ي حققت جناح��ات على �سعي��د ربط تنمية 

املهارات مع زي��ادة االإنتاجية، وفر�س العمل، 

وتر�سي��خ اأرك��ان التنمي��ة بالب��اد ق��د وجهت 

م�سارات �سيا�ساتها لتنمية املهارات نحو ثاثة 

:)ILF، 2010( اأهداف جوهرية

a  بل��وغ مرحلة متوازن��ة بني احلاجات 
القائم��ة يف �س��وق العم��ل الأمن��اط امله��ارات 

املختلفة، وق��درة املوؤ�س�سات التي تنه�س بهذه 

املهمة على توفريها.

a  مدى كف��اءة برامج تطوي��ر املهارات 
على تكّي��ف االأفراد واملوؤ�س�س��ات مع نزعة 

التغيري امل�ستمرة يف �سوق العمل.

a  م�ست��وى النج��اح ال��ذي حتقق��ه ه��ذه 
الربامج عل��ى �سعيد بن��اء، واإدامة امليزات 

التناف�سي��ة ل��دى امل��وارد الب�رصي��ة بحي��ث 
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تت��اءم م��ع احلاج��ات املتج��ددة يف �سوق 

العمل.

لقد ترجمت ه��ذه االأهداف يف جمموعة من 

املبادئ التي تبناه��ا املوؤمتر الدويل للعمل يف 

جولته املنعقدة عام 2008 وعّدت هذه املبادئ 

االأر�سية املتينة ل�سمان تنمية املهارات وبناء 

الق��درات لدى املوارد الب�رصي��ة مبختلف فئاتها 

العمري��ة، والتي ميكن اأن ت�سّك��ل العمود الفقري 

ل�سيا�س��ة وطني��ة ميك��ن اعتماده��ا يف تطوي��ر 

املهارات لدى املوارد الب�رصية بالعراق:

توفري بيئة خ�سبة، وخارطة طريق وا�سحة   .1
املع��امل للتعّلم، ب��دءاً من ريا���س االأطفال، 

ومراح��ل التعليم االأ�سا�س��ي، وتهيئة الطلبة 

والتعلي��م  الثان��وي،  بالتعلي��م  لالتح��اق 

الثان��وي � املهن��ي، والتعلي��م العايل ليكون 

امل�سهد وا�سح��ًا اإزاء متطلبات التحّول نحو 

�سوق العمل يف امل�ستقبل.

امله��ارات  وتنمي��ة  تطوي��ر  نح��و  التوج��ه   .2
االأ�سا�سي��ة والتي ت�سم��ل: االإمل��ام بالقراءة 

والكتابة، وامله��ارات االت�سالي��ة، والقدرة 

على العمل يف جماميع عمل، ومهارات حل 

االإ�سكاليات وجتاوز العقبات، والقدرة على 

التعّلم.

املتقدم��ة  امله��ارات  تطوي��ر  اإىل  ال�سع��ي   .3
)التخ�س�سي��ة، والتقني��ة، واملعرفية( ملنح 

الق��وى العامل��ة ق��درة كافي��ة يف توظي��ف 

قدراته��م ال�سخ�سي��ة للح�س��ول عل��ى مهن 

متخ�س�سة، ومبداخيل عالية.

توفري ح�سيلة من اخلربات واملهارات متّكن   .4
امل��وارد الب�رصي��ة م��ن تر�سي��خ جناحاته��ا 

ب�س��وق العمل من خ��ال توظي��ف خرباتها 

ومهاراتها احلالية يف قطاع جديد، اأو مهنة 

م�ستحدثة. 

واإذا اأردن��ا �سم��ان عملية تطوي��ر م�ستدامة 

للمه��ارات ينبغ��ي اأن نو�س��ع دائرته��ا بحيث ال 

تقت���رص على فئة دون غريه��ا، بل ت�سمل جميع 

الت��ي يتاأل��ف منه��ا  الب�رصي��ة  فئ��ات امل��وارد 

املجتمع العراقي.

وعليه �ست���رصي مراح��ل دورة حياة عملية 

تطوي��ر املهارات عل��ى ال��دورة الداخلية لفئات 

املجتمع، لت�سمل:

االأطفــال/ اليافعــن: بن��اء االأ�س���س ال�سليم��ة 
الطفول��ة  مراح��ل  يف  ال�رصوري��ة  للمه��ارات 

املبك��رة، وبداي��ات مراح��ل التعلي��م االأ�سا�سي، 

وباأ�سل��وب يتنا�سب مع قدراته��م الذهنية. على 

اأن يوؤخذ بع��ني االعتبار اختيار مفردات قادرة 

على االلت�ساق بالذهن، ودميومة ح�سورها يف 

اأذهانه��م والت�ساقها ب�سلوكياته��م على املدى 

البعيد.

ال�سباب: تر�سي��خ عنا�رص املهارات ال�رصورية 
ودعمه��ا مبهارات تنبع عن امل�ساركة يف ور�س 

عم��ل ميداني��ة بحي��ث توؤهله��م لانتق��ال م��ن 

املدر�سة اإىل العمل ب�سهولة وي�رص.

النا�سجون واملوارد الب�سرية املتقدمة بال�سن: 
اإدام��ة عنا���رص اخل��ربة وتطويره��ا، ل��دى هذه 

الفئ��ة من املوارد الب�رصية، م��ع منحهم خربات 

جديدة، وتر�سي��خ ح�سورها من خال �سهادات 

اخل��ربة وال�سمات التناف�سية التي ح�سلوا عليها 

اأثناء حياتهم املهنية. 

ون��ود التنوي��ه اأن عملي��ة بن��اء امله��ارات 

والقدرات هي عملية تت�سم بالدينامية والرتابط 

الوثي��ق ب��ني جمي��ع مراح��ل دورته��ا، وفئ��ات 

املواطن��ني الذي��ن يقيم��ون مبختل��ف مراحلها. 

فاإتق��ان مه��ارات االإمل��ام بالق��راءة والكتابة، 

لتو�سي��ع  التعّل��م  اإىل  باالإ�ساف��ة  واحل�س��اب، 

احل�سيل��ة املعرفي��ة، تع��د �رصوري��ة للح�سول 

عل��ى مزيد م��ن املهارات التي متن��ح اأ�سحابها 

مي��زات تناف�سية، وفر�س باحل�سول على موقع 

يف خارطة توطن املوارد الب�رصية يف العراق. 

من جه��ة اأخ��رى ت�سخ���س اأمامن��ا مرحلة 

مهم��ة تتعل��ق بتقييم اأداء ه��ذه اخلطط للوقوف 
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عل��ى طبيع��ة الفج��وات يف النتائ��ج املتحققة، 

وحاجتنا ملراقبة النتائج املتحققة على �سعيد 

م�ستوي��ات  وزي��ادة  البطال��ة،  ن�س��ب  تناق���س 

االإنتاجية، وزيادة حجم اال�ستثمار، وم�ساعفة 

كمية املنتجات التي ي�سدرها املجتمع.

وميكن بلوغ ذلك عن طريق:
متخ�س��ت  الت��ي  النتائ��ج  تقيي��م    a
ع��ن �سيا�س��ات وبرام��ج تنمي��ة امله��ارات 

وانعكا�ساته��ا املبا���رصة وغ��ري املبا���رصة 

عل��ى �س��وق العمل، من خ��ال مراقب��ة اأداء 

موؤ�س�س��ات التدري��ب، واختب��ار طلبتها على 

حمك ال�سوق.

a  املراجع��ة امل�ستم��رة لبيان��ات �س��وق 
العم��ل، عل��ى اأ�سا���س، احلاج��ات القائم��ة، 

يف �س��وء م�ستوي��ات امله��ارات املطلوب��ة، 

وطبيع��ة مواق��ع العمل. ومتابع��ة م�سارات 

ي�ساحبه��ا  وم��ا  التقني��ة  التغي��ريات 

امله��ارات  اأمن��اط  لتغي��ري  حاج��ات  م��ن 

وم�ستوياتها لتلبية التغيريات اجلديدة.

a  اإع��داد درا�س��ات كمي��ة ونوعية لتوقع 
طبيع��ة امله��ارات اجلدي��دة الت��ي تفر�سها 

يف  احلا�س��ل  والتغ��ري  التقني��ة،  القف��زات 

اأمناط العمل.

ملعاه��د  مفتوح��ة  قن��وات  توف��ري    a
التدري��ب، واجلهات الت��ي تنه�س بتوظيف 

تقيي��م  اإع��ادة  بغر���س  الب�رصي��ة  امل��وارد 

براجمه��م التدريبي��ة، وتطوي��ر مفرداته��ا، 

واآلياته��ا ك��ي تك��ون موؤهل��ة م��ع حاجات 

ال�سوق للمهارات.
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مقدمة
يف يناي��ر 2011 تفاجاأ العامل بحدوث ث��ورة يف  تون�س اأتت على حكم الرئي�س ال�سابق 

بن علي الذي دام طيلة 23 �سنة. وقد كان اأول من األهب لهيج التحركات االجتماعية �سبابًا 

يف مقتبل العمر قوا�سمهم امل�سرتكة اأن اأغلبهم متعلمون، عاطلون عن العمل وُجّلهم ي�سكنون 

يف اجله��ات "املحروم��ة" من البالد كما يقولون. وهو ما �سّبب لهم اإحباطًا كبرياً وعدم ثقة 

يف امل�ستقب��ل ما اأدى اإىل خ��روج االآالف منهم اإىل ال�سوارع ومواجه��ة النظام يف �سدامات 

دامية ذهب �سحيتها الع�رشات من ال�سباب.

ح��دث هذا يف بلد اعت��ره العديد من املوؤ�س�س��ات واملنظمات الدولية مث��ااًل ُيحتذى يف 

ح�سن االإدارة والنتائج التنموية. فهذه موؤ�س�سة دافو�س )Davos( التي و�سعت يف تقريرها 

ل�سن��ة 2011 تون�س يف املرتبة االأربعن من ب��ن الدول االأكرث تناف�سية يف العامل متقدمة 

على اأكرث من ن�سف دول الحتاد الأوروبي ودول اأخرى من اآ�سيا واأمريكا الالتينية وحتى 

جمموع��ة ال�ربيك�س )BRICS(. وه��ذه تقارير البنك ال��دويل )World Bank( تثني 
عل��ى القدرات االقت�سادية لهذه الدويلة االإفريقية ال�سغرية املعدومة الرثوات الطبيعية. اأما 

Stru c( بنجاح  تون�س يف برناجمها الهيكلي 
ّ
يل�سن��دوق النقد الدو )IMF( فاإن��ه اأقر

tural Adjustment Plan( يف اأواخ��ر الثمانين��ات وبداي��ة الت�سعين��ات وطل��ب م��ن 
العديد من البلدان االإفريقية اأن تقتدي بالتجربة التون�سية. كذلك احلال بالن�سبة اإىل االحتاد 
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االأوروبي الذي اختار  تون�س كاأول بلد يف جنوب املتو�سط يوّقع معه اتفاقية للتبادل احلر 

�سنة 1995.

لنا اإذاً اأن نت�ساءل عن اأ�سباب هذه التناق�سات والنظر بعمق يف اأداء االقت�ساد التون�سي 

يف الع�رشيتن االأخريتن والتحّوالت التي حدثت والتي مل يتنّباأ بتداعياتها اأحد.

يه��دف ه��ذا املل��ف اإىل ���رشح اأ�سب��اب البطال��ة يف  تون���س وبخا�س��ة بطال��ة اأ�سحاب 

ال�سهادات وخريجي التعليم العايل اأواًل يف عالقة بالتنمية االقت�سادية واإنتاج الرثوات عر 

العمل واالبتكار وا�ستغالل نتائج البحث العلمي، وثانيًا بربطها بالنظام التعليمي الذي هو 

الدعامة االأ�سا�سية لكل م�رشوع تنموي.
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الباب الأول 

 تطّور التعليم والبحث العلمي والتنمية
يف تون�س

يف ال�سنوات الأخرية
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من املب��ادئ التي تق��وم عليها املدر�سة 

اأّنه��ا مفتوح��ة  اال�ستق��الل  التون�سّي��ة من��ذ 

للجمي��ع م��ن دون ا�ستثن��اء وال متيي��ز. اأي 

اأّنه��ا حري�س��ة على توف��ري اأ�سب��اب النجاح 

للجمي��ع  متكافئ��ة  وفر���س  رواده��ا  لك��ّل 

لبناء امل�ستقب��ل.  كما اإن الدرا�سة باملدار�س 

احلكومية جمانية؛ اأي ب��دون ر�سوم ت�سجيل 

وذل��ك م��ن ال�سن��ة االأوىل ابتدائ��ي اإىل اآخ��ر 

�سن��ة يف الثانوي اأي البكالوريا. وتبقى هذه 

الر�سوم رمزية حتى يف التعليم العايل.

وناهز عدد التالمي��ذ يف ال�سنة الدرا�سية 

املليون��ن   2012  c  2011 املا�سي��ة 

و937287  االبتدائ��ي  يف   1014836
ع��دد  وجت��اوز  والثان��وي  االإع��دادي  يف 

املوؤ�س�س��ات الرتبيوية ال�ست��ة اآالف، 4530 

مدر�س��ة اإبتدائي��ة و1475 مدر�س��ة اإعدادية 

ومعهد ثانوي يعمل فيها 188331 موظفًا 

 62776 81048 ومعلم��ن  اأ�سات��ذة  م��ن 

ومفت�سن تربوين 1523 وقّيمن 12432 

واإدارّين 6721 وعمال 20464.  

وبلغ��ت ن�سبة التمدر�س يف �سّن ال�ساد�سة 

99.2 % وا�ستق��رت ه��ذه الن�سب��ة يف ه��ذا 
ن�سب��ة  اأم��ا    .1998 �سن��ة  من��ذ  امل�ست��وى 

 11 c 6( متدر���س الفئات العمرّية االأخ��رى

�سن��ة و c 12 18 �سن��ة( فمازال��ت �سعيف��ة 

العناي��ة واالهتم��ام.   م��ن  وحتت��اج مزي��داً 

فبينم��ا بلغت ن�سب��ة متدر�س الفئ��ة العمرّية 

c 6 11 �سن��ة 97.7 % )98 % للفتيات(  
وهي ن�سبة مر�سية فاإن ن�سبة متدر�س الفئة 

العمرّي��ة c 12 18 �سن��ة ال تفوق 75.4 % 

مع ف��ارق هام ب��� 6.8 % لفائ��دة الفتيات 

حيث ي�سّج��ل الذكور ن�سبة 72.1 %.  ورغم 

��ن امل�سّجل خ��الل الع�رشّي��ة االأخرية 
ّ
التح�س

حي��ث ارتق��ى ه��ذا املوؤ���رّش م��ن 68.4 % 

اإىل 75.4 % بزي��ادة 7 نق��اط فاإّن الو�سع 

يدعو اإىل االن�سغال ذلك اأّنه ناجت عن ظاهرة 

االنقط��اع يف املرحل��ة الّثانية م��ن التعليم 

االأ�سا�س��ي )11.3 %( ويف مرحل��ة التعليم 

الثانوي )11.7 %(.

وهك��ذا اأ�سب��ح الت�سّدي لالنقط��اع اأحد 

اأولويات املنظومة الرتبوية يف هذه املرحلة 

وهدف��ًا ا�سرتاتيجيًا لكل خمّطط��ات التنمية 

القادم��ة حيث اتخ��ذ العديد م��ن االإجراءات 

الرئي�س��ي يف  املت�سّب��ب  الف�س��ل  م��ن  للح��ّد 

االنقطاع.

ه��ان ال��ذي يواج��ه املدر�سة 
ّ
كم��ا اإّن الر

التون�سّي��ة يف ه��ذه املرحل��ة م��ن م�سريتها 

يتمّث��ل يف توفري تعليم جّي��د للجميع مالئم 

ملتطّلب��ات املجتم��ع املتجّددة وق��ادر على 

توفري موارد ب�رشّية رفيعة االأداء وذلك وفق 

املعاي��ري امل�ستوجبة عاملي��ًا.  فالتقييمات 

التالمي��ذ  ملكت�سب��ات  املقارن��ة  الدولّي��ة 

�سيا�سات التعليم والتدريب يف تون�س منذ ال�ستقالل
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��ة منها  الت��ي ت�س��ارك فيه��ا  تون���س وخا�سّ

التوجه��ات العاملّي��ة لتدري���س الريا�سيات 

ال��دويل  والرنام��ج   )TIMSS( والعل��وم 

ملكت�سب��ات التالمي��ذ)PISA( بّينت �سعف 

التالميذ التون�سين يف كفايات حّل امل�سائل 

والتفك��ري النقدي والتحلي��ل والتاأليف، وهي 

كفاي��ات اأفقّية ت�ساه��م يف اإك�سابها خمتلف 

التعّلم��ات وتعت��ر م��ن معايري اجل��ودة يف 

التعليم ومن امله��ارات امل�ستوجبة يف عامل 

الي��وم.  كم��ا بّينت ه��ذه التقييم��ات الدولّية 

اأّن التم�س��ي الرتبوي احلايل مازال ي�ستهدف 

تراك��م املع��ارف وال ي�ساع��د التالمي��ذ على 

اكت�س��اب الكفاي��ات وامله��ارات املذك��ورة، 

كم��ا ال ي�ساع��د عل��ى م�سارك��ة التالميذ يف 

بناء معارفهم، وال ياأخذ باالعتبار اأن�ساقهم 

املختلف��ة يف التعّلم، وال تراعي خ�سائ�سهم 

وقدراتهم احلقيقّية. وملعاجلة هذه النقائ�س 

واإح��داث النقل��ة النوعّي��ة الكفيل��ة ب�سم��ان 

جودة التعلي��م وفاعلّيته مّت اتخاذ جملة من 

االإجراءات الهيكلّية والرتبوية.

فمث��ال، ونظ��راً لالأثر االإيجاب��ي للرتبية 

م��ا قب��ل املدر�سي��ة عل��ى م�س��رية التلمي��ذ 

الّدرا�سي��ة، عمل��ت الدول��ة عل��ى ن���رش ه��ذه 

ه��ذا  ويف  تدريجي��ًا.  وتعميمه��ا  الرتبي��ة 

االإط��ار، وتفعي��اًل للف�سل 17 م��ن القانون 

التوجيهي للرّتبي��ة والّتعليم املدر�سي الذي 

ين���سّ عل��ى اأن "تعم��ل الدولة عل��ى تعميم 

ال�سن��ة التح�سريي��ة التي حتت�س��ن االأطفال 

ب��ن اخلام�سة وال�ساد�سة م��ن عمرهم وذلك 

يف اإط��ار التكام��ل ب��ن التعلي��م العموم��ي 

ومب��ادرات اجلامع��ات املحلّية واجلمعيات 

والقط��اع اخلا���س"، �رشع��ت وزارة الرتبية 

من��ذ ال�سن��ة الدرا�سي��ة 2002c2003 يف 

اأق�س��ام حت�سريي��ة داخ��ل املدار���س  بع��ث 

االبتدائي��ة لفائدة االأطفال يف �سن اخلام�سة 

وف��ق خطة تقوم على التكام��ل بن القطاع 

العموم��ي والن�سي��ج اجلمعيات��ي والقط��اع 

اخلا�س.

وقد تط��ّورت االأق�سام التح�سريّية خالل 
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ال�سنوات االأخرية على النحو التايل:

به��ا  الت��ي  املدار���س  ن�سب��ة  وتط��ورت 

�سن��ة حت�سريي��ة م��ن 34 % �سن��ة 2006 

 .2012 �سن��ة   %  46.8 اإىل   2007  c

التالمي��ذ  ن�سب��ة  اأن  االإح�سائي��ات   
ّ

وتب��ن

اجل��دد امل�سّجلن بال�سن��ة االأوىل من التعليم 

ال�سن��ة  م��ن  ا�ستف��ادوا  والذي��ن  االأ�سا�س��ي 

التح�سريية ب�سفة عاّمة ارتقت من 65.3% 

�سن��ة c 2006 2007 اإىل 72.2 % �سن��ة 

c 2008 2009 لتبلغ 80 % �سنة 2012. 
دد م��ن موا�سلة اجلهود  ف��ال بّد يف ه��ذا ال�سّ

حّتى يتمّتع كّل االأطفال بال�سنة التح�سريية 

جت�سي��داً ملب��داإ االإن�س��اف وتكاف��وؤ الفر�س 

املذكور �سالفًا.

ويبل��غ معّدل ع��دد التالمي��ذ يف الف�سل 

التعلي��م  االأوىل م��ن  الواح��د م��ن املرحل��ة 

الدرا�سي��ة  ال�سن��ة  يف   21.9 االأ�سا�س��ي: 

2011 /2012 مقابل 24.1  �سنة 2005 
/2006، ويبل��غ 21.5 يف قط��اع التعلي��م 

اخلا���س.  كم��ا يبل��غ مع��ّدل ع��دد التالمي��ذ 

�س الواحد: 17.2 �سنة 2011 /2012 
ّ
للمدر

مقابل 19.2 �سنة 2005 /2006.  وهو ال 

يتعدى ال� 13.1 يف قطاع التعليم اخلا�س.

اأم��ا يف املرحل��ة الثاني��ة م��ن التعلي��م 

االأ�سا�س��ي والتعلي��م الثان��وي فبل��غ مع��ّدل 

ع��دد التالمي��ذ بالف�سل الواح��د 25.7 �سنة 

2011 /2012 مقابل 31.1 �سنة 2005 
�س 

ّ
/2006، اأم��ا معّدل ع��دد التالميذ للمدر

الواح��د فه��و 12.7 �سن��ة 2011 /2012 

مقاب��ل 17.2 �سنة 2005 /2006.  وهكذا 

لهات��ن  ر�سم��ت  الت��ي  االأه��داف  حتّقق��ت 

�س 
ّ
املرحلت��ن بل فاقته��ا )17 تلميذاً للمدر

الواحد باالإع��دادي و15 بالثان��وي بنهاية 

�سنة 2012(.

ورعايًة للتالميذ املتمّيزين واملوهوبن 

 c 2007 الدرا�سّي��ة  ال�سن��ة  مّت بداي��ًة م��ن 

2008 فت��ح 9 مدار���س اإعدادّية منوذجّية، 
�س��ات 

ّ
وتع��ّززت ه��ذه ال�سبك��ة بفت��ح 3 موؤ�س

جدي��دة �سن��ة c 2008 2009. ولئن تابع 

تالمي��ذ ه��ذه املدار���س الرام��ج الدرا�سّي��ة 

للمدار���س االإعدادّي��ة العادّي��ة ف��اإّن تدري�س 

الفرن�سّي��ة،  باللغ��ة  يت��ّم  الفيزي��اء  عل��وم 

واالإعالمّية باللغة االإجنليزّية.

ومن اأهداف اإ�سالح التعليم الثانوي الذي 

ب��داأ العم��ل ب��ه �سن��ة 2004 تنوي��ع امل�سالك 

وال�سعب وتوفري فر�س اختيار للتالميذ ح�سب 

ا�ستعداداتهم وميوالتهم، وكذلك تر�سيد عملّية 

التوجي��ه الت��ي كانت ت�سكو خل��اًل يف التوازن 

بن ال�ُسعب يتمثل يف غلبة �ُسعبة االآداب التي 

كانت ت�ستقطب عدًدا كب��رًيا من التالميذ وهو 

و�سع ال ي�ستجيب حلاجيات التنمية.  وتغرّيت 

ال�س��ورة يف ال�سنوات االأخرية بحيث اأ�سبحت 

 cعل��وم جتريبّية cُسعب العل��وم )ريا�سيات�

تقنّي��ة( وعل��وم االإعالمّي��ة ت�ستقط��ب اأغلبّية 

التالمي��ذ وتقّل�س ع��دد املوّجه��ن اإىل �ُسعبة 

��ح  االآداب فل��م يع��د يتج��اوز 18 %.  ويو�سّ

اجل��دول التايل ن�سب التوجيه يف نهاية ال�سنة 

االأوىل م��ن التعلي��م الثانوي خ��الل ال�سنوات 

الثالث االأخرية.
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وملزيد اإدم��اج تكنولوجيات املعلومات 

واالّت�س��االت يف عملّي��ة التعّل��م تق��رر بعث 

���س يف ه��ذا املج��ال.  وق��د  مرك��ز متخ�سّ

اأجنزت يف هذا املجال بع�س امل�ساريع مثل:

�س��ات الرتبوّي��ة 
ّ
c موا�سل��ة رب��ط املوؤ�س

ب�سبك��ة االإنرتن��ت وحت�سن نوعّي��ة و�سالت 

الربط.

c اقتناء خمابر متطّورة لتعليم اللغات.

c تعمي��م تدري���س االإعالمّي��ة مبختل��ف 

مراحل التعليم املدر�سي.

c اإنت��اج ال�سيغ الرقمية الر�سمّية للمواد 

االأ�سا�سية يف التعليم الثانوي.

c اإنت��اج اأقرا�س ليزرّي��ة تفاعلّية ك�سند 

للكتاب املدر�سي يف التعليم االبتدائي.

ال�ستع��دادات  اال�ستجاب��ة  اإط��ار  ويف 

التالمي��ذ الذي��ن له��م مه��ارات فنّي��ة ومزيد 

ب��ط والتكام��ل ب��ن منظومت��ي الرتبي��ة 
ّ
الر

والتكوي��ن املهني مّت بداي��ًة من �سنة 2007 

c 2008 بع��ث م�سلك تقن��ي �سلب املرحلة 

الثاني��ة م��ن التعلي��م االأ�سا�س��ي يوج��ه اإليه 

التالمي��ذ يف نهاي��ة ال�سنة ال�سابع��ة اأ�سا�سي 

الثامن��ة  ال�سنت��ن  خ��الل  اإعداده��م  ويق��ع 

م�سال��ك  يف  الفاع��ل  لالنخ��راط  والتا�سع��ة 

التكوي��ن املهن��ي وذل��ك باإدم��اج مناه��ج 

فنّي��ة وتقنّية اإىل جانب م��واد التعليم العام 

يف برام��ج الدرا�س��ة. وقد تط��ّورت املدار�س 

االإعدادّية التقنّية على النحو التايل:
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وجت��در االإ�س��ارة اإىل اأن جه��وداً خا�سة 

ذوي  م��ن  التالمي��ذ  اإدم��اج  نح��و  وّجه��ت 

املدار���س  يف  اخل�سو�سي��ة  االحتياج��ات 

العادي��ة من خ��الل تخ�سي���س اعتماد يقدر 

بح��واىل 3.125 م د )ملي��ون دين��ار( له��ذا 

الرنام��ج.  كم��ا مّت تخ�سي���س ا�ستثم��ارات 

هامة لدع��م املدار�س ذات االأولوّية الرتبوّية 

)لتواجده��ا يف مناط��ق فق��رية( حي��ث بل��غ 

�س لذلك حوايل  حجم اال�ستثم��ارات املخ�سّ

4.455 م د )مليون دينار(.

وا�ستوجب��ت ه��ذه الق��رارات والتغ��ريات 

الرتبي��ة  قط��اع  يف  جدي��دة  ا�ستثم��ارات 

خالل ال�سن��وات االأخرية مم��ا رّفع يف ن�سبة 

امل�ساري��ف يف التعلي��م الت��ي تخط��ت ال��� 

الدول��ة بينم��ا بقيت  20 % م��ن ميزاني��ة 
االإجم��ايل  املحل��ي  الن��اجت  م��ن  الن�سب��ة 

م�ستق��رة ب��ن 5 % و5.5 % وهو ما يعني 

اأن جمم��ل امل�ساري��ف ال�سنوي��ة ارتفع��ت ب� 

% �سنويًا.  4.5
 

التكوين املهني )اأو التدريب(
اأدركت كل دول العامل ومنها  تون�س منذ 

�سن��وات اأهمية تاأهي��ل الراأ�س املال الب�رشي 
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ورف��ع اأدائه ملواكبة التغريات ال�رشيعة التي 

تط��راأ على نظ��م االإنت��اج باملوؤ�س�سات حتت 

املتالحق��ة  التكنولوجي��ة  التط��ورات  وق��ع 

لذل��ك  جدي��دة.   اإنتاجي��ة  اأمن��اط  وب��روز 

ت اإ�سالح��ات على املنظوم��ة الرتبوية 
ّ
اأق��ر

بحلقاتها الثالث )الرتبية والتكوين والتعليم 

العايل( ملالءمتها مع متغريات �سوق ال�سغل.  

ويف هذا االإطار مّت اإحداث الوكالة التون�سية 

للتكوي��ن املهني.  وتعتر ه��ذه الوكالة اأهم 

متدخل عمومي يف اجلهاز الوطني للتكوين 

)باأك��رث م��ن 93 % م��ن اجله��از العموم��ي 

و80 % من املنظوم��ة الوطنية(.  ومن اأهم 

االأ�سا�س��ي  مهامه��ا اال�سط��الع بالتكوي��ن 

لل�سب��اب والكه��ول بالنظ��ر اإىل احلاجي��ات 

عل��ى  والعم��ل  واالجتماعي��ة  االقت�سادي��ة 

تلبي��ة طلب��ات الي��د العامل��ة املوؤهل��ة. اأم��ا 

اأهدافه��ا العامة فه��ي التخفي���س يف ن�سبة 

البطال��ة وتوفري موارد ب�رشي��ة رفيعة االأداء 

يف خدمة املوؤ�س�سات االقت�سادية وم�سايرة 

التط��ورات التكنولوجي��ة املت�سارع��ة ورفع 

ره��ان املناف�س��ة العاملية واحت��الل مواقع 

هامة يف ال�سوق الدولية.

وتط��ورت الفك��رة لي�سبح هن��اك �سبكة 

مراك��ز تكوي��ن موزع��ة عل��ى كام��ل تراب 

48 مرك��زاً قطاعي��ًا  الب��الد ترتك��ب م��ن: 

للتكوي��ن املهني ي�ستجيب حلاجيات قطاع 

مع��ن وذلك عل��ى امل�ست��وى الوطني، و61 

ن التكوين 
ّ
مرك��ز تكوين وتدريب مهني يوؤم

يف اأك��رث م��ن اخت�سا���س وه��ي ت�ستجيب 

حلاجي��ات كافة جهات الب��الد، و14 مركز 

تكوي��ن "فتاة ريفية" التي توفر تكوينًا يف 

اخت�سا�س��ات ت�ستجي��ب حلاجي��ات املراأة 

الريفية وتوؤهلها للحياة االجتماعية، و13 

مرك��ز تكوي��ن يف احل��رف التقليدي��ة التي 

توف��ر  التكوي��ن يف جمي��ع اخت�سا�س��ات 

احل��رف التقليدي��ة للمحافظة عل��ى الرتاث 

وتنميته.

بالوكال��ة  التكوي��ن  طاق��ة  وتط��ّورت 

التون�سية للتكوين املهني من 45795 �سنة 

2006 اإىل ح��واىل 65000 موطن تكوين 
االآن.  ويتطّلب الرفع يف عدد املتخرجن من 

اإحداث   طاقة تكوين اإ�سافّية مبراكز الوكالة 

التون�سي��ة للتكوين املهني م��ن خالل الرفع 

من مردودّية مراك��ز التكوين واإعادة هيكلة 

املراك��ز التي مل ت�سملها عملّي��ة التاأهيل اإىل 

جانب اإحداث مراكز تكوين جديدة.

املطروح اليوم عل��ى املنظومة الوطنّية 

توفري دعائم "اجلودة" يف خمتلف جماالت 

ن�ساطه��ا )برامج التعلي��م والتكوين والطرق 

واملناهج والتجهيزات والتنظيم والت�سيري... 

م��دى  عرفن��ا  اإذا  اإاّل  ذل��ك  يت��ّم  وال  اإل��خ( 

ا�ستجابته��ا يف اأداء مهامه��ا اإىل حاجي��ات 

لتط��ّوره  والكافل��ة  املتج��ّددة  املجتم��ع 

الثق��ايف وال�سيا�س��ي ولنم��ّوه االقت�س��ادي 

وقدرته عل��ى املناف�سة العاملّية، وحاجيات 

االأفراد بتمكينه��م من الكفايات واملوؤّهالت 

ال�رشوري��ة لالنخ��راط الفاع��ل يف "جمتمع 

املعرف��ة" الذي اأ�سب��ح واقعا ي��زداد تدّعما 

يومًا بعد يوم.
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ثم ج��اء القانون رق��م 10 ل�سنة 2008 

املتعّل��ق بالتكوي��ن املهني الإر�س��اء دعائم 

اجل��ودة وموا�سفاتها يف خمتل��ف مكّونات 

القط��اع. وتفعي��اًل مل��ا ج��اء به م��ن اأحكام 

وزارة  �رشع��ت  اجل��ودة  لتم�ّسي��ات  ودعم��ًا 

الرتبية والتكوين يف تنفيذ بع�س امل�ساريع 

مثل:

c جعل التكوين املهني "م�سلك جناح". 

وذلك بو�سع خّطة اإعالمّية متكاملة للتعريف 

بقطاع التكوين املهني وما يوّفره من فر�س 

حقيقي��ة لبن��اء امل�ستقب��ل وجعل��ه "م�سل��ك 

جن��اح".  وق��د ا�ستمل��ت اخلّطة عل��ى اأن�سطة 

متنّوعة منها تكثيف احل�سور االإعالمي يف 

خمتل��ف و�سائل االإعالم املرئية وامل�سموعة 

واملكتوب��ة، وتنظيم �سال��ون �سنوي وطني 

الت��ي  للتعري��ف بامله��ن واالخت�سا�س��ات 

يوؤّمنه��ا القطاع، واالأي��ام املفتوحة مبراكز 

التكوي��ن وامل�ساهم��ة يف معار�س التوجيه 

اجلامع��ي، وتنظيم حلق��ات تكوينية لفائدة 

املر�سدي��ن يف االإعالم والتوجي��ه املدر�سي 

عل��ى  "واب"  موق��ع  واإع��داد  واجلامع��ي. 

ف 
ّ
االإنرتنت ميّك��ن طالبي التكوين من التعر

عل��ى خمتلف عرو���س التكوي��ن يف اجلهاز 

العمومي والت�سجيل عن بعد.  وين�رش املوقع 

التكوي��ن  مراك��ز  م��ن  ج��ن 
ّ
املتخر قائم��ة 

لتمك��ن اأ�سح��اب املوؤ�س�س��ات االقت�سادّية 

ف عل��ى اخت�سا�ساته��م ق�س��د 
ّ
التع��ر م��ن 

انتداباتهم ح�سب حاجياتهم.

c و�س��ع حوافز  لت�سجي��ع ال�سباب على 

ة  االلتحاق بالتكوي��ن املهني وتتمثل خا�سّ

يف اإقرار منحة �سهرّية لفائدة اأبناء العائالت 

التكوي��ن  عل��ى  يقبل��ون  والذي��ن  الفق��رية 

وجمانّي��ة  اأولوّي��ة،  ذات  اخت�سا�س��ات  يف 

الت�سجي��ل واالأكل واملبيت، واعتماد املرونة 

يف االلتح��اق مب�سالك التكوين املهني بفتح 

الت�سجيل يف م�ستوى �سهادة الكفاءة املهنّية 

لكّل من اأنهى الدار�سة يف ال�سنة التا�سعة من 

التعليم االأ�سا�سي دون اعتبار �رشط النجاح.

c تعمي��م نظ��ام اجل��ودة وذل��ك باإر�ساء 

نظام للموا�سفات الوطنّية للتكوين املهني، 

وتطوي��ر اآليات الت�سي��ري واملتابعة، وتاأمن 

ج��ودة برام��ج التكوي��ن وتعمي��م املقارب��ة 

الوطن��ي  املرك��ز  ويوا�س��ل  بالكفاي��ات.  

لتكوي��ن املكّون��ن وهند�سة التكوي��ن اإعداد 

برام��ج هيكل��ة املكّون��ن وبرام��ج التكوين 

وف��ق املقاربة بالكفاي��ات.  و�سيقع يف هذا 

ال�سدد اإحداث "هيئة وطنّية لتقييم التكوين 

املهني و�سمان اجلودة".

العايل التعليم   -  1
اقرتن��ت ال�سن��وات االأخ��رية باإ�سالحات 

ت منظومة التعليم العايل تتنّزل يف 
ّ
عديدة م�س

اإطار حماوالت حتديث ت�ساعدها على مواكبة 

التح��ّوالت العاملية وتوؤّهله��ا يف الوقت ذاته 

للقيام بال��دور املوكول له��ا يف دفع م�سرية 

التنمي��ة وبلوغ هدف "بن��اء جمتمع املعرفة 

واالقت�س��اد اجلدي��د" ال��ذي يت�سمنه خمطط 

التنمي��ة.  ومن ب��ن اأه��م االإ�سالحات هناك 

الالمركزي��ة وتقري��ب املعرف��ة م��ن املواطن 

�س��ة االقت�سادي��ة ون���رش العلوم 
ّ
وم��ن املوؤ�س

�رشائ��ح  لت�سم��ل كل  الب��الد  اأرج��اء  بكاف��ة 

املجتم��ع.  ومن اأب��رز موؤ�رّشات ه��ذا االإجناز 
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والدكت��وراه  واملاج�ست��ري  االإج��ازة  نظ��ام 

"اأم��د".  وهو نظ��ام تكوين معتمد يف اأغلب 
ال��دول املتط��ورة وذل��ك �سعي��ًا اإىل اإر�س��اء 

نظام تكوين ياأخ��ذ مبعايري اجلودة وُيك�سب 

الدولي��ة.   املقروئي��ة  الوطني��ة  ال�سه��ادات 

وم��ن اأهداف هذا االإ�س��الح c كما جاء ذلك 

يف التقاري��ر احلكومي��ة – اإىل اأن "يت�سّن��ى 

يجن ذوي 
ّ
للمنظوم��ة اجلامعية تكوي��ن خر

كف��اءات عالي��ة ومه��ارات متمّي��زة ق��ادرة 

عل��ى االإ�سه��ام يف تعزيز الق��درة التناف�سية 

يف قطاع الرتبية
c مواجهة ظاهرة عزوف التوّجه نحو التكوين املهني وت�سهيل العبور بن الرتبية والتكوين.

c احلّد من ن�سبة االنقطاع يف املرحلة الثانية من التعليم االأ�سا�سي لتوفري حّد اأدنى من املعرفة.

c تعزيز التعليم االإعدادي التقني لتقلي�س ن�سبة االنقطاع.

c االهتمام بظاهرة انقطاع البنت يف االأ�سا�سي يف الو�سط الريفي.

c غر�س روح املبادرة لدى التلميذ منذ ال�سنوات االأوىل من التعليم االأ�سا�سي.

�سن واالأ�ساتذة يف املجال.
ّ
c مزيد التحّكم يف اللغات ودعم كفاءات املدر

�سن لتفعيلها يف العملية البيداغوجية.
ّ
c  مزيد التحّكم يف التكنولوجيات احلديثة مع دعم كفاءات املدر

c مراجعة �سهادة الباكالوريا.

يف قطاع التكوين املهني
دع��م اجل��ودة وتاأهيل مراكز التكوين املهن��ي للح�سول على االعتماد يف اإطار القان��ون اجلديد والقيام   c

بحملة اإعالمية للتعريف باملنظومة اجلديدة للتكوين املهني.

تعميم جتربة التقييم، ومزيد العناية بالتكوين امل�ستمر، واالهتمام بالتكوين يف املهن اجلديدة، وتنويع   c

عرو�س التكوين، وفر�س نظام اجلودة على املراكز اخلا�سة.

موا�سلة �سيا�سة تاأهيل مراكز التكوين املهني.  c

دعم التكوين املهني املقّي�س وتثمن نتائجه.  c

دعم تناف�سية البالد يف جمال اخلدمات الذي يعتره قطاعًا واعداً.  c

الإطار )1(:اأهم م�ساكل قطاعات الرتبية والتكوين

يجن من اأقّل م��ن 6 اآالف 
ّ
ارتف��اع ع��دد اخلر

�سن��ة 1987 ليفوق �سبعن األف��ًا حاليًا.  كما 

مّت تنوي��ع ال�ُسعب وجتديدها مع الرتكيز على 

ال�ُسعب الواعدة وهو ما مّت فعال بتجاوز ال�50 

األف طالب وطالبة م�سجلن يف اخت�سا�سات 

متع��دد  واالإع��الم  واالّت�س��االت  االإعالمي��ة 

الو�سائط.

كم��ا مّت اإ�س��دار القانون اجلدي��د للتعليم 

الع��ايل يف �سن��ة 2008 الإق��رار التحّول اإىل 
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وا�ستقط��اب  االقت�سادي��ة  �ساتن��ا 
ّ
ملوؤ�س

امل�س��ار  ودع��م  االأجنبي��ة  اال�ستثم��ارات 

التنموي".

وبلغ عدد الطلبة خ��الل ال�سنة اجلامعية 

339619 طالب��ًا منهم   :2012  c 2011
209 األف فتاة اأي بن�سبة 61.6 %.  وبذلك 
بلغت ن�سبة التمدر���س بالتعليم العايل للفئة 

العمري��ة c 19 24 �سن��ة 36.9 % بعدم��ا 

كان��ت 25 % خالل ال�سنة اجلامعية 2001 

يجي التعليم العايل 
ّ
c 2002. و�سهد عدد خر

تطّوراً ملمو�س��ًا من �سنة اإىل اأخرى.  فقد بلغ 

جن خالل ال�سنة اجلامعية 2007 
ّ
عدد اخلر

ج��ًا.  وارتق��ى هذا 
ّ
c 2008: 60613 متخر

ج��ًا خ��الل ال�سنة 
ّ
الع��دد اإىل 74133 متخر

.2012 c 2011 اجلامعية

وم��ن املنتظ��ر اأن يك��ون له��ذا التط��ّور 

انعكا���س مبا���رش على �س��وق ال�سغ��ل نتيجة 

ل��روز اخت�سا�س��ات جامعي��ة جدي��دة يف 

اإطار االإجازات التطبيقية وت�رشيك املهنين 

يف تاأهي��ل االإج��ازات التطبيقي��ة وحّتى يف 

اإع��داد البع���س منها )ح�س��ب منهجية البناء 

امل�س��رتك(.  وا�ستباقًا له��ذه التحّديات وجب 

مزيد تقريب التكوين من احلاجيات احلقيقية 

يجن.
ّ
ل�سوق ال�سغل لت�سهيل اندماج اخلر

�س��ن يف التعليم العايل 
ّ
وبلغ ع��دد املدر

ال�سن��ة اجلامعي��ة  22410 مدر�س��ًا خ��الل 
االأ�س��الك  كّل  باعتب��ار   2012  c  2011
الوطني��ة  الن�سب��ة  تك��ون  والرت��ب.  وبذل��ك 

لل�تاأط��ري ب� 16 طالبًا لالأ�ست��اذ الواحد.  مع 

احلر���س عند توزي��ع وفتح اخلط��ط بعنوان 

دورات انتداب املدر�سن الباحثن التابعن 

للجامعات على اإعط��اء االأولوية للجامعات 

الفتّي��ة وذل��ك يف اإطار االنتداب��ات اجلديدة 

اأو الرتقي��ات بالن�سب��ة اإىل املّدر�س��ن م��ن 

�سن��ف اأ )اأ�سات��ذة التعليم الع���ايل واأ�ساتذة 

)اأ�سات��ذة  ب  �سن��ف  م��ن  اأو  حما���رشون( 

م�ساعدون وم�ساعدون(.

وت�ستع��ن وزارة التعليم العايل بخرات 

جامع��ات  اإىل  تنتم��ي  وتون�سي��ة  اأجنبي��ة 

اأجنبية وذلك با�ستدعائهم كاأ�ساتذة زائرين 

يف  وخراته��م  جتاربه��م  م��ن  لال�ستف��ادة 

جم��ال التدري���س والتاأط��ري.  كم��ا تتعاق��د 

اجلامع��ات التون�سي��ة م��ع عدد م��ن اخلراء 

واحلرفي��ن  واملهني��ن  اجلامعي��ن  غ��ري 

وذلك يف خمتل��ف االخت�سا�سات والتكوين 

ذات الطاب��ع التطبيق��ي واملهني.  وبالن�سبة 

اإىل ال�سن��وات اجلامعي��ة يت��ّم ت�سجي��ل م��ا 

يق��ارب 600 متعاق��داً؛ منه��م 260 خبرياً 

يف التكنولوجي��ات احلديث��ة و100 حريف.  

كم��ا ت�ستعن اجلامع��ات باأ�ساتذة متميزين 

م��ن االأجانب اأو من التون�سي��ن املهاجرين 

يف اجلامعات الغربي��ة حيث تخّطى عددهم 

االإجمايل ال�100. علما باأّن م�ساهمة هوؤالء 

االأ�سات��ذة املتميزين متنوع��ة؛ اإذ ي�ساركون 

مث��اًل يف تاأطري الباحث��ن وكذلك يف جلان 

اأطروح��ات الدكت��وراه ويف جل��ان التاأهي��ل 

وهيئ��ات الرتقية ويقوم��ون اإىل جانب ذلك 

بامل�ساهمة يف اللج��ان العلمية للتظاهرات 

العلمية الوطنية والدولية.
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اجلامع��ات  يف  اجل��دد  املنتدب��ون  اأم��ا 

التون�سي��ة فيتّم تنظيم حلقات تكوين تربوي 

له��م على م�ست��وى كّل اجلامعات وذلك على 

اأفق��ي ي�سم��ل مناه��ج  م�ستوي��ن: م�ست��وى 

التدري���س وا�ستعمال التكنولوجيات احلديثة 

للتوا�سل مع الطلبة وو�سائل التقييم واإعداد 

الدرو�س، وم�ستوى خ�سو�سي يرتبط باملواد 

واالخت�سا�سات.

وتوا�سل��ت حماوالت اال�س��الح باإر�ساء 

نظ��ام "اأمد" على م�ست��وى االإجازة بتحقيق 

مّت  كم��ا  لالإ�س��الح  املر�سوم��ة  االأه��داف 

�سبطه��ا يف اال�سرتاتيجي��ة اخلا�سة بتطوير 

منظوم��ة التعلي��م العايل ونظ��ام ال�سهادات 

م��ع  االن�سج��ام  به��دف حتقي��ق  اجلامعي��ة 

الدولي��ة املتقّدم��ة  املعاي��ري واملنظوم��ات 

وبع��ث  الت�سغيلي��ة  االأولوي��ات  وخدم��ة 

املوؤ�س�سات واجل��ودة وبناء جمتمع املعرفة. 

وي�سّكل انخراط  تون�س يف منظومة االإجازة 

واملاج�ستري والدكت��وراه )اأمد( خياراً يندرج 

�سم��ن اجله��ود املبذول��ة لتطوي��ر منظومة 

امل��وارد الب�رشي��ة ان�سجام��ًا م��ع املعاي��ري 

العاملية.  وتتّم عملّية التقيي�س ملدى مطابقة 

املعاي��ري املعتم��دة دولي��ا يف نظ��ام "اأمد" 

ح�سب ثالث��ة م�ستويات متماي��زة ومرتابطة 

وهي �سه��ادة االإجازة التي تختم تكوينًا يف 

م�ستوى 3 �سن��وات بعد الباكالوريا و�سهادة 

املاج�ست��ري التي تختم تكوينًا يف م�ستوى 5 

�سنوات بعد الباكالوري��ا و�سهادة الدكتوراه 

التي تختم تكوينًا يف م�ستوى 8 �سنوات بعد 

"الباكالوريا".

ويتمّي��ز نظام "اأم��د" باأّن��ه تكوين مرن 

وقابل للمقارنة مع بقية االأنظمة املعروفة، 

 معادلة ال�سه��ادات الوطني��ة ويوّفر 
ّ

ويي���رش

اأك��ر للطلب��ة للتنّق��ل ب��ن �ُسع��ب  حركّي��ة 

اخل��ارج،  تون���س ويف  الع��ايل يف  التعلي��م 

ويثّم��ن مكت�سب��ات الطالب م��ن خالل نظام 

االأر�سدة وميّكن��ه من نحت م�ساره باختيار 

�سات  وح��دات تعليمية يف جم��االت وتخ�سّ

متع��ّددة.  وقد اأجنزت عملي��ة االإ�سالح على 

م�ستوى االإجازة ب�سفة تدريجية على ثالث 

�سن��وات بداية من ال�سن��ة اجلامعية )2006 

.)2007/

ومّت حتقي��ق الهدف ال��ذي ر�سمته الدولة 

لالإ�س��الح لدع��م "الت�سغيلي��ة" م��ن خ��الل 

توف��ري عرو���س تكوي��ن تتيح توجي��ه ثلثي 

الطلبة عل��ى االأقل نحو امل�سال��ك التطبيقية 

امل�سال��ك  نح��و  االآخ��ر  والثل��ث  املمهنن��ة 

االأ�سا�سي��ة حيث متّثل االإج��ازات التطبيقية 

68.8 % من عرو�س التكوين عند الدخول 
ج. كما مّت 

ّ
و70 % م��ن امل�سالك عند التخ��ر

والأول م��رة بن��اء عرو���س التكوي��ن طبق��ًا 

ج يف 
ّ
لهند�سة تربوية ت�سم��ح للطالب بالتدر

التوجي��ه.  وت�سم��ن اإجازات "اأم��د" للطالب 

تكوين��ًا �سام��اًل ومتين��ًا يف ال�سنتن االأوىل 

والثاني��ة م��ن امل��ادة املعني��ة وتق��وم على 

���س يف ال�سنة  ج نح��و تدقي��ق التخ�سّ
ّ
الت��در

االأخ��رية.  وعل��ى ه��ذا االأ�سا���س مّت اإح��داث 

584 اإج��ازة عند الدخول اأي عند الت�سجيل 
االأّول للطال��ب يف اجلامع��ة.  وتف�س��ي هذه 
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ج 
ّ
االإج��ازات اإىل م�سالك متنوع��ة عند التخر

فاق عددها 985 م�سلكًا.

كم��ا مّت اإدراج ثقاف��ة املوؤ�س�س��ة يف اإطار 

وح��دة تعليمي��ة اإجباري��ة يتابعه��ا جمي��ع 

الطلبة امل�سّجلن يف اإجازات منظومة "اأمد" 

�سات  يف كاف��ة املج��االت وامل��واد والتخ�سّ

�سات التعلي��م العايل مبعّدل 
ّ
ومبختل��ف موؤ�س

3 �سدا�سيات من برنامج كل اإجازة.  وكذلك 
يف  واالنرتن��ات  االإعالمي��ة  تدري���س  اإدراج 

اإطار وحدة تعليمية اإجبارية يتابعها جميع 

الطلبة امل�سجلن يف اإجازات منظومة "اأمد" 

�سات  يف كاف��ة املج��االت وامل��واد والتخ�سّ

�سات التعلي��م العايل مبعدل 
ّ
ومبختل��ف موؤ�س

�سدا�سي��ن من برنام��ج كل اإج��ازة.  وعالوة 

عل��ى ذل��ك مّت دع��م تدري���س التكنولوجيات 

احلديثة كتخ�س�س وك��اأداة للتعليم والتعّلم.  

واأدرج تدري���س االإجنليزي��ة يف اإط��ار وحدة 

تعليمي��ة اإجباري��ة يتابعه��ا جمي��ع الطلب��ة 

�سات  يف كاف��ة املج��االت وامل��واد والتخ�سّ

�سات التعلي��م العايل مبعّدل 
ّ
ومبختل��ف موؤ�س

5 �سدا�سيات من برنامج كّل اإجازة.  و�سهدت 
�سن��ة 2008 والأول م��رة يف تاريخ اجلامعة 

التون�سي��ة تاأهيل 26 اإجازة تطبيقية منجزة 

بالبناء امل�سرتك بن اجلامعين واملهنين.

وك��ان نتيج��ة ملراجعة توزي��ع عرو�س 

التكوين وتوجيهها نحو ا�ستهداف القطاعات 

الواع��دة مالم��ح جدي��دة مل�سه��د منظوم��ة 

التكوين اجلامعي.  فقد ا�ستمل جمال العلوم 

والتكنولوجي��ا عل��ى م��ا يف��وق 42 % م��ن 

االإج��ازات املفتوحة اأمام الطلبة.  كما تدّعم 

ن�سيب املج��االت الواعدة االأخرى كالفنون 

��ة منها  واحل��رف واالآداب واللغ��ات وخا�سّ

اللغ��ات التطبيقي��ة وتط��ّور ع��دد االإجازات 

يف االإن�سانيات التطبيقي��ة املندرجة �سمن 

جم��ال العل��وم االإن�ساني��ة واالجتماعية مع 

تقّل�س يف عرو�س التكوين يف جماالت مثل 

االقت�ساد والت�رّشف.

وم��ن التاأث��ريات املرتقب��ة يف منظومة 

تنمية املوارد الب�رشي��ة مقروئية اأو�سح يف 

ج ترتّتب عليه��ا مقروئية 
ّ
م�ستوي��ات التخ��ر

ورتب��ه،  الت�سغي��ل  م�ستوي��ات  يف  اأو�س��ح 

وارتفاع عدد االإطارات الو�سطى من حاملي 

االإج��ازة الت��ي اأ�سبحت ال�سه��ادة املرجعية 

التكوي��ن اجلامع��ي، وتغي��ري  يف منظوم��ة 

نوع��ي يف توزيع طالب��ي ال�ُسغل متا�سيًا مع 

االرتف��اع املتوقع يف ع��دد احلا�سلن على 

اإج��ازات تطبيقية الذين ميثل��ون ثلثي طلبة 

التعلي��م الع��ايل، وتغي��ري نوع��ي يف تكوين 

اخلريج��ن بتمكنهم م��ن الكف��اءات االأفقية 

املطلوب��ة يف �س��وق ال�سغ��ل وخا�س��ة منها 

ح��ذق اللغات والتقني��ات احلديثة لالت�سال 

وثقافة املوؤ�س�سات.

م��ن  االأوىل  املرحل��ة  اكتم��ال  وبع��د 

االإ�سالح على م�ستوى االإجازة وقع ال�رشوع 

بداية م��ن �سن��ة 2009 يف اإجن��از املرحلة 

املاج�ست��ري  ب�سه��ادة  واملتعّلق��ة  الثاني��ة 

اعتم��اداً على املب��ادئ العام��ة نف�سها التي 

اأّط��رت نظ��ام االإج��ازة، وختم ه��ذا التم�سي 
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باإ�سالح على م�ستوى الدكتوراه و�سعت اأهم 

مالحمه �سنة 2011.

ومن املالمح العامة الإ�سالح املاج�ستري 

يف نظ��ام "اأم��د" اأن��ه اأ�سب��ح �سه��ادة تختم 

تكوينًا ي��دوم �سنتن درا�سيتن بعد االإجازة 

يت��م خالله��ا العم��ل عل��ى توف��ري عرو���س 

تكوين تتيح توجيه ثلث��ي الطلبة على االأقل 

نح��و �سه��ادات املاج�ست��ري املهن��ي والثلث 

االآخر نحو �سهادات ماج�ستري البحث.  توؤّمن 

الدرو�س يف ال�سه��ادات الوطنية للماج�ستري 

يف اأربع��ة �سدا�سي��ات تخ�س���س ال�سدا�سيات 

الث��الث االأوىل للتكوين ويخ�س�س ال�سدا�سي 

ومذك��رات  الرتب�س��ات  الإجن��از  الراب��ع 

الوطني��ة  ال�سه��ادة  وته��دف  املاج�ست��ري.  

للماج�ستري املهني اأ�سا�سًا اإىل متكن الطلبة 

املحرزي��ن عليه��ا م��ن االلتح��اق مبا���رشة 

ب�س��وق ال�سغ��ل اأو بعث م�ساريعه��م اخلا�سة.  

بينما ته��دف ال�سه��ادة الوطني��ة ملاج�ستري 

البح��ث اإىل تاأهي��ل الطال��ب لالندم��اج يف 

املحي��ط االقت�سادي واالجتماع��ي واإعداده 

ملوا�سل��ة الدرا�س��ات العلي��ا عل��ى م�ست��وى 

الدكت��وراه.  ويبق��ى الت�سجيل يف املاج�ستري 

مفتوح��ًا للطلبة املتفوق��ن من املتح�سلن 

اإط��ار مناظ��رة  عل��ى �سه��ادة االإج��ازة يف 

بامللف��ات بن��اء عل��ى نتائ��ج االمتحان��ات 

وح�س��ب م��ا حت��دده اللج��ان املخت�س��ة يف 

كل موؤ�س�س��ة وح�س��ب ما تقت�سي��ه متطلبات 

ال�سيا�سة الوطنية للت�سغيل.

اأم��ا االنعكا�سات املنتظرة على منظومة 

تنمية امل��وارد الب�رشية فتتمث��ل يف توجيه 

االإحداث��ات اجلديدة من �سهادات املاج�ستري 

نحو املجاالت ذات االأولوي��ة وطنيًا لتعزيز 

الوطني��ة،  الكف��اءات  وتدعي��م  الت�سغيلي��ة، 

البح��ث  وحت�س��ن جودته��ا يف م�ستوي��ات 

والتطوي��ر والتجديد التكنولوجي ذي القيمة 

امل�ساف��ة، وتغيري نوع��ي يف توزيع طالبي 

ال�سغل متا�سيًا مع االرتفاع املتوّقع يف عدد 

احلا�سلن على �سهادات املاج�ستري املهني 

الذي��ن �سيمّثل��ون ثلثي طلب��ة التعليم العايل 

يج��ن تبعًا 
ّ
يف ه��ذا امل�ست��وى وثلث��ي اخلر

�سات 
ّ
لذل��ك، وحت�سن ن�سب التاأط��ري يف موؤ�س

الن�سي��ج االقت�سادي الوطن��ي عند ا�ستيعابه 

يج��ي �سهادات املاج�ستري يف "اأمد" مّما 
ّ
خلر

ي�ساه��م يف حت�س��ن اجلودة وتعزي��ز القدرة 

التناف�سية.

اأم��ا التحّديات الكّمية فتتمثل يف القدرة 

عل��ى  الوطني��ة  ال�سغ��ل  ل�س��وق  املح��دودة 

املاج�ست��ري  �سه��ادات  يج��ي 
ّ
خر ا�ستيع��اب 

وغياب التقاليد يف انتداب اإطارات يحملون 

�سه��ادات جامعية تختم تكوينًا يدوم خم�س 

�سن��وات بع��د الباكالوري��ا م��ن غ��ري �سنف 

املهند�س��ن. زيادة عل��ى التحديات النوعية 

الت��ي يطرحها متوقع الكف��اءات اجلديدة يف 

�سوق ال�سغل العمومي واخلا�س.

وم��ن اأهم التغيريات التي ح�سلت اإر�ساء 

طريق��ة التعاق��د يف العالق��ة ب��ن ال��وزارة 

الع��ايل  التعلي��م  وموؤ�س�س��ات  واجلامع��ات 

والبح��ث مبقت�س��ى القانون رق��م 19 ل�سنة 

ومن املالم��ح العامة الإ�سالح 

املاج�ستري يف نظام "اأمد" اأنه 

اأ�سب��ح �سه��ادة تخت��م تكوينًا 

ي��دوم �سنت��ن درا�سيت��ن بعد 

االإج��ازة يت��م خالله��ا العم��ل 

عل��ى توف��ري عرو���س تكوي��ن 

تتي��ح توجيه ثلثي الطلبة على 

االأقل نحو �سهادات املاج�ستري 

االآخ��ر نح��و  والثل��ث  املهن��ي 

�سهادات ماج�ستري البحث.
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ال��ذي  الع��ايل  بالتعلي��م  واملتعّل��ق   2008
يقت�سي "اأن تكون اأن�سط��ة التكوين والبحث 

اجلامع��ات  يف  التكنولوج��ي  والتجدي��د 

�سات اجلامعية مو�سوع عقود تكوين 
ّ
واملوؤ�س

وبح��ث ترم مل��دة اأربع �سنوات ب��ن الدولة 

�سات اجلامعية 
ّ
من جهة واجلامعات واملوؤ�س

م��ن جه��ة اأخ��رى".  وت�سب��ط العق��ود م��ع 

�سات التابعة لها الرامج 
ّ
اجلامع��ات واملوؤ�س

وامل�ساريع التي يت��ّم االّتفاق حول اإجنازها 

خالل الف��رتة التعاقدي��ة، وااللتزامات التي 

تتعّهد بها اجلامعات، واالإمكانيات الب�رشية 

واملادي��ة الت��ي ميك��ن و�سعه��ا عل��ى ذّم��ة 

اجلامعات من طرف الدولة، واملوارد الذاتية 

وم��ن  بتعبئته��ا.  اجلامع��ات  تتعه��د  الت��ي 

ب��ن اأهداف اإر�س��اء هذه العالق��ة التعاقدية 

دع��م ا�ستقاللي��ة اجلامعات، واإط��الق حرية 

والبح��ث  التكوي��ن  جم��االت  يف  املب��ادرة 

اجل��ودة  واإر�س��اء  التكنولوج��ي،  والتجدي��د 

�س��ات التابع��ة له��ا 
ّ
داخ��ل اجلامع��ة واملوؤ�س

تكوين��ًا وبحث��ًا وت�رّشفًا، وتق��دمي ت�سّورات 

ت�ساع��د عل��ى اإ�سداء تكوي��ن يدع��م ت�سغيلية 

التناف�سي��ة،  قدراته��م  وي�سم��ن  يج��ن 
ّ
اخلر

والتفّت��ح عل��ى املحي��ط وامل�ساهمة يف دفع 

التجديد التكنولوجي بالن�سيج االقت�سادي.

�سات التابعة 
ّ
وترتجم اجلامعات واملوؤ�س

له��ا ت�سّوراتها للرام��ج وامل�ساريع الكفيلة 

بتحقي��ق االأولويات اال�سرتاتيجي��ة الوطنّية 

�سة واإطار النفقات 
ّ
يف وثيقة م���رشوع املوؤ�س

على املدى املتو�سط.  وتتّم عملية التفاو�س 

اأ�سا���س  عل��ى  الع��ايل  التعلي��م  وزارة  م��ع 

املبادئ التالية: املالءمة مع اال�سرتاتيجية 

القطاعية وجتويد عرو�س التكوين وحت�سن 

احلياة الطالبية وظروف الدرا�سة والتدريب 

واالنتفت��اح عل��ى املحي��ط وتطوي��ر اأن�سطة 

املالي��ة  امل��وارد  وتعبئ��ة  العلم��ي  البح��ث 

الذاتية.

للمنهجي��ة  املرتقب��ة  النتائ��ج  وم��ن 

ل��دى  املب��ادرة  روح  دع��م  التعاقدي��ة 

�س��ات اجلامعية، وتطوير 
ّ
اجلامعات واملوؤ�س

جودة مردوده��ا من خالل ت�سّور امل�ساريع 

والرامج املتالئمة م��ع التوّجهات الوطنية 

وتنفيذه��ا يف جم��االت التكوي��ن والبح��ث، 

والتجديد التكنولوجي والت�سيري واالإدارة مع 

متكينه��ا من مرونة اأك��ر يف الت�رّشف بناء 

على مبادئ التقيي��م والتفاو�س وامل�ساءلة 

الالحقة.

اأما يف باب دع��م الت�سغيلية وامل�ساهمة 

اأه��ّم  ف��اإن  املعرف��ة  اقت�س��اد  بن��اء  يف 

االإ�سالح��ات كان��ت عل��ى م�ست��وى تطبيق 

نظام "اأمد" اأي اإجازةc ماج�ستريc دكتوراه 

واعتم��اد قاع��دة توجي��ه ثلث��ي الطلبة نحو 

االإج��ازات التطبيقي��ة واملاج�ست��ري املهني 

الواع��دة. كم��ا  القطاع��ات  والرتكي��ز عل��ى 

اأحدثت اجلامع��ات مرا�سد ملتابعة االإدماج 

يجيها، ومتكن وحفز اجلامعات 
ّ
املهني خلر

للنهو���س بال�رشاك��ة م��ع املحي��ط، وتنمية 

�س��ات التعلي��م الع��ايل والبح��ث 
ّ
ق��درة موؤ�س

عل��ى الفوز مب��وارد ذاتية من اأه��داف عقود 

براجمها.

التوّجه��ات  تنفي��ذ  اإط��ار  يف 

الوطني��ة  اال�سرتاتيجي��ة 

ت�سغيلي��ة  بتعزي��ز  املتعلق��ة 

خريج��ي التعليم العايل دعيت 

كاف��ة اجلامع��ات وموؤ�س�س��ات 

اإىل  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م 

اإحداث  خالي��ا للم�ساعدة على 

املهن��ي  واالإدم��اج  الت�سغي��ل 

الطال��ب يف  به���دف م�سان��دة 

عملي��ة البح��ث عن فر�س��ة اأو 

عن عمل.
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ويف اإطار تنفيذ التوّجهات اال�سرتاتيجية 

الوطني��ة املتعلقة بتعزي��ز ت�سغيلية خريجي 

اجلامع��ات  كاف��ة  دعي��ت  الع��ايل  التعلي��م 

اإىل  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م  وموؤ�س�س��ات 

اإح��داث  خالي��ا للم�ساع��دة عل��ى الت�سغي��ل 

واالإدماج املهني به�دف م�ساندة الطالب يف 

عملية البحث عن فر�سة اأو عن عمل.  ويجدر 

االإ�س��ارة اإىل اأّن موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل 

والبح��ث ممثلة يف هذه اخلالي��ا غري موؤهلة 

لتعوي�س املرفق العمومي للت�سغيل، اأو لتحل 

حمل مكاتب الت�سغي��ل وتاأمن دور وكاالت 

االإدم��اج املهن��ي.  فه��ي ال متل��ك الكفاءات 

والق��درات الب�رشية واملالي��ة واللوج�ستيكية 

الكافية لذلك.  لكنها تظل مطالبة با�ستغالل 

كل امل��وارد املتوف��رة لديها لتمك��ن الطلبة 

عم��ل.   اأول  عل��ى  العث��ور  يف  النج��اح  م��ن 

وتوظف لذلك معرفتها ب�سوق ال�سغل واأنظمة 

الت�سغيل وجتربتها وخرتها يف هذا امليدان.  

وتتمث��ل مهمة خلية امل�ساعدة على الت�سغيل 

واالإدم��اج املهن��ي يف التوجي��ه واالإر�س��اد 

ومد الطلبة بعرو�س الت�سغيل والفر�س التي 

تتعل��ق بتكوينه��م.  كم��ا ت�ساه��م يف تطوير 

التكوين بالتداول.  وت�سطلع خلية امل�ساعدة 

عل��ى االإدم��اج املهن��ي للطلبة مبه��ام دعم 

َمْهنن��ة الطلب��ة يف اإطار �سي��اق ن�سيط يقوم 

على تطوير معرف��ة الطالب بحياة املوؤ�س�سة 

وباملهن وم�ساندة املوؤ�س�سات اجلامعية عن 

طري��ق دعم العالقات م��ع املهنين وحتليل 

احلاجي��ات: امله��ن  واالأ�س��واق والكف��اءات 

املنتظرة...

العلمي  البحث   2.1
بلغ��ت ن�سب��ة نفق��ات البح��ث والتطوي��ر 

يف تون���س 0.71 % م��ن الن��اجت املحل��ي 

االإجمايل ع��ام 2009 وه��ي ن�سبة مرتفعة 

مقارن��ة ببل��دان ال���رشق االأو�س��ط واأفريقيا.  

c دع��م اجل��ودة وتاأهي��ل اجلامع��ات يف اجتاه دع��م ا�ستقالليتها من خ��الل عملية التعاق��د وتوّخي منهجية 

الت�رّشف ح�سب االأهداف.

c دع��م ال�ُسعب العلمي��ة والتكنولوجية يف التعليم العايل واالرتقاء بن�سبة املوّجه��ن اإليها من 40 % حاليًا 

اإىل 60c65 % �سنة 2016.

c دعم منظومة التقييم يف التعليم العايل واإحداث الهيئة الوطنية للتقييم و�سمان اجلودة واالعتماد.

c تعزيز التكوين الهند�سي مع تاأمن جودة التاأطري والرتكيز على املهن اجلديدة.

c دعم منظومة التعليم العايل اخلا�س وتفعيل القانون اجلديد املنّظم له.

�سات مب��ا فيه الكفاية مبا توّفره 
ّ
�س��ات االقت�سادية وتعبئتها حّتى ت�ستفيد املوؤ�س

ّ
مزي��د العناية باإعالم املوؤ�س

الدولة من اآليات وبرامج للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

الإطار )2(: اأهم م�ساكل منظومة التعليم العايل
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االقت�سادي��ة  املوؤ�س�س��ات  ن�سي��ب  ويق��در 

يف املجه��ود الوطن��ي ب��� 16 %.  ومتث��ل 

مراك��ز البحوث الوطني��ة والوحدات البحثية 

باجلامع��ات اجله��ات الفاعل��ة الرئي�سية يف 

نظ��ام البحوث اإذ ت�ستوع��ب اأكرث من 80 % 

من االعتمادات احلكومي��ة للبحث والتطوير 

وتنفق 79 % منها.

خمط��ط  يف  املر�س��وم  اله��دف  وك��ان 

التنمية االأخري اأن ترتف��ع ن�سبة النفقات اإىل 

1.5 % من الناجت املحلي االإجمايل بحلول 
ع��ام 2016 على اأن مي��ول القطاع اخلا�س 

م��ا يقارب من ثل��ث هذه الن�سب��ة.  وهو رقم 

�سعب االإجناز يف الظروف احلالية التي متر 

بلغ��ت ن�سبة نفق��ات البحث 

 0.71% تون���س  يف  والتطوي��ر 

االإجم��ايل  املحل��ي  الن��اجت  م��ن 

عام 2009 وه��ي ن�سبة مرتفعة 

مقارن��ة ببل��دان ال���رشق االأو�سط 

ن�سي��ب  ويق��در  واأفريقي��ا.  

يف  االقت�سادي��ة  املوؤ�س�س��ات 

  .% 16 ب���  الوطن��ي  املجه��ود 

ومتث��ل مراك��ز البح��وث الوطنية 

والوح��دات البحثي��ة باجلامعات 

يف  الرئي�سي��ة  الفاعل��ة  اجله��ات 

نظ��ام البح��وث اإذ ت�ستوعب اأكرث 

االعتم��ادات  م��ن   % 80 م��ن 

والتطوي��ر  للبح��ث  احلكومي��ة 

وتنفق 79 % منها.

به��ا البالد وحن نع��رف اأن املوؤ�س�سات متر 

ب�سعوبات جّمة ناجت��ة عن االأزمة العاملية 

 اأوروبا؛ ال�رشي��ك التجاري االأول 
ّ

الت��ي مت�س

لتون���س، وكذل��ك الأن على الدول��ة اأن تقّل�س 

م��ن نفقاتها من ج��راء االأزم��ة االقت�سادية 

احلالية.

وبلغ ع��دد الباحث��ن مبا يع��ادل كامل 

1000 عام��ل  لك��ل  باح��ث   4.16 الوق��ت 

بالب��الد �سن��ة 2010.  وهي ن�سب��ة مرتفعة 

الذي��ن  الدكت��وراه  طلب��ة  ع��دد  ج��راء  م��ن 

يحت�سب��ون كباحث��ن لكام��ل الوق��ت. م��ع 

العل��م كذل��ك اأن ع��دد الباحث��ن يف جمي��ع 

املوؤ�س�س��ات االقت�سادي��ة بالبالد ال يتجاوز 
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عددهم ال� 1200 وهو رقم �سعيف يدل على 

اأن م�ساهم��ة ه��ذه املوؤ�س�س��ات يف املجهود 

الوطن��ي للبح��ث والتطوير مل ترت��ق بعد اإىل 

الن�سب املوؤمولة.

كم��ا بلغ��ت ن�سب��ة خريج��ي اجلامع��ات 

الذين يحملون �سهادات يف العلوم والهند�سة 

ال��� 12.8 % من جمموع من �سنهم بن 20 

و29 �سنة.

وي�سمل نظ��ام البحوث يف  تون�س معظم 

اأ�سك��ال املوؤ�س�س��ات الت��ي نراه��ا يف ال��دول 

الغربي��ة وه��و م��ا ي��دل عل��ى اأن الرتكيب��ة 

املوؤ�س�ساتية للمنظومة متكاملة.  ففي اجلزء 

االأعل��ى جند املجل�س االأعل��ى للبحث العلمي 

والتكنولوجيا ال��ذي اأن�سئ �سنة 1997 وهو 

اأعل��ى هيئة ر�سمي��ة بالبالد ُتعن��ى بالبحث 

العلم��ي اإذ يح��دد املجل���س ويوج��ه وين�سق 

�سيا�سات البحث العلم��ي واالبتكار.  ويراأ�س 

املجل�س رئي���س الوزراء ويتاأل��ف من وزراء 

ميثل��ون قطاعاتهم مث��ل الزراع��ة وال�سحة 

وروؤ�س��اء  الع��ايل...،  والتعلي��م  وال�سناع��ة 

بالبح��ث  ال�سل��ة  ذات  العام��ة  الهيئ��ات 

واملنظمات غري احلكومي��ة.  وُتتابع اللجنة 

الفنية للبحث العلم��ي والتكنولوجيا اأعمال 

املجل���س االأعل��ى وتعمل عل��ى التن�سيق بن 

عم��ل خمتل��ف ال��وزارات والرام��ج واإع��داد 

التقري��ر ال�سن��وي للمجل���س االأعل��ى للبحث 

العلمي والتكنولوجيا.

اال�ست�س��اري  املجل���س  كذل��ك  وهنال��ك 

الوطني للبحث العلم��ي والتكنولوجيا الذي 

اأن�س��ئ �سن��ة 2002 وتتلخ���س مهام��ه يف 

امل�ساهم��ة بدرا�س��ات ميداني��ة ت�ستعن بها 

احلكوم��ة لتحدي��د االأولوي��ات الوطني��ة يف 

جماالت البحث والتطوير.  ومن اأبرز ما قام 

ب��ه املجل�س نذك��ر درا�سات ح��ول الطاقات 

املتجددة، املاء والبيوتكنولوجيا... 
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ه��ذا  يف  التون�سي��ة  التجرب��ة  وتتمي��ز 

املي��دان بوجود جلنة وطني��ة لتقييم اأن�سطة 

البح��ث العلم��ي الت��ي اأن�سئ��ت �سن��ة 1997 

ويتمث��ل عمله��ا يف تقيي��م موؤ�س�سات البحث 

العمومي��ة وخماب��ر ووح��دات البحث وحتى 

برامج البحث العلمي وامل�ساريع.  وقد قامت 

ه��ذه اللجن��ة امل�ستقل��ة باأعم��ال مفي��دة يف 

�سبيل تدعيم البحث العلمي وت�سويب بع�س 

االأخط��اء وتقري��ب البحوث م��ن مقت�سيات 

االقت�ساد الوطني.

وحت��ّول اهتمام وا�سع��ي ال�سيا�سات يف 

ال�سن��وات االأخ��رية اإىل تفعي��ل عملي��ة �سنع 

الق��رار، مما اأدى اإىل اإن�س��اء املر�سد الوطني 

للعل��وم والتكنولوجي��ا �سن��ة 2006 ال��ذي 

يعم��ل عل��ى ر�س��د تط��ور موؤ���رشات العلوم 

للغر���س  تقاري��ر  واإ�س��دار  والتكنولوجي��ا 

عل��ى احلكوم��ة وكذل��ك للمكون��ات االأخرى 

ملنظوم��ة البح��ث والتطوي��ر.  وم��ن مهامه 

كذل��ك ا�ست���رشاف التط��ورات التكنولوجي��ة 

وامل�ساهمة يف اال�ستعداد لها.

اأم��ا الوكال��ة الوطنية للبح��ث العلمي 

الت��ي تاأ�س�ست يف �سن��ة 2008 فهي تعمل 

العلم��ي  البح��ث  منظوم��ة  تقري��ب  عل��ى 

م��ن الن�سي��ج االقت�س��ادي التون�سي وذلك 

بتثم��ن نتائج البح��وث واإح��داث مكاتب 

م��ن  جامع��ة  كل  يف  التكنولوجي��ا  نق��ل 

جامع��ات الب��الد.  كم��ا مّت اإن�س��اء جلن��ة 

رفيعة امل�ستوى للعلوم والتكنولوجيا �سنة 

2010 ي���رشف عليه��ا رئي�س الوزراء من 

اأج��ل تعزي��ز اال�ستثمار االأجنب��ي املبا�رش 

يف قطاعات التكنولوجيا العالية.  وتعمل 

ه��ذه اللجن��ة عل��ى ا�ستقط��اب املوؤ�س�سات 

العاملي��ة الكرى املعروف��ة بنتائجها يف 

جمال البحث التنموي.

االإدارات  البين��ي  امل�ست��وى  يف  وجن��د 

العمومي��ة مثل االإدارة العام��ة للتكنولوجيا 

وزارة  يف  ال�سناع��ي  التاأهي��ل  ومكت��ب 

العام��ة  واالإدارة  وتكنولوجي��ا  ال�سناع��ة 

للبحث العلم��ي واالإدارة العامة للتثمن يف 

وزارة التعلي��م العايل وهياكل اأخرى لتنفيذ 

اخلط��ة الوطنية يف جمال البح��ث التنموي.  

كل هذه االإدارات ت�ستخدم املوارد احلكومية 

يف  واالبتك��ار  والتطوي��ر  البح��ث  لتحفي��ز 

ال�رشك��ات اخلا�سة.  كم��ا اإن االإدارة العامة 

للبح��ث العلم��ي له��ا دور ُمهيم��ن يف اإن�ساء 

ومتوي��ل هي��اكل البح��ث التابع��ة للحكومة 

)مراكز ومدار�س الدكتوراه وخمابر ووحدات 

بحث(.

وباالإ�سافة ملا �سبق ثمانية مراكز فنية 

تتب��ع كله��ا وزارة ال�سناع��ة والتكنولوجيا 

كل واح��د منها يف قط��اع معن )امليكانيك 

واالإلكرتوني��ك واجللود واالأحذي��ة والتعبئة 

والتغلي��ف وم��واد البن��اء واخل��زف و�سن��ع 

والغ��زل  الغذائي��ة  وال�سناع��ات  الزج��اج 

والكيمي��اء(.   واالأث��اث  واخل�س��ب  والن�سي��ج 

يتمث��ل دوره��ا يف توف��ري خدم��ات البح��ث 

اخلا�س��ة  لل�رشك��ات  واالبتك��ار  والتطوي��ر 

ال�سغرية واملتو�سطة.
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للموا�سف��ات  الوطن��ي  املعه��د  ويعم��ل 

وامللكي��ة ال�سناعي��ة عل��ى تطبي��ق حق��وق 

امللكية ال�سناعية والفكرية وعلى �سيا�سات 

واإعالم وتوجيه اجلمهور ب�ساأن ق�سايا حقوق 

امللكي��ة الفكري��ة.  ويوف��ر املعهداالإمكانات 

الالزمة العتماد وتطبي��ق املعايري الوطنية 

والدولية يف املواد املنتجة.

ك��ان لتنوي��ع م�س��ادر متوي��ل االبتكار 

يف املوؤ�س�س��ات اخلا�س��ة دوراً حا�سم��ًا يف 

مرافق��ة املجه��ود الوطن��ي لتعزي��ز القدرات 

االبتكاري��ة يف البالد.  اإذ يلع��ب راأ�س املال 

املخاطر دوراً هامًا من خالل توفري التمويل 

املنا�سب للم�ستثمري��ن لتمكينهم من تطوير 

منتجاته��م.  كم��ا اإن ل�س��وق االأوراق املالية 

دوراً هامًا مبا اأنها �سمان ل�سيولة تعامالت 

راأ���س امل��ال املخاطر.  ويالح��ظ يف  تون�س 

اأن م�ساهم��ة �رشك��ات راأ�س امل��ال املخاطر 

لتموي��ل االبتكار �سعيفة.  فاالآليات القائمة 

حاليًا وخا�سة �رشكات راأ�س املال املخاطر 

مت��ّول يف الغال��ب اإن�ساء وتطوي��ر ال�رشكات 

مثله��ا مثل البن��وك التقليدية ه��ذا ما يجعل 

ه��ذه ال�رشك��ات ال تخاطر يف حقيق��ة االأمر.  

رغ��م ه��ذا يتميز قط��اع التاأج��ري املايل يف 

تون���س بن�ساط��ه مقارن��ة م��ع جريانه��ا اإذ 

يبل��غ عدد ه��ذه ال�رشك��ات 39 �رشكة.  وبلغ 

يقا���س  )ال��ذي  التاأج��ري  م�ساهم��ة  مع��دل 

بحج��م التاأجري/الن��اجت املحل��ي االإجمايل( 

بن�سب��ة 2 % يف 2010.  وكان��ت م�ساهمة 

 %  12.6 االقت�س��اد  متوي��ل  يف  التاأج��ري 

يف ع��ام 2009 بعدم��ا ك��ان 10.3 % يف 

ع��ام 2008.  واملالح��ظ اأّن 43.4 % م��ن 

ه��ذه امل��وارد املقرت�س��ة تاأتي م��ن البنوك 

و 40.8 % م��ن ال�سن��دات.  وبل��غ ن�سي��ب 

يف   %  8.8 ن�سب��ة  املتع��رثة  االإيج��ارات 

نهاي��ة 2009 منخف�س��ًا من 11.5 % عام 

2008 و17.6 % عام 2007 منها 79.4 
% من ال�سندات امل�رشوطة.

اأ�سا�س��ًا  البح��ث  ن�س��اط  هيكل��ة  ومّت��ت 

باملوؤ�س�سات العمومية للبحث التي تتعاطى 

اأو جزئي��ة يف  ن�س��اط بح��ث ب�سف��ة كلي��ة 

خمابر بح��ث ووحدات بحث.  ونتج عن هذه 

الهيكلي��ة اجلديدة تط��ور هام يف عدد مراكز 

البحث حيث ت�ساعف يف الفرتة املمتدة بن 

�سنت��ي 1987 )15 مرك��زاً ( و2012 )33 

مركزاً(.  ويعطي اجلدول التايل فكرة �سافية 

على هذه املراكز والوزارات التي تعمل حتت 

اإ�رشافها.

ومتّثل خمابر ووح��دات البحث الهياكل 

االأ�سا�سي��ة الأن�سط��ة البح��ث.  وبل��غ عدده��ا 

خم��راً   241  :2012 دي�سم��ر  غاي��ة  اإىل 

موزعة على عدة اخت�سا�سات، وهي مركزة 

باملوؤ�س�س��ات العمومية للبح��ث وموؤ�س�سات 

واملوؤ�س�س��ات  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م 

العمومي��ة لل�سح��ة.  ومل يك��ن يتع��دى ه��ذا 

الرقم 146 خمراً يف �سنة 2010.

اإىل جان��ب املخاب��ر ف��اإن اأن�سطة البحث 

تت��م كذل��ك بوح��دات البحث الت��ي ت�ستقطب 

م��ا يزيد عل��ى 10000 طالب ب�س��دد اإعداد 
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�سه��ادة الدرا�س��ات املعمق��ة اأو املاج�ست��ري 

�سن��ة   2770 مقاب��ل  الدكت��وراه  و�سه��ادة 

مرحل��ة  الوح��دات  ه��ذه  ومتث��ل    .2004
انتقالي��ة لالرتق��اء اإىل نظ��ام خم��ر بحث.  

وبل��غ عددها 174 �سن��ة 2012 بعدما كان 

.2010 629 وحدة بحث يف �سنة 

ويرج��ع ه��ذا التغي��ري الط��ارئ يف ع��دد 

املخابر والوح��دات اإىل تنفيذ اال�سرتاتيجية 

الوطني��ة  املنظوم��ة  تطوي��ر  اإىل  الرامي��ة 

للبح��ث العلم��ي بق�سد زيادة م��ن فاعليتها 

ودع��م جناعته��ا �سن��ة 2009 حي��ث وق��ع 

اإ�س��دار ن�س جدي��د منّظم ملخاب��ر ووحدات 

اإق��رار  ومت  البح��ث.   وجمّمع��ات  البح��ث 

مقايي���س جدي��دة تتعّلق ب���رشورة توّفر حد 

اأدن��ى من املوارد الب�رشي��ة الإحداث املخابر 

والوح��دات وذل��ك بغاية اإيج��اد كتلة فاعلة 

م��ن الباحثن ق��ادرة عل��ى بل��وغ االأهداف 

املحددة وجت�سيدها خا�سة على امل�ستوين 

االقت�سادي واالجتماعي.

للباحث��ن  العلم��ي  االإنت��اج  وتزاي��د 

التون�سي��ن ب�سك��ل ملح��وظ يف الع�رشيني��ة 

روي��رتز  لطوم�س��ون  فَوفق��ا  االأخ��رية.  

)ThomsonReuters( ارتفع��ت الن�سبة 

املئوية من املن�س��ورات التون�سية يف قاعدة 

البيان��ات اخلا�س��ة به��ا م��ن 0.1 % �سن��ة 

اإىل   2006 �سن��ة   % 0.15 اإىل   2001
2010.  من خالل التو�سل  0.22 % �سنة 
اإىل ن���رش 2485  مقال��ة مم��ا مكنه��ا م��ن 

 c 2006 م�ساعف��ة اإنتاجها خالل الف��رتة

.2010

واإذا اأخذنا العامل العربي كجهة للمقارنة 
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ف��اإن م���رش فق��ط )التي يبل��غ ع��دد �سكانها 

ثماني��ة م��رات عدد �سك��ان تون���س( تتجاوز 

تون���س م��ن حيث ع��دد املن�س��ورات العلمية.  

وجت��در االإ�سارة اإىل اأنه خالل العقد املا�سي 

تخطت تون�س ُدَوال من املنطقة عدد �سكانها 

اأعلى مث��ل املغرب واجلزائر. اأم��ا يف القارة 

االأفريقي��ة فالبلد الوحيد ال��ذي له من�سورات 

اأكرث من تون�س هو اأفريقيا اجلنوبية.

ويعطي اجلدول الت��ايل فكرة على تطور 

ع��دد املن�سورات العلمي��ة يف تون�س مقارنة 

ببع���س ال��دول العربي��ة واالأفريقي��ة وذل��ك 

باالعتم��اد عل��ى التقري��ر االأخ��ري للموؤ�س�سة 

الوطنية للعلوم )NSF( بالواليات املتحدة 

االأمريكية ل�سنة 2012.

 Scimago وح�س��ب قاع��دة بيان��ات 
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فق��د ارتفع��ت ح�سة  تون�س م��ن املن�سورات 

يف الع��امل م��ن 0.04 % �سن��ة 1996 اإىل 

 H موؤ���رش  وبل��غ   .2011 % �سن��ة   0.21
index ال��� 80 وع��دد اال�ست�سه��ادات لكل 
 .2011 c 1996 من�س��ورة 6.65 للف��رتة

وبلغ عدد املن�س��ورات ال�سادرة عن العلماء 

التون�سي��ن 4597 �سن��ة 2011 �سارك يف 

تاألي��ف 44.08 %منه��ا علم��اء من خارج 

تون�س.

اأما اأهم جماالت الن�رش فهي الطب وعلوم 

الوراث��ة والبيولوجيا كم��ا اإن هنالك حت�سنًا 

ملحوظ��ًا يف علوم الكيمي��اء والهند�سة. اأما 

يف ب��اب االأداء ف��اإن عدد ب��راءات االخرتاع 
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امل�سجلة ونتائ��ج البحوث امل�ستغلة من قبل 

ال�رشك��ات �سعيف��ة على الرغم م��ن التح�سن 

الن�سبي الذي حتقق موؤخراً.  ففي عام 2012 

بلغ عدد براءات االخرتاع امل�سجلة يف مكتب 

براءات االخ��رتاع يف الواليات املتحدة ال�5 

براءات )وهو الرقم االأعلى منذ �سنة 2006(. 

وتظهر البيانات التي ن�رشت موؤخراً من قبل 

مكتب براءات االخرتاع االأمريكي اأن  تون�س 

�سجل��ت 16 براءة اخرتاع قب��ل عام 1998 

و17 منذ تلك ال�سنة.

وعل��ى الرغ��م من ه��ذا التكام��ل الظاهر 

يف نظام االبتكار يف تون�س فال تزال هناك 

نق��اط �سع��ف وحتدي��ات قائم��ة للرفع من 

م�ست��وى االأداء لهذه املنظومة وال�سيما تلك 

املتعلقة بتعزيز الطلب على معارف جديدة، 

وحت�سن التن�سيق بن كافة اأطراف النظام، 

وحتقي��ق التمّي��ز واالإ�سع��اع عل��ى امل�ستوى 

العامل��ي، والرف��ع م��ن عائ��دات اال�ستثمار 

يف البح��ث والتطوي��ر.  وعل��ى الرغ��م م��ن 

النجاح��ات القليل��ة يف ال�سن��وات االأخ��رية 

والت��ي حتدثن��ا عنه��ا �سابقًا يبق��ى ال�سعور 

العام غري اإيجابي وميكن تلخي�س امل�ساكل 

املزمنة التي تعاين منها املنظومة الوطنية 

يف النقاط التالية:

c ع��دم وج��ود ا�ستمراري��ة يف هي��اكل 

احلوكم��ة التي ت�س��ع �سيا�س��ات العلوم 

التغي��ريات  ك��رثت  اإذ  والتكنولوجي��ا 

الع�رشي��ن  يف  ال�سيا�س��ي  الطاب��ع  ذات 

�سن��ة االأخ��رية مم��ا اأدى اإىل تغرّيات يف 

ال�سيا�سات والروؤى.

يف  الفاعل��ن  بع���س  اإ���رشاك  ع��دم   c

ميدان البحث م��ن باحثن وممثلن عن 

املوؤ�س�س��ات االقت�سادية وجمعيات غري 

حكومي��ة يف عملي��ة حتدي��د االأولويات 

الوطنية للبحث العلمي اإذ ال يزال النمط 

املعتمد هو العمل مبجموعات �سيقة من 

اخلراء والباحثن هم يف اأغلب االأوقات 

من املقربن من �ساحب القرار.

c اآلي��ات التن�سي��ق الر�سمية مثل اللجنة 

الفنية لي�ست فاعلة مبا فيه الكفاية.

c طبيع��ة النظ��ام املركزي��ة واعتم��اد 

طريق��ة عمل راأ�سي��ة تعتمد عل��ى القرار 

ال�سيا�س��ي يف تون���س يخل��ق �سعوب��ات 

يف التوا�س��ل وي�سعف اإمكانية معاجلة 

االأخطاء واالإخفاقات.

البح��وث �سعي��ف  ا�ستغ��الل نتائ��ج   c

ب�سكل الفت.

c املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ال تعري 

اهتمامًا كبرياً مل�ساألة البحث التنموي اأو 

االبتك��ار وذلك ب�سبب هيكلي��ة االقت�ساد 

التون�سي الذي يرتكز اأ�سا�سًا على قطاعات 

�سناعية �سعيفة تكنولوجيا.

اأه��م مالم��ح التنمي��ة القت�سادية يف 
تون�س

ب��ت تون���س اأمناطًا عدي��دة ومتنوعة 
ّ
جر

من �سيا�سات التنمي��ة منذ اال�ستقالل.  منها 

م��ا ه��و ذو بع��د ا�سرتاكي وحت��ى تعا�سدي 

ال�ستين��ات،  يف  فع��اًل  ح�س��ل  م��ا  وه��و 

بداي��ة  لي��رايل من��ذ  ا�سرتاك��ي بنف���س  اإىل 

ال�سبعينات اإىل منت�سف الثمانينات وتوجه 
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اأك��رث فاأك��رث ليرالي��ًة من��ذ ذل��ك التاري��خ.  

و�سع��ى امل�سوؤول��ون املتعاقب��ون على حكم 

الب��الد يف ال�سنوات االأخرية اإىل )اأواًل( زيادة 

التكام��ل االقت�سادي مع البل��دان االأوروبية 

ث��م مع االحت��اد االأوروبي و)ثاني��ًا( احلفاظ 

عل��ى ا�ستق��رار ركائ��ز االقت�س��اد الكلي من 

ن�س��ب النم��و واملي��زان التج��اري والت�سخم 

املايل و)ثالثًا( حت�سن بيئة االأعمال لتحفيز 

اال�ستثم��ار اخلا�س و)رابع��ًا( اال�ستثمار يف 

التعليم وتنويعه وجودته.

وق��د �ساع��دت ه��ذه ال�سيا�س��ات c جنبا 

اإىل جن��ب م��ع اال�ستثم��ار يف راأ���س امل��ال 

الب�رشي والبنية التحتية منذ �ستينات القرن 

املا�سي c على حتمل ال�سدمات اخلارجية 

العدي��دة رغ��م تفّت��ح مت�س��ارع لالقت�س��اد 

اال�ستثم��ارات  وا�ستقط��اب  ال�سك��ل(  )انظ��ر 

االأجنبي��ة وبلوغ ن�سبة من��و يف حدود 5 % 

يف ال�سن��ة مما �ساعد عل��ى م�ساعفة الدخل 

الف��ردي مرت��ن يف الثالثن �سن��ة االأخرية 

وعلى حت�سن الو�س��ع احلياتي لل�سكان من 

خدم��ات اجتماعي��ة واقت�سادي��ة اأ�سا�سي��ة 

مث��ل امل��اء والكهرب��اء وال���رشف ال�سحي 

والتغطية االجتماعية.

م��ع التذكري باأن اأرقام ال�سنوات االأخرية 

وخا�س��ة من��ذ 2011 هي اأ�سع��ف معدالت 

منو �سجل��ت يف  تون�س من��ذ ا�ستقاللها �سنة 

اال�سطراب��ات  اإىل  ذل��ك  ويرج��ع   1956
الناجت��ة ع��ن اإح��داث  م��ا بع��د الث��ورة من 

تعطي��ل العمل وتوات��ر االإ�رشابات يف اأغلب 

املجاالت االقت�سادية وباالأخ�س يف بع�س 

القطاع��ات الهامة مثل الف�سف��اط والديوانة 

وبع���س امل�سالح احلكومي��ة االأخرى زيادًة 

على تباطوؤ توافد ال�سياح االأجانب القادمن 

اإىل تون�س.

يقع حاليًا تقييم املنظومة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بهياكلها واآلياتها يف اإطار برنامج 

تع��اون بن االحتاد االأوروب��ي واجلمهورية التون�سية ي�سمى با�رشي )PASRI( بتمويل اأوروبي يبلغ 12 مليون 

يوروعلى مدى اأربع �سنوات )c 2011 2014(. للم�رشوع ثالثة اأجزاء:

c حوكم��ة منظوم��ة البحث واالبتكار: وذلك بتعزيز اآليات احلوكمة ال�سليمة التي حتكم العالقات بن اجلهات 

الفاعلة املوؤ�س�ساتية وال�رشكات.

c هي��اكل واآليات التجا�رش: حتفيز فرق البحث واملوؤ�س�سات االقت�سادية على التوا�سل وتعزيز التاآزر وتطوير 

م�س��رتك مل�ساري��ع بحثي��ة وابتكارية وتعزي��ز امل�ساريع املبتك��رة امل�سممة بطريق��ة تلبي االأولوي��ات القطاعية 

واالحتياجات الوطنية.

c الت�سبيك والتعاون الدويل: تطوير العمل بوا�سطة �سبكات ابتكار على امل�ستوى الوطني والدويل وتعزيز قدرة 

تون�س يف االندماج يف برامج البحوث االأوروبية.

)PASRI( برنامج التعاون بني الحتاد الأوروبي واجلمهورية التون�سية :)الإطار )3
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ح تطور الناجت املحلي  ال�سك��ل )9(: يو�سّ

  من �سن��ة 1980 اإىل �سنة 
1
االإجم��ايل للفرد

. 2012

مع ذلك وعلى الرغم من الزيادة الكبرية 

ن�سبي��ًا يف م�ست��وى املعي�س��ة مل يك��ن النمّو 

يف ال�سن��وات الع���رش االأخ��رية �رشيع��ًا مب��ا 

في��ه الكفاي��ة الإتاح��ة املزي��د م��ن الفر���س 

االقت�سادي��ة.  ورغ��م الزي��ادة يف اإنتاجي��ة 

العمل فاإنها كانت بطيئة مقارنًة باملعايري 

الدولي��ة، وركدت االأجور الفعلي��ة )اإذا اأخذنا 

بع��ن االعتبار الت�سخم امل��ايل( يف القطاع 

اخلا���س، وزي��ادة البطال��ة وخا�س��ة ب��ن 

ال�سب��اب، باالإ�سافة اإىل ذل��ك تزايد التفاوت 

النم��ّو  ب��ن اجله��ات وال�سيم��ا م��ن حي��ث 

والبطالة والفقر مم��ا خلق �سعوراً عميقًا من 

التهمي�س االقت�س��ادي لدى فئات عديدة من 

ال�سعب.

ت هيكلة االقت�س��اد التون�سي يف 
ّ

وتغ��ري

ال�سن��وات الع�رش االأخرية م�ستفيدة من ظهور 

قطاع��ات جدي��دة �رشيعة النم��و، مثل مراكز 

االت�س��ال و�سناع��ة املكون��ات االإلكرتونية 

�سناع��ة  يف  امل�ستخدم��ة  الغي��ار  وقط��ع 

ال�سيارات.  لكن وزن هذه القطاعات اجلديدة 

يف الناجت املحلي االإجمايل ال يزال �سعيفًا.

وتهيمن قطاع��ات اخلدمات على القيمة 

امل�ساف��ة االإجمالي��ة بن�سبة تق��رب 60 %.  

وت�سه��د قطاع��ات مث��ل النق��ل واالت�ساالت 

ال�سلكي��ة والال�سلكي��ة )13.7 % من الناجت 

 )% 8.8( والتج��ارة  االإجم��ايل(  املحل��ي 

وامل�سارف والتاأمن )6.4 %( منواً قويًا.

وتهيم��ن قطاع��ات الت�سدي��ر مثل اجللد 

والن�سي��ج واملالب���س )4.7 % م��ن اإجمايل 

الزراعي��ة  القيم��ة امل�ساف��ة( وال�سناع��ات 

امليكانيكي��ة  وال�سناع��ات   )% 4.7(

ال�سناع��ات  عل��ى   )4%( والكهربائي��ة 

التحويلي��ة.  ومتّثل هذه القطاع��ات الثالثة 

لقط��اع  امل�ساف��ة  القيم��ة  م��ن   % 58
ال�سناعات التحويلية.

ومتّثل �سناعة الغزل والن�سيج واملالب�س 

واجللود وحدها 36 % من اإجمايل 5700 

ال�سناع��ات  قط��اع  ت�سك��ل  الت��ي  �رشك��ة 

التحويلي��ة التون�سي��ة.  اأم��ا باق��ي القط��اع 

ال�سناع��ي فيهيمن علي��ه النفط والغاز الذي 

ميّث��ل 61 % م��ن القيمة امل�ساف��ة للقطاع 

امل�ساف��ة  القيم��ة  اإجم��ايل  م��ن  و7.4 % 

لالقت�ساد. 

لقطاع��ي  امل�ساف��ة  القيم��ة  وتبق��ى 

مع��دل  م��ن  اأعل��ى  والزراع��ة  اخلدم��ات 

التحويلي��ة.  القيم��ة امل�ساف��ة لل�سناع��ات 

اإذ اإن ال�سناع��ات املوجه��ة للت�سدي��ر مث��ل 

املن�سوجات واملالب�س واجللود وال�سناعات 

امليكانيكية تع��رف انخفا�سًا لن�سبة القيمة 

امل�ساف��ة يف الن��اجت االإجم��ايل. وه��و م��ا 

يعك���س حقيقة اأن ما يق��رب من 90 % من 

ه��ذه القطاع��ات تعم��ل يف جم��ال التجميع 

ملنتجات و�سيطة م�سنعة خارج تون�س.
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ويعان��ى االقت�ساد التون�س��ي منذ فرتة 

طويلة من ارتفاع معدالت البطالة وهو ما 

يعن��ي اأن جزءاً كبرياً من ال�سكان خارجون 

متام��ًا ع��ن �س��وق العم��ل.  وق��د انخف���س 

مع��ًدل البطالة يف تون�س ب�سكل طفيف منذ 

منت�س��ف الت�سعين��ات ولكن ال ي��زال اأعلى 

مما هو عليه يف بل��دان املنطقة وحتى من 

مع��دل البلدان ذات الدخ��ل املتو�سط.  ومن 

خ�سائ���س البطال��ة يف تون���س اأنه��ا اأعلى 

بكث��ري عن��د ال�سب��اب مم��ا ه��ي علي��ه عند 

ال�رشائح االأخ��رى من ال�سكان.  فعلى �سبيل 

املثال بل��غ معدل البطال��ة 29.7 % �سنة 

2010 للذي��ن �سنه��م بن c 20 24 �سنة 
و24.2 % للذي��ن بلغ��وا c 25 29 عام��ًا 

باالإ�ساف��ة اإىل اأن مع��ّدل البطال��ة ب�سك��ل 

عام بل��غ 13 % من القوى العاملة )اأرقام 

 .
2
العمالة من عام 2010(

موّج��ه  اخلا���س  اال�ستثم��ار  اإّن  كم��ا 

يف اأغلب��ه اإىل قطاع��ات منخف�س��ة القيم��ة 

امل�ساف��ة اإّم��ا الأّنه��ا موّجه��ة اإىل ال�س��وق 

م��ن  املحمي��ة  اأو�سب��ه  املحمي��ة  الداخلي��ة 
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املناف�س��ة مث��ل الفالحة والبن��اء واالأ�سغال 

وال�سناع��ات  واملطاع��م  والن��زل  العاّم��ة 

املعملي��ة والّتج��ارة الّداخلي��ة...  اأو الأّنه��ا 

قطاع��ات تن�س��ط يف اإط��ار املناول��ة الت��ي 

ترتك��ز عل��ى الي��د العامل��ة ذات امله��ارات 

خي�س��ة الكلف��ة،  مث��ل قطاع 
ّ
الو�سيط��ة والر

الن�سيج واجللود واالأحذية وقطاع املكّونات 

الكهربائية واالإلكرتونية.

جله��از  االقت�سادي��ة  الهيكل��ة  ه��ذه  اإّن 

االإنتاج املت�سم��ة ب�سعف املحتوى املعريف 

والتكنولوجي تتعار�س متامًا مع خمرجات 

منظوم��ة الّتعليم الع��ايل التي توف��ر �سنويًا 

باملعّدل الع��ام خالل ال�سنوات االأخرية اأكرث 

ج.
ّ
من 70 األف متخر

كما مّت ت�سجي��ل ارتفاع البطالة من بن 

ال�سك��ان الذين لهم م�ستوى تعليم عال حيث 

يتبن من اجل��دول الت��ايل اأّن ن�سبة البطالة 

ل��دى ه��ذه ال�رشيح��ة بلغ��ت 22.9 % �سنة 

2010 مقابل 14 % �سنة  2005، وي�سري 
اجل��دول اإىل اأنه كلما زاد امل�ستوى التعليمي 

زادت البطال��ة حي��ث بلغ��ت ن�سب��ة البطال��ة 

�سنة 2010 ل��دى الن�سيطن الذين لي�س لهم 

م�ستوى تعليمي 5.7 % مقابل 9.2 % لدى 

الن�سيطن الذي��ن لهم م�ستوى تعليم ابتدائي 

و13.7 % لدى من لهم تعليم ثانوي.
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وم��ن اأبرز مظاهر ه��ذه املفارقة �سعف 

عائ��د اال�ستثمار يف الّتعلي��م على االقت�ساد 

حي��ث اإّن انت��داب حامل��ي ال�سه��ادات العليا 

املع��ّدل  يف  يتج��اوز  مل  االقت�س��اد  يف 

ن��وي 25 األفًا ب��ن �سنتي 2000 
ّ
الع��ام ال�س

الوظيف��ة  يف  تقريب��ًا  ن�سفه��م   2010 و 

العمومي��ة.  وي�ستدعي ه��ذا الو�سع احلّد من 

هدر االإمكانيات الب�رشية خا�سة واأّن �سغط 

بالن�س��ق  �سيتوا�س��ل  اجلامع��ات  يج��ي 
ّ
خر

نف�س��ه تقريبًا اأي يف حدود 77 األفًا باملعّدل 

نوي بن 2012 و 2016.
ّ
ال�س

ويلعب اال�ستثمار االأجنبي املبا�رش دوراً 

هام��ًا يف تعزيز االبتكار واالإنتاجية والنمّو 

م��ن خالل ط��رح منتجات جدي��دة اأو اإدخال 

تكنولوج��ات جدي��دة.  لك��ن ه��ذا ال يعن��ي 

م��رادف  املبا���رش  االأجنب��ي  اال�ستثم��ار  اأن 

بال���رشورة لقيم��ة م�ساف��ة عالي��ة وزيادة 
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االإنتاجي��ة.  لال�ستثمار االأجنبي املبا�رش اأثر 

كبري عل��ى القطاعات ذات القيم��ة امل�سافة 

العالي��ة فاإنها ت�سارك يف البح��ث والتطوير 

يف الب��الد كم��ا تط��ور الق��درة اال�ستيعابية 

للموؤ�س�س��ات املحلي��ة للتكنولوجيا اجلديدة، 

ولن��ا عل��ى ذلك مث��ال معروف وه��و تطوير 

 DVD سناعة االأجهزة املنزلية و�سناعة�

والتلفزيون والهواتف املحمولة يف ال�سن.

وتع��رف تون���س بكونها موقع��ًا جذابًا 

لال�ستثم��ار االأجنبي املبا���رش خا�سة من 

اأوروب��ا اإذ بلغ��ت ن�سب��ة �س��ايف تدفق��ات 

اال�ستثم��ار االأجنب��ي املبا���رش 3 % م��ن 

الن��اجت املحلي االإجم��ايل مقابل 2.1 % 

2000c للمتو�س��ط االإقليمي خالل الفرتة

.   اأك��رث م��ن 
3
2010 )انظ��ر ال�سك��ل)13((

اإىل  موجه��ة  اال�ستثم��ارات  م��ن   % 50
قطاع ال�سناع��ات التحويلية مثل �سناعة 

الن�سي��ج واملالب���س واجلل��ود وال�سناعات 

الكهربائية وامليكانيكية.  وتهدف اخلطة 

اال�ستثم��ارات  توجي��ه  اإىل  امل�ستقبلي��ة 

نح��و قطاع��ات ذات حمت��وى تكنولوجي 

ع��ال وا�ستقطاب املزيد م��ن اال�ستثمارات 

االأجنبي��ة املبا���رشة يف القطاع��ات ذات 

القيمة امل�سافة العالية.

وت�ساعف��ت ال�س��ادرات ذات املحت��وى 

الع�رشيني��ة  يف   
4
املرتف��ع التكنولوج��ي 

االأخ��رية بع���رش م��رات وه��و دليل عل��ى اأن 

القيمة امل�ساف��ة يف هذه املجاالت مرتفعة 

ج��داً بالرغ��م م��ن �سع��ف ع��دد املوؤ�س�سات 

مقارنة بباقي املجاالت.

وك��ان ارتف��اع رق��م ال�س��ادرات �سبب��ًا 

ال�س��ادرات  ن�سب��ة  ت�ساع��ف  اأ�سب��اب  م��ن 

ذات املحت��وى التكنولوج��ي املرتف��ع م��ن 

ال�سادرات املعملية ثالث مرات كما يظهره 

ال�سكل التايل.

 WDI 2013 امل�سدر: قاعدة البيانات للبنك الدويل
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 WDI 2013 امل�سدر: قاعدة البيانات للبنك الدويل

ويظهر ال�سكل التايل اأن ن�سبة ال�سادرات 

م��ن ب�سائ��ع تكنولوجي��ا املعلوم��ات م��ن 

جمل��ة ال�سادرات املعملي��ة ت�ساعفت ب�سبع 

مرات يف ظ��رف زمني ق�سري ال يتجاوز 12 

�سنة.  ويرجع ذل��ك اإىل اأن قطاع تكنولوجيا 

املعلوم��ات اأ�سبح م��ن املج��االت التي لها 

اأولوية يف من��وال التنمية لتون�س منذ قرابة 

20 �سنة.  كما اإن تطور القطب التكنولوجي 
"الغزالة" املتخ�س�س يف جمال تكنولوجيا 
ع��دد  وارتف��اع  واالت�س��ال  املعلوم��ات 

املوؤ�س�س��ات امل�ستق��رة ب��ه اأَ�سه��َم يف زيادة 

قيمة ال�سادرات ب�سكل الفت.



الباب الثاين 

تداعيات �سيا�سات التعليم والبحث العلمي 
على التنمية والت�سغيل
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اأي  متان��ة  وم��دى  ق��درات  المتح��ان 

منظوم��ة مهم��ا كان��ت طبيعتها علين��ا اأواًل 

تقيي��م متانة كل حلقة ترب��ط بن كل اثنن 

م��ن بن مكوناته��ا الأن��ه – يف نهاية االأمر 

c �ستك��ون �سالبتها ب�سالب��ة اأ�سعف حلقة 

فيه��ا.  لذلك وعند تقييمنا لتداعيات )املثلث 

املعروف مبثلث املعرف��ة( �سيا�سات التعليم 

والبح��ث العلمي عل��ى التنمي��ة والت�سغيل ال 

ب��د من درا�س��ة وتقييم اأ�سالع��ه الثالث. اأي 

)1( ماهي �سيا�س��ات التعليم والتدريب التي 

متكن من تكوين باحثن ذوي م�ستوى علمي 

مرموق؛ )2( عالقة البحث العلمي بالتنمية؛ 

)3( عالقة التعليم والتدريب بالتنمية.

والبح��ث  التعلي��م  الأول:  الف�س��ل 
العلمي

�سناعة الباحثني: طريق املحارب
االلتح��اق باجلامع��ات التون�سي��ة يتبع 

عملي��ة تناف�سي��ة تق��وم اأ�سا�سًا عل��ى نتائج 

الطالب يف االمتح��ان الوطني خلتم التعليم 

الثان��وي "الباكالوري��ا".  ولتون���س خمزون 

كب��ري ن�سبيًا من العامل��ن يف جمال البحث 

مقارن��ة بالدول م��ن م�ستوى تط��ور مماثل.  

اإذ يبل��غ عدد الباحثن م��ا يقارب 28274 

باحث��ًا اأي 13300 باحثًا مبا يعادل كامل 

الوق��ت و4،16 باحثًا لك��ل 1000 فرد �سنة 

2010 )وه��و معدل غ��ري بعيد عن متو�سط 
الدول االأوروبي��ة(.  وتعمل الغالبية العظمى 

م��ن الباحث��ن يف قط��اع التعلي��م الع��ايل 

.)90%(

وميثل التكوي��ن عن طريق البحث جمااًل 

اأن  عليه��ا  الت��ي  الكف��اءات  الإع��داد  هام��ًا 

تنه���س بر�سالة التدري�س مبوؤ�س�سات التعليم 

العايل والبحث.  وتت��وىل الكليات واملعاهد 

العلي��ا املوؤهلة م��ن قبل جمل���س اجلامعات 

تنظي��م التكوين باملرحل��ة الثالثة يف عديد 

االخت�سا�سات.

ملوؤ�س�س��ات  التاأهي��ل  ال��وزارة  ومتن��ح 

التعلي��م الع��ايل الإ�سن��اد �سه��ادات املراحل: 

الثاني��ة )املاج�ستري( والثالث��ة )الدكتوراه(؛ 

ح�سب االأولويات الوطنية يف جمال التكوين 

وعن��د توفر ال���رشوط ال�رشوري��ة لذلك ويف 

مقدم��ة ه��ذه ال�رشوط وج��ود ح��د اأدنى من 

طاق��ة التكوي��ن )وج��ود اأ�سات��ذة تعليم عال 

واأ�سات��ذة حما�رشي��ن( وتوف��ر التجهي��زات 

الالزم��ة اإىل جان��ب وج��ود �رشاك��ات م��ع 

املوؤ�س�سات اجلامعية االأجنبية ومع املحيط 

تاأهي��ل  االآن  حت��ى  مت  وق��د  االقت�س��ادي. 

موؤ�س�س��ات للتعلي��م العايل والبح��ث واإ�سناد 

�سه��ادة ماج�ستري يف عدي��د االخت�سا�سات 

و�سهادة دكتوراه.
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املرحلت��ن  درا�س��ات  تو�سي��ع  ويه��دف 

الع��ايل  التعلي��م  م��ن  والثالث��ة  الثاني��ة 

وتنويعهم��ا اإىل ا�ستيع��اب اأك��ر ع��دد م��ن 

الطلب��ة املتميزي��ن لتكوين كتل��ة فاعلة من 

الباحث��ن ال�سب��ان يف االخت�سا�سات التي 

حتتاجه��ا الب��الد، وذل��ك بالرتفي��ع يف عدد 

�سه��ادات ماج�ست��ري البح��ث، وقد بل��غ عدد 

املر�سم��ن به��ذه املرحلت��ن �سن��ة 2012، 

36516 طالب��ًا.  اأما ع��دد احلا�سلن على 
�سه��ادات املاج�ست��ري والدكت��وراه فق��د بلغ 

2011 بينم��ا مل يتعّد  7386 بحث��ًا �سن��ة 
ال���4197 بحثًا �سن��ة 2006.  وقد �ساهمت 

مراجعة نظ��ام درا�سات الدكت��وراه باإحداث 

اأك��رث م��ن  مدار���س دكت��وراه يف االق��رتاب 

معايري البلدان املتقدمة.

ورغ��م بع���س النتائ��ج االإيجابي��ة التي 

حتقق��ت ف��اإن االأرق��ام امل�سجل��ة تبقى دون 

الدولي��ة.   واملعاي��ري  الوطني��ة  احلاجي��ات 

ومازال تكوين املكونن يف حاجة اإىل مزيد 

العناي��ة والدع��م الأن االنتداب��ات احلالية ال 

تغطي �سوى 750 خطة �سنويًا بينما يحتاج 

التعلي��م الع��ايل �سنوي��ًا اإىل ح��واىل 1200 

منتدب جديد.

ولتاليف هذا النق���س وراأب هذه الفجوة 

مّت اتخاذ جملة من االإجراءات منها:

c ر�س��د حوافز لطلبة الدكت��وراه )عقود 

م��ن  لتمكينه��م  املتميزي��ن(  للطلب��ة 

تخ�سي�س كل وقتهم للبحوث.

c االرتقاء بعدد االأطروحات وال�سهادات 

التي تقام يف اإطار �رشاكات مع جامعات 

اأجنبية.

c دع��م ح��ذق اإط��ار التدري���س للغ��ات 

االأجنبية وخا�سة منه��ا االإجنليزية مبا 

ميكن من التوا�سل مع ال�سبكات العلمية 

العاملي��ة املتمي��زة ون���رش البح��وث يف 

اأعرق املجالت العلمية.

االأرق��ام ت�س��ري كذل��ك اإىل اأن ع��دد طلبة 

الدكت��وراه يف تزاي��د اإذ ت�س��ري االإح�س��اءات 

ال�سادرة ع��ن وزارة التعليم العايل والبحث 

العلم��ي اإىل اأن ع��دد طلب��ة الدكت��وراه بل��غ 

عل��ى  زي��ادة   2011 �سن��ة  طالب��ًا   8178
11198 طالبًا يف الطب وال�سيدلة والطب 
ب��ن  املناف�س��ة  اأن  العل��م  م��ع  البيط��ري.  

املر�سح��ن يف عملية االختيار قوية ال�سيما 

يف جامعات تون���س العا�سمة.  وهي تعتمد 

اأ�سا�س��ًا على االأداء العلمي.  م��ع العلم كذلك 

اأن ع��دد م��ن يع��ود اإىل  تون���س وبحوزت��ه 

ماج�ست��ري اأو درج��ة الدكتوراه م��ن موؤ�س�سة 

اأجنبي��ة يقارب ال��� 1000 طال��ب كل �سنة. 

اأما عدد حاملي �سهادات يف الهند�سة فيبلغ 

500 طالب كل �سنة.

ومتث��ل االأجور اأحد اأ�سب��اب نفور الطلبة 

ع��ن التدري���س باجلامعات اأو م��ن منا�سب 

بحثية اأخرى.  فمعدل االأجر ال�سهري الأ�ساتذة 

 1200 يف��وق  ال  والباحث��ن  اجلامع��ات 

دوالراً وه��و رق��م �سعي��ف اإذا قارن��اه مب��ا 

يعر���س على االأ�ساتذة بنف�س الرتب يف دول 

اخللي��ج وحتى يف ال��دول املج��اورة كليبيا 

واجلزائ��ر واملغرب.  وهو كذل��ك �سعيف اإذا 

قارن��اه برواتب القط��اع اخلا�س يف تون�س.  

ورغم ذل��ك ليبقى رات��ب االأ�ست��اذ اجلامعي 

اأعلى م��ن متو�سط دخل املدي��ر يف الوظيفة 
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العمومي��ة ال��ذي له درجة تعلي��م عال.   كما 

اإن��ه ويف دي�سم��ر 2012 اأدت املفاو�سات 

ب��ن نقابة االأ�سات��ذة اجلامعين والباحثن 

ووزارة التعلي��م العايل والبح��ث العلمي اإىل 

اتف��اق يق�س��ي بزي��ادة يف الروات��ب قدرها 

حواىل 40 % مق�سمة على ثالث �سنوات.

العمومي��ة  الوظيف��ة  قان��ون  ويح��دد 

مرتبات االأ�ساتذة والفنين يف قطاع البحث 

وفق��ًا للرتب��ة يف ال�سل��م االأكادمي��ي.  لك��ن 

ال مين��ع ه��ذا الباح��ث واالأ�ستاذ م��ن اإيجاد 

حلول للرف��ع من دخله وذلك بامل�ساركة يف 

م�ساري��ع خمتلف��ة ودرا�سات عل��ى امل�ستوى 

الوطني اأو الدويل.  ورغم قلة االأرقام لتقييم 

ال��وزن الن�سب��ي مل�س��ادر الدخل ف��اإن اأغلب 

االأ�سات��ذة اجلامعي��ن والباحث��ن العاملن 

يف املوؤ�س�س��ات العمومي��ة اإن مل نق��ل كله��م 

يح�سل��ون على دخل اإ�سايف م��ن امل�ساريع 

البحثية و/اأو اال�ست�سارات وهو �سيء اأ�سبح 

�رشوريًا لتحقيق عي�س الئق.

ومل ُتعالج م�ساألة انتقال الباحثن من اأو 

اإىل تون�س من طرف ال�سا�سة بطريقة مبا�رشة 

ووا�سح��ة من خالل اتخ��اذ اإجراءات وطنية 

حمددة اأو عن طريق مبادرات من اجلامعات 

واملوؤ�س�س��ات البحثي��ة االأخرى.  كم��ا اإنه ال 

تق��دم حواف��ز خا�س��ة للباحث��ن االأجان��ب 

للعم��ل يف تون���س.  ويف اجلان��ب االآخر فاإن 

هج��رة الباحثن التون�سين �سجعت �سمنيًا؛ 

تق��دم  للغر���س  وطني��ة  وكال��ة  توج��د  اإذ 

امل�ساع��دات الفنية وتن���رش معلومات تخ�س 

العم��ل  لفر���س  الدولي��ة  العرو���س  جمي��ع 

املقرتح��ة للمواطنن التون�سين ويف بع�س 

االأحيان تن�سط الوكالة يف اختيار املر�سحن 

وجت��در  العق��ود.   اإع��داد  يف  وامل�سارك��ة 

املالحظ��ة اأنه ومن��ذ يناير )كان��ون الثاين( 

2011 ارتف��ع ع��دد االأ�سات��ذة اجلامعي��ن 
والباحث��ن الذي��ن غادروا الب��الد للعمل يف 

اخللي��ج العربي اأو يف ال��دول الغربية، ورغم 

قلة االأرقام الر�سمية فاإن العدد املتداول هو 

3000 اأي م��ا يق��ارب 15 % من جمموع 
اجلامعين والباحثن.

تطوير الثقافة العلمية عند النا�سئة 
وبرنامج مدن العلوم

رغم تعدد املحاوالت والتجارب الإيجاد 

طريق��ة مثلى لتطوي��ر الثقاف��ة العلمية عند 

النا�سئة يف العديد من الدول حتى املتطورة 

منه��ا فاإنن��ا ال جن��د جتربة ميك��ن اأن تعتر 

ناجحة مائة باملائة وعلى اجلميع اتباعها.  

لك��ن ظه��رت يف ال�سن��وات االأخ��رية اأفك��ار 

جدي��دة لقي��ت قب��واًل و�س��دى وا�سع��ًا عن��د 

التالمي��ذ وكذل��ك عن��د املربن وه��ي فكرة 

م��دن العل��وم )مقارن��ة مبدين��ة االألع��اب اأو 

املاله��ي(.  وته��دف هذه امل��دن اإىل تقريب 

وت�سغي��ف النا�سئة بالعلوم وه��م يف الوقت 

نف�س��ه يلعب��ون اإذ اإن زيارته��م له��ذه املدن 

تكون غالبًا يف اأوقات العطل واللهو.

وكانت تون�س من الدول النامية االأوائل 

من��ذ ع�رشين عام��ًا تقريب��ًا الت��ي اأرادت اأن 

ت�ستن�سخ هذه الفكرة واأن تطّورها باإعطائها 

بع��داً ثقافي��ًا جدي��داً ه��و البع��د االإ�سالم��ي 

العربي.

فاأحدث��ت مدين��ة العل��وم بتون���س �سن��ة 
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1992 وه��ي موؤ�س�س��ة تهتم بن���رش الثقافة 
وب��ن  اجلمهوري��ة  ت��راب  بكام��ل  العلمي��ة 

ة يف �سفوف  خمتلف فئات املجتمع وخا�سّ

النا�سئ��ة.  وقد �ُسّيدت مدين��ة العلوم بتون�س 

ح��ول معلم عريق ُع��رَف "بب�ستان اأبي فهر" 

ال��ذي بناه اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي زكرياء 

احلف�س��ي )حكم الب��الد التون�سّية بن �سنتي 

1249 و1277 ميالديًا( واأقام فيه ف�سقّية 
عظيم��ة كانت مبثابة املن�س��اأة املائّية التي 

جل��ب لها امل��اء من عيون زغ��وان )على بعد 

50 كل��م من تون�س( وقرطاجّنة وهي اليوم 
قائم��ة و�س��ط مدين��ة العل��وم، ويع��ّد اختيار 

هذا املك��ان لت�سييد مدينة العلوم تعبرياً عن 

التجّذر يف املا�سي وبناء حلا�رش نرّي وتوقًا 

مل�ستقبل م�رشق. 

وت�سرتك مدينة العل��وم بتون�س مع بقية 

م��دن ومراك��ز العل��وم يف الع��امل يف جمل��ة 

م��ن االأه��داف تتلّخ���س يف اإيق��اظ تطلعات 

املواطن��ن الفكرية واال�ستجاب��ة مل�ساغلهم 

يف �سعيه��م اإىل فه��م الع��امل ال��ذي يعي�سون 

فيه وا�ستيعاب التكنولوجيات احلديثة التي 

تنبني عليها اأط��ر حياتهم، ودعم اال�ستعداد 

يف نفو���س ال�سب��ان من��ذ طفولته��م للتوّجه 

نحو العل��وم يف اإط��ار الّتكامل م��ع القطاع 

الرتبوي.

املدين��ة  تعتم��د  اأهدافه��ا  ولبل��وغ 

اإ�سرتاتيجية �سعارها االأ�سا�سي "ممنوع عدم 

الّلم�س" تق��وم على التفاعل منذ اأن تطاأ قدم 

الزائ��ر املدينة.  وهي بذلك تدعو روادها من 

خمتلف االأعمار اإىل ت�سغيل خمتلف الوحدات 

التفاعلّي��ة املو�سوع��ة على ذمته��م.  وبهذه 

الطريقة يتمّكن رّواد املدينة من التعّلم وهم 

يت�سّلون.

تنق�سم ف�ساءات مدينة العلوم اإىل جمموعتن: الف�ساءات املغّطاة وف�ساءات الهواء الّطلق.

الف�ساءات العلمّية املغطاة
تعر���س فيه��ا العل��وم ح�سب حم��اور متّكن الزائر من فه��م الظواه��ر الطبيعّية يف جمملها وف��ق ت�سل�سل زمني 

ب��دءاً بن�ساأة الك��ون اإىل الفكر املعا�رش ومفهوم الزمن يف بعده احليني مروراً بالتطّور ووحدة الّزمن اجليولوجّية.  

وتتك��ّون م��ن قّبة فلكّية والعديد من الف�ساءات العلمّية التي تتناول حم��ور الكون واحلياة واالإن�سان على االأر�س 

�س لالأطفال، والثاين للمعار�س املوقتة.  كما  واملاء، اإ�سافة اإىل ف�ساءين اآخرين االأول لال�ستك�سافات وهو خم�سّ

حتتوي الف�ساءات املغّطاة مكتبة معلوماتّية ومركزاً  للنفاذ اإىل املعلومة ومغازة علمّية.

القّبة الفلكّية
ظه��رت القّب��ة الفلكية مبدينة العلوم بتون�س �سنة 2013 يف ثوب جدي��د يتمّثل يف تركيب نظام عر�س رقمي 

.full dôme HD جديد متطور يعتمد تقنية

ف�ساء الكون
ت�ساع��د الوح��دات العلمّية املوج��ودة يف ف�ساء الكون الزائري��ن على التمييز بن خمتل��ف عنا�رش هذا الكون 

الإطار )4(: الف�ساءات العلمّية
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وتكوي��ن ثقافة هامة حول اأه��م املحطات التاريخية يف علم الفلك، اإىل جانب حتديد موقع االأر�س يف املجموعة 

ال�سم�سية، وتقدمي خ�سائ�س جيولوجية االأر�س، وحتديد موقع املجموعة ال�سم�سية يف الكون والتعريف بالتاريخ 

اجليولوجي لتون�س.

ال�ستك�سافات
ه��ذا الف�س��اء متعّدد االخت�سا�س��ات وهو موّج��ه اأ�سا�سًا لالأطفال الذي��ن ترتاوح اأعمارهم ب��ن 6 و16 �سنة، 

ق اإىل الكيمي��اء والبيولوجيا 
ّ
يتن��اول عدي��د املح��اور من خ��الل الوح��دات التفاعلّية الت��ي يحتويها وه��ي تتط��ر

��ة الفيزياء.  يوّفر هذا الف�س��اء فر�سة للنا�سئة الكت�ساف الكثري م��ن احلقائق العلمية بطرق  واجليولوجي��ا وخا�سّ

طة ت�ستوعبها اأفهامهم وتوقظ تطّلعهم نحو العلوم من خالل ممار�سة اأن�سطة علمّية تفاعلّية متنّوعة.  ويحتوي 
ّ
مب�س

ف�س��اء اال�ستك�سافات بالطابق ال�سفلي قاعة للمحا�رشات حيث يتجمع الزوار ويوؤطرهم مر�سدون علميون وقاعة 

لعر���س اأ�رشط��ة علمّية ق�سرية؛ اإ�سافة اإىل خمر وف�ساء للعر�س متعدد االخت�سا�سات يهتّم باملوا�سيع العلمّية 

التي تهّم احلياة اليومّية.

املاء
���س كلّيا للماء من حيث تركيبت��ه الفنّية وطرق ا�ستغالله.  وال عج��ب يف ذلك فاملدينة كما  ه��و ف�س��اء خم�سّ

يت بني  اأ�سلفن��ا ق��د اأن�سئت اأ�سا�سًا يف ب�ست��ان اأبي فهر حول احلو�س املعروف "بحو�س اأبي فه��ر" وهو ذائع ال�سّ

يف القرن 13 الهجري؛ كما حتتوي املدينة يف ف�ساءاتها اخلارجّية الناعورة املائية وم�سمار اأرخميدي�س وج�رش 

ومان جللب املاء من 
ّ
املعرف��ة ال��ذي يحتوي قن��اة مائّية تذّكر باملن�سئات املائّي��ة التي بناها القرطاجي��ون والر

مدينة زغوان التي تبعد 60 كم اإىل قرطاج.

احلياة والإن�سان
يقدم هذا الف�ساء �سورة وا�سحة عن تطّور احلياة وظهور الكائنات على االأر�س وانت�سارها وانقرا�سها وميّكن 

م��ن فه��م تاريخ االإن�سان واأ�سوله وتطّوره والتنّوع الب�رشي وممّيزات االإن�سان عن بقّية الكائنات.  كما يرز تنوع 

الكائنات احلية احليوانية والنباتية.

املعار�س املوّقتة
يحت�سن هذا الف�ساء �سنوّيا وب�سفة دورّية، ثالث اأو اأربع معار�س تفاعلّية موقتة تتناول العديد من املحاور 

ة.
ّ
العلمّية.  وتهدف املدينة من خالل هذا الف�ساء اإىل اإثراء حمتوى ف�ساءاتها العلمّية وجتديده ب�سفة م�ستمر

مركز النفاذ اإىل املعلومة
يوف��ر اإمكاني��ة ا�ستعمال �سبكة االإنرتنت ب�سفة جمانية وتاأمن دورات تدريبية يف االإعالمية واالإعالم متعدد 

 للمعلومة وقاعة حما�رشات 
ّ
الو�سائط باأ�سعار رمزية.  ويحتوي هذا الف�ساء على قاعة للتدريب وف�ساء النفاذ احلر

جمّهزة باأحدث الو�سائل ال�سمعية الب�رشية.
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املكتبة املعلوماتّية
ف�س��اء علم��ي خم�س�س للبحث يوّفر معلومات علمّية وتقنّية واأخرى عاّمة على اأوعية ورقّية )كتب وجماّلت( 

و�سمعّي��ة ب�رشّية )اأ�رشط��ة فيديو واأقرا�س مدجمة...(، وتعم��ل املكتبة املعلوماتّية ح�سب فهر���س اإلكرتوين ُيَي�رّش 

�س��ة.  ويتكون هذا الف�ساء  البح��ث الببليوغ��رايف ولها موارد اإلكرتونّية يحتوي جم��االت علمّية ومقاالت متخ�سّ

م��ن ق�سم��ن االأول للكهول والثاين لالأطفال، وتوّفر املكتبة املعلوماتّي��ة لرّوادها اأكرث من 13500 كتاب وجمّلة 

وح��واىل 1500 قر���س مدمج ميكن االط��الع عليها يف عن املك��ان انطالقًا من التجهي��زات االإعالمية احلديثة 

املو�سوعة على ذّمتهم.  كما ميكن لرّواد املكتبة املعلوماتّية ا�ستعارة بع�س العناوين ملّدة اأ�سبوع، بعد احل�سول 

على بطاقة انخراط �سنوي.

املفازة العلمّية
توّف��ر للزائ��ر اإمكاني��ة اقتناء جم�سمات علمي��ة م�سغرة واأدوات واألع��اب علمية تفاعلية ووح��دات تربوية اإىل 

جانب املن�سورات العلمّية للمدينة والعديد من املفاجاآت االأخرى.

ف�ساءات الهواء الّطلق
عل��ى امتداد امل�ساحات التي حتيط بهيكلة البناء توج��د معار�س علمية مفتوحة اأطلق عليها ت�سمية معار�س 

اله��واء الطلق ت��روي مع كّل خطوة يخطوها زائر املدينة تاريخ العل��وم واالكت�سافات وتتمّثل هذه املعار�س يف: 

م�سمار اأرخميد�س وتاج املدخل الرئي�سي وال�ساعة ال�سم�سّية وال�ساعة املائّية ورّقا�س فوكو والناعورة.

م�سمار اأرخميد�س
�سّم��ي به��ذا اال�سم ن�سبة اإىل عامل الريا�سيات اأرخميد�س مبتك��ر هذه االآلية يف القرن الثالث ق. م. وهي عبارة 

عن اآلة لرفع املياه باعتماد نظام يقوم اأ�سا�سًا على امل�سمار.  وهذه االآلة ترفع املياه من احلو�س املائي املوجود 

على �سطح االأر�س اإىل القناة املائية امل�سنوعة من البلور واملثبتة فوق ج�رش املعرفة.

تاج املدخل الرئي�سي
 عن العدد 3،14 ال��ذي يوافق ح�س��ب تعريفه طول ن�سف دائ��رة �سعاعها 

ّ
��ع ب� 400 رقم تع��ر ه��و ت��اج مر�سّ

ي�ساوي واحًدا.

ال�ساعة ال�سم�سّية
ال�ساع��ة ال�سم�سي��ة من اأقدم االأجهزة لقيا�س الزمن ويعتم��د ا�ستعمالها على تنقل ظل امليل الناجم عن احلركة 

الظاهرة لل�سم�س.

ال�ساعة املائّية
عرفه��ا امل�رشي��ون القدامى واليوناني��ون وهنود القارة االأمريكي��ة، وهي اأداة لقيا�س الزم��ن باالعتماد على 
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عن���رش املاء تتكّون م��ن جم�سمن اأحدهما المراأة والثاين لرجل؛ ت�سّج��ل ذراع االأول الدقائق يف حن ت�سري ذراع 

الثاين اإىل مرور ال�ساعات.

رّقا�س فوكو
يوج��د ببه��و اال�ستقبال وهو اآلية ابتكرها ليون فوك��و يف القرن التا�سع ع�رش ليثبت به��ا دوران االأر�س حول 

حمورها.

الناعورة؟

ت�ستقطب اأن�سطة ق�رش العلوم  جميع اأ�سناف املواطنن من اأطفال و�سباب وطلبة  وذوي احلاجيات اخل�سو�سية 

اإ�سافة اإىل الزائرين العر�سين.  كما اإن للباحثن واجلامعين ن�سيبًا هاّمًا من خالل الندوات وامللتقيات العلمية 

التي يحت�سنها اأو ينظمها ق�رش العلوم بالتن�سيق مع موؤ�س�سات اأخرى.

 ي�ستقبل ق�رش العلوم الوفود والبعثات االأجنبية التي تقوم بزيارته من حن اإىل اآخر يف اإطار عالقات التعاون 

وال�رشاكة على امل�ستوى الدويل.

من اأهم اأهداف ق�سر العلوم باملن�ستري:
c امل�ساهمة يف تنمية املعرفة ون�رشها ق�سد متكن كافة املواطنن من اال�ستفادة من تقّدم العلوم.

c حت�سي���س العم��وم وتعويده��م على التعام��ل مع الطرق واالكت�ساف��ات العلمية من خالل تنظي��م التظاهرات 

العلمية املتما�سية مع االأولويات الوطنية.

c ا�ستقطاب ال�سباب املتعلم وا�ستغالل كل الف�ساءات املتواجدة الإجناز اإبداعاتهم العلمية والثقافية.

c اإ�ساعة الثقافة العلمية وثقافة املوؤ�س�سة خا�سة لدى النا�سئة وال�سباب وت�سجيعهم على روح املبادرة.

c التن�سي��ق مع جامعة تون�س االفرتا�سية ق�سد تنظيم املحا�رشات العلمية عن بعد وتاأمن االإنتاج التثقيفي 

والرتفيهي بطريقة رقمية و امل�ساهمة يف تاأمن التعلم والتكوين عن بعد.

c الت�سجيع على اإحداث املوؤ�س�سات املجددة وحث املتخرجن على اإقامة م�ساريع خا�سة بهم.

c اإحداث حلقات للتوا�سل بن املوؤ�س�سات اجلامعية ومكونات الن�سيج االقت�سادي و االجتماعي.

الف�ساءات:ف�ساء املهن وبعث املوؤ�س�سات ويهدف هذا الف�ساء خا�سة اإىل:
c اإ�ساعة الثقافة العلمية وثقافة املوؤ�س�سات لدى العموم وتنمية ملكة االبتكار واالإبداع وت�سجيع املبادرة.

الإطار )5(: ق�سر العلوم باملن�ستري
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c الت�سجي��ع عل��ى اإحداث املوؤ�س�سات املج��ّددة وا�ستحثاث اخلريجن من حاملي ال�سه��ادات العليا على اإقامة 

م�ساريع اقت�سادية.

c اإحداث حلقات للتوا�سل بن املوؤ�س�سات اجلامعية ومكونات الن�سيج االقت�سادي.

ف�ساء الإنتاج العلمي و الثقايف ويتكون ف�ساء الإنتاج العلمي والثقايف من:
قبة املوؤمترات:

c ت�س��م 850 مقع��داً وحتتوي على اأحدث التجهي��زات ال�سمعية والب�رشية )اأجهزة �سوتي��ة و�سوئية واأجهزة 

فيدي��و وجه��از للرتجمة الفوري��ة...(. يخ�س�س هذا الف�س��اء لتنظيم اأو احت�س��ان التظاهرات العلمي��ة البحتة من 

حما�رشات وملتقيات وندوات يف خمتلف املجاالت العلمّية.

الرواق املحيط بقّبة املوؤمترات:
c ف�ساء ممّيز لتنظيم املعار�س العلمّية )كتب، اإعالمّية، اإنتاج علمي...(.

c قاع��ة االكت�ساف��ات واالخرتاع��ات املوجهة خا�س��ة لالأطفال ق�سد توجي��ه اهتمامهم نح��و العلوم واإيقاظ 

تطلعاتهم الفكرية وحتفيزهم على االإبداع واالبتكار.

العلوم املتنقلة:
يهدف اإىل ن�رش املعرفة ومتكن العموم من اال�ستفادة من تقدم العلوم يف خمتلف اأنحاء اجلمهورية وخا�سة 

باملناطق الداخلية وذلك من خالل:

c تنظيم معار�س لفرتات حمددة يف كامل تراب اجلمهورية.

c تنظي��م درا�سات علمي��ة ميدانية وزيارات للمع��امل االأثرية والف�ساءات التي ميك��ن اأن حت�سل منها الفائدة 

وتقريب ال�سباب من املخابر والباحثن.
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الف�سل الثاين: 
البحث العلمي 

والتنمية القت�سادية

التفاع��ل ب��ن �سيا�س��ات مثّل��ث املعرفة 

ع��ر التجا���رش ب��ن اجلامع��ات وموؤ�س�سات 

البح��ث وامليدان االقت�سادي هي واحدة من 

االأولوي��ات الت��ي حدده��ا املخط��ط الوطني 

.2016 c 2007 للتنمية ل�سنوات

ا�سرتاتيجي��ة التع��اون ب��ن القطاعات 

ل��ه  االأول  حم��اور.   اأربع��ة  عل��ى  تنبن��ي 

اإن�س��اء  يف  يتلّخ���س  موؤ�س�سات��ي  طاب��ع 

ب��ن  التوا�س��ل  عملي��ة  ت�سّه��ل  موؤ�س�س��ات 

اجلامع��ات وموؤ�س�س��ات البح��ث وال�سناعة 

ونقل التكنولوجيا.  وجن��د هنا املوؤ�س�سات 

التكنولوجي��ة  واالأقط��اب  الو�سيط��ة 

وحا�سن��ات املوؤ�س�س��ات...  املح��ور الثاين 

)م��ن   TopcDown الن��وع  م��ن  وه��و 

اأعل��ى اإىل اأ�سفل( حيث يت��م متويل م�ساريع 

بحثي��ة حم��ّددة يف موا�سي��ع ذات اأولوي��ة 

وطني��ة مث��ل برنام��ج البح��وث االإيالفي��ة 

)PRF(.  املح��ور الثال��ث وهو م��ن النوع 

االأعلى(  اإىل  االأ�سفل  Bottomcup )من 
البح��وث  نتائ��ج  با�ستغ��الل  عالق��ة  ل��ه 

وتعزي��ز املحور اال�سرتاتيج��ي الذي يتمثل 

اأو   )VRR( البح��وث  نتائ��ج  تثم��ن  يف 

التعاون ب��ن مراك��ز البح��ث واملوؤ�س�سات 

االقت�سادي��ة.  املح��ور االأخ��ري يتمّث��ل يف 

تق��دمي االآليات الداعم��ة للبح��ث والتطوير 

واالبتكار يف ال�سناع��ة من خالل برنامج 

والتطوي��ر  البح��ث  يف  اال�ستثم��ار  منح��ة 

.)PIRD(

الربنامج الوطني لالأقطاب 
التكنولوجية 2006

ع��ادة  التكنولوج��ي  القط��ب  ف 
ّ
يع��ر

بالف�س��اء اأو جمموعة الف�س��اءات املندجمة 

املع��دة الحت�سان اأن�سطة يف جمال التكوين 

والبح��ث العلم��ي والتكنولوج��ي م��ن جه��ة 

وتطويره��ا  التكنولوجي��ا  اإنت��اج  وجم��ال 

م��ن جه��ة اأخ��رى يف اخت�سا���س مع��ن اأو 

جمموع��ة اخت�سا�س��ات ق�س��د الرف��ع م��ن 

وتطوي��ر  لالقت�س��اد  التناف�سي��ة  الق��درة 

مقومات��ه التكنولوجية، وذلك بحفز التجديد 

التكنولوجي ودع��م التكامل واالندماج بن 

هذه االأن�سطة يف اإطار االأولويات الوطنية.

وم��ن اأه��داف القط��ب التكنولوجي تفعيل 

ال�رشاك��ة ب��ن القط��اع العموم��ي والقط��اع 

اخلا�س، ودفع البحث العلمي �سمن االأولويات 

الوطنية، واحلر�س على تثمن نتائج البحوث 

االقت�سادي��ة،  التنمي��ة  خلدم��ة  وت�سخريه��ا 

والنهو���س بالتجدي��د التكنولوج��ي، وتنمية 

العالي��ة  الكف��اءات  ذات  الب�رشي��ة  امل��وارد 

ال�رشوري��ة للتجدي��د التكنولوجي، والنهو�س 

امل�ساف��ة  القيم��ة  ذات  املج��ددة  باالأن�سط��ة 

العالي��ة، وا�ستقط��اب موؤ�س�س��ات اقت�سادي��ة 

تعتم��د يف ان�سطته��ا عل��ى البح��ث والتطوي��ر 

والتجديد التكنولوجي، وبعث موؤ�س�سات جمددة 

م��ن خ��الل تثمن نتائ��ج البح��ث وا�ستقطاب 

اال�ستثم��ار اخلارج��ي املبا���رش وخلق مواطن 

�سغل خا�سة حلاملي �سهادات التعليم العايل.

برنامج اإن�ساء ع���رش اأقطاب تكنولوجية 

يف تون�س هو بدون �سك امل�رشوع ال�سناعي 

c العلم��ي االأك��رث طموح��ًا من��ذ اال�ستقالل.  

يه��دف هذا الرنامج اإىل اإيجاد بيئة مالئمة 

لنق��ل نتائ��ج البح��وث اإىل ال�سناع��ة ون�رش 

برنام��ج اإن�س��اء ع���رش اأقط��اب 

ه��و  تون���س  يف  تكنولوجي��ة 

بدون �س��ك امل�رشوع ال�سناعي 

طموح��ا  االأك��رث  العلم��ي   c

من��ذ اال�ستق��الل.  يه��دف ه��ذا 

بيئ��ة  اإيج��اد  اإىل  الرنام��ج 

مالئم��ة لنق��ل نتائ��ج البحوث 

اإىل ال�سناع��ة ون���رش املعرف��ة 

التكنولوجية.
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املعرف��ة التكنولوجي��ة. وق��د اأدخل��ت بع�س 

التعدي��الت عل��ى نظ��ام احلوكم��ة يف ه��ذه 

االأقط��اب من اأج��ل التغلب عل��ى ال�سعوبات 

الت��ي واجهته��ا يف ال�سنوات الث��الث االأوىل 

م��ن التنفي��ذ )c 2003 2006(.  وكان من 

خالل اإن�س��اء �رشكات ت���رشف ي�سارك فيها 

القطاع اخلا�س والبنوك وبع�س املوؤ�س�سات 

االقت�سادي��ة احلكومية الكرى مما مّكن من 

التع��رف عل��ى فر�س اأعمال جدي��دة وزيادة 

وع��ي امل�ستثمري��ن.  وتلعب ه��ذه ال�رشكات 

دور مكت��ب ات�س��ال لتزويد ال�رشك��ات التي 

ه��ي عل��ى ا�ستع��داد لالرتك��از يف االأقطاب 

التكنولوجي��ة باخلدم��ات الالزم��ة.  ويعمل 

كل قط��ب تكنولوج��ي عل��ى دف��ع التنمي��ة 

اجلهوّي��ة واالقت�س��اد الوطن��ي، ومّت اختيار 

ب�سف��ة  تكنولوج��ي  قط��ب  كل  تخ�س���س 

تتالءم مع احلاجيات االقت�سادية لكل جهة 

واإمكانياته��ا الطبيعي��ة والب�رشية مع االأخذ 

بعن االعتبار االأولويات الوطنية من حيث: 

ال�سناعي��ة  القطاع��ات  c تعزي��ز 

االإ�سرتاتيجية )الن�سيج وال�سناعات الغذائية 

وامليكانيك واالإلكرتونيك(.

اخلدم��ات  قطاع��ات  تطوي��ر   c

)تكنولوجيات املعلومات واالت�سال(.

)امل��اء،  امل�ستدمي��ة  التنمي��ة  دع��م   c

الطاقة، البيئة(.

c النهو���س بالقطاع��ات ذات العالق��ة 

بالزراعة وال�سحة.
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حا�سنات املوؤ�س�سات
ح�س��ب  املوؤ�س�س��ات  حا�سن��ات  متث��ل 

القان��ون رقم 69 ل�سن��ة 2007  املوؤرخ يف 

27 دي�سمر 2007 واملتعلق بحفز املبادرة 
االقت�سادي��ة "ف�س��اءات جمه��زة مل�ساع��دة 

الباعثن يف القطاعات املج��ددة واالأن�سطة 

الواع��دة عل��ى بل��ورة اأفكاره��م وحتويله��ا 

اإىل م�ساري��ع جاه��زة لالإجن��از واإي��واء هذه 

امل�ساريع ملدة زمني��ة حمددة واإعانتهاعلى 

ف��رتة  بع��د  احلا�سن��ة  بخ��ارج  االنت�س��اب 

احل�سن".

وح��دد القان��ون نف�س��ه اخلدم��ات الت��ي 

يف   اأ�سا�س��ًا  واملتمثل��ة  احلا�سن��ة  ت�سديه��ا 

"تكوي��ن الباعث��ن اجل��دد يف جم��ال بعث 
امل�ساريع واالإحاطة بهم عند اإعداد امل�رشوع 

واإيواء امل�ساريع املج��ددة ومرافقتها خالل 

ال�سن��وات االأوىل م��ن انطالقه��ا، وذل��ك عر 

االأ�سا�سي��ة  اللوج�ستي��ة  اخلدم��ات  توف��ري 

وتق��دمي اخل��رات الالزمة لدع��م املوؤ�س�سات 

يف الت�سي��ري والتعري��ف مب��ن توّجها و�سبط 

اإ�سرتاتيجيتها امل�ستقبلية".

التنم��وي  اأه��داف املخط��ط  وم��ن ب��ن 

لتون���س اإن�ساء قطب تكنولوج��ي اأو حا�سنة 

موؤ�س�سات على االأقل يف كل والية.  و�سهدت 

منظومة حا�سن��ات املوؤ�س�سات تقدمًا هامًا 

عل��ى امل�ست��وى الكّمي والكيف��ي يتج�سم من 

خ��الل تط��ور �سبك��ة احلا�سن��ات والرجمة 

املتوا�سل��ة مل�ساري��ع جدي��دة.  كم��ا عرفت 

�سبكة حا�سنات املوؤ�س�سات تطوراً هامًاعلى 

م�ست��وى عدد احلا�سنات املنج��زة منذ �سنة 

2001 تاري��خ اإحداث اأول حا�سنة اإىل حد 
ه��ذا التاريخ وعل��ى م�ستوى ع��دد الواليات 

الت��ي مّت��ت تغطيتها كما يب��ن ذلك اجلدول 

التايل:

حا�سن��ات  منظوم��ة  متّي��زت  ولئ��ن 

املوؤ�س�س��ات بتحقي��ق اإجن��ازات هام��ة من��ذ 

اإطالقه��ا اإىل االآن ف��اإن الواق��ع احلايل لهذه 

اأف��رز بع���س ال�سعوب��ات الت��ي  املنظوم��ة 

اإيج��اد حل��ول لتجاوزه��ا حت��ى  ت�ستدع��ي 

يت�سن��ى �سم��ان املردودي��ة املثل��ى له��ذه 

الهي��اكل.  وتتمثل ه��ذه االإ�سكاليات خا�سة 

يف غياب االإطار الرتتيبي املنّظم حلا�سنات 

الت�رشيع��ي  الن���س  اأن  اإذ جن��د  املوؤ�س�س��ات 

احلا�سن��ات  الآلي��ة  ق 
ّ
تط��ر ال��ذي  الوحي��د 

واملتمثل يف القانون عدد 69 ل�سنة 2007  

االقت�سادي��ة  املب��ادرة  بحف��ز  واملتعل��ق 

اقت���رش يف الف�س��ل 36 منه عل��ى التعريف 
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اخلدم��ات  اأ�سن��اف  و�سب��ط  باحلا�سن��ات 

الت��ي ت�سديه��ا دون التوج��ه نح��و متتيعه��ا 

ب�سخ�سي��ة قانوني��ة م�ستقل��ة متكنه��ا م��ن 

مرون��ة يف الت���رشف ق�سد حتقي��ق اأهدافها 

خا�سة مع ماتتطلب��ه خ�سو�سية  اخلدمات 

الت���رشف  يف  �رشع��ة  م��ن  ت�سديه��ا  الت��ي 

والت�سي��ري يف ج��ل احل��االت.  وتط��رح ه��ذه 

االإ�سكالي��ة خا�س��ة على م�ست��وى الت�رشف 

امل��ايل حيث يحول ارتب��اط الت�سيري اليومي 

للحا�سنات بالهي��اكل امل�رشفة عليها دون 

ا�ستجابتهاعل��ى الوج��ه املرج��و ملتطلبات 

باق��ي امل�ساري��ع.  وقد اأكدت هيئ��ة الرقابة 

ه��ذه  عل��ى  العمومي��ة  للم�سال��ح  العام��ة 

املالحظة من خالل عمليات تقييمها ل�سبكة 

حا�سنات املوؤ�س�سات.

وتفتقر منظومة احلا�سنات اإىل حد االآن 

اإىل اإ�سرتاتيجية وا�سحة على م�ستوى بلورة 

ت�سطل��ع املراك��ز الفني��ة اإىل جانب مهامه��ا اخل�سو�سي��ة امل�سبوطة مبقت�س��ى اأنظمته��ا االأ�سا�سية باملهام 

التالية:

c جم��ع وبث املعلوم��ات الفنية اأو ال�سناعية اأو التجارية وكذلك القيام بك��ل االإح�سائيات واإعداد الدرا�سات 

الفنية واالقت�سادية املتعلقة باالأن�سطة ال�سناعية.

c ح�رش كل الرثوات الوطنية للمواد االأولية وذلك بالتعاون مع املعاهد الوطنية للبحوث ودرا�سة خا�سياتها 

ال�ستغاللها.

c مد ال�سناعين بامل�ساعدات لتع�سري طرق العمل وحت�سن الفنيات والتحكم يف اجلودة.

c امل�ساهمة يف اإعداد املوا�سفات واإعانة ال�سناعين يف العمل بها.

c امل�ساهم��ة مع املعاهد واجلامعات التون�سية واالأجنبي��ة لتنمية القطاع والعمل على و�سع مكا�سب البحث 

العلمي حيز التطبيق.

c التن�سيق مع املراكز املخت�سة يف عمليات التكوين املهني ح�سب حاجيات االأن�سطة ال�سناعية.

اإعداد كل درا�سة اأو بحث لتنمية وتطوير ال�سادرات.  c

c تطوي��ر ا�ستعمال تقنيات را�سدة اإيكولوجيا حتم��ي البيئة وحتافظ على دميومة املوارد وحتد من االإفرازات 

امللوثة والنفايات وت�سمح بر�سكلة اأكرث ن�سبة من املنتجات والنفايات ومبعاجلة مقبولة للنفاي�����ات الباقية.

c القي��ام بك��ل اختبار اأو حتليل مناط بعهدتها �سواء من طرف املهني��ن اأو املحاكم والقيام بكل مهمة حتت 

اإ�رشافها حل�سم اخلالفات باحل�سنى.

c م�ساعدة املوؤ�س�سات على حت�سن ا�ستعمال اإمكانيات االإنتاج من الناحية التقنية والب�رشية وذلك بتوجيهها 

اإىل تطوير املنتوجات واإقرار برامج ا�ستثمار مالئمة.

c وب�س��ورة عام��ة اإجن��از ك���ل االأعم��ال االأخ��رى الت�ي يقع �سبطه��ا بالن�سب��ة اإىل كل مركز �سم���ن نظام��ه 

االأ�س���ا�س��ي.

الإطار )6(: املراكز الفنية
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وظائف واأه��داف احلا�سن��ات نتيجة غياب 

اإطار ترتيبي وا�سح تبعًا ملا هو مبن اأعاله.

ويت��م ذل��ك اعتم��اداً عل��ى ع��دد م��ن 

العنا���رش املرجعية خا�س��ة منها �رشوط 

االحت�س��ان ومدته الق�س��وى وموا�سفات 

ب��ن  والتفري��ق  املحت�سن��ة   امل�ساري��ع 

حا�سن��ة موؤ�س�سات وحا�سنة م�ساريع اإىل 

جانب �سب��ط الو�سائل املادي��ة والب�رشية 

الواجب تخ�سي�سه��ا، ونق�س اأو غياب يف 

اخل��راء ال�رشوري��ن لالإحاط��ة االإدارية 

امل�ساري��ع  لباعث��ي  والتقني��ة  واملالي��ة 

حي��ث يعتم��د توف��ري االإحاط��ة يف اأغلب��ه 

م��ن  االإداري  الت�سي��ري  يف  خ��رات  عل��ى 

ب��ن اإطارات وكالة النهو���س بال�سناعة، 

وحمدودي��ة املرافق��ة امل�سخ�س��ة لباعثي 

امل�ساريع والناجت عن النق�س امل�سجل يف 

اخلراء املوؤهلن واملخت�سن يف خمتلف 

جوانب االإحاطة.

اأحدث��ت الوكالة الوطنية للنهو�س بالبحث العلمي �سنة 2008 لتكون حلقة و�سل بن الباحثن واملوؤ�س�سات 

االقت�سادية. وتتمّثل مهامها يف:

c امل�ساهمة يف اإجناز الرامج الوطنية للبحث.

c امل�ساعدة على اإحداث مكاتب تثمن ونقل التكنولوجيا ومتابعتها.

c م�ساع��دة الهي��اكل العمومية للبحث يف جماالت امللكية الفكري��ة والبحث ونقل التكنولوجيا وتثمن نتائج 

البحث ونقل التكنولوجيا.

c امل�ساهمة يف اإحداث وتن�سيط جممعات البحث.

c  امل�ساعدة على تنفيذ الت�رشف املايل للم�ساريع املرتبطة بن�ساطات البحث التعاقدي.

c عر���س خدم��ات و�ساطة بن هياكل البحث واملوؤ�س�سات االقت�سادي��ة وال�رشكاء االأجانب يف اإطار التعاون 

الدويل.

c  ن���رش برام��ج البح��ث واآلي��ات مرتبطة بتثمن نتائ��ج البحث وبنق��ل التكنولوجيا وكذل��ك النهو�س بثقافة 

التجديد التكنولوجي.

c امل�ساهمة يف ا�ستغالل نتائج اليقظة العلمية والتكنولوجية.

وانطل��ق ن�س��اط الوكال��ة بتنظيم �سل�سل��ة من الن��دوات الوطنية واالإقليمية ته��دف اإىل التعري��ف بها و�سياغة 

التو�سي��ات الكفيلة باإجناز مهماتها بالفاعلي��ة املطلوبة. وقد مّت تنظيم ندوات الأقاليم ال�سمال والو�سط واجلنوب 

عل��ى مرحلت��ن: مرحلة اأوىل بالتعاون مع اجلامعات املعنية موجهة للباحثن وروؤ�ساء هياكل البحث واالأقطاب 

التكنولوجية وحما�سن املوؤ�س�سات ومرحلة ثانية لل�سناعين واأرباب االأعمال وامل�ساريع.  واأثمرت هذه الندوات 

تو�سيات عديدة نذكر منها ما هو ا�سرتاتيجي:

c و�س��ع اآلي��ة ال�ست���رشاف القطاع��ات والتكنولوجي��ات امل�ستقبلية الواع��دة التي ميكن لل�سناع��ات الوطنية 

الإطار )7(: الوكالةالوطنية للنهو�س بالبحث العلمي
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اال�ستثمار فيها بقدر معقول من املخاطرة.

c اإجن��از درا�س��ة اإ�سرتاتيجية لتقييم جمهودات التجدي��د يف االقت�ساد الوطني مقارن��ة بالبلدان املتقدمة ثم 

ال�ساعدة وتوفري لوحة قيادة للتجديد على امل�ستوى الوطني ملتابعة كل العنا�رش احلرجة التي تتعلق مب�ساهمة 

التجديد يف منو االقت�ساد التون�سي ودعم قدراته التناف�سية.

c �سبط االأولويات )مثل الطاقة والت�سغيل والت�سدير...(  نظراً ملحدودية املوارد والتعريف بها ثم  حتديد جزء 

مهم من املجهود الوطني لتمويل البحث التطبيقي املرتبط بحاجيات املجتمع مع العلم اأن عدة مدار�س مهند�سن 

اأ�سبحت لها م�ساهمات فعالة يف هذا القطاع.

c اإحداث الدكتوراه التكنولوجية تعزيزاً للر�سيد الوطني من الكفاءات التكنولوجية العالية.

c اإقرار برنامج وطني للنهو�س بالتجديد دعمًا للقدرة التناف�سية للموؤ�س�سة االقت�سادية.

وعلى م�ستوى امل�ساندة والتمويل واحلوافز
c تعزي��ز مكات��ب اال�ست�س��ارة ق�سد امل�ساع��دة على مرافقة الوكال��ة واملوؤ�س�سة قي تركي��ز منظومات التجديد 

والتدقيق التكنولوجي واليقظة التناف�سية.

c حتفيز املوؤ�س�سات االقت�سادية على التحكم يف ''اإدارة االبتكار''.

c دعم جمهودات توثيق التجديد التي تبذلها املوؤ�س�سة االقت�سادية.

c توظي��ف م�ساريع التخرج واأطروحات الدكتوراه لدعم االبتكاريف املوؤ�س�سات االقت�سادية وربط ال�سلة بن 

املنظومة اجلامعية واملنظومة ال�سناعية.

c تعزي��ز التكوي��ن اجلامع��ي وباخل�سو���س التكوين الهند�س��ي من حيث الق��درة على االإب��داع والتجديد لدى 

املتخرج.

c الرتكي��ز عل��ى ح�س��ن اختي��ار م�ساري��ع البحث ح�س��ب احلاجات الت��ي يتم ت�سخي�سه��ا وكذلك الق��درة على 

االجناز.

c اإع��ادة النظ��ر يف اآليات التمويل القائمة ق�سد اإ�سفاء مزيد من الفاعلي��ة واالن�سجام عليها وخا�سة بالنظر 

اإىل املهام املوكولة للوكالة اجلديدة.

c مزي��د العم��ل على توف��ري البيئة املالئم��ة واملحفزة على التجدي��د وامل�سجعة للموؤ�س�سات املج��دِّدة )قانون 

اجلباية، قانون اال�ستثمار،...(.

c حتديد دور التمويل اخلا�س يف تنمية البحث التنموي والتجديد وت�سجيعه ليعا�سد جمهود الدولة.

c حتفيز املخرتعن خارج هياكل البحث والتطوير الذين يقع االعرتاف باإبداعاتهم.

واأخريا على امل�ستوى التنظيمي للوكالة

c ت�رشيك الوكالة عند النظر يف  ملفات متويل التجديد.

c تركي��ز عم��ل الوكالة يف مرحل��ة اأوىل على موؤ�س�سات امتياز �س��واء بالن�سبة اإىل املوؤ�س�س��ات االقت�سادية اأو 
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البحث العلمي والتنمية
تتمح��ور عملي��ة حت��ول نتائ��ج البحوث 

يف  وناج��ح  مطل��وب  منت��ج  اإىل  العلمي��ة 

االأ�س��واق حول ثالث مراحل: اأواًل تطور العلم 

وثاني��ًا حتويل العل��م اإىل تكنولوجيا واأخرياً 

حتويل التكنولوجيا اإىل منتج يباع وي�سرتى 

يف االأ�سواق.

الع��ل��م ه��و املعرفة الت��ي نكت�سبها حول 

مب��ادئ الطبيع��ة.  فعلى �سبيل املث��ال املبداأ 

االأ�سا�سي والعلم��ي لتكنولوجيا الليزر هو اأن 

فنا على 
ّ
انبع��اث ال�سوء ميكن حتفيزه اإذا تعر

جميع مميزاته.  اأما التكن��ولوجيا فهي تطبيق 

الهند�س��ة للعل��م وا�ستخ��دام فهمن��ا للطبيعة 

لو�سع الطرق الفنية والعملية لتحقيق الهدف.  

اإذاً فاملنت����ج اأو الب�ساعة تاأتي بعد ا�ستعمال 

التكنولوجي��ا وجتعله��ا يف �سكل م��ادي يقع 

ا�ستخدامه��ا يف مه��ام حم��ددة.  فمث��اًل اآالت 

قيا���س  اجلراح��ة ويف  ت�ستعم��ل يف  اللي��زر 

امل�سافات ويف ق��راءة االأقرا�س الرقمية ويف 

العديد من اأدوات االت�سال.

كل املنتج��ات تعتمد عل��ى التكنولوجيا 

ويف جميع احلاالت ميكن العثور على امل�سار 

الذي حكم املرور من العلم اإىل التكنولوجيا 

ث��م اإىل املنتج��ات ع��ر الزم��ن وكذل��ك عر 

الذي��ن  والعلم��اء  املهند�س��ن  جمموع��ات 

�سارك��وا يف كل مرحلة.  ومن النادر جداً اأن 

جند ف��رداً واحداً �س��ارك يف كل املراحل من 

االكت�س��اف العلم��ي اإىل تطوي��ر املنتج��ات، 

اأو  كاأف��راد  واملهند�س��ن  للعلم��اء  وميك��ن 

كل  يف  واخل��روج  الدخ��ول  م��ن  كهي��اكل 

مرحل��ة من مراحل امل�سار الثالثي ولكن من 

الوا�سح االآن هو اأّن لكل م�سار خ�سو�سّياته 

التي تتعلق باالإطار العام والقدرات الفردية 

اخلا�س��ة  الظ��روف  وبع���س  والتنظيمي��ة 

التي م��ن غري املمكن التخطي��ط لها م�سبقًا. 

فاملعرفة قّلم��ا تن�ساأ من فراغ اأو باالعتماد 

فف��ي كل  فق��ط.   الداخلي��ة  اخل��رات  عل��ى 

احل��االت تقريبًا وبدرج��ات متفاوتة يعتمد 

العلم��اء واملهند�سون على نقل التكنولوجيا 

اأ�سا�س��ًا عل��ى املعرف��ة الت��ي  الت��ي تعتم��د 

و�سعه��ا االآخرون وهي مزي��ج من ن�سو�س 

املوؤ�س�سات اجلامعية حتى يت�سنى �سمان القدر الكايف من اجلدوى والفاعلية على اأن تتوىل يف مرحلة ثانية ن�رش 

النتائج العملية ال�ستقطاب املوؤ�س�سات االأخرى.

c دع��م التفاع��ل بن الوكالة وموؤ�س�س��ات االإنتاج من خالل جمل���س اإدارة بتمثيل املتدخل��ن االأ�سا�سين يف 

ميدان التجديد.

c ت�رشيك املجتمع املدين واجلمعيات املتخ�س�سة واملهتمة باملو�سوع �سواء يف تاأطري املخرتعن اأو باعثي 

املوؤ�س�سات املجددة اأو يف ن�رش ثقافة التجديد يف خمتلف مكّونات املجتمع وفئاته.

c تعزي��ز دور الوكال��ة يف دع��م االأقط��اب التكنولوجي��ة خا�سة م��ن خالل تر�سي��د الت���رشف يف التجهيزات 

العلمية.

c الرتكيز على الدور االأ�سا�سي للوكالة يف جمال الت�سخي�س والتدقيق التكنولوجي والتمويل.
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)من�سورات وب��راءات االخ��رتاع ومقاالت...( 

واأذون اأو رخ�س قانونية اأو م�ساعدات فنية.

ويلعب نق��ل التكنولوجيا ب�سكل اأو باآخر 

دوراً فاع��اًل يف كل تط��ور تكنولوجي.  وعند 

ت�ساوؤلنا حول اأغرا���س التنمية االقت�سادية 

ي�سبح ال�سوؤال االأه��م هو كيف ميكن ت�سهيل 

نقل التكنولوجيا وتطوير تكنولوجيا فعالة؟

هن��اك ثالث قن��وات لنق��ل التكنولوجيا: 

االأوىل تتمث��ل يف ن�س��اط البح��ث والتطوي��ر 

امل�س��رتك والثاني��ة ع��ر التب��ادل التجاري 

للتكنولوجي��ا )بيع و�رشاء ب��راءات االخرتاع 

واملعرف��ة الفني��ة اأو التقني��ة( والثالث��ة عر 

تبادل املعلومات احلرة.

اأم��ا ال�رشاكة يف اأن�سطة البحث والتطوير 

فهي ت�سمل التعاون يف ميدان اأن�سطة البحث 

االقت�سادي��ة  املوؤ�س�س��ات  ب��ن  والتطوي��ر 

وموؤ�س�س��ات البح��ث الذي يه��دف اإىل تطوير 

تكنولوجيا جدي��دة )اأو اإىل تطوير العلوم يف 

بع�س احلاالت(.

Sp c )م��ن ناحية اأخ��رى متّثل عملي��ة 

noff( طريق��ة ناجح��ة متك��ن الباح��ث اأو 
فري��ق البحث يف اجلامع��ة اأو مركز البحوث 

م��ن اإمكاني��ة ا�ستغ��الل نتائ��ج اكت�سافاتهم 

جتاريًا وذلك باإح��داث موؤ�س�سات اقت�سادية 

ذات طاب��ع جتاري )مبفرده��م اأو مع �رشكاء 

له��م اخل��رة الكافية يف ا�ستغ��الل مثل هذه 

االإمكاني��ات(.  م��ع العل��م اأن��ه ال ميك��ن لهم 

ذل��ك اإال اإذا حت�سلوا على ترخي�س من طرف 

الهيك��ل املالك لتل��ك التكنولوجيا حتى واإن 

كان��وا ي�ستغلون يف �سلبه وكانوا من �سمن 

من �ساهم��وا يف ابتك��ار تل��ك التكنولوجيا.  

ومراك��ز  اجلامع��ات  ت�س��ّوق  م��ا  وغالب��ًا 

ع��ر  لتكنولوجياته��ا  واحلكوم��ة  البح��وث 

و�سط��اء.  وله��ذا الط��رف الثال��ث فوائد عدة 

مل��ا ميلكه م��ن خ��رات يف اإع��داد وت�سويق 

ون���رش التكنولوجي��ا؛ مما ميّكن��ه من حتديد 

حاملي الرتاخي�س والبح��ث على امل�سرتين 

وكذل��ك لقدراته��م على التفاو���س للو�سول 

اإىل تعوي�س عادل ومنا�سب يحمي اأ�سحاب 

امللكية الفكرية.

ويف اإطار مزيد دفع ال�رشاكة بن هياكل 

البح��ث العلم��ي واملوؤ�س�س��ات االقت�سادي��ة 

تعمل وزارة التعلي��م العايل والبحث العلمي 

والتكنولوجي��ا على اإحك��ام الربط والتفاعل 

ب��ن منظومة البحث العلم��ي والتكنولوجيا 

تثم��ن  اإىل  االإنت��اج مب��ا يف�س��ي  وقط��اع 

وتوظي��ف نتائج البحوث وتركيز جيل جديد 

م��ن املوؤ�س�سات القادرة عل��ى بعث م�ساريع 

جمددة وذات م�ستوي��ات تكنولوجية عالية. 

و�سيمكن ذلك من الرفع يف القدرة التناف�سية 

للموؤ�س�سات االقت�سادية عن طريق التجديد.

ويف ه��ذا االإط��ار و�سع��ت ال��وزارة عدة 

برامج واآليات وحوافز وت�رشيعات وترتيبات 

�سكل��ت منطل��ق البن��اء جل�س��ور متين��ة بن 

هياكل البحث وقطاع االإنتاج.

اأوبرام��ج هام��ة  اأربع��ة حواف��ز  هن��اك 

التنموي��ة يف   البح��وث  ت�ستخ��دم يف دع��م 

تون�س وهي:

البح��ث  يف  اال�ستثم��ار  منح��ة   c

والتطوي��ر )PIRD(، وهي منحة مالية 
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م��ن الدول��ة لدع��م تناف�سي��ة املوؤ�س�سات 

االقت�سادي��ة التون�سي��ة.  املنحة موجهة 

اأ�سا�س��ًا لل�رشك��ات التي لديه��ا م�ساريع 

بحث وتطوير ولكن تفتقر يف الوقت نف�سه 

لالإمكاني��ات املالي��ة الت��ي متّكنه��ا من 

متوي��ل هذه امل�ساري��ع.  ويتم تخ�سي�س 

ملي��ون دين��ار �سنوي��ًا له��ذه املنحة من 

والتكنولوجي��ا.   ال�سناع��ة  وزارة  قب��ل 

وي�ستفي��د ع��دد قليل م��ن املوؤ�س�سات من 

هذه املنح��ة اإذ ال يتجاوز عددها االأربع 

اإىل خم�س �رشكات كل �سنة.

للبح��ث  الوطن��ي  الرنام��ج   c

واالبتكار )PNRI(، وهي منحة مالية 

م��ن الدول��ة ته��دف اإىل دع��م ال�رشكات 

ال�سناعي��ة  وخا�س��ة  االقت�سادي��ة 

امل�س��اكل  لبع���س  حل��ول  اإيج��اد  يف 

التكنولوجي��ة الت��ي تعرت�سه��ا اأو عن��د 

اإجناز م�رشوع ابتكاري.  ويكلف املركز 

الفن��ي القطاع��ي مبهم��ة التن�سي��ق بن 

والباحث��ن  االقت�سادي��ة  املوؤ�س�س��ة 

املتواجدي��ن يف اجلامعات اأو يف مراكز 

البحث الإيج��اد احللول املن�سودة.  ويتم 

تخ�سي���س م��ا يناه��ز امللي��ون دين��ار 

وزارة  قب��ل  م��ن  واالآلي��ة  ل��ه  �سنوي��ًا 

ال�سناعة والتكنولوجيا.

c برنام��ج تثم��ن نتائ��ج البح��وث 

)VRR(، يتمثل يف اإ�سناد منح من الدولة 

للباحثن بهدف ا�ستغالل نتائج اأبحاثهم.  

له��ذا الغر���س ه��م يف حاج��ة اإىل �رشيك 

م��ن املي��دان ال�سناعي قادر عل��ى تنفيذ 

امل�رشوع.  ويحبذ اأن تكون الفكرة مرتبطة 

باالأولوي��ات الوطني��ة.  ويت��م تخ�سي�س 

ملي��ون دينار �سنوي��ًا له��ذا الرنامج من 

قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.  

اأربع��ة اإىل خم�سة م�ساريع بحثية ت�ستفيد 

من هذه املنحة كل �سنة.

االإيالفي��ة  البح��وث  برام��ج   c

)PRF(.  وه��و برنام��ج مي��ول م�ساريع 

امل��اء  مث��ل  االأولوي��ات  ذات  البح��وث 

املعلوم��ات  وتكنولوجي��ا  والطاق��ة 

امل���رشوع  وينف��ذ  والبيوتكنولوجي��ا... 

جمموع��ة م��ن الف��رق البحثي��ة متعددة 

التخ�س�س��ات وكذل��ك �رشك��ات القطاع 

غ��ري  واملنظم��ات  اخلا���س  اأو  الع��ام 

البح��وث  م�ساري��ع  ال��خ....  احلكومي��ة 

االإيالفي��ة تعتم��د عل��ى االأم��وال العامة 

ويت��م تخ�سي�س اأكرث م��ن مليوين دينار 

لهذا الرنامج كل �سنة.

برامج البحث الإيالفية
تتمّثل يف جمموعة من امل�ساريع تهدف 

يف اإطار ت�سجيع املوؤ�س�سات االقت�سادية على البحث والتجديد للرفع من القدرة 

التناف�سي��ة لالقت�سادالوطن��ي و�سع��ت الدول��ة من��ذ �سنة 1994 م��ن خالل جملة 

ت�سجي��ع اال�ستثمارات منح��ة لال�ستثمارات املنجزة يف ميادي��ن البحوث التنموية 

من قبل املن�ساآت االقت�سادية العمومية واخلا�سة.

الإطار )7(: منحة ال�ستثمار يف البحوث التنموية
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اإىل اإيجاد احللول العملية القابلة لال�ستغالل 

والتثم��ن يف جماالت ذات اأولوية وطنية مّت 

�سبطه��ا بناء عل��ى ا�ست�س��ارة وطنية �سملت 

خمتلف االأطراف املعنية.

ب��ن  التن�سي��ق  اإحك��ام  عل��ى  وحر�س��ًا 

خمتلف املتدخلن يف هذه الرامج وتوحيد 

اأ�سالي��ب العم��ل مب��ا ميّكن من توف��ري اأجنع 

ال�سب��ل الإجناحها و�سعت الوزارة يف مرحلة 

اأوىل مت�سي��ًا مرحلي��ًا وتدريجيًا الإجناز هذه 

امل�ساريع.

ورغم تعدد ه��ذه االآليات وتنوعها c بل 

هي يف الظاه��ر اآليات متكامل��ة وت�ستجيب 

وتت��وىل وزارة ال�سناع��ة والتكنولوجي��ا امل�ساهم��ة يف متوي��ل م�ساريع البحث 

والتطوي��ر التكنولوج��ي املقرتح��ة م��ن قب��ل املوؤ�س�س��ات االقت�سادي��ة.  وتتعل��ق 

اال�ستثمارات يف هذا املجلب العمليات التالية:

c الدرا�سات االأولية لتطوير منتوجات اأو مناذج اإنتاج جديدة.

c اإجناز النماذج والتجارب التقنية املتعلقة بها وكذلك التجارب امليدانية.

c اقتناء التجهيزات العلمية ال�رشورية الإجناز م�ساريع البحوث التنموية.

ت�سبط منحة ال�ستثمار يف البحث التنموي كما يلي:
c 50 % م��ن الكلف��ة اجلملي��ة للدرا�سات على اأن التفوق ه��ذه املنحة 25000  

دينار.

c 50 % من كلفة اإجناز النماذج والتجارب التقنية والتجارب امليدانية واقتناء 

التجهيزات العلمية على اأن التفوق هذه املنحة 100000 دينار.

تعر���س امل�ساري��ع املقرتحة للتقيي��م على خراء تعينهم ال��وزارة  ثم على جلنة 

خمت�س��ة.  ومّت من��ذ بداية تطبيق هذه االآلي��ة �سنة 1995 متويل م��ا يقارب ال�مائة 

م�رشوع بكلفة اإجمالية فاقت االأربع مليارات من املليمات.  مع االإ�سارة اإىل اأن عدد 

املوؤ�س�س��ات االقت�سادي��ة املنتفعة بهذه املنحة م��ا زال دون املاأمول وميكن تف�سري 

ذلك ب�:

c ع��دم وج��ود هيك��ل للت���رشف واإدارة التجدي��د التكنولوج��ي يف املوؤ�س�س��ات 

االقت�سادية التون�سية.

c نق���س يف االإحاط��ة باملوؤ�س�س��ات االقت�سادي��ة يف جماالت البح��ث التنموي 

والتجديد.

c �سع��ف ن�سب��ة تدخل املنحة يف متويل امل�ساريع كما جاء على ل�سان م�سوؤويل 

املوؤ�س�سات االقت�سادية.
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ميك��ن تثم��ن نتائج البحوث من اإعطاء قيمة م�سافة للمنتوج املادي اأوالالمادي للبحث العلمي وي�ساهم عند 

نقله للموؤ�س�سات االقت�سادية يف اإحداث امل�ساريع املجددة وتطوير قدراتها التناف�سية وتنمية االقت�ساد.

ويف ه��ذا االإط��ار و�سع��ت وزارة التعلي��م الع��ايل والبحث العلم��ي والتكنولوجي��ا منذ �سن��ة 1992  برناجمًا 

خ�سو�سيًا لت�سجيع تثمن نتائج البحث وذلك بتمويل امل�ساريع املجددة واملقرتحة من قبل هياكل البحث )مركز 

بحث – خمر بحث c وحدة بحث( ح�سب اأهمية امل�رشوع ومكانته يف �سلم االأولويات الوطنية للبحث على امتداد 

ثالث �سنوات اعتماداً على اتفاقية بن الوزارة ورئي�س امل�رشوع ت�سبط طرق و�رشوط  اإ�سناد التمويالت.

ويه��دف ه��ذا الرنام��ج اإىل تثمن نتائج البح��ث وا�ستغالل ذلك يف منظوم��ة االإنتاج.  وميك��ن لهيكل البحث 

ت�رشي��ك موؤ�س�س��ة اقت�سادي��ة على اأن ت�ساهم هذه االأخرية يف متويل امل���رشوع بن�سبة ال تقل عن 10 % وذلك  يف 

�سيغة مواد اأولية وجتهيزات وموارد ب�رشية...

كم��ا يهدف هذا الرنام��ج اإىل اإجناز وتطوير النماذج التكنولوجية للمنظومات التي يقع ت�سورها و�سياغتها 

يف هياكل البحث والتي ميكن اأن توؤدي اإىل حماية امللكية الفكرية يف �سكل براءات اخرتاع وااللتحاق بحا�سنات 

املوؤ�س�سات يف اإطار برنامج تنقل الباحثن.

وبل��غ ع��دد امل�ساريع املمولة املائة م���رشوع خالل الفرتة بن 1992 و 2008 بقيم��ة اإجمالية جملية  تقدر 

بت�سعة مليون دينار ويتم برجمة اعتمادات مالية �سنويا بقيمة 600 األف دينار.  ويالحظ اأن عدد م�ساريع تثمن 

نتائج البحث املقرتحة من قبل هياكل البحث ال يزال دون املطلوب.  وميكن تف�سري ذلك مبا يلي:

النق�س يف التعريف بهذه االآلية.

النق�س يف اإملام الباحثن بثقافة التثمن.

النق���س يف االأفك��ار الت��ي ميكن جت�سيمه��ا مب�ساريع تثم��ن نتائج البحث التنم��وي من قبل مراك��ز وهياكل 

البحث.

غياب التوا�سل بن هياكل البحث واملوؤ�س�سات االقت�سادية.

افتقار هياكل البحث اإىل املوارد الب�رشية ال�رشورية الأن�سطة التثمن كاملهند�سن املخت�سن يف ذلك.

ع��دم اهتم��ام املدر�س الباحث بتثمن نتائج بحوث��ه نظراً الأن هذه االأن�سطة التوؤخ��ذ بعن االعتبار يف جلان 

ج يف الرتب.
ّ
التدر

ولتجاوز هذه االإ�سكاليات وملزيد تفعيل هذه االآلية وحتقيق نتائج اأف�سل يقرتح :

���رشورة توجي��ه برامج وم�ساريع البحث نحو حاجيات االقت�ساد الوطني وهو ما من �ساأنه اأن يوفر عدد اأكر 

من نتائج البحث القابلة للتثمن.

اتب��اع منهجي��ة تعتمد على ات�سال هياكل البحث باملوؤ�س�سات االقت�سادي��ة ق�سد التعريف باأن�سطتها وهو ما 

من �ساأنه اأن يفرز اأفكار م�ساريع تثمن نتائج بحث.

اإلزامية اإدماج عن�رش التثمن يف م�ساريع البحث املقدمة من قبل خمابر البحث وخا�سة التابعة منها ملراكز 

الإطار )8(: برنامج تثمني نتائج البحث
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البح��ث واعتم��اد هذا التم�ّسي م��ن قبل اللجنة الوطني��ة لتقييم اأن�سطة البح��ث طبقًا لالإج��راءات اجلديدة لتح�سن 

مردودّية املنظومة الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجيا.

اإدراج اإلزامي��ة قي��ام مراكز البحث بتثم��ن نتائج بحوثها �سمن عقود الرامج الت��ي �سيتّم اعتمادها يف اإطار 

التوجهات اجلديدة للوزارة املتعلقة بتفعيل منظومة البحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

اأc الرنامج الوطني للبحث والتجديد

يف اإط��ار احلر���س على النهو�س بالبحث التنموي ودعم التعاون بن القطاع ال�سناعي وقطاع البحث �سهدت 

�سنة  انطالق تنفيذ الرنامج الوطني للبحث والتجديد لبعث م�ساريع بحث وجتديد تكنولوجي تنجز بال�رشاكة بن 

هياكل البحث )وحدات وخمابر البحث( واملوؤ�س�سات ال�سناعية واملراكز الفنية القطاعية.

و�سمان��ًا ملالءم��ة هذا الرنامج م��ع اأولويات القطاع ال�سناع��ي مّت حتديد املحاور من��ذ االنطالق بال�رشاكة 

م��ع املراكز الفنية القطاعية وعديد املوؤ�س�سات ال�سناعي��ة وذلك اعتماداً على الّدرا�سات التي اأجنزتها )خالل �سنة 

2002( ح��ول احلاجي��ات القطاعي��ة يف جمال البحث التنموي والتجديد التكنولوج��ي.  و�سملت هذه الدرا�سات 
القطاعات التالية: التعبئة واللف واخل�سب واالأثاث وامليكانيك والكهرباء ومواد البناء واخلزف والبّلور.

بc اأهداف الرنامج

مزيد دعم العالقة بن قطاعي البحث العلمي وال�سناعة ودعم برامج البحث والتطوير ب�سفتها و�سيلة للتجديد 

واالبتكار كما اإنها متكن من ت�سجيل براءات االخرتاع وخلق الفر�س لنقل التكنولوجيا.

تثم��ن الق��درات واالإمكانيات الب�رشي��ة وكذلك نتائج البحوث املتوّف��رة بهياكل البحث ق�س��د اال�ستجابة اإىل 

متطّلب��ات وم�س��اكل املوؤ�س�سات ال�سناعي��ة التون�سية وم�ساعدتها عل��ى النهو�س بالتجدي��د التكنولوجي وتطوير 

منتجاتها وحت�سن قدرتها التناف�سية.

جc منهجية التنفيذ

تتدّخل موؤ�س�سة �سناعية واحدة على االأقل يف حتديد امل�رشوع واإجنازه.  وتكون م�ساهمة االأطراف ال�سناعية 

يف كلفة امل�رشوع بحّد اأدنى ال يقّل عن 20 %، بينما ال تتجاوز مّدة اإجناز امل�رشوع ال�سنتن.

ل عند نهاية اإجناز امل�رشوع اإىل نتائج ميكن ا�ستغاللها �سناعّيا من طرف ال�رشكاء ال�سناعين  وجوب التو�سّ

وذلك الإحداث اأن�سطة �سناعية جمّددة باملوؤ�س�سات امل�ستهدفة اأو اإحداث  موؤ�س�سات جديدة.

وت�ساهم املراكز الفنية ب�سفة فعالة يف هذا الرنامج حيث يتمثل دورها يف:

جرد حاجيات املوؤ�س�سات ال�سناعية يف جمال البحث التنموي ح�سب القطاعات.
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واملوؤ�س�س��ات  الباحث��ن  مطال��ب  الأغل��ب 

االإجم��ايل  الع��دد  ف��اإن   c االقت�سادي��ة 

للم�ساريع بقي �سعيفًا من �سنة اإىل اأخرى.

كم��ا اإن الدولة مل تقّيمه��ا تقييمًا علميًا 

ملعرف��ة م��دى تاأثريها على اقت�س��اد البالد 

)ت�سغيل وتناف�سية وتنمية(.

وم��ن ب��ن املاآخ��ذ العدي��دة عل��ى ه��ذه 

املوجه��ة  امل�سوح��ات  نتائ��ج  اأن  االآلي��ات 

للموؤ�س�س��ات االقت�سادي��ة ق��د اأظه��رت عدم 

عل��م هذه االأخ��رية بوجود كل ه��ذه االآليات 

االآلي��ة(  ح�س��ب  فق��ط   % 25 اإىل   % 15(

ت ع��ن ا�ستعداده��ا للم��ساركة مبع�دل 
ّ

وع��ر

فاق ال� 40 %.

واأ�سب��ح م��ن املتاأكد االآن عل��ى وجوب 

التفك��ري يف اإحداث  "جمل��ة االبتكار" جتمع 

كل االآلي��ات ال�سالف��ة الذك��ر وت�سه��ل قراءة 

امل�ستثمرين لهذه االآليات املت�سعبة وحتثهم 

على ا�ستغالل كل امل�ساعدات واحلوافز التي 

ت�سعها الدولة على ذمتهم.

�سبكات ال�سراكة للتجديد
مت  االبتك��ار  �سيا�س��ة  دع��م  اإط��ار  يف 

الربط بن هياكل البحث واملوؤ�س�سات ال�سناعية لبعث هذه امل�ساريع.

اإمكانية امل�ساركة يف هذه امل�ساريع كطرف بحث وذلك بال�رشاكة مع هياكل البحث.

االإ���رشاف عل��ى اإجن��از امل�ساريع والت���رّشف يف االعتم��ادات املر�سودة للغر���س باعتبارها هي��اكل حاملة 

للم�رشوع.

ويت��ّم يف اإطار الرنامج الوطني للبحث والتجديد االإع��الن �سنويًا على طلب عرو�س ق�سد بعث م�ساريع بحث 

وجتديد تكنولوجي تنجز بال�رشاكة بن هياكل البحث )الوحدات واملخابر ومراكز البحث( واملوؤ�س�سات ال�سناعية 

واملراكز الفنية.



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 426426

اإح��داث �سبك��ات �رشاكة للتجدي��د يف بع�س 

القطاع��ات.  وترتك��ز ه��ذه ال�سبك��ات عل��ى 

ال�رشاك��ة ب��ن القط��اع العموم��ي والقط��اع 

اخلا���س يف اخت�سا�س��ات معين��ة تن�سه��ر 

�سمن االأولويات الوطني��ة كاملياه والطاقة 

وال�سناع��ات  والن�سي��ج  والبيوتكنولوجي��ا 

وامليكاني��ك  واالإلكرتوني��ك  الغذائي��ة 

وتكنولوجي��ات االت�س��ال.  وجتم��ع �سبكات 

االخت�سا�س��ات  ح�س��ب  للتجدي��د  ال�رشاك��ة 

و  بح��ث  ع��ال وهي��اكل  تعلي��م  موؤ�س�س��ات 

م�سان��دة  وهي��اكل  اقت�سادي��ة  موؤ�س�س��ات 

كاملراكز الفنية القطاعية والغرف التجارية 

ومّت  املهني��ة.   واملنظم��ات  وال�سناعي��ة 

خالل ال�سن��وات االأخرية االنطالق يف تركيز 

�سبك��ات �رشاك��ة للتجدي��د يف اخت�سا�سات 

الن�سيج و ال�سناعات الغذائية.

مكاتب نقل التكنولوجيا
ومن اأه��م املتدخل��ن يف عملي��ات نقل 

قام��ت �رشكة القطب التنموي باملن�ستري/الفج��ة مب�ساعدة خراء يف اإطار برنامج امل�ساندة الفنية املمول من 

قبل البنك االأوروبي لال�ستثمار باإحداث �سبكة �رشاكة يف ميدان الن�سيج تهدف اإىل:

c دع��م وتعزي��ز التفاعل والتعاون ب��ن ال�رشكاء املنتمن لل�سبكة يف ميادين البح��ث والتكوين واالإنتاج عر 

اإجناز م�ساريع بحث وتطوير م�سرتكة.

c حفز املبادرة وامل�ساريع املجددة والرامج امل�سرتكة.

c ا�ستغالل طاقات البحث والتجديد املتوفرة.

c احل�سول على متويالت خ�سو�سية.

انطلق��ت ال�سبك��ة فعليًا يف الن�س��اط ومّت و�سع هيكلة اأولي��ة لل�سبكة و�سبط حماور و جم��االت اأن�سطته او ذلك 

ح�س��ب خ�سو�سي��ات قطاع الن�سيج و املالب�س والكف��اءات املتوفرة  لدى ال�رشكاء يف ال�سبكة.  كما مّت اإحداث جلنة 

ت�سي��ري لتحدي��د حماور ن�ساط ال�سبك��ة و ملتابعته.  ويف هذا ال�سدد تكّونت جمموع��ات عمل حول املحاور الثالثة 

االأوىل و املتمثلة يف:

c الن�سيج الفني.

c تكملة الن�سيج: املحيط والطاقة واملاء.

c املو�سة والت�سميم.

وت�س��م ال�سبك��ة حاليًا �رشك��اء يف ميادين البحث و التكوي��ن و االإنتاج و هياكل دعم عل��ى امل�ستوى اجلهوي 

والوطني والدويل.

�سبكة �سراكة للتجديد يف قطاع ال�سناعات الغذائية
قام��ت �رشكة القطب التنموي ببنزرت على غرار القط��ب التنموي باملن�ستري/ الفجة باإحداث �سبكة �رشاكة يف 

الإطار )9(: �سبكة ال�سراكة للتجديد يف ميدان الن�سيج:
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قط��اع ال�سناع��ات الغذائية ت�سم اإىل حد االآن 20 �رشيكًا عل��ى ال�سعيد الوطني والدويل تتمثل يف مراكز بحوث و 

موؤ�س�سات تعليم عال وهياكل تكوين وهياكل مهنية واأقطاب تكنولوجية وتنموية وهي:

- موؤ�س�س��ات تعلي��م عال وبحث وموؤ�س�سات تكوين: موؤ�س�سة البحث والتعليم العايل الفالحي واملعهد العايل للدرا�سات 
التكنولوجي��ة ببنزرت واملعهد العايل للتجارة  واملحا�سبة  ببن��زرت وكلية العلوم ببنزرت واملعهد العايل لل�سيد 

البح��ري وتربية االأحي��اء املائية ببنزرت واملعهد الوطن��ي للعلوم الفالحية بتون�س واملدر�س��ة العليا لل�سناعات 

الغذائية بتون�س واملركز القطاعي للتكوين املهني يف ال�سناعات الغذائية بحي اخل�رشاء.

- هي��اكل م�سان��دة ومنظم��ات مهنية: املرك��ز الفني لل�سناعات الغذائي��ة واملركز الفني للتعبئ��ة والتغليف واملركز 
الفني للبطاطا وجممع �سناعات امل�سرات الغذائية واجلامعة الوطنية لل�سناعات الغذائية.

- اأقط��اب تكنولوجي��ة واأقط��اب تنموية وطنية ودولي��ة:  القطب التنموي باملن�ستري/ الفج��ة والقطب التكنولوجي 
ب�سي��دي ثابت والقطب التكنولوجي ب�سو�س��ة والقطب التنموي مبونبوليا والقطب التكنولوجي اأقروبارك باآفينيون 

والقطب التنموي يف تاقورا بديجون )فرن�سا(.

التكنولوجيا نذك��ر مكاتب نقل التكنولوجيا 

)TTO(.  وه��ي موؤ�س�سات ت�ساعد الباحثن 

يف اجلامع��ات ومراكز البح��ث العمومية يف 

حتدي��د واإدارة االأ�س��ول الفكري��ة للموؤ�س�س��ة 

مب��ا يف ذلك حماي��ة امللكي��ة الفكرية ونقل 

اأوالرتخي���س با�ستعم��ال حق��وق االأط��راف 

االأخرى.  اجلامع��ة اأو مركز البحث العمومي 

ق��د يكون له مكت��ب نق��ل التكنولوجيا واحد 

)مرك��زي( وق��د يك��ون ل��ه عدي��د املكات��ب 

املرتبط��ة ب��ه )على �سبي��ل املث��ال بالن�سبة 

اإىل املدار���س اأو االإدارات املختلف��ة( كما اإنه 

قد ي�ستعن مب�س��ادر خارجية كمكاتب نقل 

التكنولوجيا اخلا�سة.  وت�سمل مهام مكاتب 

نق��ل التكنولوجي��ا ع��ادة )وه��ي ال تقت�رش 

على ذلك( على ج��رد على جرد لالخرتاعات 

يف  والت���رشف  املنج��زة  واالبتك��ارات 

ب��راءات االخ��رتاع، والتعام��ل م��ع اإجراءات 

الت�سجي��ل، والبحث عن الرتاخي�س املحتملة 

واإج��راء مفاو�سات يف هذا ال�س��اأن، وتقييم 

االإمكاني��ات التجاري��ة لالخ��رتاع وحتدي��د 

وتقيي��م  التكنولوجي��ا،  ت�سوي��ق  اإمكاني��ة 

اإمكاني��ة تكوي��ن موؤ�س�س��ة، واحل�س��ول على 

احلماية املنا�سبة ل��راءة االخرتاع وحتديد 

موقع منا�سب لل�رشكاء يف التنمية التجارية، 

والتفاو�س والت�رشف يف الرتاخي�س.

وي�س��ري العديد م��ن الدرا�س��ات امليدانية 

اإىل اأن املحددات الرئي�سية للرفع من امللكية 

الفكرية يف اجلامعات هو اإن�ساء مكاتب لنقل 

التكنولوجيا؛ اإذ بهذه الطريقة ميكن ملكاتب 

اجلامع��ات  ت�ساع��د  اأن  التكنولوجي��ا  نق��ل 

البتكاراته��ا  مكاف��اآت  عل��ى  للح�س��ول 
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واأن حتّفزه��ا بذل��ك عل��ى اإجن��از م�ساري��ع 

م�ستقبلّي��ة يف االبتك��ار.  ع��الوة عل��ى ذلك 

ملكات��ب نق��ل التكنولوجي��ا دور يف ت�سهيل 

نق��ل التكنولوجي��ا نحو ال�س��وق واال�ستغالل 

التج��اري للمع��ارف واالبتك��ارات.  هنال��ك 

مهم��ة اأخرى ملكاتب نقل التكنولوجيا وهي 

تتمث��ل يف امل�ساهم��ة يف تغذي��ة حا�سنات 

املوؤ�س�سات باأفكار وم�ساريع جديدة.

مكاتب نق��ل التكنولوجيا يف حاجة اإىل 

معرف��ة جيدة �سواء م��ن املوؤ�س�س��ات العامة 

ال�س��وق حت��ى  والتكنولوجي��ا يف  للبح��وث 

تك��ون م�ساهمتها جمدية.  ويتطّلب هذا على 

وج��ه التحدي��د ���رشورة جل��ب موظفن من 

ذوي امله��ارات العالي��ة يف جم��ال االأعمال 

والعلمي��ة.  وال ميك��ن  القانوني��ة  واخل��رة 

ملكاتب نق��ل التكنولوجي��ا اأن تعمل مبوارد 

حم��دودة الأن ذلك يحّد ب�سك��ل كبري يف دعم 

االبتكار.  التعامل الفّعال مع اأ�سواق املعرفة 

بوا�سط��ة مكات��ب نق��ل التكنولوجي��ا يتطلب 

مع��ارف جي��دة مبي��دان االخرتاع��ات )واأن 

يك��ون بات�سال وثيق مع الباحثن( والقدرة 

عل��ى العمل يف �سي��اق االنفت��اح والتناف�س 

الذي ميّيز اأ�سواق املعرفة.  ففي حن تتطلب 

اًل حمليًا فاإن  النوعية االأوىل جت��ذراً اأو تاأ�سّ

الث��اين يتطلب اأفق��ًا اأو�سع ي�سم��ل التطورات 

احلا�سل��ة يف جمي��ع اأنحاء الع��امل.  كما اإنه 

يتطل��ب درجة عالية م��ن الكفاءة عند الفرق 

العامل��ة اأي الو�س��ول اإىل )الكتل��ة احلرج��ة( 

اأو التعوي�س باأ�سع��ار ال�سوق )التي عادة ما 

تك��ون مرتفع��ة(.  هذه املتطلب��ات املختلفة 

لي�س من ال�سهل جمعها يف مكان واحد لذلك 

فق��د مّت جتريب خمتلف احلل��ول يف خمتلف 

البلدان وعلى مر الزمان.

التجرب��ة التون�سي��ة يف جم��ال مكات��ب 

نق��ل التكنولوجي��ا هي جترب��ة حديثة بداأت 

يف التنفي��ذ �سنة 2009 عر اإحداث  مكاتب 

نق��ل التكنولوجيا يف اأربع جامعات متفرقة 

يف البالد وعلى �سبي��ل التجربة النموذجية.  

وارتف��ع ع��دد املكات��ب حالي��ا c رغ��م اأن 

التجرب��ة مل تقّي��م ب�سفة نهائي��ة c اإىل 12 

مكتبا موزع��ًا بن بع�س اجلامعات ومراكز 

البح��وث.  ومكات��ب نق��ل التكنولوجي��ا هي 

واجه��ات تق��دم خدم��ات مب��ا يف ذل��ك عر 

و�سائل االت�سال احلديثة من اأجل اال�ستفادة 

م��ن العرو���س التكنولوجيا لك��ل جامعة اأو 

مرك��ز بحث وطلبات القطاعات االقت�سادية 

وتنفيذ م�ساريع بحثية م�سرتكة ون�رش ثقافة 

االبتكار.

اخلدمات التي �ستقدم يف �سياق التثمني:
امل��وارد  ب��ن  املعلوم��ات  تن��اوب   c

التكنولوجي��ة للجامع��ات واملوؤ�س�س��ات 

البحثية والو�سط االقت�سادي.

c دع��م االت�س��ال والت�س��ارك يف جمال 

البحوث.

c ت�سويق نتائج االأبحاث.

c �سياغ��ة عق��ود �رشاك��ة لدع��م حماية 

امللكية الفكرية.

c ت�سويق اأ�سول امللكية الفكرية واإن�ساء 

االأعمال التجارية وال�رشاكة.

c اإحداث عالقات و�سبكات.

وف�س��اًل ع��ن فائ��دة نق��ل التكنولوجي��ا 

م��ن  العدي��د  هنال��ك  االبتك��ار  حتفي��ز  يف 

العوام��ل االأخ��رى الت��ي وجب التذك��ري بها.  

فالو�س��ع االقت�س��ادي والتنم��وي غالبًا ما 

يف  املتدخل��ن  اأه��م  م��ن 

التكنولوجي��ا  نق��ل  عملي��ات 

نذك��ر مكاتب نقل التكنولوجيا 

موؤ�س�س��ات  وه��ي    .)TTO(

ت�ساعد الباحثن يف اجلامعات 

العمومي��ة  البح��ث  ومراك��ز 

االأ�س��ول  واإدارة  حتدي��د  يف 

الفكري��ة للموؤ�س�سة مبا يف ذلك 

حماي��ة امللكي��ة الفكرية ونقل 

اأوالرتخي�س با�ستعمال حقوق 

االأطراف االأخرى.
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يح��دد اأهمية نق��ل التكنولوجيا اإذ اإن �سعف 

االأ�سواق الوطنية يعني اأن الفر�س التجارية 

�سئيل��ة.  كم��ا اإن التخ�س���س االقت�س��ادي 

)زراع��ي اأو �سناع��ي اأو خدمات��ي اأو املوارد 

الطبيعية( له اإنعكا�سات على طبيعة وكثافة 

نق��ل التكنولوجي��ا وتواج��د ت�رشيعات تقنن 

حق��وق امللكية الفكرية ودور مراكز البحوث 

واجلامعات.

التكنولوجي��ا  نق��ل  ملتابع��ة  االإع��داد 

م�ستم��د من ���رشورة حت�سن فعالي��ة االأداء 

يف اجلامع��ة لك��ي تتوافق ب�سك��ل اأف�سل مع 

املطالب االجتماعية وال�سيما من خالل نقل 

نتائ��ج البح��وث والرتاخي�س م��ن التقنيات 

واملعرف��ة.  ومن املهم اأن ن�سري اإىل اأن جناح 

اجلامع��ات  يف  التكنولوجي��ا  نق��ل  اأن�سط��ة 

ومراك��ز البح��ث العمومية يعتم��د باالأ�سا�س 

عل��ى الطريقة التي يت��م اإدراجها يف ال�سياق 

التنظيم��ي، فمن ال���رشوري اأن تقوم االإدارة 

ب��اأداء دور قيادي وا�س��ح يف االإ�سرتاتيجية 

والعملي��ة لرامج التفاع��ل مع ال�رشكات من 

اأج��ل �سم��ان امل��وارد التنظيمي��ة الالزم��ة 

لتنفيذه.

c وم��ن اأه��م ال�سيا�س��ات لتح�س��ن دور 

مكاتب نقل التكنولوجيا:

اجلامع��ات  حت��ى  اأو  الدول��ة  توف��ري   c

ومراك��ز البح��ث العمومية حواف��ز لنقل 

التكنولوجي��ا وت�سوي��ق بع�س من نتائج 

اأبحاثهم.

c متوي��ل من الدولة عل��ى مدى ال�سنوات 

القليل��ة االأوىل للم�ساع��دة عل��ى تطوي��ر 

اآلي��ات نق��ل التكنولوجي��ا الت��ي اأن�سئت 

به��دف ت�سجي��ع وت�سهي��ل ترابطه��ا م��ع 

االأط��راف االأخرى العامل��ة يف منظومة 

االبتكار وهي قطاع االإنتاج والدولة.

c ميكن التعرف عل��ى جمموعة متنوعة 

من اخلرات لنقل التكنولوجيا يف اأجزاء 

خمتلف��ة من الع��امل  وذلك م��ن املكاتب 

التي يتم اإدراجه��ا يف الهيكل التنظيمي 

للجامع��ة؛ اأو ملراك��ز البح��ث العمومي��ة 

املنظم��ات  ت�سك��ل  الت��ي  لتل��ك  نف�سه��ا 

امل�ستقل��ة الت��ي و�سعت مو�س��ع التنفيذ 

لعملية نقل التكنولوجيا با�سم اجلامعة.  

فمعظ��م نق��ل التكنولوجيا متي��ل اإىل اأن 

يكون عل��ى يد �سغريي ال�س��ن، على اأمل 

اأن تتلَو التح�سينات تبع��ًا لل�سيا�سة ذات 

ال�سلة.

c وج��ود قوانن ولوائ��ح c مثل جداول 

االأج��ور يف القط��اع الع��ام الت��ي جتعل 

م��ن ال�سع��ب عل��ى اجلامع��ات ومكاتب 

العامل��ن  توظي��ف  التكنولوجي��ا  نق��ل 

املوؤهل��ن يف نقل التكنولوجيا ميكن اأن 

يكون عائقًا اأم��ام بناء القدرات يف نقل 

التكنولوجيا.  هذا ومن اجلدير بالذكر اأن 

القوان��ن االإدارية التي حت��دد الت�رشف 

امل��ايل والتي عادة ما متن��ع اجلامعات 

ومراكز البح��ث العمومية م��ن احل�سول 

عل��ى الدخل واحلفاظ على تراخي�س من 

املالك��ن ميكن اأن ي�سعف احلوافز لنقل 

التكنولوجيا.

تنقل وتفرغ الباحثني:
نذك��ر اأن��ه يف اإط��ار تطبي��ق مقت�سيات 

االأم��ر عدد 1573 ل�سن��ة 2002 املوؤرخ يف 

اأول يولي��و 2002 واملتعّل��ق ب�سبط �رشوط 

و�سيغ الرتخي�س لالأعوان العمومين الذين 
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يبا���رشون مهّمة بح��ث اأو تطوير تكنولوجي 

مبقت�س��ى الّنظ��ام االأ�سا�س��ي ال��ذي ينتمون 

اإلي��ه يف التنّق��ل اإىل املوؤ�س�س��ات واملن�س��اآت 

عل��ى  وم�ساعدته��ا  اخلا�س��ة  اأو  العمومّي��ة 

غ 
ّ
التف��ر م�ساري��ع جم��ّددة وكذل��ك  اإح��داث 

كلّي��ًا اأو جزئّي��ًا ق�سد بع��ث م�ساريع جمّددة 

وحا�سن��ات  التكنولوجي��ة  االأقط��اب  يف 

املوؤ�س�سات اأو امل�ساهمة يف اإجنازها؛ نظرت 

اللجن��ة املحدث��ة بالف�س��ل 19 م��ن االأم��ر 

امل�س��ار اإلي��ه اأعاله يف 3 ملّف��ات  متديد يف 

غ  الكّل��ي ومطلب واح��د للتمديد 
ّ
م��ّدة التف��ر

غ 
ّ
يف م��ّدة التنّقل ومطلب جدي��د واحد للتفر

الكّلي. ويبّن اجل��دول الّتايل امل�ساريع التي 

مّت النظر فيها:

برنام��ج لتموي��ل اأطروح��ات الدكت��وراه يف 
املوؤ�س�سات القت�سادية

احلكوم��ة  ب��ن  م��ايل  التف��اق  وفق��ًا 

التون�سي��ة واالحت��اد االأوروبي وق��ع اإحداث 

برنام��ج لدع��م البح��وث واالبتك��ار يدع��ى 

له��ا  عدي��دة  بن�ساط��ات  يهت��م   )PASRI(

عالقة مبجال االبتكار والبحث وي�ستفيد منه 

كل الذين يعمل��ون يف املجاالت االأكادميية 

واالقت�سادي��ة.  ويه��دف ه��ذا الرنامج اإىل 

حت�س��ن تاأثري البحث واالبتكار على التنمية 

االقت�سادية وخلق فر�س العمل يف تون�س.

وبالرغم من الو�س��ع اال�ستثنائي للبالد 

ال�سب��ان  الباحث��ن  جلل��ب  جه��ود  هن��اك 

للم�سارك��ة يف م�ساري��ع مبتك��رة لدع��م هذا 

املح��رك احلقيق��ي للقيمة امل�ساف��ة العالية 

وبالتايل للقدرة التناف�سية.  يف هذا ال�سياق 

الوكال��ة  خ��الل  م��ن   PASRI و�سع��ت 

الوطني��ة للبح��ث العلم��ي برنام��ج التمويل 

املوؤ�س�س��ات  اإىل  ال�سب��ان  الباحث��ن  تنق��ل 

ب���  امل�سم��ى  الرنام��ج  ه��ذا  االقت�سادي��ة. 

Mobidoc ميّك��ن من بناء �رشاكات بن 
املوؤ�س�س��ات االقت�سادي��ة واملراك��ز البحثية 

لتنفي��ذ برام��ج بح��ث يف املوؤ�س�س��ة نف�سه��ا 

يك��ون  وبذل��ك  امل���رشوع  فك��رة  �ساحب��ة 

ه��ذه  احتياج��ات  ع��ن  �س��ادراً  امل���رشوع 

ال�رشكة.

هنال��ك نوعان م��ن الرامج الت��ي تقدم 

لل�رشك��ات االقت�سادي��ة: االأّول فر���س عمل 

عل��ى املدى الق�س��ري )12 �سه��راً( الأ�سحاب 

 ،)Mobidoctors( ال�سب��اب  الدكت��وراه 

والث��اين عم��ل عل��ى امل��دى املتو�س��ط )36 

�سه��راً( لطلبة الدكتوراه ليتّم��وا اأطروحاتهم 

)Mobidoc(.  يف كلتا احلالتن يخ�س�س 
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الرنام��ج منح��ًا للباحث��ن ال�سب��اب )تقدر 

على التوايل ب� 800 و 1000 دينار(.  ويتم 

الرتكي��ز على م���رشوع ال�رشاك��ة بن خمتر 

البحث االأكادميي واملوؤ�س�سة االقت�سادية.

يف �سن��ة 2012 مت متكن67 طالبًا يف 

الدكتوراه من منحة Mobidoc وذلك يف 

53 موؤ�س�سة اقت�سادية.  اأما طلب العرو�س 
 c 2013 يف طبعت��ه الثانية للعام الدرا�سي

80 منحة. 2014 فهناك 

 130 ل���  العرو���س  طل��ب  اأطل��ق  وق��د 

Mobidoctors يف جميع التخ�س�سات.  
وتلت��زم كل موؤ�س�س��ة م�سارك��ة بدفع 20 % 

من املنح��ة على االأقل.  وعن��د قيامها بذلك 

فاإنها تنخرط وبطريق��ة غري مبا�رشة وعلى 

املدى املتو�س��ط يف م�ساريع ابتكارية وتقّل 

خماوفها من خماطر هذه امل�ساريع وتتعود 

عل��ى ال�رشاك��ة م��ع االأكادميي��ن. وي�ستن��د 

Mobidoc يف الواق��ع عل��ى عالقة رابح 
c راب��ح التي تاأخ��ذ م�سالح جميع االأطراف 

بعن االعتب��ار: االأعم��ال التجارية، خمتر، 

باحث �ساب وه��ي الطريقة االأجدى ل�سمان 

حتقيق اأهداف نظام االبتكار الوطني نف�سه.

 Mobidoc اأما النجاح الثاين لرنامج

فيتمّث��ل يف حماول��ة التكام��ل م��ع اآلي��ات 

التموي��ل االأخ��رى مث��ل منح��ة اال�ستثم��ار 

والرنام��ج   PIRDوالتطوي��ر البح��ث  يف 

الوطني للبحث والتجديد PNRI.  و�سيكون 

ذل��ك يف اإط��ار الرنام��ج الوطن��ي للتاأهيل 

ال�سناع��ي الأنها ميك��ن اأن ت�ستخدم برنامج 

يت��م  ث��م  عمله��ا.   لتعزي��ز   Mobidoc

ا�ستخ��دام ه��ذه االأموال لدعم االآث��ار املالية 

.Mobidoc �املرتتبة على تنفيذ بحوث ال

 Mobidoc ومع ذلك فيبق��ى برنامج

يف املرحل��ة التجريبي��ة.  وحت��اول الوكالة 

ANPR ح�سد فرق العمل فيها لر�سد ودعم 
وحتليل واقرتاح التعديالت الالزمة من اأجل 

تثبيت طريق��ة عمل قابل��ة للتطبيق وفعالة 

م��ن �ساأنها اأن ت�ساه��م يف احلد من احلواجز 

بن البحث والطلب االجتماعي واالقت�سادي 

وتلتزم ب�سم��ان ا�ستدامة ه��ذا التكامل بن 

االأكادمين واملوؤ�س�س��ات االقت�سادية حتى 

.PASRI بعد انتهاء الرنامج

اأ�سبح��ت التحالف��ات االإ�سرتاتيجية يف 

مي��دان البحوث بن املوؤ�س�سات االقت�سادية 

م��ن اأهم طرق نقل التكنولوجيا يف ال�سنوات 

االأخرية.  ومن االأ�سباب التي حتث ال�رشكات 

للبحث عن �رشكاء هو اأن التطور التكنولوجي 

كث��رياً م��ا يك��ون معق��داً وتكلفت��ه مرتفع��ة 

زي��ادة عل��ى ال�سغ��وط التناف�سي��ة املتعلقة 

باملنتج��ات اجلدي��دة ال�سيء ال��ذي يجعلها 

اأك��رث ا�ستع��داداً ال�ستخدام التقني��ة واخلرة 

تكنولوجي��ا  تط��ور  وا�ستغ��الل  اخلارجي��ة 

االت�س��ال ال��ذي ي�سه��ل التع��اون ويخف���س 

م��ن التكلفة.  مع العل��م اأن رقعة التحالفات 

ال�سن��وات  يف  تت�س��ع  ب��داأت  االإ�سرتاتيجي��ة 

االأخرية لت�سمل االإنتاج والت�سويق والتوزيع.

وي�سه��د التع��اون البحثي ب��ن اجلامعة 

وال�سناع��ة من��واً �رشيع��ًا يف اأغل��ب ال��دول 

املتقدم��ة حي��ث جن��د اأن معظ��م التمويالت 

نح��و  ال�سناع��ي  القط��اع  م��ن  املوجه��ة 

التحالف��ات  اأ�سبح��ت 

مي��دان  يف  االإ�سرتاتيجي��ة 

املوؤ�س�س��ات  ب��ن  البح��وث 

اأه��م ط��رق  م��ن  االقت�سادي��ة 

نقل التكنولوجي��ا يف ال�سنوات 

االأ�سب��اب  وم��ن  االأخ��رية.  

الت��ي حت��ث ال�رشك��ات للبحث 

التط��ور  اأن  ه��و  �رشك��اء  ع��ن 

التكنولوج��ي كث��رياً م��ا يكون 

معقداً وتكلفت��ه مرتفعة زيادة 

التناف�سي��ة  ال�سغ��وط  عل��ى 

املتعلق��ة باملنتج��ات اجلديدة 

اأك��رث  يجعله��ا  ال��ذي  ال�س��يء 

التقني��ة  ال�ستخ��دام  ا�ستع��داداً 

وا�ستغالل  اخلارجي��ة  واخلرة 

االت�س��ال  تكنولوجي��ا  تط��ور 

الذي ي�سه��ل التعاون ويخف�س 

من التكلفة.
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البح��ث والتطوي��ر االأكادمي��ي ه��ي من نوع 

ه��ذا  ويف    ."sponsored" research
االإط��ار تتمت��ع املوؤ�س�س��ة ببع���س اأو جميع 

احلقوق املتاأتية من نتائج البحوث.  وعادة 

ما يقوم بالبح��ث اأ�ستاذ مبفرده اأو جمموعة 

من االأ�سات��ذة يرافقهم بع�س من م�ساعديهم 

وطالبه��م من اأه��ل االخت�سا�س.  كما ميكن 

اأن يك��ون عق��د ال�رشاكة بن وح��دة اأو خمر 

بحث يف مركز البحوث وموؤ�س�سة اقت�سادية.  

التكميلي��ة يف  البح��وث  وغالب��ًا م��ا تق��ام 

خمترات املوؤ�س�سة االقت�سادية.

اأما يف ما يخ�س التعاون بن الوكاالت 

احلكومي��ة واملوؤ�س�سات االقت�سادية فهنالك 

العديد من اأ�سكال املوؤ�س�سات احلكومية التي 

ميك��ن اأن تدخ��ل يف �رشاك��ة م��ع موؤ�س�سات 

واأن�سطته��ا  براجمه��ا  لتنفي��ذ  اقت�سادي��ة 

البحثية من بينها تلك التي ت�ساند اال�ستثمار 

برام��ج  مت��ول  والت��ي  املوؤ�س�س��ات  وبع��ث 

البح��وث واملراك��ز الفنية الت��ي ت�ساعد على 

اإيج��اد احلل��ول التقني��ة وتوف��ري التدريبات 

للموؤ�س�سات ال�سناعية اإلخ...

والتنمي��ة  التعلي��م  الثال��ث:  الف�س��ل 
والت�سغيل

يف اإطار تدعي��م التكوين مع املوؤ�س�سات 

مّت اتخ��اذ بع�س االإج��راءات مثل تثمن دور 

املنظم��ات املهنّي��ة يف منظوم��ة التكوي��ن 

املهني وو�س��ع نظم قيادة واإع��الم وت�سيري 

تتما�س��ى  التكوي��ن  مراك��ز  لبع���س  مرن��ة 

واإع��داد  االقت�س��ادي  املحي��ط  ومتطّلب��ات 

مرجعي��ة للتكوي��ن مع املوؤ�س�س��ة ودعم دور 

املوؤّطر داخل املوؤ�س�سة وذلك بتنظيم دورات 

�س��ات 
ّ
باملوؤ�س املوؤّطري��ن  لفائ��دة  تكويني��ة 

وتطوير اآلي��ات متويل التكوين االأ�سا�سي مع 

�سة.
ّ
املوؤ�س

واأحدث��ت له��ذا الغر���س يف تون���س اآلية 

"حق��وق ال�سح��ب" والت��ي ت�سم��ح بتمك��ن 
م��ن  ��ة  اخلا�سّ االقت�سادي��ة  �س��ات 

ّ
املوؤ�س

االنتف��اع بتمويل مبا�رش م��ن الدولة للقيام 

باأن�سط��ة تكويني��ة لفائ��دة اأعوانه��ا مقابل 

م�ساهمته��ا يف التكوي��ن االأ�سا�س��ي.  حي��ث 

�سة اأن ت�سحب ما قيمته 50 % 
ّ
ميك��ن للموؤ�س

ب 
ّ
من االأجر االأدنى امل�سم��ون عن كّل متدر

و 100 % ع��ن كّل عملية تكوي��ن بالتداول 

اأو ترّب���س تطبيقي م��ن االأداء على التكوين 

املهن��ي لتوظيف��ه الجن��از عملي��ات تكوين 

م�ستمر لفائدة اأعوانها.

ويبق��ى اإر�س��اء نظام متويل��ي ناجع يف 

قط��اع التكوي��ن املهن��ي م��ن ال�رشوري��ات 

احلالي��ة.  لهذا مّت اإح��داث  اآلية �سك التكوين 

االأ�سا�س��ي يف القط��اع اخلا���س التي تهدف 

اإىل اإر�س��اء نظ��ام متويل��ي اأجن��ع يف قطاع 

�سات 
ّ
التكوي��ن املهني م��ن خالل ح��ّث موؤ�س

التكوي��ن املهن��ي عل��ى معا�س��دة جمه��ود 

الدول��ة يف توفري الكف��اءات ح�سب حاجيات 

�سات 
ّ
القطاعات ذات االأولوّية.  ومل توّفر موؤ�س

التكوين املوؤّهلة للعمل ب�سك التكوين �سوى 

700 موطن تكوين من اأ�سل 3000 موطن 
مق��رتح وه��و ما يحت��م مراجع��ة االإجراءات 

املعتمدة لتفعيل هذه االآلية.

كم��ا مّت اإحداث اآلية الت�سبق��ة على االأداء 

عل��ى التكوي��ن املهن��ي �سن��ة 2009 والتي 

�س��ات اخلا�سع��ة 
ّ
املوؤ�س اإىل متك��ن  ته��دف 



433433 ملف تــونــ�س

س
ــ�

ونـ
ـــ

ت

م�ؤ�س�سة الفكر العربي

ل��الأداء عل��ى التكوي��ن املهني م��ن احل�سول 

عل��ى ت�سبق��ة من ه��ذا االأداء تر�س��د لتغطية 

م�ساريف التكوين املنجز من قبل املوؤ�س�سة 

ويتّم الت�رّشف يف هذه االآلية من قبل املركز 

الوطني للتكوين امل�ستمر والرتقية املهنية.

ويف اإطار تنفيذ التوّجهات االإ�سرتاتيجية 

الوطني��ة املتعلقة بتعزي��ز ت�سغيلية خريجي 

اجلامع��ات  كاف��ة  دعي��ت  الع��ايل  التعلي��م 

اإىل  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م  وموؤ�س�س��ات 

اإح��داث  خالي��ا للم�ساع��دة عل��ى الت�سغي��ل 

واالإدماج املهني به�دف م�ساندة الطالب يف 

عملية البحث عن ترب�س اأو عن عمل.

يجدر التاأكيد على اأّن موؤ�س�سات التعليم 

الع��ايل والبح��ث ممثل��ة يف ه��ذه اخلاليا 

غ��ري موؤهل��ة لتعوي�س املرف��ق العمومي 

للت�سغيل اأو لتنت�سب حمل مكاتب الت�سغيل 

وتاأم��ن دور وك��االت االإدم��اج املهني.  

فهي ال متلك الكفاءات والقدرات الب�رشية 

واملالي��ة واللوج�ستيكي��ة الكافي��ة لذلك.  

لكنها تظل مطالبة با�ستغالل كل املوارد 

املتوفرة لديها لتمكن الطلبة من النجاح 

يف العث��ور على اأول عم��ل.  وتوظف لذلك 

معرفته��ا ب�سوق ال�سغ��ل واأنظمة الت�سغيل 

املي��دان.   ه��ذا  وجتربته��ا وخرته��ا يف 

عل��ى  امل�ساع��دة  خلي��ة  مهم��ة  وتتمث��ل 

الت�سغي��ل واالإدم��اج املهن��ي يف التوجيه 

واالإر�س��اد ومد الطلبة بعرو���س الت�سغيل 

والرتب�سات التي تتعل��ق بتكوينهم.  كما 

ت�ساه��م يف تطوي��ر التكوي��ن بالت��داول.  

وت�سطل��ع خلية امل�ساعدة عل��ى االإدماج 

املهني للطلبة باملهام التالية :

c دع��م َمْهنن��ة الطلب��ة يف اإط��ار �سياق 

ن�سي��ط يقوم على تطوي��ر معرفة الطالب 

بحياة املوؤ�س�سة وباملهن.

c م�س���اندة امل�ؤ�س�س���ات اجلامعية عن 

طري���ق دع���م العالقات م���ع املهنيني 

واالأ�سواق  امله��ن  احلاجي���ات:  وحتليل 

والكفاءات املنتظرة...

تظاه���رات  اإع���داد  يف  امل�س���اركة   c

مهنية ت�س���هل اللقاءات بني امل�س�ؤولني 

القت�ساديني والطلبة والأ�ساتذة: ندوات 

وموائ��د  عم��ل  ور�س��ات  وحما���رشات 

م�ستديرة واأيام تفكري واأيام مفتوحة...

حامل��ي  ت�سغيلي��ة  دع��م  اإط��ار  ويف 

االأ�ستاذيات الذين مل يت�سنَّ لهم االندماج يف 

�س��وق ال�سغل يق��ع فتح مناظ��رة خ�سو�سية 

بامللف��ات يف كل �سنة للتكوين باملاج�ستري 

املحي��ط  م��ع  ب�رشاك��ة  وذل��ك  املهن��ي 

لن  االقت�س��ادي واملهن��ي  لفائ��دة املتح�سّ

على �سهاداتهم بعد �سنة 2002.  وميّكن هذا 

��ات اجلامعية 
ّ
التكوي��ن املوؤّم��ن يف املوؤ�س�س

املوؤّهل��ة للغر�س من اإك�س��اب الطلبة قدرات 

ومه��ارات جدي��دة ت�ساعدهم عل��ى احل�سول 

على �سغل.

 ازداد ع��دد الباحثن عن عمل 

م��ا  اإىل  الع��ايل  التعلي��م  م��ن 

جمموعه ح��واىل 50000 من 

االأفراد.  العدد املطلق من فر�س 

للخريج��ن  اجلدي��دة  العم��ل 

م��ن التعلي��م الع��ايل م��ا ب��ن 

ال�سنة  و30000 يف   20000
وهي غري كافية لتلبية طلبات 

ال��� 50000 واف��د جدي��د على 

�س��وق ال�سغل. كم��ا اإن متو�سط 

م��دة البطال��ة اأط��ول خلريجي 

اجلامع��ات م��ن الباحث��ن عن 

عم��ل اإذ تبلغ 28 �سهرا مقارنة 

ب��� 19 �سه��راً لباق��ي املطالب، 

يف ح��ن اأن ن�سب��ة معين��ة من 

خريج��ي اجلامعات c هم االآن 

االأق��ل  للوظائ��ف  املر�سح��ون 

مه��ارة واأولئك الذي��ن يقدرون 

ي�ستنكف��ون  cاأ�سبح��وا  علي��ه 

عن العم��ل الي��دوي ويف�سلون 

االنتظ��ار الإيج��اد فر�س عمل 

م�سمونة واأجرة اأعلى.





الباب الثالث 

تداعيات املنظومة الثالثية
على �سوق العمل



التقرير العربي ال�ساد�س
للتنمية الثقافية 436436

عل��ى الرغ��م م��ن االأداء اجلي��د مل�ست��وى 

النم��و ال ت��زال  تون���س تواج��ه ن�سب��ة عالي��ة 

م��ن البطالة.  فب��ن �سنت��ي 1999 و2010 

اإىل   % 16 م��ن  البطال��ة  مع��دل  انخف���س 

14.1 % وح��دث ه��ذا االنخفا�س قبل �سنة 
2005.  ومنذ ذلك احلن فاإن العدد ال�سنوي 
خللق فر�س العمل )بن 70000 و80000( 

اأق��ل من اإجم��ايل العمال��ة التي تدخ��ل �سوق 

العم��ل )90000 �سنويًا( واأبعد ما يكون عما 

يكف��ي لتقليل عدد العاطلن عن العمل والذي 

و�س��ل اإىل حواىل 700000 ن�سمة يف نهاية 

�سنة 2011.

اأن  الزمني��ة  ال�سال�س��ل  بيان��ات   
ّ

وتب��ن

معدل البطالة يختلف ح�سب العمر وامل�ستوى 

التعليم��ي واجلن�س.  فمع��دل البطالة لالأفراد 

الذين ت��رتاوح اأعمارهم ب��ن 15 و30 عامًا 

ه��و اأعل��ى م��ن املتو�س��ط الوطني وه��و اأعلى 

خا�سة بالن�سبة اإىل ال�رشائح العمرية االأ�سغر 

�سن��ًا لي�سل اإىل ما يقارب 35 % للفئة الذين 

ت��رتاوح اأعماره��م ب��ن 15 اإىل 19 �سن��وات 

و29 % لالأف��راد الذين ترتاوح اأعمارهم بن 

c 20 24 �سن��ة و25 % بالن�سبة اإىل اأولئك 
الذين ترتاوح اأعمارهم بن 25 اإىل 29 عامًا.  

وت�سري االإح�سائي��ات اإىل اأن خريجي التعليم 

الع��ايل ال يواجه��ون ارتف��اع مع��دل البطالة 

فح�سب بل اأي�سًا هم اأكرث عر�سة للبقاء كذلك 

لفرتة طويلة )بن 2 و5 �سنوات(.

اأحد اأ�سباب البطال��ة يف تون�س يرجع يف 

جزء منه اإىل جناح البالد يف تعليم عدد كبري 

من ال�سك��ان.  هنالك ح��واىل 70000 طالب 

�سنوي��ًا حا�سل على �سه��ادة جامعية.  ب�سبب 

ارتفاع ع��دد املوؤ�س�سات اجلامعي��ة والزيادة 

ال�رشيع��ة يف عدد ط��الب املدار���س الثانوية 

ف��اإن ح��وايل 60 % من الوافدي��ن اجلدد اإىل 

�س��وق العم��ل ه��م م��ن خريج��ي اجلامعات.  

عل��ى تون���س اأن ت�ستع��د ب�سك��ل جي��د لتغيري 

بنية اقت�ساده��ا نحو القطاعات التي تتطلب 

موؤه��الت اأعلى وزي��ادة االإنتاجية يف املدى 

الطوي��ل.  وم��ع ذلك عل��ى املدى الق�س��ري اإذا 

م��ا قارنا العدد ال�سنوي م��ن احلا�سلن على 

�سهادة جامعية من ال� 70000 اإىل 80000 

فر�سة العمل كل �سنة من قبل اقت�ساد البالد 

فم��ن ال�سهل اأن نفهم �سبب التزايد ال�رشيع يف 

معدل البطال��ة بن خريج��ي التعليم العايل.  

عل��ى �سبيل املثال فاإن الفج��وة بن العر�س 

والطل��ب عل��ى العم��ل الت��ي حتم��ل �سه��ادة 

جامعي��ة بلغ��ت 30000 تقريبًا يف ال�سنتن 

االأخريت��ن وفقًا لتقدي��رات املعه��د الوطني 

لالإح�ساء.

وق��د ازداد ع��دد الباحث��ن ع��ن عمل من 

ح��واىل  جمموع��ه  م��ا  اإىل  الع��ايل  التعلي��م 

50000 م��ن االأف��راد.  الع��دد املطل��ق م��ن 
فر�س العمل اجلدي��دة للخريجن من التعليم 

العايل ما بن 20000 و30000 يف ال�سنة 

وهي غ��ري كافية لتلبية طلب��ات ال� 50000 

وافد جديد على �سوق ال�سغل.

اأط��ول  البطال��ة  م��دة  متو�س��ط  اإن  كم��ا 

ع��ن  الباحث��ن  م��ن  اجلامع��ات  خلريج��ي 

عم��ل اإذ تبل��غ 28 �سهراً مقارن��ة ب� 19 �سهرا 

لباق��ي املطال��ب )م�سح الق��وى العاملة لعام 

م��ن  معين��ة  ن�سب��ة  اأن  ح��ن  يف    .)2011
خريج��ي اجلامع��ات c ه��م االآن املر�سحون 

للوظائف االأقل مهارة واأولئك الذين يقدرون 

عليه cاأ�سبحوا ي�ستنكفون عن العمل اليدوي 

ويف�سل��ون االنتظ��ار الإيج��اد فر���س عم��ل 

م�سمونة واأجرة اأعلى.
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وتك�س��ف درا�س��ات �س��وق العم��ل اأي�س��ًا 

عن وج��ود درجة عالية من ع��دم اال�ستقرار 

الوظيف��ي فبا�ستثناء تل��ك التي مت�س االإدارة 

احلكومي��ة ح��واىل ن�سف االأ�سخا���س الذين 

ترتاوح اأعمارهم بن 23c29 عامًا هم من 

عم��ال البناء والتج��ارة والفنادق واملطاعم 

مل يع��د يعم��ل يف ه��ذه القطاع��ات بعد ذلك 

بعام.  وبا�ستثن��اء االإدارة احلكومية يرتاوح 

مع��دل ال��دوران ب��ن 40 % و50 % للفئة 

العمرية بن c 23 29 عامًا.  وي�سري ارتفاع 

موؤ���رش الدوران اأن ا�ستخدام العقود الق�سرية 

االأج��ل اأ�سب��ح اأم��راً �سائعًا ويت��م ا�ستخدامه 

كو�سيل��ة للتحايل عل��ى القوان��ن ال�سارمة 

املتعلقة بالف�سل عن العمل يف تون�س.

توزي��ع  ح��ول  اإح�سائي��ات  وتظه��ر 

اأن  العم��ل  قطاع��ات  ح�س��ب  اخلريج��ن 

"االأعم��ال امل�رشفية والتاأمن" هو القطاع 
الوحي��د ال��ذي جن��د في��ه اأك��رث م��ن ن�س��ف 

املوظفن من خريجي اجلامعات ثم وب�سفة 

وال�سح��ة  والتعلي��م  االإدارة  يف  تدريجي��ة 

وقط��اع   )% 25.6( والبن��اء   )% 43(

"التعدين والطاقة" )25.5 %( وال�سناعات 
الكيميائي��ة )23 %( اأما القطاعات االأخرى 

فن�سبة خريج��ي التعليم العايل فيها اأقل من 

14 %.  ويبّن التحليل اأعاله اأن القطاعات 
االقت�سادية يف و�سعها الراهن توظف ن�سبة 

�سغ��رية جداً م��ن خريج��ي التعلي��م العايل: 

14 % م��ن اإجم��ايل العمال��ة اأي وبعب��ارة 
اأخرى 86 % من العم��ال احلالين املقدرة 

ب��� 3.1 مليون لديهم م�ستوى اأقل من درا�سة 

البكالوريو���س.  ه��ذه الن�سبة اأعل��ى من ذلك 

يف قطاع ال�سناع��ة التحويلية )92.5 %(.  

وبعب��ارة اأخ��رى وبدون تغي��ري هيكلي كبري 

تق��ل احلل��ول للتخفي�س يف الن�سب��ة العالية 

حاليًا من بطالة خريجي التعليم العايل.

وعل��ى الرغم م��ن اأدائها اجلي��د يجب بذل 

املزي��د من اجله��د للحد م��ن البطالة وخا�سة 

ب��ن خريج��ي التعلي��م الع��ايل.  يف الواق��ع 

ف��اإن النتائج من حي��ث العمالة خ�سو�سًا يف 

اأو�س��اط ال�سب��اب �سعيف��ة وتتده��ور كل يوم 

اإذ اإن مع��دل البطال��ة بل��غ 14.1 % يف عام 

الذي��ن  االأف��راد  30 % ب��ن  ويبل��غ   2008
�سن��ة.    24 اإىل   20 ب��ن  اأعماره��م  ت��رتاوح 

وح�س��ب توقعات املخطط الثاين ع�رش للتنمية 

c 2007 2016 هنال��ك حاج��ة اإىل اإحداث  
اأكرث م��ن 860000 فر�سة عمل جديدة وهو 

م��ا يعن��ي اأن احلد م��ن البطالة ميث��ل اأولوية 

ق�سوى بالن�سب��ة اإىل ال�سلط��ات التون�سية يف 

ال�سنوات القادمة.  ولكن احلد من البطالة على 

امل��دى املتو�سط يتطلب ارتفاع��ًا يف االأن�سطة 

االقت�سادي��ة ذات القيم��ة امل�ساف��ة العالي��ة 

واالنتقال اإىل منوذج منو مدفوع باالبتكار.

تون���س  يف   البطال��ة  اأ�سب��اب  وترج��ع 

وا�ستمرارها اأ�سا�سًا اإىل �سببن هيكلين.  اأواًل 

منو �رشي��ع يف عدد خريج��ي التعليم العايل 

الوافدين على �سوق العمل، وثانيًا اأن هياكل 

االإنت��اج احلالي��ة ت�سيط��ر عليه��ا قطاع��ات 

تع��رف بكثافة ا�ستهالكه��ا لليد العاملة غري 

املاهرة وبطلب غ��ري كاف للعمالة املاهرة.  

يبل��غ مع��دل ع��دد املتخرج��ن �سنوي��ًا من 

النظ��ام التعليم��ي الع��ايل 60000 وهو ما 

يعن��ي اأن م��ا ُيق��ارب 60 % م��ن الوافدين 

اجلدد على �سوق العم��ل هم من املتح�سلن 

على �سهادات م��ن التعليم العايل.  ومع ذلك 

ف��اإن الطل��ب عل��ى العمال��ة م��ن القطاعات 

االقت�سادي��ة الرئي�سي��ة تبق��ى م��ن العمالة 

عدد متزايد من الداخلن اجلدد 

اإىل �س��وق العم��ل يف ال�سن��وات 

االأخ��رية اأ�سبح يخ��ري الهجرة 

على البقاء يف بلده.  ففي �سنة 

2007 م��ا يق��رب من 13 % 
اجل��دد  الوافدي��ن  ه��وؤالء  م��ن 

عل��ى �سوق ال�سغ��ل هاجروا اإىل 

اخل��ارج وه��ي ن�سب��ة مرتفعة 

ذل��ك  اإىل  باالإ�ساف��ة  ن�سبي��ا.  

اإذ  املهاج��ر  مالم��ح  تغ��ريت 

نالحظ زي��ادة كبرية يف الذين 

تعلي��م  عل��ى  حا�سل��ون  ه��م 

جامع��ي )20 % من املجموع 

يف 2007 مقاب��ل 14 % يف 

عام 2006(.

للحد م��ن البطالة ب�سفة عامة 

وتل��ك الت��ي تخ���س اأ�سح��اب 

ال�سه��ادات العلي��ا اأ�سب��ح م��ن 

ال��الزم النظ��ر يف نوعية النمو 

االقت�س��ادي اأك��رث م��ن اجلري 

ويف  النم��و".  "مع��دل  وراء 

االإنت��اج  ط��رق  ف��اإن  الواق��ع 

احلالية املرتكزة على الت�سدير 

والت�سني��ع وال�سياح��ة، اأي يف 

قطاع��ات ذات قيم��ة م�ساف��ة 

عل��ى  حتف��ز  ال  منخف�س��ة، 

ا�ستهالك اأع��داد كبرية من اليد 

العاملة املاهرة.
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"غ��ري املاهرة" اأو ال� "غري االأكادميية". اأي 
اأن جزءاً �سغرياً من ال� 80000 وظيفة التي 

يتم عر�سه��ا كل �سنة يف خمتلف القطاعات 

تتطل��ب عمالة ماهرة.  وبذل��ك ال تبلغ ن�سبة 

املوظفن يف القطاعات االإنتاجية التون�سية 

التي لديها م�ستوى اأعل��ى من البكالوريو�س 

ال� 15 %.  وينزل هذا الرقم اإىل اأقل من ذلك 

بكث��ري يف قطاع��ات ال�سناع��ات التحويلية 

الت��ي لها قدرة حم��دودة للغاي��ة ال�ستيعاب 

َحَملة ال�سهادات اجلامعية.

وللح��د م��ن البطال��ة ب�سفة عام��ة وتلك 

التي تخ�س اأ�سحاب ال�سهادات العليا اأ�سبح 

من الالزم النظر يف نوعية النمو االقت�سادي 

اأك��رث م��ن اجل��ري وراء "معدل النم��ّو". ويف 

الواق��ع فاإن طرق االإنت��اج احلالية املرتكزة 

اأي  عل��ى الت�سدي��ر والت�سني��ع وال�سياح��ة، 

يف قطاع��ات ذات قيمة م�ساف��ة منخف�سة، 

ال حتف��ز عل��ى ا�سته��الك اأع��داد كب��رية م��ن 

الي��د العاملة املاه��رة.  اإذ اإنه وعندما تكون 

القيم��ة امل�سافة منخف�س��ة وحتى واإن كان 

من��و حجم ال�سادرات قويًا جداً فذلك ال يوؤثر 

تاأثرياً كبرياً على النمّو العام القت�ساد البالد.  

وحتى ول��و افرت�سن��ا اأن املناف�س��ة الدولية 

ت�سم��ح بنمو حجم ال�س��ادرات ف�سيوؤدي هذا 

اإىل تزاي��د الطلب عل��ى العمالة غري املاهرة؛ 

وهو ما يعني اأن تاأثري ذلك على البطالة غري 

متاأك��د.  وبعب��ارة اأخ��رى ف��اإن اإمكانية منو 

العمالة منخف�سة يف ظروف االإنتاج احلالية 

اإذ اإنه وبدون ارتفاع يف نوعية التكنولوجيا 

امل�ستعمل��ة يف القطاع��ات القائم��ة وب��دون 

ظه��ور قطاعات جدي��دة ذات قيم��ة م�سافة 

عالي��ة فمن ال�سعب خلق ما يكفي من العمل 

للعمال املهرة.

ولعبت الهج��رة حت��ى االآن دوراً �سغرياً 

ولك��ن ميك��ن اأن يك��ون موؤث��راً يف امل�ستقبل 

عل��ى تطور �سوق العم��ل يف تون�س.  االأرقام 

املعلن��ة ح��ول الهج��رة التون�سي��ة الر�سمية 

منخف�س��ة من حي��ث االأرق��ام املطلقة ففي 

�سن��ة 2007 كان �س��ايف الهجرة 14350 

الق��وة  م��ن   % 0.4 ح��واىل  اأي  �سخ�س��ًا 

.  ومع ذلك ميكن اأن نالحظ اأن عدداً 
5
العاملة

متزايداً من الداخل��ن اجلدد اإىل �سوق العمل 

يف ال�سن��وات االأخ��رية اأ�سبح يخ��ري الهجرة 

عل��ى البق��اء يف بلده.  ففي �سن��ة 2007 ما 

يق��رب عن 13 % من هوؤالء الوافدين اجلدد 

على �سوق ال�سغ��ل هاجروا اإىل اخلارج وهي 

ن�سب��ة مرتفعة ن�سبي��ًا.  باالإ�ساف��ة اإىل ذلك 

تغ��ريت مالم��ح املهاج��ر اإذ نالح��ظ زيادة 

كب��رية يف الذين ه��م حا�سلون عل��ى تعليم 

جامع��ي )20 % م��ن املجم��وع يف 2007 

مقابل 14 % يف عام 2006(.

هذا م��ا جع��ل بع���س ال��دول االأوروبية 

تق��رتح عل��ى الدول��ة التون�سية تنظي��م هذة 

الهج��رة اإذ وّقعت فرن�س��ا اتفاقية مع  تون�س 

"الهج��رة  اجلدي��دة  �سيا�سته��ا  اإط��ار  يف 

االنتقائي��ة" وتن���س ه��ذه االتفاقي��ة عل��ى 

متك��ن 9000 تون�س��ي م��ن احل�س��ول على 

تاأ�س��رية عم��ل �سنوي��ًا ) م��ن بينه��م 1500 

م��ن املهني��ن ال�سب��اب و1500 م��ن ذوي 

اخلرة واملوؤهلن تاأهي��اًل عاليًا واملهنين 

و1500 م��ن املوظفن و2500 من العمال 

املو�سمي��ن(.  وقب��ل ذل��ك وقع��ت اإيطالي��ا 

اتفاقي��ة يف املجال نف�سه م��ع  تون�س ميكن 

مبوجبه��ا ل��� 15000 تون�س��ي م��ن العم��ل 

لوا على عقود عمل. باإيطاليا اإذا حت�سّ
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اأهل��ي )تعلي��م اأهل��ي(: 31، 85، 93، 94، 122، 172، 173، 192، 195، 
 ،298  ،290  ،278  ،274  ،212  ،211  ،210  ،208  ،204  ،199  ،198

.302  ،299

 

باحثون: 307. 
بحار )علوم بحار(: 137. 

بحث علمى: 305، 340، 348. 
براءات اخرتاع: 55، 206، 222، 422. 

برجميات: 20، 57، 121، 142، 147، 148، 306، 323. 
بطالة: 9، 10، 11، 20، 23، 28، 30، 31، 72، 78، 79، 80، 81، 90، 92، 
 ،117  ،116  ،115  ،115  ،111  ،108  ،104  ،103  ،102  ،101  ،94  ،93
 ،316  ،258  ،257  ،153  ،226  ،187  ،140  ،135  ،124  ،123  ،122
 ،435  ،432  ،398  ،397  ،377  ،369  ،355  ،352  ،351  ،327  ،326

 .436
بعثات )تعليمية(: 188، 189، 309، 409. 

 ،434  ،244  ،240  ،213  ،212  ،211  ،210  .201  ،130 بكالوريو���س: 
 .436

ب
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بنك )البنك الدويل(: 18، 21، 28، 46، 50، 53، 57، 75، 88، 91، 122، 
 ،423 ،402 ،368 ،346 ،333 ،332 ،320 ،246 ،239 ،234 ،224 ،136

 .437
بنية حتتية: 322، 338، 339. 

بريوقراطية: 165. 
بيئ��ة: 70، 71، 74، 87، 93، 108، 110، 113، 114، 115، 117، 121، 
 ،161 ،159 ،158 ،154 ،147 ،141 ،140 ،135 ،132 ،130 ،128 ،124
 ،195  ،188  ،187  ،176  ،175  ،173  ،171  ،167  ،164  ،163  ،162
 ،245  ،236  ،227  ،226  ،224  ،222  ،221  ،220  ،217  ،216  ،204
 ،317  ،316  ،312  ،311  ،282  ،281  ،260  ،259  ،256  ،255  ،253
 ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324

.  ،414  ،411  ،401  ،400  ،398  ،395  ،394  ،388  ،380  ،376  ،355
 

تاريخ التعليم: 188، 196، 272، 257. 
تاأطري: 133، 208، 380، 383، 385، 417. 

 ،141  ،112  ،89  ،78  ،77  ،76  ،70  ،62  ،61  ،49  ،42  ،40  ،33 جت��ارة: 
 .434  ،426  ،397  ،242  ،187  ،153

جتدي��د: 49، 57، 58، 61، 62، 64، 93، 147، 153، 163، 166، 260، 
 .423  ،420  ،419  ،416  ،415  ،407  ،385  ،322  ،270

 ،162  ،161  ،159  ،158  ،154  ،147   ،141  ،132  ،124  ،20 حتدي��ات: 
 ،216 ،204 ،195 ،188 ،187 ،176 ،175 ،173 ،171 ،167 ،164 ،163
 ،255  ،253  ،245  ،236  ،227  ،226  ،224  ،222  ،221  ،220  ،217
 ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،311  ،282  ،281  ،260  ،259  ،256
 ،376  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329

 .394  ،388  ،380
تخ�ض���س )جامع��ي(: 9، 53، 113، 126، 133، 135، 141، 145، 149، 
 ،216 ،204 ،198 ،197 ،196 ،175 ،162 ،158 ،157 ،155 ،154 ،150
 ،255  ،253  ،245  ،236  ،227  ،226  ،224  ،222  ،221  ،220  ،217
 ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،311  ،282  ،281  ،260  ،259  ،256
 ،376  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329
 ،419  ،416  ،414  ،411  ،401  ،400  ،398  ،395  ،394  ،388  ،380

 .430  ،420
.377 ،353 ،242 : تدريب مهني 

ت�ضرب )تعليمي(: 71، 163، 192، 198، 280، 282، 351. 
ت�ضبيك: 164، 165، 395. 

 ،176  ،170  ،166  ،162  ،158  ،153  ،122  ،111  ،52  ،31 ت�ضريع��ات: 
 .428  ،418  ،346  ،276  ،252

 ،324  ،271  ،270  ،188  ،162  ،147  ،58  ،43  ،42  ،41  ،40 ت�ضدي��ر: 
 .435  ،434  ،416  ،397  ،331

تطوي��ر: 12، 21، 55، 57، 58، 61، 62، 64، 93، 68، 72، 75، 76، 85، 
 ،135 ،132 ،130 ،128 ،124 ،121 ،117 ،115 ،114 ،113 ،110 ،108
 ،167  ،164  ،163  ،162  ،161  ،159  ،158  ،154  ،147  ،141  ،140
 ،220  ،217  ،216  ،204  ،195  ،188  ،187  ،176  ،175  ،173  ،171
 ،259  ،256  ،255  ،253  ،245  ،236  ،227  ،226  ،224  ،222  ،221
 ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،311  ،282  ،281  ،260
 ،388  ،380  ،376  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333

 .425  ،420  ،419  ،416  ،414  ،411  ،401  ،400  ،398  ،395  ،394
 ،64  ،57  ،55  ،35  ،30  ،23  ،22  ،21  ،19  ،13  ،12  ،11  ،10  ،9 تعلي��م: 
 ،83  ،82  ،81  ،80  ،79  ،78  ،78  ،77  ،76  ،75  ،74  ،73  ،72  ،71  ،70
 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84
 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100
 ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127
 ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156
 ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267
 ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278
 ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289
 ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336

 .385  ،379  ،369  ،363  ،362
تعليم )عن بعد(: 9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 
 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،64
 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84
 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100
 ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127
 ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156
 ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267
 ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278
 ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289
 ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336

 .385  ،379  ،369  ،363  ،362
تعلي��م ابتدائ��ي: 9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 
 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،64
 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84
 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100
 ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127
 ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156
 ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267
 ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278
 ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289
 ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336

 .385  ،379  ،369  ،363  ،362
 ،57 ،55 ،35 ،30 ،23 ،22 ،21 ،19 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 : تعليم ثانوي 
 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،64
 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84
 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100
 ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127
 ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156
 ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267
 ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278
 ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289
 ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336

.385  ،379  ،369  ،363  ،362
تعليم جامعي )عال(: 9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 
 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،64 ،57
 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83
 ،118  ،117  ،116  ،115  ،114  ،105  ،104  ،13  ،102  ،101  ،100  ،99

ت
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 ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127  ،121
 ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154
 ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262
 ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278  ،277
 ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289  ،288
 ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335

 .385  ،379  ،369  ،363  ،362  ،361
تعلي��م م�ضتم��ر: 9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 
 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،64
 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84
 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100
 ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127
 ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156
 ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267
 ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278
 ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289
 ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336

 .385  ،379  ،369  ،363  ،362
تقني��ة )تكنولوجي��ا(: 121، 127، 131، 132، 136، 139، 140، 141، 
 ،173 ،166 ،165 ،164 ،163 ،141 ،157 ،156 ،154 ،152 ،149 ،146
 ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175
 ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278  ،277  ،276  ،275
 ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289  ،288  ،287  ،286
 ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333

 .385  ،379  ،369  ،363  ،362  ،361  ،360  ،359
تقيي��م:32، 35، 55، 57، 64، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 
 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78
 ،114  ،105  ،104  ،13  ،102  ،101  ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94
 ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127  ،121  ،118  ،117  ،116  ،115
 ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141
 ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166
 ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278  ،277  ،276  ،275  ،274  ،273
 ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284
 ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329
 ،395  .385  ،379  ،369  ،363  ،362  ،361  ،360  ،359  ،358  ،357

 .426  ،424  ،423  ،420  ،416  ،414  ،405  ،403
تكنولوجي��ا )تقني��ة(: ، 20، 23، 28، 30، 31، 72، 78، 79، 80، 81، 90، 
 ،116  ،115  ،115  ،111  ،108  ،104  ،103  ،102  ،101  ،94  ،93  ،92
 ،258  ،257  ،153  ،226  ،187  ،140  ،135  ،124  ،123  ،122  ،117
 ،432  ،398  ،397  ،377  ،369  ،355  ،352  ،351  ،327  ،326  ،316

 .436  ،435
 ،205  ،203  ،187  ،175  ،167  ،166  ،163  ،159  ،149  ،113 تكوي��ن: 
 ،416 ،414 ،409 ،407 ،385 ،379 ،374 ،340 ،246 ،227 ،224 ،213

 .426  ،425
متدر�س: 73، 77، 84، 95، 96، 97، 101، 372، 382. 

متوي��ل: ، 63، 93، 68، 72، 75، 76، 85، 108، 110، 113، 114، 115، 
 ،158 ،154 ،147 ،141 ،140 ،135 ،132 ،130 ،128 ،124 ،121 ،117
 ،187  ،176  ،175  ،173  ،171  ،167  ،164  ،163  ،162  ،161  ،159
 ،227  ،226  ،224  ،222  ،221  ،220  ،217  ،216  ،204  ،195  ،188
 ،348  ،347  ،346  ،338  ،337  ،324  ،309  ،293  ،272  ،247  ،236

 .431  ،429  ،428  ،419  ،411  ،389  ،388  ،349
تناف�ضي��ة: 9، 12، 19، 20، 21، 32، 37، 38، 40، 49، 50، 52، 53، 54، 
 ،147 ،146 ،140 ،132 ،118 ،116 ،113 ،108 ،75 ،67 ،59 ،58 ،55
 ،220  ،216  ،195  ،193  ،174  ،173  ،172  ،171  ،169  ،159  ،158
 ،336  ،334  ،329  ،323  ،322  ،321  ،320  ،319  ،312  ،302  ،256
 ،419  ،418  ،416  ،379  ،358  ،355  ،354  ،351  ،350  ،345  ،340

 .،430  ،429  ،424  ،423  ،422
 ،64  ،57  ،55  ،35  ،30  ،23  ،22  ،21  ،19  ،13  ،12  ،11  ،10  ،9 تنمي��ة: 
 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70
 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85
 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101
 ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131
 ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157
 ،278  ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268
 ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279
 ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312
 ،362  ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338
 ،415  ،412  ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369  ،363

 .435  ،431  ،429  ،426  ،424  ،418
تنمي��ة اإقت�ضادي��ة:  9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 
 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،64 ،57
 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83
 ،118  ،117  ،116  ،115  ،114  ،105  ،104  ،13  ،102  ،101  ،100  ،99
 ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127  ،121
 ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154
 ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262
 ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278  ،277
 ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289  ،288
 ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335
 ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369  ،363  ،362  ،361

 .435  ،431  ،429  ،426  ،424  ،418  ،415  ،412
تنمي��ة امل��وارد الب�ضري��ة:  9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 
 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70 ،64 ،57 ،55
 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82
 ،117  ،116  ،115  ،114  ،105  ،104  ،13  ،102  ،101  ،100  ،99  ،98
 ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127  ،121  ،118
 ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152
 ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189
 ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279  ،278  ،277  ،276
 ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289  ،288  ،287
 ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334
 ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369  ،363  ،362  ،361  ،360

 .435  ،431  ،429  ،426  ،424  ،418  ،415  ،412  ،411
توط��ن )التكنولوجيا(: 151، 159، 162، 219، 235، 254، 255، 257، 

 .282
 ،110  ،108  ،101  ،94  ،82  ،64  ،63  ،55  ،52  ،38  ،22  ،21 توظي��ف: 
 ،194  ،164  ،161  ،146  ،140  ،132  ،123  ،122  ،115  ،114  ،111
 ،251  ،250  ،249  ،248  ،247  ،244  ،256  ،225  ،219  ،212  ،209
 ،228  ،227  ،224  ،218  ،217  ،216  ،282  ،257  ،256  ،255  ،254
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 ،239  ،238  ،237  ،236  ،235  ،234  ،233  ،232  ،231  ،230  ،229
 ،328  ،327  ،324  ،318  ،317  ،316  ،282  ،257  ،256  ،255  ،240

.431  ،428  ،418  ،416  ،355  ،340  ،329
 

ثروة: 11، 140، 151، 270، 321. 
ثقاف��ة: 70، 94، 117، 131، 132، 139، 149، 166، 196، 229، 251، 
 ،417  ،415  ،409  ،407  ،405  ،382  ،348  ،347  ،346  ،320  ،261

.422
 

جامع��ات: 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 64، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 
 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76
 ،104  ،13  ،102  ،101  ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94  ،93  ،92  ،91
 ،139 ،136 ،132 ،131 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105
 ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140
 ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165
 ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،274  ،273  ،272
 ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،289
 ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336
 ،412  ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369  ،363  ،362

.435  ،431  ،429  ،426  ،424  ،418  ،415
جوائز: 113، 114، 195، 309.

 

حا�ض��وب )حا�ضوبي��ة(: 74، 87، 99، 148، 149، 154، 157، 167، 194، 
 .306  ،274

 ،167  ،135  ،132  ،128  ،122  ،121  ،111  ،110  ،62  ،61 حا�ضن��ات: 
 ،414 ،413 ،412 ،411 ،349 ،251 ،245 ،225 ،234 ،223 ،222 ،219

 .429  ،427  ،422
حداثة: 58، 166، 187، 210، 237، 256. 

حرية: 346. 
حقوق: 66، 109، 155، 157، 273، 389، 426، 427، 428، 431.

 ،405  ،404  ،378  ،335  ،321  ،167  ،164  ،138  ،109  ،68 حواف��ز: 
 .428  ،424  ،418  ،416

حوكمة: 250، 324، 337، 345، 346، 347، 394، 412.
 

خ��راء: 10، 21، 117، 133، 141، 142، 143، 144، 145، 148، 152، 
 .425  ،420  ،343  ،337  ،274  ،246  ،168  ،158

خدم��ات: 20، 23، 30، 35، 55، 57، 64، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 

 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77
 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92
 ،140 ،139 ،136 ،132 ،131 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114
 ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141
 ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166
 ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،274  ،273
 ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312
 ،362  ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338
 ،415  ،412  ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369  ،363

 .428  ،427  ،424  ،418
خط��ة )خم�ضي��ة(: 13، 21، 117، 133، 141، 142، 143، 144، 145، 
 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،262 ،168 ،158 ،152 ،148
 ،337  ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،274

.428  ،427  ،426  ،425  ،420  ،343
خطة تنموية: 13، 21، 117، 133، 141، 142، 143، 144، 145، 148، 
 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،262 ،168 ،158 ،152
 ،343  ،337  ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281

.428  ،427  ،426  ،425  ،420
 

درا�ض��ة )اأ�ضالي��ب(: 10، 21، 117، 133، 141، 142، 143، 144، 145، 
 .425  ،420  ،343  ،337  ،274  ،246  ،168  ،158  ،152  ،148

 ،240  ،238  ،201  ،199  ،163  ،157  ،156  ،114  ،113  :86 دكت��وراه: 
 .416  ،383  ،381  ،380  ،379  ،248  ،247

دوريات: 13، 150، 171، 206، 330. 
.272 ،229 ،135 ،40 ،39 : دين )ديون( 

راأ�س مال: 164، 319. 
ريا���س الأطف��ال: 73، 189، 195، 233، 276، 277، 278، 288، 339، 

.357  ،356  ،354
ريا�ضيات )علوم(: 12، 86، 87، 99، 100، 149، 164، 193، 198، 290، 

.408  ،374  ،373  ،337  ،314
 

زراع��ة: 30، 35، 55، 57، 64، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 
 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78
 ،114  ،105  ،104  ،13  ،102  ،101  ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94
 ،141 ،140 ،139 ،136 ،132 ،131 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115
 ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149  ،146
 ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،173
 ،312  ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،274
 ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316
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 ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94  ،93  ،92  ،91  ،90  ،89  ،88  ،87  ،86
 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101
 ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131
 ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157
 ،278  ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268
 ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279
 ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312
 ،362  ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338
 ،415  ،412  ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369  ،363

 .435  ،431  ،429  ،426  ،424  ،418
 ،404  ،403  ،213  ،211  ،206  ،176  ،174  ،162  ،132  ،67 �ضراك��ات: 

 .429
 ،78  ،77  ،76  ،75  ،74  ،73  ،72  ،71  ،70  ،64  ،57  ،55  ،52 �ضرك��ات: 
 ،92  ،91  ،90  ،89  ،88  ،87  ،86  ،85  ،84  ،83  ،82  ،81  ،80  ،79  ،78
 ،105  ،104  ،13  ،102  ،101  ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94  ،93

 .116  ،115  ،114
�ضركات عائلية: 58. 

 ،152  ،148  ،145  ،144  ،143  ،142  ،141  ،133  ،117  ،21 �ضواط��ئ: 
 ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،168  ،158
 ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،274  ،273

 .317  ،316  ،312
 ،74  ،73  ،72  ،71  ،70  ،64  ،57  ،55  ،35  ،30 اجتماعي��ة:3،  �ض��وؤون 
 ،88  ،87  ،86  ،85  ،84  ،83  ،82  ،81  ،80  ،79  ،78  ،78  ،77  ،76  ،75
 ،102  ،101  ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94  ،93  ،92  ،91  ،90  ،89
 ،132 ،131 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13
 ،163 ،141 ،157 ،156 ،154 ،152 ،149 ،146 ،141 ،140 ،139 ،136
 ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164

 .272  ،271

 ،77  ،76  ،75  ،74  ،73  ،72  ،71  ،70  ،64  ،57  ،55  ،35  ،30 �ض��ادرات: 
 ،91  ،90  ،89  ،88  ،87  ،86  ،85  ،84  ،83  ،82  ،81  ،80  ،79  ،78  ،78
 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92
 ،140 ،139 ،136 ،132 ،131 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114
 ،166 ،165 ،164 ،163 ،141 ،157 ،156 ،154 ،152 ،149 ،146 ،141
 ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،173
 ،312  ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،274

 .333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316
�ضح��ة: 61، 62، 110، 111، 121، 122، 128، 132، 135، 167، 219، 
 ،414  ،413  ،412  ،411  ،349  ،251  ،245  ،225  ،234  ،223  ،222

 .429  ،427  ،422
�ضح��راء: 121، 122، 128، 132، 135، 167، 219، 222، 223، 234، 

 .431  ،429  ،426  ،424  ،418  ،349  ،251  ،245  ،225
�ض��راع: 70، 94، 117، 131، 132، 139، 149، 166، 196، 229، 251، 
 ،417  ،415  ،409  ،407  ،405  ،382  ،348  ،347  ،346  ،320  ،261

 .422
 ،75  ،74  ،73  ،72  ،71  ،70  ،64  ،57  ،55  ،35  ،30  ،23  ،22 �ضناع��ة: 
 ،89  ،88  ،87  ،86  ،85  ،84  ،83  ،82  ،81  ،80  ،79  ،78  ،78  ،77  ،76

 ،363  ،362  ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352
 .41  ،412  ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369

زمالة )درجة علمية(: 199.
 

�ضك��ان: 13، 21، 117، 133، 141، 142، 143، 144، 145، 148، 152، 
 ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175    ،168  ،158
 ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،274  ،273
 ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312
 ،362  ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338
 ،415  ،412  ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369  ،363

.436   ،418
�ضلع: 11، 12، 26، 40، 41، 42، 43، 53، 109، 144، 145، 321، 349. 

�ض��وق: 9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 64، 70، 
 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71
 ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94  ،93  ،92  ،91  ،90  ،89  ،88  ،87  ،86
 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101
 ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131
 ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157
 ،278  ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268
 ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279
 ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312
 ،362  ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338
 ،415  ،412  ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369  ،363

 .435  ،431  ،429  ،426  ،424  ،418
�ضوق العمل : 9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 64، 
 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70
 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85
 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101
 ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131
 ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157
 ،278  ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268
 ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،280  ،279
 ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312
 ،362  ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353  ،352  ،338
 ،415  ،412  ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379  ،369  ،363

 .435  ،431  ،429  ،426  ،424  ،418
 ،210  ،165  ،163  ،147  ،141  ،121  ،112  ،80  ،72  ،70  ،43 �ضياح��ة: 

 .435
�ضيا�ضة علمية )بحثية(: 127، 135، 139، 154، 160، 170، 216، 343، 

 .354
�ضيا�ضة وطنية: 127، 135، 139، 154، 160، 170، 216، 343، 354.

 

�ضباب: 9، 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 64، 70، 
 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71

�س
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 ،13  ،102  ،101  ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95  ،94  ،93  ،92  ،91  ،90
 ،136 ،132 ،131 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104
 ،164 ،163 ،141 ،157 ،156 ،154 ،152 ،149 ،146 ،141 ،140 ،139
 ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165
 ،282  ،281  ،280  ،279  ،278  ،277  ،276  ،275  ،274  ،273  ،272

 .284  ،283
�ضن��دوق )ال�ضن��دوق ال�ضوري لتنمية الري��ف(:  94، 95، 96، 97، 98، 99، 
 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100
 ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127
 ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156

 .270  ،269  ،268  ،267

�ضم��ان اجتماع��ي: 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102، 
 ،131  ،127  ،121  ،118  ،117  ،116  ،115  ،114  ،105  ،104  ،13
 ،157  ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132

 .166  ،165  ،164  ،163  ،141
�ضم��ان اجل��ودة: 74، 87، 99، 148، 149، 154، 157، 167، 194، 274، 

  .306

طاقة : 68، 109، 138، 164، 167، 321، 335، 378، 404، 405، 416، 
  .428  ،424  ،418

طاق��ة متج��ددة: 68، 109، 138، 164، 167، 321، 335، 378، 404، 
  .428  ،424  ،418  ،416  ،405

طاق��ة نووي��ة )ذري��ة(: 68، 109، 138، 164، 167، 321، 335، 378، 
  .428  ،424  ،418  ،416  ،405  ،404

ط��ب )علوم طبي��ة(: 61، 62، 110، 111، 121، 122، 128، 132، 135، 
 ،412  ،411  ،349  ،251  ،245  ،225  ،234  ،223  ،222  ،219  ،167

 .429  ،427  ،422  ،414  ،413

عائدات: 13، 21، 117، 133، 141، 142، 143، 144، 145، 148، 152، 
 ،281 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،262 ،168 ،158
 ،420  ،343  ،337  ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282

 .428  ،427  ،426  ،425
العر�س والطلب: 58، 166، 187، 210، 237، 256. 

علوم: 30، 35، 55، 57، 64، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 78، 
 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79
 ،115  ،114  ،105  ،104  ،13  ،102  ،101  ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95
 ،146 ،141 ،140 ،139 ،136 ،132 ،131 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116
 ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149
 ،274  ،273  ،272  ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175

 ،316  ،312  ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281
 ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324  ،317
 ،369  ،363  ،362  ،361  ،360  ،359  ،358  ،357  ،356  ،355  ،353
 ،424  ،418  ،415  ،412  ،411  ،403  ،402  ،394  ،386  ،385  ،379

.435  ،431  ،429  ،426
عل��وم تطبيقي��ة: 114، 115، 116، 117، 118، 121، 127، 131، 132، 
 ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140  ،139  ،136
 ،281  ،280  ،279  ،278  ،277  ،276  ،275  ،166  ،165  ،164  ،163

 284  ،283  ،282
عم��ال: 70، 94، 117، 131، 132، 139، 149، 166، 196، 229، 251، 
 ،417  ،415  ،409  ،407  ،405  ،382  ،348  ،347  ،346  ،320  ،261

 .422
 ،274  ،194  ،167  ،157  ،154  ،149  ،148  ،99  ،87  ،74 عمال��ة: 

   .306
عوملة: 58، 166، 187، 210، 237، 256.  

 ،154  ،150  ،149  ،145  ،141  ،135  ،133  ،126  ،113  ،53  ،9 غ��ذاء: 
 ،217  ،216  ،204  ،198  ،197  ،196  ،175  ،162  ،158  ،157  ،155
 ،256  ،255  ،253  ،245  ،236  ،227  ،226  ،224  ،222  ،221  ،220
 ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،311  ،282  ،281  ،260  ،259
 ،380  ،376  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332
 ،420  ،419  ،416  ،414  ،411  ،401  ،400  ،398  ،395  ،394  ،388

  .430
غرف��ة )غرفة التج��ارة وال�ضناع��ة(: 12، 21، 55، 57، 58، 61، 62، 64، 
 ،121  ،117  ،115  ،114  ،113  ،110  ،108  ،85  ،76  ،75  ،72  ،68  ،93

 ،147  ،141  ،140  ،135  ،132  ،130  ،128  ،124

 ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140 فج��وة: 
 ،282  ،281  ،280  ،279  ،278  ،277  ،276  ،275  ،166  ،165  ،164

 .284  ،283
فر���س: 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 
 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96
 ،146  ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127  ،121  ،118  ،117
 ،173  ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149

 .268  ،267  ،262  ،189  ،175
فر���س عم��ل: 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 
 ،115  ،114  ،105  ،104  ،13  ،102  ،101  ،100  ،99  ،98  ،97  ،96  ،95
 ،141  ،140  ،139  ،136  ،132  ،131  ،127  ،121  ،118  ،117  ،116
 ،166  ،165  ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149  ،146

  .268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،173
فق��ر )الفق��ر(: 16، 21، 117، 133، 141، 142، 143، 144، 145، 148، 
 ،274 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،262 ،168 ،158 ،152

 .289  ،283  ،282  ،281
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فن��ون جميل��ة: 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 64، 
 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،70
 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85
 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،103 ،102 ،101

 .139  ،136  ،132  ،131

ق�ض��ر العل��وم )تون���س(: 369، 379، 385، 386، 394، 402، 403، 411، 
 .435  ،431  ،429  ،426  ،424  ،418  ،415  ،412

قط��اع اأعم��ال: 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 64، 70، 71، 72، 73، 74، 
 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75
 ،104 ،13 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90
 ،139 ،136 ،132 ،131 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105
 ،164  ،163  ،141  ،157  ،156  ،154  ،152  ،149  ،146  ،141  ،140
 ،271  ،270  ،269  ،268  ،267  ،262  ،189  ،175  ،173  ،166  ،165

 .281  ،274  ،273  ،272
قط��اع خا���س: 30، 35، 55، 57، 64، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 
 ،91  ،90  ،89  ،88  ،87  ،86  ،85  ،84  ،83  ،82  ،81  ،80  ،79  ،78  ،78

 93  ،92
قطاع عام: 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 64، 70، 71، 
 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72
 ،101 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،87
 ،131 ،127 ،121 ،118 ،117 ،116 ،115 ،114 ،105 ،104 ،103 ،102

 136  ،132
ق��وى عامل��ة: 10، 11، 12، 13، 19، 21، 22، 23، 30، 35، 55، 57، 64، 

 .74  ،73  ،72  ،71  ،70

كت��اب: 28، 71، 74، 87، 93، 108، 110، 113، 114، 115، 117، 121، 
 ،161 ،159 ،158 ،154 ،147 ،141 ،140 ،135 ،132 ،130 ،128 ،124

 ،195  ،188  ،187  ،176  ،175  ،173  ،171  ،167  ،164  ،163  ،162
 ،245  ،236  ،227  ،226  ،224  ،222  ،221  ،220  ،217  ،216  ،204
 ،317  ،316  ،312  ،311  ،282  ،281  ،260  ،259  ،256  ،255  ،253

 .335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324
كفال��ة )كف��الت(: 13، 21، 117، 133، 141، 142، 143، 144، 145، 
 ،273 ،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،262 ،168 ،158 ،152 ،148
 ،337  ،289  ،288  ،287  ،286  ،285  ،284  ،283  ،282  ،281  ،274

 .427  ،427  ،426  ،425  ،420  ،343
 ،141  ،135  ،133  ،126  ،113  ،53  ،9 اأو تدري�ضي��ة(:  ك��وادر )تعليمي��ة 
 ،198 ،197 ،196 ،175 ،162 ،158 ،157 ،155 ،154 ،150 ،149 ،145
 ،245  ،236  ،227  ،226  ،224  ،222  ،221  ،220  ،217  ،216  ،204
 ،317  ،316  ،312  ،311  ،282  ،281  ،260  ،259  ،256  ،255  ،253
 ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329  ،327  ،324
 ،414  ،411  ،401  ،400  ،398  ،395  ،394  ،388  ،380  ،376  ،355

  .431  ،420  ،419  ،416
 ،149  ،145  ،141  ،135  ،133  ،126  ،113  ،83  ،16 التج��ارى:  املي��زان 
 ،216 ،204 ،198 ،197 ،196 ،175 ،162 ،158 ،157 ،155 ،154 ،150
 ،255  ،253  ،245  ،236  ،227  ،226  ،224  ،222  ،221  ،220  ،217
 ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،311  ،282  ،281  ،260  ،259  ،256
 ،376  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332  ،329
 ،419  ،416  ،414  ،411  ،401  ،400  ،398  ،395  ،394  ،388  ،380

  .422  ،420
الن��اجت املحل��ي: 19، 56، 123، 126، 133، 135، 141، 145، 149، 150، 
 ،217 ،216 ،204 ،198 ،197 ،196 ،175 ،162 ،158 ،157 ،155 ،154
 ،256  ،255  ،253  ،245  ،236  ،227  ،226  ،224  ،222  ،221  ،220
 ،329  ،327  ،324  ،317  ،316  ،312  ،311  ،282  ،281  ،260  ،259
 ،380  ،376  ،355  ،353  ،352  ،338  ،336  ،335  ،334  ،333  ،332
 ،420  ،419  ،416  ،414  ،411  ،401  ،400  ،398  ،395  ،394  ،388

  .431

يون�ضكو: 72، 88، 139، 191، 196، 278، 288، 290،  

ق
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الأ�ضواق امل�ضتهدفة

عنا�ضر تعيق البتكار
م�ضادر املعلومات حول التقدم التكنولوجي

التعاون يف �ضبيل التجديد والبتكار

اجلزء الأول-  التنمية الجتماعية والقت�ضادية يف الأردن ولبنان و�ضوريا
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براءات الخرتاع
�ضهادات اجلودة

مالحظات ختامية

حالة الأردن
مقّدمة

فر�س التعّلم والرقّي بامل�ضتوى التعليمي لل�ضكان
جودة التعليم

بنية �ضوق العمل
العمالة الوافدة والهجرة

البطالة
مالحظات ختامية

حالة لبنان
فر�س التعّلم والرقّي بامل�ضتوى التعليمي لل�ضكان

جودة التعليم
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جودة خمرجات التعليم
مواءمة التعليم والتعلم مع احتياجات التنمية

بنية �ضوق العمل

اجلزء الثاين؛ التعليم والتنمية يف العقد الأّول من القرن احلادي والع�ضرين
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ا�ضتيعاب اخلارجن من النظام التعليمي والهجرة والبطالة
اآليات الولوج اإىل �ضوق العمل

مالحظات ختامية
حالة �ضوريا

مقّدمة
فر�س التعّلم والرقّي بامل�ضتوى التعليمي لل�ضكان

جودة التعليم
جودة املخرجات 

جودة املدخالت والعملّيات
بنية �ضوق العمل يف �ضوريا
التوظيف يف القطاع العام

انخفا�س امل�ضتوى التعليمي لقّوة العمل
القطاع القت�ضادي غري املنّظم

البطالة
مالحظات ختامية

مبادرات ملكافحة البطالة ودعم رواد الأعمال يف الأردن 
)IPARK( حا�ضنة اأعمال لتكنولوجيا املعلومات والت�ضالت

حا�ضنة الأعمال ال�ضناعية الزراعي�ة
عقبات جتابه ال�ضتثمار �ضمن حقول العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف الأردن 

مبادرات ملكافحة البطالة ودعم رواد الأعمال يف لبنان
كفالت

حا�ضنة التكنولوجيا اللبنانية بريتيك
برنامج اإجنازات البحوث ال�ضناعية اللبنانية )لريا(

الهجرة اإىل اخلارج والبطالة يف لبنان

اجلزء الثالث؛ برامج مكافحة البطالة وتوليد فر�س جديدة للعمل يف الأردن ولبنان و�ضوريا
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مبادرات ملكافحة البطالة ودعم رواد الأعمال يف �ضوريا
ال�ضندوق ال�ضوري لتنمية الريف )فردو�س(

حا�ضنة مركز الأعمال واملوؤ�ض�ضات
ال�ضبكة ال�ضورية حلا�ضنات تقانة املعلومات والت�ضالت

مالحظات ختامية

موؤ�ض�ضات و�ضيا�ضة العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف الأردن 
دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يف الأردن خالل العقود الثالثة املا�ضية

�ضيا�ضة وا�ضرتاتيجية العلوم والتكنولوجيا والإبداع )2017-2013( يف الأردن 
اأولويات البحث العلمي يف الأردن 

مالحظات ختامية
موؤ�ض�ضات و�ضيا�ضة العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف لبنان

املجل�س الوطني للبحوث العلمية
مراكز البحوث التابعة للمجل�س

�ضيا�ضة العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف لبنان
الغايات الرئي�ضة والأهداف الأ�ضا�ضية مل�ضروع �ضيا�ضة العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف لبنان

اأن�ضطة ال�ضيا�ضة
برامج البحوث ذات الأولوية

برامج تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت
م�ضادر الطاقة املتجددة
البيئة واملياه وال�ضواطئ

الزراعة والأغذية
علوم وتكنولوجيا املواد
ال�ضحة والعلوم الطبية

حت�ضن بيئة البحوث

اجلزء الرابع؛ موؤ�ض�ضات و�ضيا�ضة العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف الأردن ولبنان و�ضوريا
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مالحظات ختامية
موؤ�ض�ضات و�ضيا�ضات العلوم والتكنولوجيا يف �ضوريا

الهيئات واملراكز العلمية البحثية يف �ضوريا
املعهد العايل للعلوم التطبيقّية والتكنولوجيا

هيئة الطاقة الذرية ال�ضورية
مراكز البحوث الزراعية يف �ضوريا

الهيئة العليا للبحث العلمي
البحوث يف جامعة دم�ضق

وحدات البحث ومراكز التميز يف جامعة دم�ضق
اأبحاث املاج�ضتري والدكتوراه امل�ضجلة واملنجزة يف اجلامعة

املحاور البحثية ال�ضرتاتيجية املقرتحة لالأعوام الثالثة القادمة
�ضيا�ضة العلوم والتكنولوجيا والبتكار يف �ضوريا

اخلطط اخلم�ضية واأن�ضطة البحث والتطوير
م�ضروع �ضيا�ضة العلوم والتكنولوجيا والبتكار

مرتكزات م�ضروع ال�ضيا�ضة وغاياته
ت�ضميم امل�ضروع واآليات العمل

نقاط القوة وال�ضعف يف املنظومة الوطنية
حتديات وفر�س جتابه املنظومة الوطنية

تطوير الت�ضريعات والأنظمة ومتويل البنى املوؤ�ض�ضية
اأن�ضطة البحث والتطوير خدمة للتنمية القطاعية

تنفيذ ال�ضيا�ضة الوطنية
مالحظات ختامية

اخلامتة
امللحق
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التعليم يف اململكة العربية ال�ضعودية
�ضريورة التطور

التعليم العام يف اململكة العربية ال�ضعودية
مراحل التعليم العام واأنواعه وبع�س موؤ�ضراته النوعية

اأوجه الق�ضور يف التعليم العام جتاه �ضوق العمل
التعليم العايل يف اململكة العربية ال�ضعودية:

مقدمة:
التعليم العايل للقرن احلادي والع�ضرين وق�ضاياه

اأمناط، ودرجات التعليم العايل، واأعداد الطالب، وجمالت الدرا�ضة
اأ�ضاليب الدرا�ضة يف التعليم العايل ال�ضعودي

الإنفاق على التعليم العايل
تطوير التعليم العايل

بع�س املوؤ�ضرات النوعية عن اأداء التعليم العايل
التعليم العايل و�ضوق العمل

منظومة التعليم والتدريب الفني والتقني واملهني يف اململكة العربية ال�ضعودية
الكليات التقنية

املعاهد العليا التقنية للبنات
التدريب التقني واملهني الأهلي

املعاهد والرامج التدريبية امل�ضرتكة
املعاهد ال�ضحية الأهلية

التعليم ال�ضحي احلكومي
التعليم ال�ضحي الأهلي

كليات املجتمع

التكامل املفقود بن التعليم والبحث العلمي و�ضوق العمل والتنمية
يف اململكة العربية ال�ضعودية والإمارات العربية املتحدة

اأوًل: اململكة العربية ال�ضعودية  
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املعاهد التابعة للهيئة امللكية للجبيل وينبع
كلية اجلبيل ال�ضناعية

معهد اجلبيل التقني
حتليل خمرجات قطاعي التعليم والتدريب املهني وتطويره

البحث العلمي
مقدمة

منطلقات واأهداف ال�ضيا�ضة الوطنية للعلوم والتقنية يف اململكة العربية ال�ضعودية
الإنفاق العام على البحث العلمي يف اململكة العربية ال�ضعودية

الرامج الرئي�ضة للخطة اخلم�ضية الأوىل املو�ضعة للعلوم والتقنية والبتكار اجلاري 
تنفيذها

برنامج التقنيات ال�ضرتاتيجية
برنامج قدرات البحث العلمي والتطوير التقني والبتكار

برنامج نقل وتوطن وتطوير التقنية والبتكار
برنامج البنى الأ�ضا�ضية ملجتمع املعرفة

برنامج تنمية املوارد الب�ضرية للعلوم والتقنية والبتكار
برنامج تنويع وتطوير وتعزيز م�ضادر الدعم املايل

برنامج تطوير اأنظمة العلوم والتقنية والبتكار
برنامج تطوير الهياكل املوؤ�ض�ضية للعلوم والتقنية والبتكار

اآليات ا�ضتثمار خمرجات البحث العلمي لتوليد فر�س عمل يف اجلامعات واملوؤ�ض�ضات البحثية
التعليم العايل

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
مركز التنمية ال�ضناعية باجلبيل

�ضوق العمل يف اململكة العربية ال�ضعودية

التعليم يف الإمارات العربية املتحدة

ثانيًا: الإمارات العربية املتحدة
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255
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مقدمة تاريخية
التعليم العام يف دولة الإمارات العربية املتحدة   

موؤ�ضرات اإح�ضائية عن منو التعليم العام
تطوير التعليم العام يف دولة الإمارات العربية املتحدة

الإنفاق على التعليم العام يف الإمارات العربية املتحدة وموؤ�ضرات اأخرى: 
التعليم العايل يف دولة الإمارات العربية املتحدة

منظومة التعليم والتدريب املهني
كليات التقنية العليا

معاهد التعليم والتدريب املهني
معهد اأبو ظبي للتعليم والتدريب املهني

معهد ال�ضارقة للعلوم والتكنولوجيا
معهد اجلزيرة للعلوم والتكنولوجيا
معهد اجلاهلي للعلوم والتكنولوجيا

معهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا
معهد الريف لالإمداد والتكنولوجيا التطبيقية

مركز التعليم والتطوير املهني
املدر�ضة الثانوية الفنية

معهد التكنولوجيا التطبيقية
ثانويات التكنولوجيا التطبيقية

الأكادمييات:
مدار�س التعليم 

برنامج الإمارات لتطوير الأطر الوطنية وجمل�س اأبو ظبي للتعليم
البحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة

البحث العلمي والتطوير التقني و�ضوق العمل يف الإمارات
�ضوق العمل يف الإمارات العربية املتحدة

معوقات جناح �ضيا�ضات الدولة يف تقلي�س معدلت البطالة
خال�ضة عامة
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مقدم��ة
العراق: البيئة احلا�ضنة ملنظومة التعليم

الرتكيبة ال�ضكانية للعراق
املوؤ�ضرات القت�ضادية للبالد

قراءة موجزة لتاريخ التعليم يف العراق
بدايات النظام التعليمي � الأ�ضا�ضي يف العراق

بدايات التعليم العايل بالعراق
مراجعة حتليلية للنظام التعليمي � الأ�ضا�ضي املعا�ضر يف العراق

هيكلة نظام التعليم الأ�ضا�ضي والثانوي
ريا�س الأطفال يف العراق

التعليم الأ�ضا�ضي يف العراق
واقع التعليم الثانوي

التعليم املهني � الثانوي
معاهد اإعداد املعلمن والفنون اجلميلة

مراجعة جودة التعليم الأ�ضا�ضي والثانوي يف العراق
الكوادر التدري�ضية يف التعليم الأ�ضا�ضي والثانوي

املناهج الدرا�ضية يف النظام التعليمي الأ�ضا�ضي والثانوي
البنية التحتية � التعليمية واملعدات املتوفرة باملدار�س

م�ضتويات النفاق على التعليم بالعراق
مراجعة واقع التعليم � العايل املعا�ضر

هيكلة موؤ�ض�ضات التعليم العايل والبحث العلمي وعنا�ضرها
الكوادر التدري�ضية � الأكادميية

مراجعة عنا�ضر جودة التعليم اجلامعي

منظومة التعليم يف العراق واإنعكا�ضاتها على التنمية:
الواقع، التحديات وم�ضار الت�ضحيح
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تراتبية اجلامعات العراقية عومليًا
حجم اإقبال الطلبة على موؤ�ض�ضات التعليم العايل

نتائج العملية التعليمية
الإنتاج العلمي يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل والبحث العلمي

اأن�ضطة مراكز البحث العلمي
دور منظومة التعليم يف ت�ضكيل معامل �ضوق العمل بالعراق

التعليم ودوره يف التنمية الب�ضرية للقوى العاملة
جودة املوارد الب�ضرية العراقية

م�ضتويات انت�ضار الأمية يف �ضريحة ال�ضباب
جودة التعليم الثانوي

التخ�ض�ضات الأكادميية التي يقبل عليها الطلبة
خ�ضائ�س �ضوق العمل بالعراق

اأهم التحديات التي تواجه النظام التعليمي � العراقي
حتديات خارجية � عوملية

تيار العوملة
اإرها�ضات جمتمع املعرفة وحتدياته

حتديات خارجية � وطنية
البيئة القت�ضادية والجتماعية � العراقية

ظاهرة البطالة وتداعياتها
التحديات التي تواجه �ضوق العمل العراقي

حتديات داخلية
العقبات التي تعرت�س التعليم الأ�ضا�ضي والثانوي

العقبات التي تعرت�س التعليم العايل والبحث العلمي
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138 �ضكل 4 - 4 خمرجات البحوث املدعومة من قبل املجل�س الوطني للبحوث يف لبنان للفرتة 2007-2013 
 �ض��كل 4 - 5 ت��وّزع امل�ضاري��ع الت��ي يدعمها املجل���س يف م�ضمار العل��وم الأ�ضا�ضية والهند�ضي��ة على جامعات لبنان خ��الل ال�ضنوات 

 2007-2011139

155 �ضكل 4 - 6 توّزع وحدات البحث العاملة يف كليات جامعة دم�ضق على الخت�ضا�ضات 
156 �ضكل 4 - 7 خمرجات جامعة دم�ضق من البحوث العلمية املن�ضورة داخل �ضوريا وخارجها يف العام 2010 

156 �ضكل 4 - 8 اأبحاث املاج�ضتري املنجزة وامل�ضجلة بح�ضب الخت�ضا�ضات العلمية يف جامعة دم�ضق العام 2010 
156 �ضكل 4 - 9 اأبحاث الدكتوراه املنجزة وامل�ضجلة بح�ضب الخت�ضا�ضات العلمية يف جامعة دم�ضق العام 2010 
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157 �ضكل 4 - 10 توّزع حماور البحوث املقرتحة من اأجل الأعوام 2013-2011 يف جامعة دم�ضق على جمالت الخت�ضا�س
190�ضكل 4  ن�ضبة التالميذ اإىل املعلمن يف دول اخلليج

199�ضكل 12 ن�ضب الطالب ال�ضعودين امل�ضتجدين بح�ضب التخ�ض�ضات اجلامعية يف العام 2011
200�ضكل 14 ن�ضب الطالب ال�ضعودين امل�ضتجدين بح�ضب م�ضتوى التعليم )العام 2011(

202�ضكل 18 ن�ضبة الإنفاق العام على التعليم من الناجت املحلي يف دول اخلليج
206�ضكل )21(ت�ضنيف املبتعثن ال�ضعودين للخارج بح�ضب جمالت التخ�ض�س

KEI 236�ضكل )36( ترتيب الدول العربية يف موؤ�ضر القت�ضاد املعريف
242�ضكل )42( توّزع الطالب والطالبات على التخ�ض�ضات املختلفة يف كليات التقنية العليا يف الإمارات

249�ضكل )43( جودة املوؤ�ض�ضات البحثية يف دول اخلليج العربي 
253�ضكل )44 - اأ( معدلت البطالة العربية عام 2012م. يف دول اخلليج العربي مقارنة ببع�س الدول

255�ضكل )47( ن�ضبة البطالة يف دول اخلليج العربي
277�ضكل )9( � موؤ�ضرات رئي�ضة عن مدار�س ريا�س الأطفال يف العراق 2004 – 2012

280�ضكل )13( � موؤ�ضرات رئي�ضة عن التعليم البتدائي )احلكومي والأهلي( يف العراق 2004 – 2012
285�ضكل )18( � موؤ�ضرات رئي�ضة عن معاهد املعلمن واملعلمات يف العراق 2004 – 2012

301�ضكل )37( مقارنة تراتبية اجلامعة الأوىل يف العراق مع دول اأخِر للعام الدرا�ضي 2010 - 2011
306�ضكل )44( ا�ضت�ضهادات الإنتاج العلمي يف العراق ودول عربية خمتارة خالل ال�ضنوات 1996 - 2011

315�ضكل )57( خارطة التخ�ض�ضات الأكادميية التي يقبل عليها الطلبة اجلامعين يف العراق

�ضكل )73( اأعداد املغرتبن ون�ضبة القوى الب�ضرية املاهرة منهم يف العراق ودول عربية خمتارة خالل الأعوام 2000 - 
2010333

375�ضكل )1( ن�ضب التوجيه يف نهاية ال�ضنة الأوىل من التعليم الثانوي 2005 /2006
375�ضكل )2( ن�ضب التوجيه يف نهاية ال�ضنة الأوىل من التعليم الثانوي 2011 / 2012 

387�ضكل )4( تطور نفقات البحث يف تون�س منذ �ضنة 2006 
391�ضكل )5( تطور خمابر ووحدات البحث منذ �ضنة 1999 

392�ضكل )6( تطور عدد املن�ضورات العلمية يف تون�س وبع�س الدول العربية والإفريقية
393�ضكل )7( عدد براءات الخرتاع امل�ضجلة يف مكتب براءات الخرتاع الأمريكي من قبل �ضخ�س اأو موؤ�ض�ضة تون�ضية

396�ضكل )8( تطور ن�ضبة منو الناجت املحلي الإجمايل لتون�س منذ ال�ضتقالل
396�ضكل )9( تطور الناجت املحلي الإجمايل للفرد من �ضنو 1980 اإىل �ضنة 2012

396�ضكل )10( ن�ضبة انفتاح القت�ضاد التون�ضي من الناجت املحلي الإجمايل
398�ضكل )10( امل�ضاهمات القطاعية للناجت املحلي الإجمايل 

399�ضكل )11( ن�ضبة الت�ضغيل يف كل قطاع اقت�ضادي 
400�ضكل )12( ن�ضبة البطالة ح�ضب امل�ضتوى الدرا�ضي

401�ضكل )13( تطور ن�ضبة ال�ضتثمار اخلارجي امل�ضتقطب من الناجت املحلي الإجمايل منذ �ضنو 1976
402�ضكل )14( تطور رقم ال�ضادرات ذات املحتوى التكنولوجي املرتفع يف الع�ضرينية الأخرية

402�ضكل )15( تطور ن�ضبة ال�ضادرات ذات املحتوى التكنولوجي املرتفع من ال�ضادرات املعملية يف الع�ضرينية الأخرية
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فهر�س الأطر 
30 اإطار   1 - 1 معّدل م�ضاركة القوى العاملة �ضمن املناطق الريفية واحل�ضرية يف �ضوريا 

33اإطار 1 - 2 ال�ضباق ال�ضوريايل بن الأجور والأ�ضعار يف �ضوريا
94اإطار 2 - 1 التوظيف يف القطاع العام يف لبنان

104اأطار 2  - 2  اأطفال �ضوريا: اجليل املهّدد بال�ضياع 
109اإطار 3 - 1 مبادرات اأردنية ملوؤازرة رواد الأعمال وموؤ�ض�ضات القطاع اخلا�س امل�ضتندة اإىل العلوم والتكنولوجيا

109اإطار 3 - 2 برنامج ت�ضغيل خريجي الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات 
110اإطار 3 - 3 امل�ضاريع التي تخّرجت من حا�ضنة الأعمال الزراعية- ال�ضناعية يف اجلامعة الأردنية 

111اإطار 3 - 4 مبادرة م�ضرف لبنان املركزي ملوؤازرة "قطاع" اقت�ضاد املعرفة اللبناين 
113اإطار 3 - 5 اأبرز املنجزات التي تو�ضل اإليها برنامج لريا والعوائق التي عاناها 

126اإطار 4 - 1 مدينة احل�ضن العلمية يف الأردن  
137اإطار 4 - 2 برامج املجل�س الوطني للبحوث العلمية يف لبنان 

139اإطار 4 - 2 - 3 م�ضاريع البحوث التي يدعمها املجل�س يف جامعات لبنان
142اإطار 4 - 3 برامج تكنولوجيا املعلومات والت�ضالت 

143اإطار 4 - 4 برامج تتناول احتياجات ال�ضناعة وقطاعات القت�ضاد 
143اإطار 4 - 5 برامج البحوث يف جمالت البيئة واملياه وال�ضواطئ 

144اإطار 4 - 6 الأن�ضطة وبرامج البحوث يف جمالت الزراعة والأغذية 
148اإطار 4 - 7 م�ضروع لتطوير برجميات مفتوحة امل�ضدر لت�ضكيل الن�ضو�س العربية اآلياً 

150اإطار 4 - 8 بع�س اأق�ضام هيئة الطاقة الذرية ال�ضورية واأن�ضطتها 
152اإطار 4 - 9 اأن�ضطة املركز العربي لدرا�ضات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة اأك�ضاد 

153اإطار 4 - 10 مهام و�ضالحيات الهيئة العليا للبحث العلمي يف �ضوريا 
164اإطار 4 - 11 نقاط القوة وال�ضعف التي تتميز بها منظومة العلوم والتكنولوجيا والبتكار ال�ضورية 

165اإطار 4 - 12 التحديات والفر�س التي تواجه منظومة العلوم والتكنولوجيا والبتكار ال�ضورية 
167اإطار 4 - 13 اللجان التي �ضي�ضند اإليها تنفيذ ال�ضيا�ضة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والبتكار

169اإطار 4 - 14 الن�ضر العلمي وحماور التميز 
379اإطار )1( اأهم م�ضاكل قطاعات الرتبية والتكوين

385اإطار )2( اأهم م�ضاكل منظومة التعليم العايل 

(PASRI) 395اإطار )3( برنامج التعاون بن الحتاد الأوروبي واجلمهورية التون�ضية
407اإطار )4( الف�ضاءات العلميةة

410اإطار )5( ق�ضر العلوم باملن�ضتري
415اإطار )6( املراكز الفنية 

416اإطار )7( الوكالة الوطنية للنهو�س بالبحث العلمي
423اإطار )8( برنامج تثمن نتائج البحث

426اإطار )9( �ضبكة ال�ضراكة للتجديد يف ميدان الن�ضيج
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الأمانة العامة: 
ال�سيد حمد العماري – الأمني العام امل�ساعد 

الدكتورة منرية الناه�ض – الأمني العام امل�ساعد

رئي�س موؤ�ّض�ضة الفكر العربي 
�ساحب ال�سّمو امللكي الأمري خالد الفي�سل بن عبدالعزيز 

ال�سيدة األفت مطلق املطلق
املهند�ض بكر حممد بن لدن

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري بندر بن خالد الفي�سل
ال�سيدة بهية احلريري

ال�سيخ جمعة املاجد
ال�سيخ جواد اأحمد بو خم�سني

ال�سيخ حمزة بهي الدين اخلويل
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خالد بن �سلطان بن 

عبد العزيز
ال�سيخ خالد بن علي الرتكي

ال�سيدة �سعاد احل�سيني اجلفايل
�سمو الأمري �سعود بن خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن عبد الرحمن 
الفي�سل

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن حممد بن 
عبداهلل الفي�سل

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن نايف بن عبد العزيز
ال�سيخ �سلمان بن حمد اآل خليفة

ال�سيخ �سالح عبد اهلل كامـل
ال�سيخ عبد الرحمن ح�سن �سربتلي

ال�سيخ عبد الرحمن بن خالد بن حمفوظ
ال�سيخ عبد العزيز بن �سعود البابطني

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري عبدالعزيز بن فهد بن 
عبد العزيز

ال�سيخ عبد العزيز بن �سليمان العفالق
ال�سيخ عبد العزيز قا�سم كانو

ال�سيخ عبد املح�سن بن عبد امللك اآل ال�سيخ
ال�سيخ عبد املق�سود حممد خوجه

الدكتور ع�سام يو�سف جناحي 
ال�سيخ علي بن �سليمان ال�سهري

الأ�ستاذ عمرو ح�سن عناين
الأ�ستاذ فوؤاد بن حممد بن ثنيان الغامن

الأمري فهد بن خالد ال�سديري
الأ�ستاذ في�سل بن عبد الرحمن اأبو نا�سف

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن عبد املجيد  بن 
عبد العزيز

ال�سيدة لبنى العليان
الأ�ستاذ حممد اأبو العينني

ال�سيخ حممد ح�سني العمودي
الأ�ستاذ حممد عبد العزيز ال�سايع

ال�سيخ حممد بن عي�سى اجلابر
الدكتور م�سلم بن علي م�سلم

الدكتور نا�سر بن اإبراهيم الر�سيد
املهند�ض جنيب اأن�ض �ساوير�ض

اأع�ضاء جمل�س الأمناء )اأبجديًا(
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