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Summary  
The challenge facing the Arab states at the present time, is how to preserve the gains they achieved 
in the sphere of human development and giving it a sustainable, by addressing the deficiencies and 
problems experienced by many of those indicators, and the future development will depend in the 
Arab world on how to tackle the obstacles that face human development in each country 
individually, and therefore the Arab states to exert more effort to achieve reforms in the economic 
sphere through diversification of the structure of the national economy to ensure sustainability in 
the development process and social importance of controlling the phenomenon of the rise in the 
rates of population growth and reform imbalance in the situation of women and paying attention to 
health and the eradication of communicable diseases and in the cultural field need to work on 
building a modern Arab culture and subjective, can be a centre of the development process, that 
occupies the site of this new culture heart engine that revolve around economic development 
processes and human, cultural, scientific, technological and creative, through raising the level of 
investment in human capital, building the knowledge and skill estimated and intensify education 
programmes and training and qualification of the workforce, and encourage spending on research 
and development and interest in the culture of individuals and encourage them to use advanced 
technical knowledge in the sector and ensure the right to education for all and promote freedom in 
the cultural and educational institutions and consolidate the foundations of democratic dialogue, in 
order to raise the efficiency of work and renovation, development and the eradication of illiteracy, 
because of illiteracy is deterrent to development and social progress and stress-year basic education 
for all, expansion and diversity in educational institutions, secondary and tertiary and higher 
education to meet the demands of the labour market and focus on the principle of lifelong education 
and the preparation of the self-learning which helps rights to adapt to the reality where the player 
not only continued, or future, only entrench equality and appreciation to all branches of human 
knowledge and experience, whether pursuant mentally, in practice, organizational, technical, 
productive, educational or aesthetic 

  
                                                          دول العربیة في ال اإلنسانیةالتنمیة تحلیل مؤشرات 

  لمختارجامعة عمر ا/ درنة / كلیة االقتصاد  /فالح خلف الربیعي.د                                                                  
  ملخص

ھو كیفیة الحفاظ على المكاسب التي حققتھا في مضمار التنمیة اإلنسانیة , أن التحدي الذي یواجھ الدول العربیة في الوقت الحاضر
مستقبل وسیتوقف  ، منھا تلك المؤشرات معالجة جوانب النقص والمشكالت العدیدة التي تعانيمن خالل , وإعطاءھا صفة االستدامة

،وعلیھ یتعین على في كل قطر على انفراد التنمیة اإلنسانیة التي تواجھ معوقات ال ةعالجمالعالم العربي على أسلوب  التنمیة في
تنویع ھیكل االقتصاد الوطني لضمان  من خالل الدول العربیة أن تبذل المزید من الجھد لتحقیق اإلصالحات في المجال االقتصادي 

 ضرورة السیطرة على ظاھرة االرتفاع في معدالت نمو السكان  في المجال االجتماعيو عنصر االستدامة في عملیة التنمیة
ضرورة   في المجال الثقافيو االھتمام بمجاالت الصحة والقضاء على اإلمراض الساریة و الخلل القائم في أوضاع المرأة وإصالح

یة التنمیة ،على أن تحتل ھذه الثقافة الجدیدة موقع القلب العمل على بناء ثقافة عربیة حدیثة وذاتیة،یمكن أن تشكل محورًا لعمل
رفع مستوى من خالل  واإلبداعیة ، المحرك الذي تدور حولھ عملیات التنمیة االقتصادیة واإلنسانیة والثقافیة والعلمیة والتكنولوجیة

التعلیم و التدریب و التأھیل للقوي العاملة االستثمار في رأس المال البشري و بناء المقدرة المعرفیة و المھاریة و تكثیف برامج 
ضمان  و االھتمام بثقافة األفراد وتشجیعھم على استخدام التقنیة المتقدمة في قطاع المعرفة و تشجیع اإلنفاق على البحث والتطویر،و

،ضمانًا لرفع الكفاءة في إشاعة الحریة في المؤسسات الثقافیة والتعلیمیة وترسیخ أسس الحوار الدیمقراطيوحق التعلیم للجمیع 
التأكید على سنوات  و القضاء على األمیة، ألن األمیة تعتبر عائقًا من عوائق التنمیة والتقدم االجتماعي و العمل وتجدیده وتطویره

ركیز التوالتعلیم األساسي للجمیع والتوسع والتنوع في مؤسسات التعلیم الثانوي والجامعي والعالي لمواجھة مطالب سوق العمل 
على مبدأ التعلیم المستمر مدى الحیاة واإلعداد للتعلم الذاتي مما یساعد اإلنسان على التكیف مع واقعھ حیث یصبح فاعًال ال مجرد 

ترسیخ المساواة والتقدیر لكل فروع المعرفة اإلنسانیة وخبراتھا سواء كان عمال ذھنیا، عملیا، تنظیمیا، فنیا،  وتابع أو مستقِبل فقط 
  .یا، تعلیمیا أو جمالیاإنتاج
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  دول العربیة في ال اإلنسانیةالتنمیة تحلیل مؤشرات 
  

یعود المأزق التنموي الحالي الذي تعاني منھ الدول النامیة وبخاصة الدول العربیة الى حد كبیر الى إغفال  
والتغذیة العكسیة بین ما  السیاسات التنمویة المطبقة في تلك الدول لألبعاد الدینامیكیة وعالقات التأثیر المتبادل

یخصص من استثمارات مادیة ألغراض تصحیح االختالل في الھیكل االقتصادي ، وما یخصص من استثمارات 
،وقد أنعكس ذلك  اإلھمال بشكل فجوة عمیقة  اإلنسانیةلبناء راس المال البشري والثقافي وتعزیز المقدرة 

ادیة الكمیة ، وبین التراجع المستمر الذي شھدتھ المؤشرات وواسعة بین ما تحقق من نمو في المؤشرات االقتص
  .وتھدف ھذه الدراسة الى تحلیل تلك اإلبعاد .  اإلنسانیةالھیكلیة وفي مقدمتھا مؤشرات التنمیة 

  
 دور راس المال المادي والبشري في تحقیق التنمیة  -:أوال 

لدور الذي یلعبھ كل من راس المال المادي و راس المال لفھم اآللیات التي تجري بموجبھا عملیة التنمیة ، وطبیعة ا
" دوغالس  -كوب" البشري في تلك العملیة ، نستعین بمفھوم دالة االنتاج من االقتصاد الجزئي، وبالتحدید بدالة 

على وتنص تلك الدالة على أن عملیة االنتاج أو عملیة التنمیة تعتمد . لكونھا أكثر الدوال تالؤما لھذا التوصیف *
ویعبر ھنا عن راس المال البشري ، أما المتغیر   Lعنصرین أساسین من عناصر االنتاج ، األول ھو عنصر العمل

ویعبر ھنا عن  راس المال المادي  و یمكن تقدیر معدل النمو السنوي للناتج أو  Kالثاني فھو عنصر رأس المال 
ألي فترة زمنیة أو سنة معینة ، بمعرفة كل من المعدل السنوي للنمو المتحقق في  rYاالقتصادي  معدل النمو

والمرونة   rkوالمعدل السنوي للنمو المتحقق في عنصر  راس المال المادي rLعنصر  راس المال البشري 

، والمرونة اإلنتاجیة لعنصر  العمل أو مستوى الكفاءة اإلنتاجیة لعنصر راس المال البشري  االنتاجیة لعنصر
، ویمكن وضع ھذا التحلیل بشكل معادلة  راس المال أو مستوى الكفاءة اإلنتاجیة لعنصر راس المال المادي 

    - :ریاضیة تنص على أن 
  

  
  

تلك المعادلة نالحظ أن مقدار مساھمة عنصر راس المال في عملیة التنمیة تتوقف على مقدار الزیادة  ومن
السنویة المتحققة في ھذا العنصر  والمعبر عنھا بالمعدل االستثمار السنوي أو مقدار الزیادة في عنصر رأس 

rذا العنصر وھو المقدار  مضروبًا في مستوى الكفاءة اإلنتاجیة لھrkالمال  K كما أن مقدار مساھمة عنصر

مضروبًا في مستوى الكفاءة rLالعمل في عملیة التنمیة تتوقف على مقدار الزیادة السنویة في عنصر العمل 
فیمثل أثر العوامل االخرى المتبقیة أو المحذوفة من   rTر ، أما المقدا rLاإلنتاجیة لھذا العنصر وھو المقدار  

  النموذج وفي مقدمتھا التقدم التكنولوجي ، و عنصر الكفاءة إلداریة والتنظیم 
و باختصار فأن تلك الدالة تشترط لنجاح عملیة التنمیة وجود مساھمة ایجابیة لكال العنصرین ، وأن ضعف 

اإلنتاجیة ألي من ھذین العنصرین أو غیاب لدوره ، سیؤدي بالضرورة الى دخول عملیة االنتاج  مستوى الكفاءة
وعملیة التنمیة في مرحلة   تناقص العوائد أو معدالت النمو السالبة أو الصفریة وحالة من الركود االقتصادي 

  .الطویل األجل  
  

  .ي نظریة التنمیةتطور العالقة بین راس المال المادي والبشري ف -:ثانیا 
یمكن متابعة التطور في العالقة بین مفھوم راس المال المادي والبشري ، من خالل متابعة التطورات والتعدیالت 
التي حصلت على الفكر التنموي منذ بدایة الخمسینات من القرن المنصرم الى بدایة األلفیة الجدیدة ،التي ترافقت 

  - :دور  البشر في عملیة التنمیة ومن أھم تلك التطوراتمع التبدل المستمر في النظرة الى  

                                                
  .تعمد الباحث عرض فكرة دالة االنتاج بشكل مبسط لتجنب الخوض في النواحي الریاضیة و التحلیلیة لتلك الفكرة*
  

rrrr LKTY  
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  التركیز على مفھوم راس المال المادي - : 1
ركز االقتصادیون في المرحلة التي تمتد من بدایة الخمسینات الى بدایة عقد الستینات من العقد المنصرم على  

كانت النماذج المطروحة تركز على كیفیة البعد المادي للتنمیة وأھملوا تقریبا بعدھا البشري واالجتماعي ، ف
تحقیق التنمیة االقتصادیة باالعتماد على عنصر إنتاجي واحد ، ھو عنصر رأس المال ، فھي تفترض صراحة أو 
ضمنا بأن العنصر البشري من قبیل المعطیات، أو ان عرضھ غیر محدود أو كبیر المرونة ، وبذلك فھو ال یشكل 

آرثر "، ونموذج " دومار –ھارود "ي الدول النامیة ،ومن اشھر تلك النماذج نموذج قیدا على عملیة التنمیة ف
وترى تلك النماذج والنظریات، بأن تحقیق التنمیة . ،ونظریات النمو المتوازن والنمو غیر المتوازن"لویس 

ھو السبیل الوحید االقتصادیة في الدول النامیة ال یحتاج سوى الى تمویل خارجي ضخم ،وأن توفیر ھذا التمویل 
لتحفیز النشاط االقتصادي ، وخلق فرص التشغیل ، وان التراكم المستمر في رأس المال المادي سینعكس إیجابًا 

على مختلف الفئات االجتماعیة ذلك بفضل األثر التساقطي ،كما أن تحقیق التنمیة االقتصادیة , عاجًال أم أجًال
  -:سینطوي ضمنا على العناصر اآلتیة 

  من حالة تخلف إلى حالة تقدم االقتصادي  االنتقالحقیق ت-أ
إحداث تغیر جذري في البنیان االقتصادي ،من خالل رفع مساھمة قطاع الصناعة التحویلیة وتقلیل مساھمة  -ب

  .في الناتج المحلي اإلجمالي،والتشغیل " الزراعي واالستخراجي " القطاعات األولیة 
  .ناضج ومتكامل یحقق حالة التنویع االقتصاديالوصول إلى بنیان اقتصادي  - ت 

  .إن تحقیق التنمیة سیؤمن تحقیق تقدم مستمر في معدالت اإلنتاجیة وسیرفع من مستوى المھارات -ث  
  

  . اإلنسانیةاستخدام مفھوم تنمیة الموارد  - 2
في البشر وتوصي بمنح مع بدایة الستینات اتجھت نماذج النمو االقتصادي إلى التركیز على أھمیة االستثمار 

" أألولویة للتعلیم والتدریب، وقد جاء ھذا التركیز المنھجي بعد أالبحاث التي أجراھا االقتصادي األمریكي
واكتشف على ھامشھا دور الخبرة والمھارات المكتسبة كأحد المتغیرات المستقلة الرئیسیة " ثیودور شولتز

rفي نموذجھ على قیاس أثر المتغیر"  شولتزثیودور " المؤثرة على عملیة االنتاج ، وركز  T  الذي تم إھمالھ
في نموذج دالة االنتاج السابق ، للتعرف على أثر المتغیرات المستقلة االخرى المتبقیة أو المحذوفة من النموذج 

  ھو الذي  وفي مقدمتھا التقدم التكنولوجي ، و عنصر الكفاءة إلداریة والتنظیم ،وھذا العامل
بمدى كفاءة البرامج عملیة االنتاج یحدد مستوى إنتاجیة عنصر العمل، وتتحدد مستوى مساھمة ھذا العامل في 

التعلیمیة وكفاءة المؤسسات االخرى المسؤولة عن رفع مستوى الكفاءة اإلنتاجیة لعنصر العمل وبناء رأس المال 
بدور اإلنسان في عملیة  دفعت الى االھتمام"  ور شولتزثیود" البشري، أن ھذه الومضة الفكریة التي قدمھا 

التنمیة ،واالھتمام بالوسائل الكفیلة بتجدید وتطویر قدراتھ االنتاجیة، ولكن من منظور دوره في خدمة العملیة 
ال مجال للخوض  -وقد مھد ھذا التطور الفكري و ما تبعتھ من إضافات وتعدیالت أخرى . اإلنتاجیة ولیس العكس

   - :،و یركز ھذا المفھوم على األبعاد آالتیة   اإلنسانیةالى ظھور مفھوم تنمیة الموارد -ا ھنافیھ
داد البشر ألداء         -أ ة إع اج، و بكیفی ن عناصر االنت یھتم ھذا المفھوم بجانب الطلب على  عنصر العمل كعنصر م

  .وظائف تحددھا لھم دوال اإلنتاج االقتصادیة
ى بن    -ب وم عل داد البشر ألداء           یركز ھذا المفھ ة إع ى عملی اق عل ات اإلنف ن خالل عملی ال البشري م اء رأس الم

ن العمل       الوظائف في المجاالت التي تساھم في بناء اإلنسان بدنیًا وعقلیًا ومھاریًا، ھ س ى بلوغ ھ حت و , من طفولت
  تشمل اإلنفاق على الصحة والتغذیة والتدریب والتعلیم 

دواه          یقیم رأس المال البشري بدال -ت دى ج ى م م عل م یحك ن ث ذا االستثمار ، وم ده ھ لھ الدخل اإلضافي الذي یول
ال           اء رأس الم ة بن ة  عملی دل تكلف تثمار البشري ومع ى االس د عل دل العائ ین مع ة ب الل المقارن ن خ االقتصادیة م

 .البشري
  -:یطالب ھذا المفھوم بتحقیق ما یأتي  اإلنسانیةلتأھیل الموارد -ث

 م أكبر في شتى المجاالت وبشكل خاص في القطاعات اإلنتاجیة توفیر فرص استخدا.  
  تحسین مستوى أداء القوى العاملة وزیادة إنتاجیة العمل االجتماعي. 
  تطویر المھارات والقدرات وتوسیع نطاق خیارات الفرد في العمل. 
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  المساھمة في توفیر بیئة نظیفة وأمنھ. 
   ي م ة ف اركة الكامل ن المش ر أه م ین الم اً  تمك اة عموم ب الحی ف جوان ي مختل ل وف یم والعم االت التعل , ج

  .            وتضییق فجوات االختالف بین الذكور واإلناث
ن العمل     اإلنسانیةتشمل الموارد  -ح ي س ا  ) سنة    64 -15(حسب ھذا المفھوم على القوى العاملة واألفراد ف كم

  . والعمالة ذات الخبرة التنظیمیة واإلدارة  تم التمییز بین العمالة الماھرة والعمالة غیر الفنیة
  
  -: اإلنسانیةظھور مفھوم التنمیة  -3  

وم    مع مطلع التسعینیات من القرن المنصرم حصلت قفزة نوعیة في الفكر التنموي مع إدخال مفھوم جدید ھو مفھ
  -:و یركز ھذا المفھوم على العناصر آالتیة  . اإلنسانیةالتنمیة 

داف رئیسیة             نسانیةاإلأن التنمیة -أ الث أھ ى ث ده عل اس بتأكی ھ أفضل للن وفیر فرص حیاتی ى ت ھي توجھ یھدف إل
  ).حیاة أطول وأكثر صحة ،تمتع الفرد والمجتمع بالمعرفة المتجددة،إتاحة مستویات معیشیة مرتفعة (ھي
ة    أال في إطار مناخ یضمن الحریة االقتصادیة واالجت اإلنسانیةال یمكن تحقیق التنمیة  -ب ة والسیاسیة وحری ماعی

  .اإلبداع واالحترام المتبادل، واالمتثال إلى مبادئ حقوق اإلنسان 
ة -ت دف التنمی انیةتھ روع     اإلنس ة كمش ین التنمی ق ب وب التفری ول وج رار ح ناع الق دى ص ة ل ق القناع ى تعمی إل

  .التفكیر بكیفیة توزیعھمتكامل وبین النمو االقتصادي المعني بزیادة الدخل وتحقیق الفائض االقتصادي دون 
ة     -ث ره األول للتنمی داره لتقری ذ إص ام    اإلنسانیة ركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومن ي الع ى أن   1990ف ، عل

ة     ق التنمی ائي لتحقی انیة الھدف النھ اس     اإلنس ارات الن ا       ,ھو توسیع خی ر أنھ ا غی ة بطبیعتھ ارات ال نھائی ذه الخی وھ
ًا     تتحدد في الناحیة الواقعیة ب ن أن یكون متاح ا یمك محددات اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة باإلضافة إلى م

   -:في السلع والخدمات والمعارف لتلبیة ھذه االحتیاجات ، ویتضمن ھذا المفھوم األبعاد آالتیة 
      درات اس الق ب الن ا یكتس زز حینم انیة تتع ارات اإلنس انیةأن الخی رص   اإلنس م الف اح لھ ،على أن تت

وازن المناسب   , لزیادة القدرات والفرص فقط اإلنسانیةتخدامھا وال تسعى التنمیة الس ولكنھا تسعى أیضا لضمان الت
 .من أجل تحاشي اإلحباط الناجم عن فقدان االتساق بینھما, بینھما
 میةینبغي النظر إلى النمو االقتصادي لیس بوصفھا ھدفًا نھائیًا للتنمیة بل انھ مجرد وسیلة لتحقیق التن. 
  بتركیزه على الخیارات إلى اإلشارة ضمنًا إلى انھ یتعین أن یؤثر الناس في  اإلنسانیةیھدف مفھوم التنمیة

اتھم  كل حی ي تش ات الت رارات والعملی رار , الق نع الق ات ص ف عملی ي مختل اركوا ف ب أن یش رارات , فیج ذ الق وتنفی
 .نتائجھاومراقبتھا وتعدیلھا حینما یكون ذلك ضروریًا من أجل تحسین 

  داخل         اإلنسانیةمفھوم التنمیة ي تت ات والمضامین الت ن المكون ة م ى مجموع ھو مفھوم مركب ینطوي عل
ا  ة وأھمھ یاقات المجتمع دخالت والس ل والم ن العوام ة م ع جمل ل م ادیة : وتتفاع ة االقتص اج، والسیاس ل اإلنت عوام

ب ا    ات التركی ھ، عالق ف شرائحھ، مصادر السلطة       والمالیة، مقومات التنظیم السیاسي ومجاالت ین مختل لمجتمعي ب
ة        یم الحافزة للعمل والتنمی دیني واالقتصادي، الق والثروة ومعاییر تملكھا وتوزیعھا، القیم الثقافیة المرتبطة بالفكر ال

 .والھویة والوعي بضرورة التطویر والتجدید 
   ینطوي على بعدین أساسین اإلنسانیةأن مفھوم التنمیة:- 

ت -:األول ة،في       یھ ة و الروحی یة،االجتماعیة، المھاری ة والنفس ھ البدنیة،العقلی ان وطاقات درات اإلنس ة ق م بتنمی
  .مختلف مراحل الحیاة

ة    -:الثاني  ي التنمی انیة یھتم بتحقیق التواصل واالستدامة ف ي         اإلنس ى ضرورة النجاح ف د عل ن خالل التأكی ،م
دخالت واألنشطة االقتصادیة ا    درات         استثمار الموارد والم ة الق ة تنمی ي عملی اج ف روة واإلنت د الث ي تول انیة لت  اإلنس

  .واالھتمام بتطویر الھیاكل و البنى المؤسسیة التي تساعد على االنتفاع من قدرات الناس المختلفة
  

 :-و مفھوم رأس المال البشري اإلنسانیةمفھوم المقدرة  - 4
رأس المال البشري فحسب ، بل یختلف عنھ في منطلقاتھ لیس أكثر شموًال من مفھوم  اإلنسانیةأن مفھوم المقدرة 

العقائدیة،في اعتبار اإلنسان ھدف نمو رأس المال بأشكالھ المختلفة عوضًا عن اعتبار رأس المال ھدفًا لنمو 
ھو زیادة مساحة الحریة المتاحة للبشر لیعیشوا  اإلنسانیةفھدف النمو االقتصادي حسب مفھوم المقدرة . اإلنسان

ة التي یختارونھا ویقدرونھا، ولذلك فإن دور النمو االقتصادي في زیادة الفرص المتاحة لتحقیق ھذا الھدف الحیا
یجب أن یكون جزءًا ال یتجزأ من عملیة التنمیة الكلیة التي تزید من قدرة البشر على العیش بطریقة أكثر حریة 

لى ظھور فوارق في موقف برنامج التنمیة التابع وقد أدى ھذا االختالف في المنظور التنموي إ.وتحقیقًا للذات
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لألمم المتحدة عن موقف سائر المؤسسات االقتصادیة الدولیة وبخاصة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ،لذلك 
أخذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على عاتقھ مھمة المطالبة ببرامج بدیلة ال یكون فیھا تحقیق التوازن 

أو على حساب عملیة . اإلنسانیةى حساب الفئات األكثر حرمانًا من السكان وعلى حساب التنمیة االقتصادي عل
أن اإلنفاق االجتماعي الذي یعزز  اإلنسانیةویرى مفھوم المقدرة . اإلنسانیةالتوازن االجتماعي، وتآكل المقدرة 

كونھ ذو عوائد طویلة المدى بعضھا ، لن یكون عبئًا، ھو جزٌء من اإلنفاق على التنمیة لاإلنسانیةالمقدرة 
كما یعتبر أن مقیاس نجاح السیاسات التنمویة ھو قدرتھا على جعل . اقتصادي وبعضھا اآلخر غیر اقتصادي

البشر یعیشون حیاة أطول وأكثر حریًة وامتالًء، باإلضافة إلى دورھا في تعزیز اإلنتاجیة والنمو االقتصادي 
بقدرة البشر على إحداث التغییر االجتماعي بقدر ما یعنى  اإلنسانیةقدرة ویعنى مفھوم الم.ومستوى المعیشة

تعتبر منقوصة إذا  اإلنسانیةوال بد من اإلشارة ھنا أیضا الى أن التنمیة  .بقدرتھم على إحداث التغییر االقتصادي
ة واالجتماعیة تمكنت من تعزیز قدرات اإلنسان دون التمكن من إیجاد الفرص الكافیة في البیئة االقتصادی

فالتعلیم قد یتحول إلى بطالة عند أصحاب الشھادات إذا لم یترافق مع مشروع . الستخدام تلك القدرات بشكٍل فعال
ولكنھ أیضًا األمر . اإلنسانیةوھو األمر الذي یؤكد على أھمیة البعد االقتصادي في نظریة التنمیة . تنموي متكامل

إذ أن تطویر المقدرة . كمفھوم یتجاوز رأس المال البشري اإلنسانیةقدرة الذي یؤكد على سعة وشمول مفھوم الم
بأسره الذي  اإلنسانیةلیس عملیة أحادیة البعد معزولة عن سیاقھا، بل یأتي كنتیجة لمشروع التنمیة  اإلنسانیة

د والمجتمع، ھدفًا ووسیلة، والذي یضعھا ضمن سیاق سیاسات متكاملة تستھدف االقتصا اإلنسانیةیجعل المقدرة 
ویبقى أن الرفاھیة االقتصادیة أو التحسن في مستوى المعیشة ال یتحوالن .أي تعزیز البیئة التي یوجد فیھا اإلنسان

فھناك . تلقائیًا ودائمًا إلى تحسن في نوعیة الحیاة، على الرغم من وجود عالقة طردیة قویة ما بین الظاھرتین
معیشي عاٍل حسب المقاییس العالمیة ولكن التي تقل فیھا معدالت األعمار الكثیر من البلدان التي تتمتع بمستوى 

أو ترتفع فیھا معدالت األمیة مقارنة ببلدان أخرى أقل دخًال منھا، ،األمر الذي یجعلنا نخلص إلى القول في النھایة 
لتي یتوزع بھا الدخل أن زیادة اإلنتاجیة والنمو االقتصادي ومعدل الدخل الفردي لیست كل شيء، وأن الطریقة ا

القومي بین فئات السكان، والسیاسات والبرامج االجتماعیة بشكل عام، خاصة ما یتعلق منھا بالتعلیم والصحة، 
  .یجب أن تحظى بدرجة أكبر من االھتمام بعد أن أھملت أكثر مما یجب خالل العقود الماضیة 

  -:العربیةالقواسم المشتركة في التجربة التنمویة للدول  -:ثالثا 
واجھت حكومات الدول العربیة مھمة تحقیق التنمیة االقتصادیة بعد تحقیق االستقالل السیاسي ،و بسبب حداثة 

تجربتھا التنمویة ، فأن المناھج والخیارات التنمویة المستمدة من البیئة المحلیة والفكر االقتصادي العربي 
ذا األمر نحو تبني الخیارات التي تطرحھا نماذج  النمو المطروحة أمامھا ،كانت محدوة أو ضعیفة ،فدفعھا ھ

االقتصادي الغربیة ،التي كانت تركز في تلك الفترة على فكرة تحقیق النمو االقتصادي باالعتماد على عنصر 
إنتاجي عنصر رأس المال فقط ، وتفترض أن العنصر البشري ال یشكل قیدا على عملیة التنمیة  ، لعرضھ غیر 

بیر المرونة في الدول النامیة ،و بذلك ساد االعتقاد بأن عملیة النمو ال تحتاج سوى الى تمویل ضخم  محدود أو ك
من الموارد المالیة ، وقد تم ھذا التمویل في الدول العربیة غیر النفطیة عن طریق التوسع في المدیونیة الخارجیة 

عتماد على موارد الریع النفطي ،و أھم ما یمیز ھذا ، أما في الدول العربیة النفطیة فقد تم التمویل من خالل اال
النمط من النمو أنھ ال یستند على قاعدة التواصل الذاتي أو االستدامة بل انھ محكوم بالظروف الخارجیة 

،وبخاصة بالنسبة لالقتصادات النفطیة ، التي توصف بأنھا ذات توجھ موردي ، آلن المتغیر المتحكم في مسار 
ادیة في تلك الدول ھو المورد النفطي ، الذي یجري تسویقھ لألسواق الدولیة و استخدام عوائده في الحركة االقتص

تمویل التنمیة ، وبالتالي فأن معدل النمو االقتصادي ومستوى االستقرار الداخلي والخارجي سیتوقف على  مقدار 
وعلى الرغم من تنوع أنماط التنمیة في  ما تنتجھ أو تصدره تلك الدول من النفط الخام الى األسواق الدولیة ،

  -:الدول العربیة الى أنھا تماثلت في قواسمھا المشتركة آالتیة 
احتكار القطاع العام لمجاالت االنتاج الصناعي الرئیسیة وبخاصة استخراج وتصفیة النفط ،والمرافق  - 1

  .  فزیون وشركات الطیرانوالخدمات العامة كإنتاج وتوزیع الكھرباء و االتصاالت و اإلذاعة التل
ركزت  السیاسات الصناعیة على تقدیم الحوافز لمصانع القطاع العام ، على شكل قروض میسرة ، أو  - 2

أراضي صناعیة بإیجارات رمزیة ، و توفیر الطاقة الكھربائیة والوقود والمیاه بأسعار مدعومة  و اإلعفاء من 
ھذه الحوافز ساھمت في تشویھ نظام األسعار وكرست حالة  الضرائب وفرض سقف من الحمایة الجمركیة ، كل

  .االستھالكیة المعوضة عن االستیراد  األنشطةاالختالل في الھیكل اإلنتاجي لقطاع الصناعة لصالح 
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أن التركیز على التوسع في الصناعات االستھالكیة المعوضة عن االستیراد وبخاصة صناعة السلع - 3

الدور االستراتیجي لصناعة وسائل اإلنتاج من مكائن ومعدات ووسائط نقل،فضال عن المعمرة،قد أدى الى إھمال 
  .التقلیدیة وبخاصة قطاع الزراعة والصناعات الصغیرة والحرفیة اإلنتاجیة األنشطةإھمال 

 أن وفرة العمالت األجنبیة دفعت الدول النفطیة الى التغاضي عن  الحاجة التنمویة الشدیدة لترشید التصرف-4 
الكثیفة الرأسمال من خالل  اإلنتاجیةبعنصر العمل ،و تفضیل السیر في الطریق السھل، المتمثل بتبني األسالیب 

استیراد الطاقات إنتاجیة الساكنة تكنولوجیا ،وبخاصة من السلع الرأسمالیة ،دون مراعاة العتبارات الكفاءة 
ر اإلنتاج وبخاصة من عنصر العمل وتقلیص معدالت االقتصادیة المتعلقة بتحقیق ھدف االستخدام األمثل لعناص

وقد ترتب على ھذا االختیار ارتفاع في مستوى التبعیة التكنولوجیة،نتیجة لغیاب دور صناعة وسائل . البطالة 
كما أسفر ذلك الخیار عن محدودیة القدرات المحلیة في عملیة استیعاب تلك التكنولوجیا،فاضطرت تلك . اإلنتاج 

بتشغیلھ وتحدیثھ، " اعتماد على الخارج في جمیع المراحل ابتداء من بناء المشروع الصناعي وأنتھاءاالدول الى 
و لم یبق سوى مجال ضیق للكوادر المحلیة للتصرف، فیما یخص التكییف والتطویر ، األمر الذي جعل  كفاءة 

  .البحث والتطویر محدودةتشغیل ھذه المشاریع من قبل تلك الكوادر متدنیة، وآفاق تحدیثھا من خالل 
الكثیفة الرأسمال ،كبدیل یمكن أن یعوض خالل الزمن القصیر والمتوسط عن  اإلنتاجیةساھم تبني األسالیب - 5

البدیل األخر الذي یستلزم مدى زمني أطول وھو االستثمار في راس المال البشري ، الى ارتفاع معدالت البطالة 
الصناعیة الكثیفة الرأسمال على استیعاب المشتغلین وتوجھ  لألنشطةیة الظاھرة والمقنعة،بسبب محدودیة قابل

  . أو في أنشطة القطاع غیر المنظم   اإلنتاجیةالمشتغلین نحو العمل في المجاالت الخدمیة المنخفضة 
م الصناعیة الجدیدة في العواص األنشطةأن إھمال البعد التوطني في توزیع االستثمارات قد أدى الى تمركز  - 6

  .  اإلقلیميوالمناطق الحضریة الرئیسیة ، وأدى ذلك الى تعمیق حالة التفاوت 
وبخاصة في مستویات  التعلیم والصحة،فضال عن  اإلنسانیةعدم ظھور تحسن ملحوظ في مؤشرات التنمیة  - 7

  .ارتفاع مستوى البطالة والفقر وأتساع نطاق التھمیش االجتماعي 
التوافق بین الشروط المطلوبة في سوق أضعف القتصادیة والخطط التعلیمیة،أن غیاب التوافق بین الخطط ا- 8

  .بطالة الخریجین تزاید العمل والمؤھالت المعروضة من مخرجات النظام التعلیمي، وكانت المحصلة ھي 
وانخفاض  اإلنسانیةأن برامج التنمیة المطبقة في تلك الدول تمیزت بضعف االستثمار في مجال التنمیة  - 9
مقارنة )  R&D( عدالت األنفاق على قطاع التعلیم، التدریب ،و األنفاق على عملیات البحث والتطویر م

باالستثمار في المجال المادي،و أدى ذلك الى ضعف دور العنصر البشري في عملیة التنمیة ،وظھور نقص حاد 
ة الى ضیق الطاقة االستیعابیة لالستثمار في المھارات والكفاءات اإلداریة والفنیة والتنظیمیة ، ،وأدى في النھای 

ووصولھ الى مرحلة تناقص الغلة ، فتراجعت معدالت النمو االقتصادي بشكل كبیر خاصة في مجموعة الدول 
وبعد أكثر من ثالثة عقود .النفطیة بعد منتصف الثمانینات  ،و بدا معظم ھذه الدول  یسجل معدالت نمو سالبة 

مح العجز التنموي بالظھور ، و استفحلت حالة التراجع االقتصادي و ارتفعت حجم من عمر التنمیة، بدأت مال
المدیونیة الخارجیة وحالة العجز في میزانیة الحكومة وفي میزان المدفوعات في ھذه الدول خالل عقد 
لدول التسعینات مقارنة بالعقدین السابقین من القرن المنصرم، وأدت كل ھذه التطورات الى تراجع ترتیب ا

الكویت ، البحرین ، قطر ، (فباستثناء مجموعة الدول الخلیجیة الصغیرة  اإلنسانیةالعربیة في مؤشرات التنمیة 
مقارنة بترتیبھا في تقریر  2000في العام  اإلنسانیةتراجع ترتیب الدول العربیة في تقریر التنمیة ) اإلمارات

   األتيالجدول و كما یتبین من  1990في العام  اإلنسانیةالتنمیة 
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أن ھذا التدھور یعود قسم كبیر منھ الى ضعف مساھمة كل من  راس المال المادي والبشري في عملیة التنمیة 
  .وعلیھ سنناقش دور ھذین المتغیرین في عملیة التنمیة في الدول العربیة. الدول العربیة 

  . كفاءة راس المال المادي  - 1
( لثاني من السبعینات نموا اقتصادیا غیر مسبوق ، فقد بلغ معدل النمو للفترةشھد العالم العربي في النصف ا

، وكان ) 1990-1985( خالل الفترة%)0.7( أعقبھ انخفاض ضخم وصل بھ الى%) 9(حوالي )1975-1980
االتجاه العام لمعدل النمو االقتصادي ھو حالة ھبوط مصحوب باتجاه ركودي طویل األمد ، كما تمیز االتجاه 

أما العامل الثاني الذي .العام بوجود تقلبات دوریة حادة ، ارتبطت بالتقلبات في ظروف األسواق النفطیة الدولیة 
یفسر تقلب معدل النمو االقتصادي فیعود الى تذبذب االنتاج الزراعي ، الذي شھد انخفاضا حادا منذ بدایة عقد 

- 1975( واقترن ھذا النمط من النمو في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة.التسعینات من العقد المنصرم
فشھدت نوع من التوازن بین النمو في ) 1985-1980( بارتفاع في معدل تراكم راس المال ،أما الفترة) 1980

ط على معدل االستثمار الناتج والنمو في معدالت االستثمار ، غیر أن مساھمة االستثمار في النمو ال تعتمد فق
والخالصة أن العالم العربي في فحسب ، و أنما على اإلنتاجیة الحدیة لراس المال أو على كفاءة راس المال ، 

اس المال المادي مصحوب بمیل نحو تخفیض في مجملھ اخذ یعاني بعد منتصف الثمانینات من ضعف إنتاجیة ر
معدالت االستثمار ، فضال عن تركز في االستثمار في البنى التحتیة وغیاب التوافق بین حجم التوسع في رأس 

المال اإلنتاجي والتوسع في عناصر رأس المال الفوقي لصالح األخیر ، الذي تتمیز استثماراتھ بعدم قابلیتھا على 
السریع و المباشر ، وقد أدى كل ذلك الى حدوث انخفاض كبیر في كفاءة عنصر راس المال تحقیق  العائد 

المادي ،كما االنھیار في أسواق النفط خالل تلك الفترة قد ساعد على تفاقم تدھور اإلنتاجیة االقتصادیة في 
انخفاض االنتاجیة الحدیة  ومرحلة تناقص الغلة في س المال عنصر رأمما یشیر الى دخول البلدان العربیة،

لرأس المال و انخفاض كفاءة االستثمار ، ویرتبط ھذا االنخفاض بضعف الطاقة االستیعابیة لالستثمار ، 
رة منتجة ،وأن عدم وجود تلك فاالستثمار یستلزم وجود طاقة استیعابیة المتصاص النفقات االستثماریة بصو

الطاقة االستیعابیة أو استنفادھا في الدول العربیة بعد منتصف الثمانینات یعود الى أن الزیادات في حجم 
االستثمار التي حدثت خالل تلك الفترة لم تواكبھا زیادة مماثلة في العوامل االنتاجیة المساعدة وبخاصة من 

لمھارات والقدرات التنظیمیة والكفاءات اإلداریة ، كما أن اختیار األسالیب كا اإلنسانیةالزیادة في القدرات 
  .االنتاجیة كثیفة الرأسمال لم یصحبھ اھتمام مواز برفع مستوى إنتاجیة العمل وراس المال

  -:كفاءة راس المال البشري  - 2
یرة على النمو االقتصادي في یشكل االنخفاض في إنتاجیة الفرد وضعف كفاءة عنصر راس المال المادي قیودا خط

یظھر أن الناتج القومي اإلجمالي ) 98/1999تقریر التنمیة في العالم (الدول العربیة، ووفقا لبیانات البنك الدولي 
قّسمنا وإذا .للفرد في قوة العمل یقل،في مجمل البلدان العربیة،عن نصف مستواه في كوریا الجنوبیة واألرجنتین

البلدان العربیة إلي ثالث مجموعات حسب مدى مساھمة النفط في ناتجھا اإلجمالي، وتضم كل منھا حوالي ثلث قوة 
فاإلنتاجیة في الدول العربیة التسع . العمل العربیة، لوجدنا مؤشرات أوضح علي تدني اإلنتاجیة في البلدان العربیة

بینما ینخفض مؤشر . تتعدى بالكاد نصف الناتج للعامل في بلدي المقارنة - المجموعة األولي -األغنى بالموارد النفطیة
إلي حوالي سدس بلدي المقارنة، وفي ) تونس وسوریا ومصر(اإلنتاجیة في البلدان العربیة متوسطة الثراء النفطي 

 ىإل) ن، وموریتانیااألردن، والسودان، والصومال، والمغرب، والیمن، وجیبوتي، ولبنا(الدول العربیة األفقر نفطیا 
ویعني ذلك أن استبعاد تأثیر ریع النفط سیقلل من اإلنتاجیة في االقتصادات العربیة إلى مدى أبعد مما .أقل من الُعشر

ة لألداء یشكل انخفاض الكفاءة اإلنتاجیة لعنصر العمل احد األسباب الرئیسویتضح من المقارنة اإلجمالیة المبسطة 
الضعیف للنمو االقتصادي في الدول العربیة ، حیث یعزى معظم النمو المتحقق الى زیادة راس المال والعمل بدال من 
زیادة عامل الكفاءة اإلنتاجیة ، خاصة في البلدان غیر النفطیة ، ولتوضیح لتوضیح مدى االنخفاض في مستوى 

  .مو الناتج المحلي اإلجمالي من معدل نمو السكان اإلنتاجیة في الدول العربیة ، یمكن طرح معدل ن
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  2002معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ومعدل نمو السكان في الدول العربیة لسنة   )1( جدول

 اإلنتاجیة السكان النمو االقتصادي الدول

 1.69 3.11 4.8 األردن
 4.75- 6.65 1.9 اإلمارات
 3.16 2.04 5.2 البحرین

 0.65 1.25 1.9 تونس
 1.64 2.46 4.1 الجزائر
 0.67- 3.17 2.5 جیبوتي

 1.74- 2.84 1.1 السعودیة
 3.25 2.75 6 السودان

 3.2  1 4.2 سوریا
 0.57 1.13 1.7 عمان
 3.96 3.34 7.3 قطر

 3.74- 3.34 -0.4 الكویت
 0.82 1.18 2 لبنان
 0.76- 3.26 2.5 لیبیا

 1.22 2.08 3.3 مصر
 1.54 1.66 3.2 المغرب

 0.28 3.02 3.3 موریتانیا    
 0.56 3.34 3.9 الیمن

   2004، أبو ظبي ،  2004صندوق النقد العربي وآخرون ، التقریر االقتصادي العربي الموحد لعام : المصدر 

یعود السبب في انخفاض نسبة مساھمة عنصر العمل في الناتج وبالتالي انخفاض كفائتة اإلنتاجیة و 
  -:اإلجمالیة الى عدد من العوامل من أبرزھا 

  
  - :ارتفاع نسب اإلعالة -أ

خصوبة للسكان في الوطن العربي ، أدى الى زیادة ارتفاع واضح في مستوى ال) 2000 -1980( شھدت الفترة
 1980ملیون في العام ) 75(بشكل كبیر ، حیث زاد العدد المطلق لھذه الفئة من )  سنة14- 0(أعداد صغار السن

وھم السكان ) سنة64- 15(، أما الزیادة األھم فجاءت في الفئة العمریة  2000ملیون في العام ) 109(الى
 2000ملیون في العام ) 167(الى 1980ملیون في العام ) 123(حیث زادت  ھذه الفئة من  النشطین أقتصادیًا ،

أن ھذا النمط السكاني أدى الى استمرار أتساع قاعدة الھرم السكاني ، وأتساع أعباء السكان المعالین على .
والسكان في سن %)  2.9(السكان في سن العمل ، نتیجة الفارق الضئیل بین معدل نمو السكان المعالین البالغ

، لذلك بقي معدل اإلعالة في الوطن العربي من %) 0.2(أي بفارق ضئیل ال یتجاوز %)  3.1(العمل البالغ 
  % 72حوالي 2000أعلى المعدالت في العالم نفقد بلغ في العام 

  
   - : ارتفاع معدالت البطالة -ب

قوى العاملة الذین من غیر الموظفین الذین یتقاضون مرتبات او عاملین مستقلین یشمل ھذا المؤشر جمیع أفراد ال
أن وضع البطالة في المنطقة العربیة خصوصا الدول غیر النفطیة ، یشكل .كنسبة مئویة من القوى العاملة 

السكان العرب  وبما ان معظم.مصدرا للقلق، وذلك الن معدالت البطالة الحقیقیة أعلى بكثیر من األرقام المعلنة
ھم من الشباب عموما ، فإن القوة العاملة تزداد بمعدالت أكبر من السكان حیث یقدر معدل نموھا السنوي بنحو 

خالل الفترة ذاتھا %  2.4مقارنة بمعدل لنمو السنوي للسكان البالغ حوالي  2002-1995خالل الفترة % 3.4
في الدول العربیة % 2.5ل نمو الوظائف المقدر بنحو وقد نما معدل القوى العاملة بمستوى أعلى من معد.

في العدید من الدول العربیة باستثناء دول مجلس % 14،فارتفعت معدالت البطالة التي وصلت الى حوالي 
وانتشرت البطالة بدرجات متزایدة بین الداخلین الجدد لسوق العمل خاصة من خریجي التعلیم .التعاون الخلیجي 



10 
 

كبر بین اإلناث ، وتصل معدالت البطالة بین اإلناث إلى ضعف مستواھا بین الذكور في معظم العالي وبنسبة أ
 47ویشیر ذلك إلى عدم قدرة السوق على استیعاب الداخلین الجدد الذین یقدر عددھم بحوالي . الدول العربیة 

لتشغیل خالل الخمس وساھم تباطؤ النمو االقتصادي وتراجع معدالت ا. 2010ملیون طالب عمل بحلول عام 
عشر سنة األخیرة في تفشي ظاھرة البطالة في المنطقة العربیة وخصوصا في وسط الداخلین الجدد لسوق العمل 
، وتحولت أرقام البطالة من أرقام أحادیة في أواسط ثمانینات القرن الماضي إلى أرقام عشریة في عقد التسعینات 

من الدول العربیة ،وذلك بالرغم من أن المتوسط العربي لمعدل نمو ومطلع القرن الواحد والعشرین في العدید 
،  2002- 1995خالل الفترة % 2.5فرص التشغیل أعلى من معدالت الدول النامیة والدول المتقدمة ، اذ بلغ 

خالل الفترة ذاتھا، ما أسفر عن % 3.4ولكنھ لم یواكب المعدل العالي لنمو العرض من العمالة والبالغ حوالي 
وفي كثیر من األحیان لم تتحسن اإلنتاجیة الفردیة واألجور الحقیقیة ، مما اثر سلبا على .ارتفاع معدالت البطالة 

ویزید من خطورة ھذه الظاھرة . دخل العاملین وحالتھم االجتماعیة وزیادة الفقر وانخفاض مستوى المعیشة 
ن ان تكون المشكلة أكثر تعقیدا في المستقبل المیل المستمر لمستویات البطالة صوب االرتفاع ، بحیث یمك

وتتفاوت مستویات التشغیل ومعدالت نمو فرص العمل ، والقوى العاملة والنشطین اقتصادیا تفاوتا ملحوظا بین .
الدول العربیة ، وفقا لظروفھا االقتصادیة ، ونتیجة للتباین في االمكانات والموارد واالختالفات في البنیة الھیكلیة 

ویقدر متوسط نسبة البطالة في الدول العربیة بنحو . صاداتھا ، وبالتالي تتفاوت معدالت البطالة فیما بینھا القت
ملیون عاطل یبحثون عن العمل وقادرون علیھ وال  15من إجمالي قوة العمل ، أي بمعنى أن حوالي % 15

، وتأتي مباشرة في المرتبة الثانیة بعد الدول  ویعد ھذا الرقم ھو األعلى بین األقالیم الرئیسة في العالم. یجدونھ 
في % 31.1ووفقا للبیانات المتاحة تفاوتت معدالت البطالة في الدول العربیة ما بین .اإلفریقیة جنوب الصحراء 

  .في الكویت % 1.1فلسطین ،و 
  

ت بین الفئات االجتماعیة المختلفة ، غیر أنھا بشكل عام أعلى أما فیما یرتبط بھیكل البطالة ،فنجد بأن معدالتھا تتفاو
وتصل معدالت البطالة بین اإلناث إلى ضعف .في صفوف الشباب واإلناث وذوي التعلیم الثانوي والجامعي 

المعدالت بین الذكور في معظم الدول العربیة ، وترتفع نسبة العاطلین من ذوي التعلیم الثانوي إلجمالي العاطلین 
كما سجلت البطالة مستویات عالیة بین الشباب الداخلین الجدد لسوق العمل . األخرىبالمقارنة مع الفئات التعلیمیة 

عاما، مما یعكس الزیادة المطردة في عرض قوة العمل قلیلة الخبرة ، وعدم القدرة ) 24-15( خاصة الفئة العمریة
العاطلین عن العمل من الشباب من إجمالي عدد العاطلین حوالي وتشكل نسبة .على تولید الوظائف الكافیة لمواجھتھا 

. في األردن وفلسطین ولبنان والجزائر وتونس والیمن  60و  40في مصر والعراق ، ویتراوح المعدل بین % 90
سنة في سوریة ، وجلھم من الباحثین عن العمل ألول مرة وزادت  29-15وقد ارتفع المعدل بشدة للفئة العمریة 

من إجمالي عدد العاطلین ، وارتفعت ھذه النسبة بین  1999في عام % 85.5إلى  1981في عام % 57تھم من نسب
كما أن معدالت البطالة بین الشباب آخذة .اإلناث الباحثات عن عمل ألول مرة بالمقارنة مع الذكور من الفئة ذاتھا 

یجي ، حیث تمثل نسبة العاطلین من الشباب إلجمالي باالرتفاع في األعوام األخیرة في بعض دول مجلس التعاون الخل
والن البطالة في . في سلطنة عمان % 65في البحرین و% 75في الكویت وقطر ، ونحو%  80العاطلین اكثر من 

الدول العربیة تقع في غالبیتھا بین الشباب الداخلین للعمل ألول مرة ، فإن ذلك یدل على أن سببھا الرئیسي یتمثل بعدم 
ة االقتصادات العربیة على تھیئة فرص العمل الكافیة للداخلین الجدد لسوق العمل ، نتیجة بطء النمو وضعف قدر

وفي تصنیف .االستثمارات الجدیدة ، عالوة على عدم امتالك ھذه الفئة للمھارات والمعارف المطلوبة في سوق العمل 
  بأعلى معدالت للبطالة في العالم،" وشمال أفریقیاالشرق األوسط "البنك الدولي لمناطق العالم، تنفرد منطقة 

حول منتصف التسعینیات یعادل أكثر من % 15ویقدر البنك الدولي معدل البطالة في مجمل البلدان العربیة بحوالي 
 اإلنسانیةوفي مناخ الركود االقتصادي الذي یسود المنطقة، تكتسي البطالة أبعادا مضرة بالتنمیة . ملیون متعطل 12

ن حیث أنھا تطال في المقام األول الشباب من الفئات االجتماعیة األضعف، وغالبیتھم من المتعلمین في معظم م
ویزید الطین بلة أن ھذا المستوي، بالغ االرتفاع، من البطالة یقع في مجتمعات تتسم بانخفاض مستوي . البلدان العربیة

وال . ترافق مع انتشار الفقر وتفاقم سوء توزیع الدخل والثروةالمعیشة بدایة وبضعف شبكات الحمایة االجتماعیة، وی
وتكتسب مشكلة البطالة في البلدان العربیة .یخفي أن ھذه التركیبة المتفجرة من الظروف تنذر بعواقب مجتمعیة وخیمة

سواق العمل خطورة أبعد في المنظور المستقبلي، خاصة إذا أضفنا إلي رصید البطالة الحالي، اإلضافات الجدیدة أل
 2010وإذا استمرت معدالت البطالة الحالیة لتضاعف عدد المتعطلین في مجمل البلدان العربیة بحلول عام . العربیة

وتمثل البطالة ھنا مجرد مظھر واحد من لظاھرة مركبة ھي النقص في توظیف القدرات . ملیونا 25إلى قرابة 
    .في البلدان العربیة اإلنسانیة
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  )(%)2002 - 1995(معدل النمو السنوي للقوة العاملة ومعدالت البطالة في الدول العربیة  ) 2(جدول 

 الدولة
معدل النمو 

السنوي  للقوة 
 العاملة

 معدل البطالة

 15.3 5.9 األردن
 2.3 3.9 اإلمارات
 3.1 3.6 البحرین

 14.9 2.5 تونس
 27.3 3.8 الجزائر
 .... 3.4 جیبوتي

 4.6 6.3 السعودیة
 17 2.8 السودان

 11.7 4.5 سوریا
 25 3.5 الصومال

 20 3.6 العراق
 17.2 7.7 سلطنة عمان

 31.3 .... فلسطین
 2.3 2.3 قطر

 1.1 3.8 الكویت
 8.4 3.3 لبنان
 11.7 3.4 لیبیا

 9.2 2.3 مصر
 11.6 2.5 المغرب

 28.9 3.1 موریتانیا
 11.5 4.4 الیمن

  . 2004، القاھرة ، ) 10(منظمة العمل العربیة ، إحصاءات العمل في البلدان العربیة ، المجلد : المصدر 

  
   -:ارتفاع مستوى الفقر -ج

من المالحظ انھ مع اتساع قاعدة الھرم السكاني فان نسبة السكان الذین یبلغ متوسط دخلھم الیومي أقل من دوالر واحد 
) %21.3(ملیون نسمة، بینما تقدر نسبة السكان الذین یعادل متوسط دخلھم دوالرین في الیوم بنحو ) 6(تقدر بحوالي 

ملیون نسمة ، بینما تقدر نسبة السكان ) 60.835(، وتعادل حوالي  2002من أجمالي سكان الدول العربیة في العام 
من أجمالي سكان الدول العربیة وتعادل حوالي %) 62.2(دوالر في الیوم بنحو ) 6.5- 2(الذین یتراوح دخلھم بین 

، وتقع عشر دول  2002ملیون نسمة في العام ) 295(بالغ ملیون نسمة من أجمالي سكان الدول العربیة ال) 183.5(
دوالر في الیوم وھي على ) 6.5(البالغ بنحو  2002عربیة دون المتوسط العربي لنصیب الفرد من الناتج في العام 

مصر والمغرب وموریتانیا والیمن ، ویشكل التوالي على األردن وتونس والجزائر وجیبوتي والسودان وسوریا و
، 2002ملیون نسمة من أجمالي سكان الدول العربیة في العام ) 246.325(وتعادل حوالي %) 83.5(سكانھ نحو 

دوالر في ) 6.5(ویتراوح  نصیب الفرد من الناتج في ھذه الدول بین أقل من دوالر واحد في الیوم في موریتانیا ،و 
%) 52(و تتفاوت معدالت الفقر في الدول العربیة ، إذ تقدر نسبة السكان تحت خط الفقر بأكثر من الیوم في تونس ، 

في األردن %) 12(في المغرب و %) 19(في مصر والجزائر و%) 23(في الیمن ،%) 27(في موریتانیا والعراق ،
في األمارات والكویت والسعودیة وقطر والبحرین وعمان ، ) %123(في تونس ، وینخفض المعدل عن %) 6(و

ورغم اتساع فجوة الفقر في الدول العربیة ، والتي تتحدد بالفرق بین خط الفقر المقدر بدوالر واحد وبین متوسط 
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ال من سكان الدول العربیة یعیشون بمستوى یتجاوز قلی%) 35(نصیب الفرد من الناتج القومي في الیوم ، فأن نحو 
  . 2002ملیون نسمة من أجمالي سكان الدول العربیة في العام ) 103.25(خط الفقر ،تعادل نحو 

وتدل المؤشرات المتاحة أیضا على تفاقم التفاوت في توزیع الدخل، وحیث كان النمو االقتصادي في األساس سالبا 
ومعروف أیضا أن االنفتاح علي التعامل .ھفي العقدین الماضیین، فال مناص من أن یتسع نطاق الفقر، أیا كان تعریف

االقتصادي الدولي، وخصخصة النشاط االقتصادي، في سیاق نظام السوق المنفلت وتراجع دور الدولة، قد تسببا في 
خلق فئات اجتماعیة ضئیلة الحجم ولكن بالغة الثراء، بحیث یزید التفاوت في توزیع الثروة من مغبة تدھور توزیع 

  والنتیجة الحتمیة ھي أن یتسع نطاق تھمیش الفئات االجتماعیة األضعف في . مغلقة الدخل، في حلقة
المجتمعات العربیة ویتعمق حرمانھا من الصنوف  المختلفة لرأس المال اإلنساني المادي والمالي والبشري 

  .اإلنسانیةوالمجتمعي وبما ُیحكم من حلقة الفقر الشریرة في منظور التنمیة 
عدد سكان الدول العربیة الذین یعیشون   1995للعام  اإلنسانیةألمم المتحدة اإلنمائي في تقریر التنمیة وقدر برنامج ا

ملیون ، یعیش معظمھم في المناطق الریفیة والنائیة التي ال تحظى باالھتمام التنموي ) 100-90(عند خط الفقر بین 
  .مقارنة بالمناطق الحضریة الرئیسیة 

   
  -:الثقافي   كفاءة راس المال- 3

راس المال الثقافي  ھو مجمع المعرفة ، وتتكون المعرفة من البیانات والمعلومات واإلرشادات و األفكار التي یحملھا 
اإلنسان أو یمتلكھا المجتمع في سیاق داللي وتاریخي محدد ، وتوجھ السلوك البشري فردیا ومؤسسیا في مجاالت 

ة إنتاج السلع والخدمات ، وتشمل المعرفة على منظومة التعلیم الرسمي النشاط اإلنساني كافة وبخاصة في عملی
ولخبرات والبحوث وعلى التاریخ والثقافة والتوجھات االستراتیجیة واإلشكال التنظیمیة ، وتضم أیضا  مجموعة 

اصة في حالة العناصر التي تشكل الخصوصیة اإلنسانیة والھویة لطائفة البشر  ویكتسب راس المال الثقافي أھمیة خ
مجموعة البلدان العربیة التي یمكن أن تحول الجوانب اإلیجابیة من ارثھا الثقافي المشترك إلى عامل نھضة وعزة 

وبالذات على خلفیة صدام الحضارات في عصر العولمة ، فالعولمة في الحقل الثقافي تأتى الیوم في إطار من شبكات .
ة اإلنترنت وھكذا بدال من الحدود الثقافیة والسیاسیة ، تطرح العولمة المعلومات  وقنوات البث  الفضائي  وشبك

حدودا أخرى غیر مرئیة  ترسمھا الشبكات العالمیة بقصد الھیمنة على االقتصاد واألذواق والفكر وأنماط السلوك  ، 
لحاجز اللغوي كما فالصورة باتت قادرة على تحطیم ا.والصورة  ھي المفتاح السحري لھذا النظام الثقافي الجدید 

وأصبحت األقمار الصناعیة الوسیلة لنقل الصورة إلى كل .تستطیع العولمة االقتصادیة تحطیم الحاجز الجمركي 
وعلى آیة حال أصبح النظام الثقافي المسیطر في حقبة العولمة ھو .األصقاع لتلغي بذلك الحدود الجغرافیة والثقافیة

م المتمثل الیوم في عشرات اإلمبراطوریات اإلعالمیة التي تزج مالیین البصري وھو والنظا -النظام  السمعي 
الصور یومیا ،لقد تحولت الصورة في ھذا النظام الى سلطة  رمزیة تساھم في تشكیل  الوعي والوجدان والذوق وھذا 

ى اإلدراك یتم إخضاع لھ آثاره الخطیرة على صعید التنمیة االقتصادیة والثقافیة  واالجتماعیة والقیمة فبالسیطرة عل
النفوس ،وتعطیل فاعلیة العقل والتشویش على نظام القیم ،وتنمیط الفروق ،وقولبة السلوك والھدف ھو تكریس نوع 

" معین من االستھالك ،لنوع معین من المعارف السلع ، معارف إعالنیھ تشكل في مجموعھا ،ما یمكن آن نطلق علیة 
العولمة تتطلب االھتمام بنظام التعلیم  بشكل عام والتعلیم العالي بشكل خاص أن مواجھة ثقافة " ثقافة االختراق

وعملیات البحث والتطویر ،نظرا لدورھما االستراتیجي في بناء وتعزیز راس المال الثقافي وتقویة راس المال 
  . االجتماعي ،ھذا االمر یتطلب منح منظومة اكتساب المعرفة أولویة واضحة 

  
رغم الخطوات الواسعة التي خطتھا الدول العربیة في التعلیم ، اال أن ما تحقق من إنجازات ما  - :جھود التعلیم - 1

  .یزال متواضعا مقارنة بدول العالم االخرى 
   

  - :معدالت األمیة -أ
ال تزال معدالت األمیة في العالم العربي من المتوسط الدولي ، وحتى أعلى من متوسطھا في الدول النامیة ، حیث 

من %) 39.2(یمثلون  2001في العام ) سنة فأكثر  15( ملیون أمي في الفئة العمریة 60قدر عدد األمیین بأكثر من ی
إجمالي السكان البالغین ، وتشكل النساء ثلثي ھذه النسبة ، واالھم من ذلك أن معدالت األمیة تتركز لدى الفئات 

المناطق الریفیة ،و تفاقم حالة عدم المساواة في التحصیل الضعیفة اجتماعیا ، مثل الفقراء والنساء ، خاصة في 
وتعتبر الفجوة ) المناطق الحضریة والریفیة ( العلمي عند توزیعھا بحسب النوع والحالة االجتماعیة ومكان اإلقامة في
  في البلدان العربیة ھي األكبر بالمقارنة مع المجامیع الدولیة االخرى 
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على الرغم من التوسع العددي في التعلیم في الدول العربیة بما في ذلك تعلیم اإلناث، -:االلتحاق بالتعلیم النظامي -ب

تظل مسألة نوعیة التعلیم أقل بكثیر من دول العالم خاصة الصناعي منھ ، فالتعلیم العربي ال یزال یھتم بالكم ویھمل 
معدالت االلتحاق لإلناث  ال تزال اقل من معدالت االلتحاق للذكور ، السیما في فضال عن ان . النوعیة و الكیف 

  التعلیم العالي ،حیث تتخلف الدول العربیة عن المناطق العالم االخرى في التحاق اإلناث في ھذا المستوى بالتحدید  
  

  یم العالي  و بالبحث والتطویر في تشكیل راس المال الثقافيوسنناقش بشيء من التفصیل دور كل من  التعل
  .ومنظومة اكتساب المعرفة في الدول العربیة 

  
  المنطقة العربیة في سیاق العالم-ت

ویزید ھذا العدد . ملیون 3.1بحوالي  1995تقدر الیونسكو عدد الملتحقین بالتعلیم العالي في البلدان العربیة في عام 
ولكن معدل الزیادة ھذا . وھذه والشك زیادة كبیرة. 1980التعلیم العالي في المنطقة في عام  عن ضعف عدد طلبة

وحكما بعدد . لیس استثنائیًا، فقد زاد عدد طلبة التعلیم العالي في عموم الدول النامیة بمعدل أعلي خالل الفترة ذاتھا
البلدان العربیة عن متوسط أمریكا الالتینیة عبر الفترة  الملتحقین للسكان، كان مستوي االلتحاق بالتعلیم العالي أقل في

، أما بالمقارنة بالبلدان المتقدمة، فقد كان مستوى االلتحاق بالتعلیم العالي في البلدان العربیة في بدایة الفترة، وفي 
البلدان العربیة وكان اتساع الفارق بین . وكان الفارق بین المجموعتین یتسع بمرور الزمن%. 30نھایتھا، أقل من 

، أي في أوج انتشار التوصیة بالتقلیل من التوسع في 1985اإلقیانوسیة حتى أسرع، خاصة منذ عام /ومنطقة آسیا
وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن نصیب التعلیم العالي من جملة الملتحقین بالتعلیم في البلدان العربیة . التعلیم العالي

وتعني ھذه ). ، وفي تزاید سریع%18حوالي (راً عن نظیره في البلدان المتقدمة یقل كثی) في التسعینیات% 5حوالي (
االستخالصات أن البلدان العربیة تواجھ تحدیا ضخما في نشر التعلیم العالي، وأن التوصیة بتقلیل التوسع في التعلیم 

   .تقدمةالعالي تنطوي علي حرمان ھذه المجتمعات من القاعدة األساسیة للعلوم والتقانة الم
  

كذلك تتخلف البلدان العربیة، بصورة واضحة، عن مناطق المقارنة الثالث في مدى التحاق اإلناث بالتعلیم العالي، 
 رغم تزایده قلیال عبر الفترة المدروسة، وباإلضافة، كان الفارق في نسبة اإلناث بین طلبة التعلیم العالي بین البلدان

وال خالف في أن زیادة حرمان .1985العربیة والمنطقتین األكثر تقدما یتسع باطراد، ومرة أخرى، خاصة منذ عام 
  اإلناث من التعلیم العالي سمة تخلف أكیدة، یحسن بالبلدان العربیة أن تعمل بجد على تالفیھا 

  
  عالي بین الدول العربیةالتفاوت في االلتحاق بالتعلیم ال

فھي تبدأ من عدد ال یكاد تشیر البیانات الى وجود  تفاوت كبیر بین البلدان العربیة في مدى االلتحاق بالتعلیم العالي، 
مان ویالحظ أن البلدان العربیة الخلیجیة، باستثناء ع.في األلف في لبنان 27یذكر في جیبوتي إلى أكثر من 

واإلمارات، قد احتلت موقعاً متقدماً نسبیا علي ھذا المؤشر، خاصة الكویت، بالمقارنة ببلدان عربیة سبقت تاریخیا في 
وإذا أخذنا في االعتبار أن البلدان العربیة الخلیجیة الصغیرة التي یمثل فیھا غیر المواطنین . مضمار التعلیم العالي

معة إال قلة من غیر المواطنین، لزاد التقدم النسبي لدول الخلیج المتمیزة عن الحد النسبة األكبر ال یلتحق فیھا بالجا
وتظھر المقارنة على مستوى البلدان منفردة، أیضا تخلف كثیر من البلدان العربیة في االلتحاق بالتعلیم العالي .الظاھر

وي االلتحاق بالتعلیم العالي في كوریا فال یصل أي من البلدان العربیة إلي مست. الذي بیّنا عند مقارنة المناطق
وكان مستوى االلتحاق في غالبیة من البلدان العربیة التي توافرت بیاناتھا أقل من تركیا . الجنوبیة، أو األرجنتین

وإن كان یتعین مالحظة أن قسما من الفجوة بین البلدان العربیة، وغیرھا األكثر تقدما، في ھذه المقارنة یعود . وإیران
ي التفاوت في التوزیع العمري للسكان ،وقد أشرنا فیما سبق إلى تضاعف عدد الملتحقین بالتعلیم العالي في مجمل إل

ولكن نمط ). األمر الذي یعني أن نسبة الملتحقین للسكان زادت بمعدل أقل كثیرا( 1980البلدان العربیة منذ عام 
فنالحظ تدھورًا طفیفًا في عدد الطلبة للسكان في التعلیم  .التغیر اختلف من بلد عربي آلخر، خاصة في التسعینیات

العالي في التسعینیات في مصر وسوریا مثًال، بینما اتسم المؤشر بثبات نسبي في األردن واإلمارات والجزائر 
یبًا عبر وبالمقابل قفزت نسبة طلبة التعلیم العالي إلي السكان في كوریا الجنوبیة مثال إلي ثالثة أمثال تقر.والمغرب

ورغم تدني نسب التحاق اإلناث بالتعلیم العالي في مجمل البلدان العربیة، فإن التفاوت بینھا في ھذا .الفترة نفسھا
عند منتصف التسعینیات بین حد أدنى، نسبة اإلناث بین طلبة التعلیم العالي  تراوحت حیث. المیدان ضخم ومثیر

وتنفرد اإلمارات بأعلى نسبة لإلناث في التعلیم العالي في . في قطر واإلمارات% 70یتعدى ، في الیمن، إلى ما 13%
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زادت نسبة اإلناث بین  و. ویالحظ أن التحاق اإلناث بالتعلیم العالي كان في غالبیة البلدان العربیة%).77(العالم كلھ 
لتعلیم العالي في أربع من إمارات الخلیج الصغیرة اإلمارات وقطر والبحرین والكویت، عن الوالیات طلبة ا
وال تتناقض ھذه النتیجة مع انخفاض التحاق اإلناث بالتعلیم العالي في المنطقة العربیة التي توصلنا إلیھا عند .المتحدة

مع مالحظة أن . یة الخلیجیة التي ترتفع فیھا نسبة اإلناثمقارنة مناطق العالم أعاله، حیث یقل سكان البلدان العرب
االرتفاع النسبي اللتحاق اإلناث بالتعلیم العالي في البلدان الخلیجیة الصغیرة یعبر أیضًا عن عزوف الذكور عن 

تعلیم دون تجشم مشقة ال -غیر المتاحة لإلناث- االلتحاق بالتعلیم العالي في ظل توافر فرص للكسب الضخم والسریع 
  .العالي، وتدل المؤشرات المتاحة على ارتفاع نسبة اإلناث بین الطلبة 

  
  نوعیة التعلیم العالي-3
رأینا أن التعلیم العالي في البلدان العربیة حدیث العھد من ناحیة، وتوسع بسرعة، كحال البلدان النامیة جمیعا، من   

في التعلیم، خاصة العالي، ینطوي حتمًا علي قدر من مبادلة النوعیة  وكثیر ما یثار أن التوسع السریع. ناحیة أخري
  :ولكن یثور سؤاالن مھمان. بمعني أن التوسع السریع في التعلیم العالي كان البد وأن یضر بالنوعیة. بالكم

لتوسع الكمي ھل كان من الضروري، مع ا -إلى أي حد وصل التدھور في نوعیة التعلیم العالي في البلدان العربیة؟  -
  الذي تم، أن تتدھور النوعیة إلي مثل المستوي الراھن؟ 

، تبین أن نسبة طلبة فروع العلوم في التعلیم العالي في مجمل البلدان العربیة تقل 1995أن المؤشرات المتاحة، لعام 
لبنات بین طلبة الفروع وأن نسبة ا). تقریبا 10إلي  7بنسبة (عن البلدان المتقدمة والبلدان النامیة علي حد سواء 

ولكن نسبة البنات في الفروع العلمیة في التعلیم العالي في البلدان العربیة أعلى من متوسط البلدان النامیة، وتتحسن، 
التي ومن ناحیة أخري فإن موقع البلدان العربیة، نسبة إلى منطقة المقارنة . العلمیة ما برحت أقل من البلدان المتقدمة

فبعد أن كانت نسبة البنات في الفروع العلمیة في البلدان ). 1995- 1985(اخترنا في العالم الثالث، انعكس عبر الفترة 
وال ریب في أن في ھذا االنعكاس . ، قلت عنھا بعد عشر سنوات فقط1985العربیة أعلى من أمریكا الالتینیة في عام 

وعند النظر في بیانات الدول منفردة، یقل عدد البلدان .نھا، في المنطقتینتعبیر عن تفاوت مكانة المرأة، ومعدل تحس
فروع العلوم بین خریجي التعلیم العالي في ھذه البلدان . العربیة التي تتوافر عنھا بیانات الیونسكو إلى اثنتي عشرة

أن نسبة خریجي العلوم في الدول النامیة غیر العربیة المتضمنة في المقارنة،  .1995وبعض دول المقارنة حول عام 
وتفسیر ذلك ھو أن التعلیم العالي، خاصة الفروع العلمیة، في الدول النامیة حدیث . تزید كثیرا عن الوالیات المتحدة

فروع العلمیة لتعویض تخلفھا عن البلدان ومن ثم، یتعین علي البلدان النامیة الراغبة في التقدم أن تركز علي ال. نسبیا
وبین البلدان العربیة ال یتمیز بارتفاع نسبة الفروع العلمیة بین .المتقدمة في الرصید التراكمي لخریجي ھذه الفروع

  . الخریجین إال الجزائر وسوریا، اللتان تتفوقان علي كل من كوریا وإسرائیل، وتلیھما البحرین
للتفاوت في مدى توافر خریجي فروع العلوم من التعلیم العالي في البلدان العربیة على ونورد اآلن مقاربة أدق 

، نسبة إلى عدد السكان، والستكمال الصورة )1995- 1980(صورة الرصید التراكمي من الخریجین عبر الفترة 
ران من أفضل ما قدمنا حتى وھذان معیا. نورد أیضا نسبة جمیع خریجي التعلیم العالي إلى السكان خالل الفترة نفسھا

  .اآلن في مدى توافر رأس المال البشري العالي في البلدان العربیة
مثال في  28مثال في رصید خریجي العلوم و 13یوازي . ، ھائلوالتفاوت بین البلدان العربیة على ھذین المعیارین، 

  ).بنان والصومال في الحالتینبین ل(رصید خریجي التعلیم العالي عامة 
، یلیھا األردن، ثم تتقاطر باقي البلدان )ومن التعلیم العالي إجماال(ویتمیز لبنان بأعلى نسبة من خریجي العلوم 

وخریجي التعلیم (وبین البلدان العربیة الخلیجیة تتمیز البحرین، ثم الكویت، بارتفاع نسبة خریجي العلوم . العربیة
  . ال تختلف السعودیة عن موریتانیا، التي تزید نسبتي الخریجین فیھا بدورھا عن اإلمارات وعمانو). العالي جملة

ولكن إذا نظرنا في قسمة الرصید التراكمي لخریجي التعلیم العالي في البلدان العربیة بین فروع العلوم والفروع 
فقد كان متوسط فروع العلوم بین . خریجي العلوماالجتماعیة واإلنسانیة، تتمیز الجزائر وسوریا وتونس بارتفاع نسبة 

، %58، علي حین كانت النسبة في حالة ھذه البلدان الثالثة %37خریجي التعلیم العالي في مجمل البلدان العربیة 
. وجاء بعد ھذه البلدان الثالثة المتمیزة كل من األردن والسودان، بأقل قلیال من النصف. ، على الترتیب54%، 56%

البلدان العربیة التي كان نصیب خریجي العلوم فیھا أقل من المتوسط العربي نجد مصر والسعودیة، وھما ومن 
البلدان األكبر في المنطقة، في منظوري العدد الكلي للبشر والوفرة المالیة، بحیث یفترض أن یكون لھما أھمیة خاصة 

  .في أمكان اكتساب المعرفة على الصعید العربي
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،في معظم الدول 1985أخذ  معدل النمو في األنفاق على التعلیم  بالتراجع بعد العام  - : األنفاق على التعلیم-ج

وفي ھذا العربیة باالنخفاض ، وھذا خالف لما ھو علیھ الحال في البلدان النامیة والمتقدمة على حد سواء ، 
الى التحدیات الكبیرة التي تواجھ التعلیم العربي   2002یر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام الصدد أشار  تقر

بمختلف أنماطھ  وفي مقدمتھا إیجاد مصادر تمویل ، فبعد أن تكفلت الحكومات العربیة بالصرف على التعلیم 
اق العام و بضمنھ اإلنفاق على خالل فترة الثمانینات ، تواجھ  الیوم  ضغوط وظروف متعددة لتقلیص حجم األنف

التعلیم ،وبدأت ھذه القضیة بالظھور مع المناداة بتطبیق برامج الخصخصة و إعادة الھیكلة ، و لم تكن مطروحة 
في الماضي بالطریقة التي تظھر بھا اآلن ، ففي عقد الثمانینات كان التعلیم مجانیًا للجمیع ، و لكن الیوم بدأت ھذه 

و بشكل یؤثر على انتشار التعلیم و الوصول إلیھ من ِقبل الفقراء و الجماعات المھمشة و  المسألة تظھر بقوة
سكان األریاف و الصحارى و البوادي ، و ھذه المشكلة ستؤدي إلى زیادة الفقر و رفع معدالت األمیة من جدید 

  .إلى البلدان العربیة 
  

  اإلنفاق على التعلیم العالي -ح
ارد المتاحة للتعلیم العالي أھمیة شدیدة نظرا ألن مؤسساتھ نھمة لإلمكانات، خاصة إن كان لھا تكتسب دراسة المو     

لقد كانت البلدان العربیة تنفق في منتصف التسعینیات، . أن تخرج كفاءات راقیة، أو تسھم بفعالیة في البحث والتطویر
لي من متوسط البلدان النامیة، علي مستوي منطقة على جمیع مراحل التعلیم ، بمعیار كم اإلنفاق للطالب، بمستوي أع

آسیا "وإن كان الفارق بین البلدان العربیة والبلدان المتقدمة عموما، ومنطقة . أمریكا الالتینیة نفسھ تقریبا
وكانت البلدان العربیة تنفق على طالب التعلیم العالي علي وجھ الخصوص أكثر من .داخلھا، ضخما" واإلقیانوسیة

لبلدان النامیة، ومن منطقة أمریكا الالتینیة التي اخترناھا للمقارنة في العالم الثالث، ولكن ھذه المقارنات ال متوسط ا
  . تبعث على التفاؤل ألكثر من سبب

أوال، اإلنفاق للطالب لیس مقیاسا جیدا لمساھمة التعلیم في التنمیة في المقارنات الدولیة حیث یتفاوت مدى االستبعاد 
علي سبیل المثال، یقل االلتحاق بالمستوى األول من التعلیم في البلدان العربیة عن . یم من منطقة ألخرىمن التعل

لذلك فإن . البلدان النامیة عموما، ویقل االستیعاب في التعلیم العالي في مجمل البلدان العربیة عن أمریكا الالتینیة
كون نسبة إلى السكان ككل، أو إلى السكان في الفئة العمریة مقیاس اإلنفاق األفضل لمساھمة التعلیم في التنمیة ی

  .المناظرة للمرحلة التعلیمیة المعنیة
وثانیا، كما ذكرنا قبال، یفضل أن تكون المقارنة بالبلدان المتقدمة، باعتبار وضعیة التعلیم فیھا ھي الغایة التي یجب أن 

  . تسعي البلدان العربیة لتحقیقھا في عصر كثافة المعرفة
أقل مما كانت تنفقھ منذ  1995واألخطر من ذلك أن البلدان العربیة كانت تنفق على طالب التعلیم العالي في عام 

فبینما زاد اإلنفاق للطالب في كال منطقتي البلدان النامیة والبلدان المتقدمة علي حد سواء، ). 18(سنوات عشر، شكل 
وكانت الزیادة أكبر في البلدان المتقدمة، قل اإلنفاق في  -خل كل منھماوفي كلتا المنطقتین الفرعیتین المختارتین دا

  ).1995-1985(البلدان العربیة قلیال، في الفترة 
  

نستخدم معیار اإلنفاق للفرد من السكان، . ولفحص التفاوت بین البلدان العربیة، منفردة، في اإلنفاق علي التعلیم العالي
تفاوت الھائل بین البلدان العربیة في اإلنفاق علي التعلیم  الى وجودستمدة من الیونسكو بیانات اإلنفاق الم وتشیر

وتمیزت .مثال للسودان 60مثل الصومال، وأكثر من  500أكثر من  1996العالي، فقد كانت الكویت تنفق في عام 
ھا باقي دول مجلس التعاون الخلیجي، الكویت بمستوى من اإلنفاق أعلى، بفارق واضح، من كل البلدان العربیة، وتال

والتساؤل المھم ھو ما إذا كانت فروق اإلنفاق ھذه .وكانت مصر تنفق أقل من سبع السعودیة. باستثناء عمان، ثم لبنان
تعبر عن تفاوت مقابل في نوعیة التعلیم العالي في البلدان العربیة؟ غیر أن اإلجابة على ھذا السؤال، المھم، تنتظر 

ونظرا ألھمیة االستخالص الذي توصلنا إلیھ، .المعمق في نوعیة التعلیم الذي طلبنا بإلحاح في الجزء السابقالبحث 
في المقارنة على مستوى المناطق، بانخفاض اإلنفاق على التعلیم العالي في مجمل البلدان العربیة، نحاول فحص 

  . منفردة التطور في اإلنفاق على التعلیم العالي في البلدان العربیة،
  

  
  
  -:جودة التعلیم و تحقیق إنتاج المعرفة -خ
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ا    دًا ألنھ تعتبر جودة التعلیم من أھم و أكبر التحدیات التي تواجھ التعلیم العربي المعاصر ، و جودة التعلیم مھمة ج
ة الالزم   دخول     ترتبط مباشرة بإعادة تكوین العقل العربي و بناء القدرات المختلف اة المعاصرة و ال ة و الحی ة للتنمی

ي ،     ل العرب ة العق إلى سوق العمل ، و جودة التعلیم قضیة حیویة ، فالمستوى الجودة الضعیف حالیًا یعبر عن أزم
ى           ًا إل العودة دائم ن المشكلة ب ھ ، یتھرب م ع و تحدیات ة الواق فالعقل العربي المعاصر إلى جانب تھربھ من مواجھ

ل   الماضي و أمجاده و انتقاد الغرب و االستعمار و تحمیلھ تقھقر و تخلف العقل العربي ، و ھذا أمر خاضع للتحلی
ا              م مناھجن دًا أن معظ زداد المشكلة تعقی ى اآلخرین ، و ت ا و مشاكلنا عل ق كل أزماتن ن أن نعل و النقاش ، فال یمك

اآلخرین ، أو دفع عقل التلمیذ إلى الماضي   التربویة و كتبنا المدرسیة تتبع نفس األسلوب إما بتعلیق المشكلة على
ا و              د صنع عقلھ ا أن تعی ا الحالي علیھ ا و تخلفھ ن أزمتھ ًال أن تخرج م ة إذا أرادت فع ة العربی و أمجاده ، و األم
ي            ا أن نسیر ف دم علین ا أن نتق ا كعرب إذا أردن أسالیب تحلیلھ و نظرتھا إلى الماضي و الحاضر و المستقبل ، إنن

و  ین مت وًال       منھج د حل ب و یج ا یتناس ا بم ویر ثقافتن اني تط ا ، و الث ر عقولن و تغیی د ، األول ھ ي آن واح ازیین ف
ر    زمن الحاض ي ال رة ف ة و الكثی ة     . لمشاكلنا الملح اق التنمی رتبط بآف ده ت ي و تجوی یم العرب ة التعل إن تحسین نوعی

ي الع         ا ف ًال م اك خل ا سبق أن ھن ى م ذا       العربیة في المستقبل ، و ُیضاف إل ل ھ ة ، و یتمث یم و التنمی ین التعل ة ب الق
ذا             ة ، و لعل ھ ي المدرس یم ف ة التعل ة المعاصرة ، و نوعی ات التنمی ین متطلب الخلل في غیاب التنسیق و التكامل ب
المالحظ     نفط ، ف روة و ال الخلل ھو الذي رفع من معدالت البطالة في كل البالد العربیة تقریبًا بما في ذلك بلدان الث

ة و تطورات سوق العمل     أن ال تعلیم ھو الذي یصنع البطالة ، فالخطط التعلیمیة ال تأخذ في اعتبارھا طبیعة التنمی
ة       دنا أن نسمیھ مشروع النھض العربیة ، إضافة إلى أن التعلیم لم یسھم بشكل فعال في بناء مشروع حضاري اعت

وین ال       ي تك ال ف م یسھم بشكل فع ة      العربیة ، فالتعلیم مرة أخرى ، ل ة الدقیق ة العلمی ارات و التخصصات خاص مھ
ي               الي ف یم الع ا سبق یالحظ أن التعل ى م ة ، إضافة إل دان العربی ن البل ر م ي كثی التي تحتاجھا التنمیة المعاصرة ف

الي        یم الع ن التعل ي س م ف ذین ھ و ) سنة   24ـ   18( البالد العربیة ال یزال تقلیدیًا نمطیًا لم یشمل نسبة كبیرة من ال
ن     ھي نس ن األحوال ع ي أحس ي      %  13بة منخفضة في معظم البالد العربیة ال تزید ف ذه النسبة تصل ف ا ھ ، بینم

ة ، و      %  65كوریا الجنوبیة إلى  بالد  العربی ن ال ر م ن كثی ، علمًا بأنھا أي كوریا الجنوبیة بدأت نموھا متأخرة ع
زال       ھي اآلن تسبق البالد العربیة بمراحل ، ھذا و ُیضاف إلى ما سبق  ي البحث العلمي ال ت أن نسبة االستثمار ف

من المیزانیة   العامة ربما باستثناء مصر  %  0.05أیضًا في معظم البالد العربیة ضعیفة جدًا ، فھي ال تزید عن 
  .الالتینیة %. 1و األردن التي ترتفع فیھا ھذه النسبة لتصل إلى 

  
  أداء منظومة البحث والتطویر في البلدان العربیة -د
تعتمد الدراسات في ھذا المجال على نموذج الُمدخالت والمخرجات ، والُمدخالن الجوھریان لعملیة البحث   

ومن ثم یقع التركیز في دراسة المدخالت على أعداد وخصائص العاملین بالبحث . والتطویر ھما البشر والمال
تركیز على البحث والتطویر في مجال العلوم كما یتم ال. والتطویر وعلي كم وبنیة اإلنفاق على البحث والتطویر

  .الطبیعیة والدقیقة وتقل البیانات عن العلوم االجتماعیة واإلنسانیة
وبتسجیل براءات االختراع، وأھم موقعین للتسجیل، علي ) دولیا(وُیعتد في قیاس الناتج بالنشر في الدوریات المحكمة 

وتعبر نسبة المخرجات للمدخالت عن كفاءة عملیة البحث .وأورباصعید العالم، ھما الوالیات المتحدة األمریكیة 
لكن یمكن أیضا النظر في إنتاجیة البحث والتطویر بنسبة ناتجھ إلي كمیات كلیة أخري مھمة، . والتطویر، أو إنتاجیتھا

یدان البحث مثل عدد السكان أو الناتج اإلجمالي، تعبیرا عن اإلنتاجیة الكلیة للموارد األساسیة للمجتمع في م
من تقریر الیونسكو عن  1998و  1996وبإعمال ھذه المعاییر، وبناء علي البیانات الموردة في إصداري .والتطویر

العلم في العالم، وبعض المصادر التكمیلیة األخرى، یمكن مقارنة مدخالت نشاط البحث والتطویر، ونواتجھ، على 
. ي مجمل البلدان العربیة، بتسع مجموعات أخرى من دول العالمخلفیة من عدد السكان وحجم الناتج اإلجمالي، ف

  .المعالم الرئیسیة لھذه المقارنات
  

بینما یقل نصیبھم من الناتج المحلي اإلجمالي عن ذلك الحد،  - من سكان العالم% 4بدایة، یمثل العرب أكثر قلیال من 
  . متوسط العالميأفقر من ال -على ھذا المعیار - أي أن العرب

). ال یقل كثیرا عن نصیبھا من سكان العالم(وتتمتع البلدان العربیة بنصیب مقبول من العاملین بالبحث والتطویر 
من % 0.2ما یقابل : یقابلھا تقتیر بالغ في اإلنفاق على البحث والتطویر اإلنسانیةولكن ھذه الوفرة النسبیة في الطاقة 

ونتیجة لھذا، ضمن عوامل أخرى، یقل نصیب البلدان .علي صعید العالم% 1.4توسط الناتج اإلجمالي مقارنة بم
، وال یظھرون علي %1فیقل نصیب العرب من النشر عن . العربیة من ناتج البحث والتطویر في العالم بشكل واضح
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ة إلي الصعوبة ویشیر الفارق بین النشر وتسجیل البراءات، إضاف. خریطة تسجیل البراءات على اإلطالق تقریبا
األكبر في اإلنجاز علي األخیر وقلة اإلنفاق علي البحث والتطویر بوجھ عام، إلي ما نعتبره أھم عوامل ضعف 
. منظومة اكتساب المعرفة في البلدان العربیة، أال وھو وھن البنیة المؤسسیة للبحث والتطویر، ولھ تجلیات متعددة

للترقیة في مؤسسات التعلیم العالي والبحث، بینما التوصل الختراع،  فالنشر ممكن علي المستوي الفردي، ومطلوب
وھناك أیضا قلة التضافر بین مؤسسات البحث والتطویر . والنجاح في تسجیلھ، یتطلب إمكانات مؤسسیة قویة

لدولیة وھناك أخیرا ُبعد العلمیین العرب عن المنظومة ا. ومجاالت اإلنتاج، واألخیرة ضعیفة القدرة في حد ذاتھا
المتوافرة في میدان البحث  اإلنسانیةبعبارة أخري، یبدو أن القدرات . للبحث والتطویر، وعن التطور المتسارع فیھما

ومن جانب آخر، تعبر ھذه . والتطویر في البلدان العربیة ال تحقق كامل عطائھا نتیجة لتفاعل العوامل سالفة الذكر
ومن المھم اإلشارة إلى التفاوت .ءات، الذي ینتظر أن یتفاقم باشتداد العولمةالمفارقة عن أحد أھم مسببات نزیف الكفا

ھذا . خلفیة من عدد السكان وحجم الناتج اإلجمالي ىالضخم بین البلدان العربیة في مدخالت البحث والتطویر، عل
مرتبة حسب (إلجمالي، في البلدان العربیة التفاوت من خالل مدخالت البحث والتطویر، مقارنة بعدد السكان والناتج ا

  ). عدد العاملین بالبحث والتطویر
یبرز الدور األھم لمصر والسعودیة فیما یتصل بالموارد األساسیة، األولى بأكبر حجم سكاني، والثانیة بأكبر  و

وإن كان أقل من نصیبھا  - ولكن السعودیة، رغم إنفاقھا الكبیر نسبیا علي البحث والتطویر. نصیب من الناتج اإلجمالي
أقل من المغرب والجزائر مثال، وناتجھما (ال تمتلك إال نصیبا قلیال من العاملین بالبحث والتطویر  -من الناتج

ما یزید عن  - %60وبالمقابل یقارب نصیب مصر من العاملین بالبحث والتطویر ). اإلجمالي محدود بالمقارنة
والتفاوت بین مصر والسعودیة . إنفاقھا علي البحث والتطویر عن السعودیةضعفي نصیبھا من عدد السكان، ویزید 

مثال واضح علي فرص التكامل التي تقوم بین ھذین البلدین علي وجھ التحدید، وفي الواقع علي صعید المنطقة ككل، 
ث والتطویر عند وتمثل المغرب حالة من التوازن بین الموارد األساسیة و مدخالت البح.في مجال اكتساب المعرفة
وبینما تتمیز الكویت بكثافة أعلي من المتوسط في كال مؤشر العاملین، نسبة إلي عدد . حوالي عشر قیم المنطقة

وتوفر دراسة . السكان، واإلنفاق علي البحث والتطویر، نسبة إلي الناتج اإلجمالي، تقع الیمن علي طرف نقیض
تطویر عبر الزمن، في المؤسسات الداخلة في المسح الذي قامت الیونسكو فرصة لتتبع تطور مدخالت البحث وال

  .1996- 1992علیھ، في ثمانیة عشر بلدا عربیا في الفترة 
سنویا، على وتیرة تتعدي ضعف معدل نمو % 7- 6بمعدل ) معادل كل الوقت من الباحثین(فیقدر أن زاد عدد العلمیین 

ین بالبحث والتطویر قد تكرس في البلدان العربیة منذ مطلع وھكذا یظھر أن التوافر النسبي في العامل. السكان
عمان، واإلمارات، وتونس، والعراق، واألردن، : وقد تعدت بعض البلدان متوسط معدل النمو ھذا. التسعینیات

مر األ(إال أنھ، باستثناء مصر، كانت ھذه البلدان قد بدأت من قاعدة محدودة . والبحرین، ومصر، ولیبیا، على الترتیب
ھذا علي حین كانت معدالت النمو أقل من المتوسط في السودان، والیمن، ). الذي یضخم، حسابیا، من معدل النمو

). دلیال علي نزیف، واسع النطاق، للكفاءات إلي الخارج(وقطر، ولبنان، بل كان التغیر بالسلب في حالة السودان 
البحث والتطویر قد ارتفع، باألسعار الجاریة، بمعدل یقارب  وفي المتوسط، تدل بیانات المصدر علي أن اإلنفاق علي

وإذا أخذنا في االعتبار معدالت نمو السكان والتضخم یتضح أن اإلنفاق . 1996و  1992في السنة بین عامي % 9
دني ومن المھم ھنا تذكر أن مستوي اإلنفاق كان شدید الت. الحقیقي للفرد قد زاد بمعدل ضئیل، إن لم یكن قد تدھور

البحرین، (ومرة أخرى جاءت زیادة اإلنفاق علي البحث والتطویر أساسا في البلدان األصغر نسبیا في المیدان . أصال
ویبدو أن اإلنفاق قد قل في العراق بینما احتفظت اإلمارات، علي ثرائھا النسبي، بقیمة إنفاقھا ). وعمان، وسوریا

دل على استحكام أزمة قلة اإلنفاق علي البحث والتطویر رغم التوافر وعلى ھذا، فإن الشواھد ت).باألسعار الجاریة(
  .ولیس غریبا أن ینعكس ذلك الوضع علي ضعف إنتاجیة البحث والتطویر في البلدان العربیة. النسبي للعاملین بھ

  



18 
 

  
  
  - :مؤشرا ت ثقافیة أخرى-ذ

  موقع ھامشي في معظم تلك المؤشرات ،  ال یختلف موقع الدول العربیة في المؤشرات الثقافیة االخرى فھي تحتل
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  الخاتمة 
  

وفي المستقبل ھو كیفیة الحفاظ على المكاسب التي , أن التحدي الذي یواجھ الدول العربیة في الوقت الحاضر
ومعالجة جوانب النقص والمشكالت العدیدة التي , امةوإعطاءھا صفة االستد اإلنسانیةحققتھا في مضمار التنمیة 

وخاصة في ظل تقلب أسعار النفط والتعثر في تحقیق التنویع االقتصادي والتراجع في معدالت النمو في ,تعاني 
الناتج المحلي اإلجمالي من ،وبناء على النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ،یمكن القول أن مستقبل التنمیة في 

المشار إلیھا في سیاق البحث،وعلیھ  اإلنسانیةالعربي سیتوقف على األسلوب الذي تعالج بھ معوقات التنمیة  العالم
  -:یتعین على الدول العربیة أن تبذل المزید من الجھد لتحقیق اإلصالحات في المجاالت آالتیة 

  - :في المجال االقتصادي 
  .دامة في عملیة التنمیةتنویع ھیكل االقتصاد الوطني لضمان عنصر االست - 1
  .خلق مصادر جدیدة للدخل الوطني تكون بدیلة لدخل النفط باعتباره مصدرًا غیر متجدد وقابل للنفاذ -2
  .تحقیق المزید من العدالة في توزیع الدخول -3
المحافظة على المستوى المعیشي للمواطن مع العمل على تطویره وتحسینھ باستمرار،والعمل على زیادة - 4

  توى دخول األفراد لتقترب من المستویات العالمیةمس
  . بناء الھیاكل االقتصادیة االرتكازیة باعتبارھا األساس لتطویر االقتصاد الوطني وضمان كفاءتھ -5
  .تحقیق تنمیة مكانیة واجتماعیة متوازنة لعموم البالد  - 6
ة          - 7 ي التنمی دم ف ن تق ق م ا تحق ة المستمرة لم انیة اإلالتقییم والمتابع دالت       نس اییر والمع ع المع ق م ا یتف و بم

  .الدولیة مع مراعاة الخصوصیات الوطنیة 
  ضرورة العمل على ترشید اإلنفاق العسكري  - 8

  - :في المجال االجتماعي

ضرورة التقدیر المتكافئ لمختلف األنشطة المجتمعیة وتكاملھا، ألن اإلنسان كائن مركب من طاقات  - 1
اجتماعیة، روحیة،وجدانیة وتنمیة ھذه الطاقات یتطلب الوفاء باحتیاجاتھا  بدنیة،عقلیة،: مختلفة 

وواقع تعلیمنا یركز على اإلنسان الجزئي عن طریق تلقین وحشو .البیولوجیة والجسمیة والمعنویة
  . األذھان بالمعلومات 

  السیطرة على ظاھرة االرتفاع في معدالت نمو السكان- 2

  ع المرأةأصالح الخلل القائم في أوضا- 3

  االھتمام بمجاالت الصحة والقضاء على اإلمراض الساریة - 4

  - :في المجال الثقافي 
ل        -1 ى أن تحت ة ،عل ة التنمی ضرورة العمل على بناء ثقافة عربیة حدیثة وذاتیة،یمكن أن تشكل محورًا لعملی

انیة دیة وھذه الثقافة الجدیدة موقع القلب المحرك الذي تدور حولھ عملیات التنمیة االقتصا ة    اإلنس ة والعلمی والثقافی
یم             دات والق ام المعتق افة نظ ى إض رص عل ي الح ة ینبغ ك المنظوم ل  تل ى تكتم ة ،وحت ة واإلبداعی والتكنولوجی
ة   والمحافظة على التراث كجزء أساسي یعمل جنب إلى جنب مع باقي عناصر المنظومة ،فعملیة التنمیة في النھای

ي أن تس  ة ،ینبغ ة داخلی ي عملی ھ   ھ ة وقیم وارده الطبیعی ده وم د وتقالی ة بالبل ة الخاص ة الداخلی ى الثقاف ى إل تند عل
ة     السیاسیة والمرحلة التاریخیة لتنمیتھ بمعنى أن المنابع الفكریة لھذه التنمیة ،ینبغي أن تكون ھي الحضارة العربی

ة     ا والمحافظ ا اإلسالمیة، إلبراز الھویة الحضاریة العربیة ـ اإلسالمیة وتنمیتھ ى ارض    . علیھ وف عل ا أن الوق كم
ة   التراث العربي االسالمي ال یعني االنغالق على بقیة الحضارات ،بل یعني أساسا التصدي لمشاكل التنمیة العربی
ي            ا ، وف ر مجتمعن ات غی ول جاھزة وضعت لمجتمع ي حل ن خالل تبن من خالل منطقھا الداخلي الخاص ولیس م

  -:سبیل تحقیق ذلك ینبغي العمل على 
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ة و       -أ ة و المھاری درة المعرفی اء المق ال البشري و بن ضرورة العمل على رفع مستوى االستثمار في رأس الم
  .تكثیف برامج التعلیم و التدریب و التأھیل للقوي العاملة الوطنیة  

  تشجیع اإلنفاق على البحث والتطویر -ب

  قدمة في قطاع المعرفةاالھتمام بثقافة األفراد وتشجیعھم على استخدام التقنیة المت -ت

ضمان حق التعلیم للجمیع ألنھ من حقوق اإلنسان األساسیة في الحیاة ،وإتاحة الفرصة لكل فرد في تنمیة  -ث
  . طاقاتھ من خالل مؤسسات الثقافة والتعلیم 

ة إشاعة الحریة في المؤسسات الثقافیة والتعلیمیة وترسیخ أسس الحوار الدیمقراطي،ضمانًا لرفع الكفاء. ج
  . في العمل وتجدیده وتطویره

  . القضاء على األمیة، ألن األمیة تعتبر عائقًا من عوائق التنمیة والتقدم االجتماعي  -ح

التأكید على سنوات التعلیم األساسي للجمیع والتوسع والتنوع في مؤسسات التعلیم الثانوي والجامعي   -خ
  . والعالي لمواجھة مطالب سوق العمل 

على مبدأ التعلیم المستمر مدى الحیاة واإلعداد للتعلم الذاتي مما یساعد اإلنسان على التكیف مع التركیز   -د
  . واقعھ حیث یصبح فاعًال ال مجرد تابع أو مستقِبل فقط 

ترسیخ المساواة والتقدیر لكل فروع المعرفة اإلنسانیة وخبراتھا سواء كان عمال ذھنیا، عملیا، تنظیمیا،   -ذ
  یا، تعلیمیا أو جمالیافنیا، إنتاج
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