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عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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إفريقيا«،  ومشال  األوسط  الشرق  يف  للتعليم  جديد  إطار  وتطلعات:  »توقعات  إن كتاب 
الشرق  منطقة  يف  التعليم  النظمة  شاملة  رؤية  يعرض  الذي  الدويل،  البنك  جمموعة  عن  الصادر 
االوسط ومشال افريقيا، وحيدد العقباِت والقيوَد اليت تعيق حتقيق إمكاانِت التعليم يف املنطقة ويوفر 

التوجيه واحللول إلطالق هذه اإلمكاانت. 

إنَّ دول املنطقة املشار اليها انفاً لديها القدرة على االرتقاء إىل آفاق جديدة. وحىت يتحقق 
ذلك، جيب عليها بذُل جهود متضافرة لتبّن طرق التعلم احلديثة وتعزيزها، واالبتعاد عن األساليب 
التقليدية والسعي حنو حتقيق أهداٍف َطموحة. ومع ذلك، جيب عليهم الضغط من أجل اكتساب 
املهارات الالزمة خللق اقتصاد املستقبل، كما حيتاج األمر أيضاً إىل اتفاق جديد بني مجيع األطراف 

من أجل حتسني التعليم وااللتزام بدعمه.

وال ريب يف أنَّ الدفع من أجل التعلم يتطلب االستثمار يف السنوات املبكرة لألطفال بدءاً 
من الصفوف األوىل. فإن األدلة العلمية ُتشري إىل أنَّ االستثمار العام يف التعليم، وخاصة يف املراحل 
النمو األوىل، حيقق أفضل عائٍد  الدماغ ال يزال يف مراحل  األوىل من حياة الطفل عندما يكون 

لالستثمار.

ومن األمهية مبكان أْن تصل النظم التعليمية إىل مجيع األطفال بغض النظر عن اجلنس أو 
العرق أو القدرة أو اخللفية، ليس فقط من خالل جمرد احلصول على التعليم املدرسي، بل أيضاً من 
أْن تقوم الُنظم التعليمية بتوظيف وتدريب وإشراك كلٍّ  خالل التعليم اجليد. ومن الضروري أيضاً 
من الرجال والنساء حىت تتوفر لديهم أفضل اإلمكاانت ليصبحوا معلمني وتربويني وإداريني أكفاء. 
فاملعلمون املتحمسون واإلداريون يف املدارس هم أساس النظم التعليمية الناجحة، وينبغي أيضاً أْن 

تُتاح هلم الفرصة ملواصلة التطوير املهن.

يف السنوات األخرية، أصبحت احلكومات يف املنطقة أكثَر وعياً أبمهية تنمية الطفولة املبكرة 
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، وعلى سبيل املثال، أخذت اإلمارات العربية املتحدة على عاتقها دعَم تنمية الطفولة املبكرة هبدف 
حتقيق االلتحاق الشامل برايض األطفال حبلول عام 2021.

البشري  املال  أعلى من رأس  ُيرتَجم إىل مستوايٍت  أْن  فقد فشل كلُّ هذا يف  ومع ذلك، 
والثروة، وابلتايل مل تتحقق تطلعات سكان املنطقة البالغ عددهم 435 مليون نسمة.فعلى الرغم من 
تطبيق سلسلة اإلصالحات، إاّل أنَّ منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ما تزال تعاين من تدنٍّ يف 

مستوايت التعليم واملهارات.

فالسؤال هنا: ما الذي ميكن أْن تفعَله دول منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للخروج من 
هذا املأزق واستعادة تفوُّقها يف جماالت التعليم واالبتكار؟

حيدد الكتاب أربَع جمموعاٍت رئيسة من التوترات اليت تعوق اإلمكاانت التعليمية يف منطقة 
الشرق األوسط ومشال إفريقيا هي:

1.الشهادات واملهارات: عادة ما تكون الشهادات األكادميية على شكل الدرجة العلمية 
أو شهادة دراسية مرتبطة ابكتساب جمموعة حمددة من املهارات واملعرفة، وتعترب يف سوق العمل 
مؤشراً على اإلنتاجية على أساس فرضّية ربط عدد سنوات التعليم مبستوايت أعلى يف معّدل اإلنتاج.

تتميز  اليت  اجملتمعات  يف  ابملعايري  االلتزاَم  يضمن  فاالنضباط  االنضباط واالستعالم:   . 2
ابلتقاليد االجتماعية القوية.  ترتبط مفاهيم االنضباط واالستعالم ارتباطاً وثيقاً أبساليب التدريس 
املدارس  مديري  بني  الدراسية  والفصول  املدارس  داخل  اليومية  والتفاعالت  الدراسية،  واملناهج 

واملعلمني والطالب.

 3. السيطرة واالستقاللية: يتجسد التوتر بني السيطرة واالستقاللية يف النقاش حول الالمركزية 
يف توفري اخلدمات التعليمية وتوازن القوى بني احلكومة املركزية واملكاتب اإلقليمية واملدارس.

 4. التقليد واحلداثة: إنَّ التحدي األكرب الذي يواجه منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 
طبقاً آلراء بعض العلماء، هو مواءمة االحتياجات التنموية للعامَل احلديث مع تقاليد اجملتمع الدين. 

وقد أدى ذلك إىل توترات بني احلداثة أو قوى التغيري من جهة والتقليد من جهة أخرى.

السياسي وتنعكس  املنطقة وثقافتها واقتصادها  بعمق يف اتريخ  التحدايت متجذرة  وهذه 
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لألسف يف املدارس والفصول الدراسية. فمن أجل حتقيق إمكاانت التعليم، جيب على بلدان الشرق 
األوسط ومشال إفريقيا مواجهُة هذه التحدايت األربعة وإنشاُء نظام تعليمي يُهيَّأُ من خالله كلُّ 
طالب ملستقبل منتج وانجح. وما مل يتم معاجلة األمر، ستستمر منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا 

يف العمل أبقل من إمكاانهتا احلقيقية.

إطار للتحسني

ويقدم هذا التقرير إطاراً جديداً السرتاتيجية ثالثية اجلوانب ميكن أْن تساعد على معاجلة 
هذه التوترات وتطلق العنان 

إلمكاانت التعليم يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، وهي:

 • دفعة مجاعية حنو التعلم تبدأ مبكراً يف احلياة جلميع األطفال، بغض النظر عن خلفياهتم، 
احلديثة  األساليب  ويستخدمون  التكنولوجيا  ومتحمسون،يستغلون  مؤهلون  معلمون  فيها  يشارك 

ويراقبون التعليم.

 • جذب أقوى للمهارات من قبل مجيع أصحاب املصلحة يف سوق العمل واجملتمع، والذي 
يتضمن إصالحاٍت متماسكًة ومتعددَة األنظمة داخل النظام التعليمي وخارجه.

يتضمن رؤيًة موحدًة ومسؤوليًة  الوطن،  املستوى  للتعليم على  اتفاق جديد  أو  ميثاق   • 
وحماسبًة مشرتكة. فالتعليم هو عمل اجلميع، وليس فقط مسؤولية نظام التعليم.

إطار الدفع واجلذب وامليثاق

 يوفر إطار الدفع واجلذب وامليثاق فرصة ملنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا للمضي قدماً 
واستعادة تراثها كمنطقة مثقفة وابلتايل تلبية توقعات وتطلعات شعبها.

التعليمية  جيب أْن أييت الدافع لتعزيز املهارات من القطاع اخلاص. إذا عملت املؤسسات 
املهارات  إىل جنب، ستتكّون لدى الطالب فكرة واضحة عن  القطاع اخلاص جنباً  ومؤسسات 
لتبن اجتاهات جديدة  التعليم  العمل،بعدها ميكن للطالب الضغط على نظام  املطلوبة يف سوق 
بعيدة عن األساليب التقليدية اليت تعمل على إعداد الشباب ببساطة للتأهل للوظائف احلكومية، 
وبداًل من ذلك تساعدهم يف الرتكيز على إكساهبم املهارات اليت تتناسب مع احتياجات االقتصاد 



6

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

احلديث وسوق العمل. كما جيب على احلكومات أْن تؤدَي دورها من خالل هتيئة الظروف املواتية 
الزدهار القطاع اخلاص وتوفري الفرص الالزمة لذلك.

ويتطلب تعزيز جذب املهارات أيضاً حتديَث املناهج الدراسية من أجل الرتكيز على توفري 
املهارات االقتصادية واالجتماعية اليت حيتاجها الطالب يف حياهتم اليومية. وينبغي للمناهج الدراسية 
أن توفر رابطاً بني اجلهات الفاعلة املتعددة يف اجملتمع وسوق العمل والنظام التعليمي، حبيث تكون 
املهارات اليت يتم تدريسها هي األكثر احتياجاً يف سوق العمل. وكل هذا يتطلب قيادة قوية ملواءمة 

مصاحل خمتلف الفئات يف إطار رؤية مشرتكة للتعليم وتقاسم املسؤولية واملساءلة.

يشار إىل ان البنك الدويل حيدد منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا على أهنا تشمل البلدان 
واالقتصادات التالية: اجلزائر والبحرين وجيبويت ومجهورية مصر العربية واجلمهورية اإلسالمية يف إيران 
والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا و مالطا واملغرب وُعمان وقطر واململكة العربية السعودية 
واجلمهورية العربية السورية وتونس واإلمارات العربية املتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة واجلمهورية 
القواسم املشرتكة مع بقية  القليَل من  التحليل ألن لديها  التقرير مالطا من  اليمنية.  يستثن هذا 

املنطقة.
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