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 البطالة الفكرية وتأثيرها ىلع
 اليمنيعملية التنمية يف 

 
 الملخص :

تٓاقؼ ٖرٙ ايدزاض١ قك١ٝ ايبطاي١  نٓتاا   

طبٝعاااٞ يًطٝاضااا١ٝ ايتعًُٝٝااا١ ايعػاااٛا١ٝ٥ اياااا      

٫تكااّٛ ىًاا٢ امٛا٥ُاا١ الااو َااد ٬  ٚطبس ااا     

ايتعًِٝ َٔ  اْب، َٚتطًبا  ايت١ُٝٓ َأ  اْاب   

آ س، ٚالايتاايٞ   تععاد ايبطايا١ ْادبا١ ىأ ىادّ       

ا٫يتحااام الااايتعًِٝ لٚ ايت ٖٝااٌ الااٌ ايتعًااِٝ اي اا      

يا    طا  يًبطايا١ ٖٚارا يا٘ تا    ع     ٖادف ٚطب

 نب  ى٢ً ى١ًُٝ ايت١ُٝٓ. 

فك٬ً ىٔ اْعداّ ايس٩ٜا١ ا٫ضاتاتٝة١ٝ ياد٣    

ؾاااااْعٞ ايكااااساز و ذبدٜااااد لٚيٜٛااااا  ٚالااااساَ    

ايت١ُٝٓ َٚتطًباتٗاا ٚلٕ ٚقاعيف و ٖارا ايطاٝام     

العض اشبط  ف ْٗا و ا٭غًاب تلاٌ اا ًا ىًا٢     

ٚزم ٚابٝطااا١ ا٭دزا ، ا٭َاااس ايااارٟ ٜ ااااقِ َااأ 

طااٛز٠ امػااانٌ ايتُعٝاا١ ايٓادباا١ ىاأ ضاا٤ٛ     

ايتخطٝ  ٚاإلداز٠ يًُٛازد ايك١َٝٛ ضٛا٤ً ناْيف 

َٛازد ذا  طبٝع١ َادٜا١ لٚ َاٛازد الػاس١ٜ، ٖٚاٞ     

ا٭ٖااِ، اٝااب لؾاابا اإلْطااإ و ريااٌ اياات ه   

ايطٝاضاااٞ ٚا٫قتؿاااادٟ اسبااادٜب   اااٌ قُٝااا١     

ناا ٣ ٚزنٝااص٠ لضاضاا١ٝ َاأ زنااا٥ص ايتُٓٝاا١     

٠ ىدد ايطاهإ   ٜععاد   امطتدا١َ  ات٢ لٕ شٜاد

َااستب  لٚ َٛيااد مػااانٌ اي كااس لٚ ايبطاياا١ لٚ     

غح٘ اإلَهاْا  ٚإمناا لؾابا َؿادزًا يتعااريِ     

ٚشٜاااااد٠ اإلْتا ٝاااا١ اختًااااع  ٛاْبٗااااا الاىتباااااز   

اإلْطإ ٖٛ ٖدف ايت١ُٝٓ ٚٚضًٝتٗا ٖٚاٛ لضااع   

َا ٜط٢ُ الايسلمساٍ ا٫ تُاىٞ ٚتععاسف ايتُٓٝا١   

سف اٝااا٠ شٜاااد٠ و فاانُ ٗااّٛ إ سا٥ااٞ ال ْٗااا  

بعض اي ىٔالعض ايٓاع، غسٜط١ ىدّ ْكؿاْٗا 

( فُٝاا  هاأ تعسٜاع ايبطايا١ نُ ٗااّٛ     اس اٯ

٘ ٝااااياا١ ىاادّ ٚ ااٛد ىُااٌ يطايب إ سا٥ااٞ ال ْٗااا  

    ٘ يكااد لقااحيف   (زغااِ ايسغباا١ فٝاا٘ ٚايبحااب ىٓاا

 ايبطايااا١ و طبتًاااع دٍٚ ايعاااا  ٖاااٞ َػاااه١ً 

 الٌ ٖٞ لّ امػانٌ اي  ت٪دٟ غايبًا ،امػانٌ

اٝاب إٕ لٚىل   ،ا ىًا٢ ايتُا   إىل ت اقِ ْتا٥ةٗ

اي كاااس ٚ اماااسث َٚااأ  اااِ    ٖاااٛ  ايبطايااا١ ا٥ تاااْ

نُااا لٕ ايبطاياا١ تععااد َؿاادزًا   ايتخًااع امطباال

لضاضاااًٝا يًعدٜاااد َااأ ا٭َاااساث  ٚا٫ىااات٫٬      

ايٓ طااااا١ٝ ٚا٫ تُاىٝااااا١ ٚ اؾااااا١ و لٚضاااااا     

 لٖاِ ايٛضاا٥ٌ اياا    ايبطايا١   ايػابا  نُاا تععاد    

تطاسف  ٚايً ًاٛ ٚايعٓاع   ي  ١قا سى  ػبا ايدبعٌ 

يااريو ٚىًاا٢ ؾااعٝد َتؿااٌ الايبطاياا١ اي هسٜاا١    

ٜٓلس إىل ايُٝٔ ى٢ً لْٗا َٛياد٠ ٚدافعا١ َٚ رٜا١    

يلاٖس٠ اهلةس٠ عباٛ َٓااطل ازبار  ا٭ اس٣ و     

ايعا ، فايُٝٔ يدٜٗا ايعدٜاد َأ اإلغاهايٝا     

ا٫قتؿااااد١ٜ ٚايطٝاضااا١ٝ ٚا٫ تُاىٝااا١ ٚقاااعع   

ىاااّ ٚتسٖاااٌ و اهلٝانااٌ ايتعًُٝٝااا١ ٚايبح ٝااا١،   

از ضهاْٞ ٖا٥اٌ، ا٭َاس ايارٟ  ًال ال٦ٝا١      ٚاْ ة

ىل ٖةااس٠ ايهاا   َاأ ا تفااو إطااازد٠ دفعاايف 

، َٚااا ٜتتااب ىًٝاا٘ َاأ  ٚامٗٓااٝو ٚا٭ناااد ٝو

ايعػااااسا  َاااأ   اٝااااب لٕ  طاااااز٠ اقتؿاااااد١ٜ  

اشبسػبو ٚلؾحا  ايه اا٤ا  ٜ اادزٕٚ اياُٝٔ    

اؿااا٤ا   اإلضاآًٜٛا يًبحااب ىاأ ايعُااٌ. ٚتػاا     

ًا١ اما٪٬ٖ    ليع غخـ َٔ مح 30إىل لٕ عبٛ 

ازباَعٝاااا١ ٚمحًاااا١ ايػااااٗادا  ايعًٝااااا ٚامعاٖااااد 

امتٛضااط١ ٜعًُاإٛ و دٍٚ ازبااٛاز ٚالعااض اياادٍٚ  

   ٣.ا٭ س
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 املكدمةأواًل: 

و ايها   َأ دٍٚ ايعاا  اي اياب ٚلؾابحيف       نب ًا تًُٜٓٛا َػه١ً ايبطاي١ ىا٥كًا مت ٌ

اضاتكساز ايعدٜاد َأ ا٭ْلُا١ ٚاسبهَٛاا  و رياٌ امعاد٫  امتصاٜاد٠ يًُٓاٛ           ضببا و تٗدٜد

تٓعهظ ال٬ غو ايبطاي١  ،ايطهاْٞ و ٖرٙ ايبًدإ ٚشٜاد٠ اي ة٠ٛ الو اإلْتا  ٚا٫ضت٬ٗى

اي  ٜعاْٞ َٓٗا غبا  دٍٚ ايعا  ايٓاَٞ ٚنريو ايابعض َأ دٍٚ ايعاا  امتكادّ ىًا٢ ااد       

ٞ ضٛا٤ ى٢ً ضًٛنِٗ ٚتًكٞ الل٬ اٝاب الادل  تلٗاس و ايابعض      ،هلا ى٢ً ا ٝ  ا٫ تُااى

ا تُاىٝاا١  ٭ٚقااا  ( ؾااٛزًا ٚضااًٛنًٝا َاأ صبتُعااا  اياادٍٚ ايٓاَٝاا١ ا افلاا١   ا تُاىٝاااً   

اإلاطاااع الااايلًِ ا٫ تُاااىٞ َٚااا ٜتٛيااد ىاأ ٖاارا اإلاطاااع الاإلابااا  ٚاهلص اا١       ضااًب١ٝ ٚ

   ٖ  ًاال غااباالًارباالٝاا١ ٚايتخسٜبٝاا١ ٚايدا ًٝاا١ َاأ قًاا١ ا٫ْتُااا٤ ٚايعٓااع ٚازتهااا  ا٭ىُاااٍ اإلز

  .ٚىكًٜٛا ْ طًٝا َدَسًا

 1261ٚتععد ايُٝٔ لاد لفكس ايبًدإ و ايعا  اٝب ٜبًغ ايٓاات  ايكاَٛٞ اإللاايٞ يً اسد     

 187َأ لؾاٌ    154د٫ٚز لَسٜهٞ، ٚتعاْٞ َٔ ت١ُٝٓ َٓخ ك١ تؿٌ َستب١ اياُٝٔ فٝٗاا إىل   

(، ٚيعااٌ ذيااو ٜس اا  إىل ااادٚ   2010يًعاااّ الًااد  ْتااا٥  امطااا ايااٛطل اااٍٛ ىُااٌ ا٭ط اااٍ   

ايهاا   َاأ اياات  ا  ا٫قتؿاااد١ٜ ٚايطٝاضاا١ٝ و ايااُٝٔ  اا٬ٍ اي اات٠ اماقاا١ٝ ٚاياا  ل ااس       

الػااهٌ ضااً  ىًاا٢ اسبٝااا٠ امعٝػاا١ٝ يًُةتُاا ، َتُ ًاا١ الاغب اااث ايكاا٠ٛ ايػااسا١ٝ٥ الطاابب         

ل اس٣. ا٭َاس    ايتؿاىد ازبْٓٛٞ يٮضعاز َٔ  ١ٗ، ٚفكدإ ايٛريا٥ع ٚتدْٞ ا٭ ٛز َٔ  ٗا١ 

           ٔ ٝ ايرٟ لد٣ إىل شٜاد٠ غاد٠ اي كاس ٚتادٖٛز ايها   َأ ا٭ضاس إىل َاا دٕٚ  ا  اي كاس، ٚتبا

% 42.8إىل  2009% و ىااّ  33.8َعطٝا  امطا ايطهاْٞ لٕ َعدٍ اي كس ايهًٞ ازت   َٔ 

% َأ إلاايٞ   54.4، ٚحبطب ايتكدٜسا  فكاد ٚؾاًيف ْطاب١ اي كاس إىل ااٛايٞ      2010و ىاّ 

 ّ ، غابه١ امٓلُاا  ايعسالٝا١ غا      2013.  ايتكسٜاس ا٫قتؿاادٟ ايطآٟٛ     2011 ايطهإ ىاا

 (.2012اسبه١َٝٛ يًت١ُٝٓ 

 ثانيا: مشكلة الدراسة

ت٪ند ايتكازٜس ايؿادز٠ ىٔ َعٗد ايطٝاضا  ا٫قتؿاد١ٜ ايتاال  يؿٓدٚم ايٓكاد ايعسالاٞ،   

 ،ٟ فحطاابلٕ  طااٛز٠ َػااه١ً ايبطاياا١ و اياادٍٚ ايعسالٝاا١ ٫ تٓباا  َاأ ت   ٖااا ا٫قتؿاااد       

    ٞ % الاإلقااف١ إىل  15نُاا لٕ ْطاب١ ايبطايا١ الً ايف      ،ٚيهٔ َأ ت   ٖاا ايٓ طاٞ ٚا٫ تُااى
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% الاضت ٓا٤ ْطب١ ايعاًَو و ايكطاا  غا  ايسمساٞ    25ؿٌ إىل ت  اي  هس١ٜ اةِ ايبطاي١ اي

ٌ    35ٚايباي ١  اٝاب ٜتكاا َأ ٖٓاا َاد٣ ىُال ٚاةاِ تًاو امػاه١ً           ،% َأ اةاِ قا٠ٛ ايعُا

َٚٓٗااا ايتُاا    ٚاياادٍٚ ايعسالٝاا١  ؿٛؾاااً   ُعااا  ايعااا  ايٓاااَٞ ىَُٛاااً   ا٫قتؿاااد١ٜ و صبت

امعااد٫  ايعايٝاا١ يًبطاياا١ و ناا   َاأ اسبااا٫  ٖااٞ يٝطاايف قاادزًا ضبتَٛااًا        ايااُٝل ٖٚاارٙ  

 َٚٓٗاا اي طااد ٚضا٤ٛ اإلداز٠ ٚايؿاساىا  ايطٝاضا١ٝ       ٚيهٓٗا تعٛد ٭ٚقا  اضت ٓا١ٝ٥ سباا٫  

ٞ   ،بطاياا١  َػااه١ً اٜٝٛاا١ اي َااا ػبعااٌ َاأ   تتةاااٚش اٝااب  ،اٝااب تٗاادد ايطاا٬ّ ا٫ تُاااى

اٝاب ٜٓطاحب ذياو     ،نا  ٚفكاا٤ا  لٚضا    لَػه١ً ايبطاي١ العدٖا ا٫قتؿادٟ إىل ادٚد 

 ايت    ى٢ً ايٛاق   ايطًٛنٞ ٚايٓ طٞ ٚا٫ تُاىٞ يػاسا٥ا ناب ٠ و ايتُعاا  امتخً ا١    

 ٖٚٓا  هٔ ذبدٜد إغهاي١ٝ ايدزاض١ الايتطا٩ٍ ا ٛزٟ ايتايٞ :

 ت    ايبطاي١ اي هس١ٜ ى٢ً ى١ًُٝ ايت١ُٝٓ و ايُٝٔ ؟ َا َد٣

 ثالثًا: أهميه الدراسة

تهُاأ لُٖٝاا١ ٖاارٙ ايدزاضاا١ َاأ نْٛٗااا تٓاااقؼ قكاا١ٝ ايبطاياا١  نلاااٖس٠  ا تُاىٝاا١   

ٚاقتؿااد١ٜ هلااا لضابا  َتعاادد٠ لالسشٖاا ا٭ضاابا  ايطٝاضا١ٝ امتعًكاا١ الطا٤ٛ ايتخطااٝ  ٚاإلداز٠      

ٔ ضٝاضا  ىػٛا١ٝ٥ لالسشٖا ايطٝاض١ٝ ايتع١ًُٝٝ اي  ٫ تكاّٛ  يًُٛازد ايك١َٝٛ َٚا ٜٓت  ىٓٗا َ

ى٢ً امٛا١ُ٥ الو َد ٬  ٚطبس ا  ايتعًِٝ َأ  اْاب َٚتطًباا  ايتُٓٝا١ َأ  اْاب آ اس،        

ٚالايتااايٞ لؾاابا ايتعًااِٝ َؿاادزًا يتٛيٝااد ايبطاياا١ ٚايبطاياا١ َٛياادٙ يً كااس ٚطبتًااع امػااانٌ     

 ١ًُٝ ايت١ُٝٓ.ا٫ تُاى١ٝ  اي  هلا ت    ضً  نب  ى٢ً ى

 تتُ ٌ لٖداف ايدزاض١ اا ًٜٞ :هداف الدراسة: أرابعا: 

 تػخٝـ لالعاد ايبطاي١ ٚلْٛاىٗا ٚفكًا يًتعسٜع اإل سا٥ٞ م ّٗٛ ايبطاي١. (1

 ذبًٌٝ لضبا  ايبطاي١  ٚايتٓب٪ اطازاتٗا امطتكب١ًٝ. (2

 ذبًٌٝ اٯ از ايطًب١ٝ يلاٖس٠ ايبطاي١ اي هس١ٜ  و ايتُ  ايُٝل. (3

 تكدِٜ ايس٣٩ ٚايتؿٛزا  ايع١ًُٝ امٓاضب١ يًتعاٌَ َ  رياٖس٠ ايبطاي١.  (4
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 ار المفاهيميالمحىر األول: اإلط

 ةمفهـوم البطـالـ:  واًلأ

ٜعت  َ ّٗٛ ايبطاي١ َٔ ام اِٖٝ ايا  ل ار  لُٖٝا١ نا ٣ و ايتُعاا  امعاؾاس٠ َأ        

نُ ٗاّٛ   تعاسف ايبطايا١   ٚ، ١ٚ ا٫قتؿاادٜ  ١ا٫ تُاىٝا   اٝب ايبحاب ٚايتحًٝاٌ; و اياا٫   

٘ زغااِ ايسغباا١ فٝاا٘ ٚايبحااب ىٓاا٘  لٟ ٚ ااٛد     ٝاا ْٗااا ااياا١ ىاادّ ٚ ااٛد ىُااٌ يطايب   إ سا٥ااٞ ال

لغخاف ٫ ٜعًُٕٛ ِٖٚ ٜد ًٕٛ و َ ّٗٛ ق٠ٛ ايعٌُ ٚيهِٓٗ ٫ ؼبؿًٕٛ ىًٝ٘ ٚالايتايٞ ٖاِ  

ٌ    تعسف َٓل١ُ ايعُاٌ ايدٚيٝا١ ايعاطاٌ ىأ ايعُاٌ      َٚتعطًٕٛ ىٔ ممازض١ ايعٌُ .    ال ْا٘ نا

َٔ ٖٛ قادز ى٢ً ايعٌُ ٚزاغب فٝا٘ ٜٚبحاب ىٓا٘ ٜٚكبًا٘ ىٓاد َطات٣ٛ ا٭ اس ايطاا٥د ٚيهأ          

 (1 .(دٕٚ  د٣ٚ

 إىلٕ َعادٍ ايبطايا١ ٖاٛ ىبااز٠ ىأ ْطاب١ ىادد ا٭فاساد ايعااطًو          ف  ٚٚفكًا هلرا ايتعسٜع 

ايك٠ٛ ايعا١ًَ ايه١ًٝ ٖٚٛ َعدٍ ٜؿعب اطاال٘ الدق١ ٚذياو ٫ ات٬ف ْطاب١ ايعااطًو اطاب      

 .(2 ( ٚاطب ازبٓظ ٚ ايطٔ ْٚٛ  ايتعًِٝ ٚامطت٣ٛ ايدزاضٞ زٜ ٞكسٟ لٚ ايٛض   ا

لٕ يااٝظ نااٌ َاأ ٫ ٜعُااٌ   هاأ اىتبااازٙ ىاطااٌ ىاأ ايعُااٌ     ذيااو  هاأ ايكااٍٛ َٚاا

 َاأ ايطًباا١ ٚامعاااقو ٚامطاآو ٚامتكاىاادٜٔ َٚاأ ٖااِ و غٓاا٢ ىاأ ايعُااٌ ٫    لٕ ناا٬ً فٓةااد

  هٔ اىتبازِٖ ىاطًو ىٔ ايعٌُ.

َ ّٗٛ ايبطايا١ ياد٣ ايابعض َأ ىًُاا٤ ا٫قتؿااد ىًا٢ لْٗاا ىادّ ايكادز٠ ىًا٢            ٜٚٓلس إىل 

اضتٝعا  لٚ اضتخداّ ايطاقا  لٚ اشبادَا  ايبػاس١ٜ امعسٚقا١ و ضاٛم ايعُاٌ ايارٟ ٜعتُاد        

ى٢ً ايعسث ٚايطًب ٚايرٟ ٜت  س الكاسازا  لؾاحا  ايعُاٌ ٚايعُااٍ ٚا٭ْلُا١ ايا  ت سقاٗا        

الٗارا ام ٗاّٛ تعال ىادّ اضاتخداّ ايكا٣ٛ ايبػاس١ٜ ايا           فايبطايا١  .ايدٍٚ َٔ ل ٌ ايتكٝاد الٗاا  

 .ى٢ً ا٭ س نًًٝا تعتُد و اٝاتٗا امعٝػ١ٝ اىتُادًا

٘ ٜٚتٛقاع اةُٗااا  ٝتا ٚهلارا تعتا  ايبطايا١ مساا١ َأ مساا  ْلااّ ايطااٛم َٚستبطا١ الٗٝهً       

 ٚ لٕ ايبطاياا١ ٖااٞ إىل ا٫قتؿااادٜٕٛ  ٜاارٖب العااض ىًاا٢ َااد٣ فاىًٝاا١ ز اااٍ ا٭ىُاااٍ ٚاياادٍٚ 

 (3 ع٘ ايتُعا  يًحس١ٜ ٚايتخًـ َٔ ايسم ٚا٫ضتعباد ٚاإلقطا .فايرٟ تداي ُٔ 

 :(4 إىل َا ًٜٞايبطاي١ لْٛا  ع ٝتؿٓ هٔ ٚ

ْتكااٍ َأ   ٫ٖٚٞ ىباز٠ ىأ ايتٛقاع ام٪قايف ىأ ايعُاٌ ٚذياو الطابب ا        :البطالة االحتكاكية

 َ ٬.ٚريٝ ١ ٭ س٣ لٚ ايتٛقع ام٪قيف يًبحب ىٔ ٚريٝ ١ ل س٣ لٚ و ضبٌٝ ايدزاض١ 
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ٖٚاٞ ايبطايا١ ايٓالا١ ىأ ذباٍٛ ا٫قتؿااد َأ طبٝعا١ إْتا ٝا١ َعٝٓا١ إىل            :البطالة اهليكلية

 ل س٣. 

اٝاب ٜٛا ا٘    ،ٖٚٞ ايبطاي١ ايٓال١ ىٔ تكًب ايطًب ايهًٞ و ا٫قتؿاد : البطالة الدورية

 ٞ ممااا ٜاا٪دٟ فكاادإ  ااص٤ َاأ ايكاا٠ٛ ايعاًَاا١    ،ا٫قتؿاااد فااتا  َاأ اغب اااث ايطًااب ايهًاا

ىٓادَا   الا٫غب ااث ٖرٙ ايٓطاب١    ِ تبدليٛريا٥ ٗا ٚالايتايٞ ازت ا  ْطب١ ايبطاي١ و ا٫قتؿاد. 

 ٜبدل ايطًب ايهًٞ الا٫زت ا  صبددًا.

ٖٚاٞ ايبطايا١ ايٓالا١ ىأ اغب ااث ايطًاب ايهًاٞ و العاض ايكطاىاا            :البطالة املومسية

ا٫قتؿااد نهاٌ(. فكاد تػاٗد العاض ايكطاىاا  ا٫قتؿااد١ٜ  نكطاا          ا٫قتؿاد١ٜ  ٚيٝظ 

ايطٝاا١ َ ٬ً لٚ ايصزاى١ لٚ ايؿاٝد( فاتا  َأ ايهطااد مماا ٜا٪دٟ إىل فكادإ ايعااًَو و         

 ٖرٙ ايكطاىا  إىل ٚريا٥ ِٗ َ٪قتًا.

تهدع ايك٠ٛ ايعا١ًَ و قطا  َعو ٚغايبًا َا تتكاق٢ ٖرٙ ايعُايا١  ٚتعل  : البطالة املكهعـة 

 ل ٛزًا لى٢ً َٔ اةِ َطاُٖتٗا و ايع١ًُٝ اإلْتا ١ٝ.

اةاّ ٚزفض ايك٠ٛ ايعا١ًَ ىٔ امػاازن١ و  لٖٚٞ ايبطاي١ ايٓال١ ىٔ  :البطالة السلوكية

 هلرٙ ايٛريا٥ع ا٫ تُاى١ٝو ٚريا٥ع َع١ٓٝ الطبب ايٓلس٠  ٚا٫غبسا ايع١ًُٝ اإلْتا ١ٝ 

 : البطالة الفكريةثانيًا

الايبطايا١ امطاتت٠.    نُ ٗاّٛ إ سا٥اٞ   ٜاع ايبطايا١ اي هسٜا١    و ٖرا ايطاٝام  هأ تعس  

 ٖٚرا ايٓٛ  َٔ ايبطاي١ ٖٛ ا٭غٗس و اي هس ا٫ تُااىٞ ا٫قتؿاادٟ، ىًا٢ اىتبااز لٕ ناٌ      

ذبايف َلًتٗاا.    –الؿاٛز٠ لٚ الا  س٣    –ٟٛ طا َا ضبل َٔ لْٛا  ٚلغهاٍ ايبطاي١  هٔ لٕ تٓ

 َت ػًٝا الو ايدٍٚ اي  ناْايف تادٚز و   ٚو ايٛقيف ْ ط٘، فإٕ ٖرا ايٓٛ  َٔ ايبطاي١ نإ 

فًااو ا٫قتؿاااد ا٫غااتانٞ( َٚااا شاٍ ٖااٛ ا٭ن ااس اْتػااازًا و الٓااا٤ ا٫قتؿاااد ايعسالااٞ ىاَاا١   

  اؾ١. –َٚع٘ اقتؿاد اشبدَا  اسبهَٛٞ  –ٚا٫قتؿاد ايصزاىٞ 

ايعُاٌ ٚياٛ يهاٌ ايٛقايف امعتااد ٚيهأ ىًا٢         ايبطايا١ اي هسٜا١   ٖاٞ    فى٢ً لٟ اااٍ،  ٚ

 ٞ َاآخ ض، لٚ دٕٚ اضاات ٬ٍ ناَااٌ يًُٗااازا  ٚاماا٪٬ٖ  ٚايكاادزا ، َٚاا     َطاات٣ٛ إْتااا

 (.قعع ايكدز٠ ى٢ً ايٛفا٤ الاسبا ا 

 –ايًة١ٓ ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫ تُاى١ٝ ي سالٞ آضٝا  ا٫ضاهٛا(   تس٣نُا  – إٕ اسباي١ ا٭ٚىل

يتعًُٝٝا١  تع  ىٔ تدْٞ اإلْتا ١ٝ ا٫ تُاى١ٝ، فُٝا تٓت  اي ا١ْٝ ىٔ ىادّ امٛاشْا١ الاو ايآلِ ا    
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َا اسباي١ اي اي ١ فتع  ىٔ اغب اث َطت٣ٛ ايسفاٖٝا١  ل ٚايتدزٜب١ٝ( ٚااتٝا ا  ضٛم ايعٌُ، 

 ا٫ تُاى١ٝ ايه١ًٝ.

تعا  ىأ اايا١ ا٭فاساد ايارٜٔ       –َٓلُا١ ايعُاٌ ايدٚيٝا١     س٣نُاا تا   –ٚايبطاي١ اي هسٜا١  

مطااتٛاِٖ   ازضاإٛ لىُااا٫ً تاآخ ض فٝٗااا إْتااا ٝتِٗ اسبدٜاا١ ىاأ امطاات٣ٛ ام ااتث ٚفكاااً       

ٓةِ ىٓٗاا  الا ايتعًُٝٞ ٚايتدزٜ  ٚامٗازٟ، ٚذيو الطبب تعاسث ا٫قتؿااد سبايا١ َأ ايسناٛد      

 (5 تسا   ااد و ايطًب ايهًٞ ٚو فسف ايعٌُ امتاا١ و ايتُ .

ٚاااو ٜتعًاال ا٭َااس الاآكـ ايتػاا ٌٝ، فإْاا٘ ٜت ااس  و ادباااٖو لضاضااٝو: ْكااـ ايتػاا ٌٝ  

 ايلاٖس ْٚكـ ايتػ ٌٝ امطتت.

ٚٚفكًا يًتعسٜع ايدٚيٞ، فإٕ اي سد ٜهٕٛ و ااي١ ْكاـ ايتػا ٌٝ ايلااٖس     :ا٫دباٙ ا٭ٍٚ و

 إذا اْطبكيف ىًٝ٘  ٬ ١ غسٚ  لضاض١ٝ، ٖٚٞ:

ز إيٝا٘  اػا ٜلٕ ٜهٕٛ ىدد ضاىا  ىًُ٘ لقٌ َٔ امطت٣ٛ ايطا٥د و ضٛم ايعٌُ  ٖٚارا   (1

 لٜكًا ذبيف َط٢ُ ايبطاي١ ازبص١ٝ٥(.

ػااز إيٝا٘   ٢ٜ ايعاَاٌ ٚياٝظ احاض ا تٝاازٙ  ٖٚارا      لٕ ٜهٕٛ ٖرا ايٛق  َ سٚقاًا ىًا   (2

 لٜكًا ذبيف َط٢ُ ايبطاي١ ازب ١ٜ لٚ ا٫قطساز١ٜ(.

 لٕ ٜهٕٛ اي سد و ااي١ حبب ىٔ ىٌُ إقاو. (3

لَا و ا٫دباٙ اي اْٞ، ْكـ ايتػ ٌٝ امطتت، فاإٕ اي اسد ٜهإٛ و اايا١ ْكاـ تػا ٌٝ       

 اٯت١ٝ:َطتت إذا تٛافس فٝ٘ ٚااد َٔ ايػسٚ  ا٭ضاض١ٝ 

 اسبؿٍٛ ى٢ً د ٌ َٓخ ض ٫ ٜطُا الإغبا  اا ات٘ ا٭ضاض١ٝ. (1

 ىدّ ا٫ضتخداّ ا٭َ ٌ مٗازات٘ و فسؾ١ ايعٌُ اي  ٜػ ًٗا. (2

 إْتا ٝت٘ اسبد١ٜ و ايعٌُ ايرٟ ٜ٪دٜ٘. اغب اث (3

ذبد  ايبطاي١ اي هس١ٜ  ىٓدَا ٜهٕٛ ىدد ا٭ٜدٟ ايعا١ًَ، لٚ اةِ ايعٌُ  نعٓؿاس  ٚ

اشدٜاااد َطااتُس، الُٝٓااا ىٓاؾاس اإلْتااا  ا٭ ااس٣ نااسلع اماااٍ لٚ ا٭زث لٚ  إْتاا  َاات  (، و  

ِ  ايتٓلِٝ ٚاإلداز٠  االت١، ٚو ا٫قتؿاد ايسلمساايٞ ايارٟ نااد ٜع    ناٌ دٍٚ ايعاا   ٚايعاا      عا

ايعسالٞ  ص٤  َٓ٘(، ٚايرٟ ٜٗدف إىل ذبكٝل لقؿ٢ زالاا ممهأ، ٫  هأ لٕ ٜادف  ل اسًا      

يطااًب. يهاأ و اإلْتااا  ا٭ضااسٟ، اياارٟ تتاالاا  فٝاا٘      يعاَااٌ تهاإٛ إْتا ٝتاا٘ ؾاا سًا لٚ الا   

قااد ٜلااٌ ا٫الاأ لٚ ا٭  ٜعُااٌ   – اؾاا١ ايكطااا  ايصزاىااٞ   –ى٬قااا  لفااسادٙ العكااِٗ الاابعض  
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ٚؼبؿٌ ى٢ً ل س لٚ د ٌ زغِ لٕ إْتا ٘ اسبدٟ ٜطااٟٚ ؾا سًا. ٚؼباد  ٖارا لٜكاًا نا  ًا       

(،  سػباااٞ ٝاااعٛريو ايكطاااا  اسبهاااَٛٞ، ٚ ؿٛؾاااًا ىٓااادَا تًتاااصّ ايااادٍٚ التعاااٝو  لٟ ت 

اماادازع ٚامعاٖااد ٚازباَعااا  ٚغ ٖااا، ٜٚ ااٝض ايعاادد امعااو ىاأ اا اا١ ايعُااٌ، فٝاآخ ض  

ايٓات  اسبدٟ إىل دز ١ نب ٠، ٚذبد  الطاي١ َكٓع١ لٚ َطتت٠، ٖٚٞ َطتت٠ لٚ َكٓعا١ ٭ٕ  

ايػااخـ ؼبؿااٌ ىًاا٢ ل ااس لٚ زاتااب، ٜٚعُااٌ رياٖسٜااًا لٚ زمسٝااًا، ٚيهٓاا٘ ٫ ٜٓاات  فعًٝااًا لٚ     

 (6 اكٝكًٝا.

ايبطاياا١ اي هسٜاا١  ٖااٞ تًااو اسباياا١ اياا  ٜتهاادع فٝٗااا ىاادد نااب  َاأ      يااريو فاا ٕٚ

ايعُاٍ الػهٌ ٜ ٛم اسبا ١ اي ع١ًٝ يًعٌُ، مما ٜعال ٚ اٛد ىُايا١ شا٥اد٠ لٚ فا٥كا١ ٫ تٓات        

غ٦ًٝا تكسٜبًا، ٚحبٝب إذا ضحبيف َأ لَاانٔ ىًُاٗا فاإٕ اةاِ اإلْتاا  يأ ٜآخ ض، فآحٔ          

لٟ لْٗا تػ ٌ ٚريٝ ١  –دٚ َٔ ايٓاا١ٝ ايلاٖس١ٜ لْٗا و ااي١ ىٌُ ٖٓا إشا٤ ف١٦ َٔ ايعُاي١ تب

 ٚيهٓٗا َٔ ايٓاا١ٝ اي ع١ًٝ ٫ تعٌُ ٫ٚ تكٝع غ٦ًٝا إىل اإلْتا . –ٗا ل سًا ًٝٚتتكاق٢ ى

 ثالثًا: التهمية

ٖااٞ شٜاااد٠ و فااسف اٝااا٠ العااض ايٓاااع، غااسٜط١ ىاادّ      –و لاااد تعسٜ اتٗااا   – ايتُٓٝاا١

  س.اٯبعض ائ ىْكؿاْٗا 

ٖارٙ امُٗا١. فحاو    ٗاا  ٚطبكًا هلرا فإٕ ايدٚي١ الهاٌ لْطااقٗا ٚقطاىاتٗاا تهإٛ َٓاطا١ ال     

َست عا١، ٜهإٛ شٜااد٠ فاسف ايتعًاِٝ لَاسًا َطًٛالاًا. ٚااو          –َا ٬ً   –تهٕٛ َعاد٫  ا٭َٝا١   

تهاإٛ َعاااد٫  ايٛفٝاااا  َست عااا١ ٜهااإٛ امطًاااٛ  ٖاااٛ شٜااااد٠ ايسىاٜااا١ ايؿاااح١ٝ ٚذبطاااو  

را. ٚفُٝا ٜتعًل اةاٍ دزاضتٓا، فإْ٘ او تهإٛ َعاد٫    َطتٜٛا  ايت ر١ٜ ٚامعٝػ١ ٖٚه

ٚاضاتخداّ ناٌ ايٛضاا٥ٌ إلػبااد فاسف ىُاٌ        اػبااد ايبطاي١ َست عا١، ٜؿابا َأ ايكاسٚزٟ     

 مسٜدٜٗا.

ٚو ايٛقيف ايرٟ ٜهٕٛ قٝاّ َ٪ضطا  ايدٚي١ الٗرا امٗاّ َٔ ا٭َٛز امكدز٠ الداٖا١، فاإٕ   

الٗااا، لٚ اتاا٢ ايكٝاااّ الٗااا ٚيهاأ يااٝظ   العااض ايلااسٚف قااد ذبااٍٛ دٕٚ ايااتُهٔ َاأ ايكٝاااّ   

 (7 الايػهٌ اي اىٌ ام ٍَٛ.

ايعاٌَ ا٭ضاضاٞ ام كاٞ إىل اإلشااا١ ا٭ٚيٝا١ يًعُااٍ  ايبطايا١        عد فايت   ايتهٓٛيٛ ٞ ٜع

ىاَاا١، ٚايبطاياا١ اهلٝهًٝاا١  اؾاا١(، ٚحبٝااب  هاأ ايكااٍٛ لٕ ٖٓاااى تٓاضاابًا طسدٜااًا الااو        
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٫  ايبطاي١، ٚلْا٘ نًُاا اشداد  ضاسى١ ايات       اضتخداّ ايتهٓٛيٛ ٝا امتطٛز٠ ٚازت ا  َعد

 ايتهٓٛيٛ ٞ نًُا شاد  ْطب١ ايبطاي١.

فايعًُٝا  اإلْتا ٝا١، ؾآاى١ٝ ناْايف لٚ شزاىٝا١، لٚ اتا٢ دبازٜا١ ٚ دَٝا١، قاد لؾابا          

ٜتصاٜااد اىتُادٖااا ىًاا٢ اٯ٫ . ٚالطبٝعاا١ اسباااٍ فإْاا٘ نًُااا شاد ا٫ىتُاااد ىًاا٢ اٯ٫  قاااٌ          

 ٜلٌ  ٖٛ ايعكٌ ا سى هلرٙ اٯي١ لٚ تًو(. ايرٟا٫ىتُاد ى٢ً اإلْطإ  

ايا  متخكايف ىٓٗاا اي اٛز٠ ايؿآاى١ٝ ايسآٖا١ ٖاٞ لٕ امبتهاسا           ه ٣إٕ امػه١ً اي

ازبدٜد٠ لؾبحيف تً ٞ ايها   َأ ايٛرياا٥ع ٚامٗأ ٚا٭ىُااٍ الػاهٌ َتطااز  ذبايف تا             

اد ايكاَٛٞ  ىًُٝا  إىاد٠ ٖٝه١ً ٚإىاد٠ ٖٓدضا١ ىٓؿاس ايعُاٌ و طبتًاع قطاىاا  ا٫قتؿا      

 دٕٚ لٕ ٜٛانب ذيو إػباد ٚريا٥ع ل س٣ تعادٍ ايٛريا٥ع امً ا٠.

إٕ ٖرٙ ايع٬ق١ ايكا١ُ٥ الو ايتهٓٛيٛ ٝا ٚايبطاي١ تٓطبل ى٢ً نٌ امٛاق  ضاٛا٤ ناْايف   

 َتكد١َ لٚ ْا١َٝ لٚ ات٢ لقٌ منًٛا.

فايتهٓٛيٛ ٝاااا ازبدٜاااد٠ ذبتاااا  و ايعااااد٠ إىل َٗاااازا  َتةااادد٠ َٚٓاضاااب١ الاضاااتُساز،    

ٝب ٫ٜطتطٝ  ايبكا٤ َعٗاا إ٫ َأ ٜطاتطٝ  إ باا  ٚ اٛدٙ و ايٛقا  ازبدٜاد. ٚىٓاد ٖارٙ          ٚحب

ايٓكط١، فإٕ قك١ٝ ايتدزٜب جبُٝ  لْٛاى٘ ٚلغهاي٘ ٚتٛ ٗات٘، الاٌ ٚقكا١ٝ ايتعًاِٝ السَتا٘،     

ٚت عًٝاااٗا الاضاااتُساز، تهااإٛ َااأ ا٭ٚيٜٛاااا  ايااا  ٜٓب اااٞ لٕ ذبلااا٢ الا٫ٖتُااااّ ىًااا٢ ناااٌ  

 (8 .امطتٜٛا 

 –فاى١ً ات٢ ٫ ٜهْٛا ضببًا  ز١ٜ٩ إضتاتٝة١ٝدزٜب ٚايتعًِٝ ؼبتا إ إىل ٫ غو لٕ ايتٚ

و ايبطاي١. فايٓلِ ٚامٓاٖ  ايتع١ًُٝٝ و ىَُٛٗا ٫ تطاٜس ايتطٛز امتطااز    –ٚيٛ غ  َباغس 

 ايا٬  ٜععد ايرٟ لؾبا ٜطٛد ايعا ، ٫ٚ  متد ضٛم ايعٌُ الاي عايٝا  اي  ؼبتا ٗا اله ا٠٤. ٚ

و امااٍ   ناب  تعًِٝ ٚاا ا  ايتُ  اي ع١ًٝ يًتُٓٝا١ ٚا٫شدٖااز ٜا٪دٟ إىل ٖادز     تٛافل الو اي

 ٚازبٗد ٚإىل الطاي١ تتؿاىد ٚتتط .
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 أسباب البطالة الفكرية في اليمن: الثانيالمحىر 

 زمة التشغيلأ: أواًل

تععد  ايبطاي١ لاد لِٖ ام٪غسا  ايداي١ ى٢ً  ًٌ ايطٝاضا  ايت١ُٜٛٓ، ٖٚاٞ ا االا١ َ٪غاس     

ٚىدّ تهاٌَ ضٝاضا  ايتعًاِٝ ٚايتادزٜب ىادّ ا٫ٖتُااّ الانتطاا  امٗااز٠        ميتكؿ  ٚإ  ا

ْٚكٌ امعسف١ ٚا٫ضت ُاز،  اؾ١ ٚلْٗا تتنص الدز ١ ىاي١ٝ و لٚضاا  ايػابا  الٓطاب١ تؿاٌ     

ٚتععااد  الطاياا١  سػبااٞ ازباَعااا  لالااسش َلاااٖس ايبطاياا١ الااو ايػاابا ، اٝااب الًااغ   %، 52.9 إىل

ٚلؾبا لَاّ نٌ َتخس   ٬ ١ ىااطًو و ايعااّ    %3.32 َِٓٗ اٛايَٞعدٍ تسانِ ايعاطًو 

 (.2013.  ايتكسٜس ا٫قتؿادٟ ايطٟٓٛ ، 2010

 ، ٖٚااٛ آ ااس تعااداد ضااهاْٞ و ايااُٝٔ الًااغ َعاادٍ ايبطاياا١   2004 ٚحبطااب الٝاْااا  تعااداد 

( ل٫ لٕ ٖرٙ ايٓطب 2012 نتا  اإلاؿا٤ يطٟٓٛ يعاّ   2012ىاّ  %17.8يتؿٌ إىل% 16.2

%، ٚناإ ذياو ْتٝةا١ يعاد٠ ىٛاَاٌ لُٖٗاا ىاٛد٠        35ع١ٝ ٭ٕ َعدٍ ايبطاي١ قد دبااٚش  غ  ٚاق

ليع َ ت   ٢ٓ َٔ دٍٚ ازباٛاز  إ اس َكااى ا  لشَا١ ٚااس  اشبًاٝ  اي اْٝا١،          800اٛايٞ

ٚىدّ قدز٠ ا٫قتؿاد ى٢ً ذبكٝل َعد٫  منٛ ىاي١ٝ ٚ ًل فسف ىُاٌ نافٝا١، ٚ اؾا١ و    

ْهُاغ١ٝ اي  اقتكتٗا َسا١ً ايت بٝيف ا٫قتؿاادٟ ٚنا    ريٌ ايطٝاضا  ايٓكد١ٜ ٚاماي١ٝ ا٫

 اةِ ايكطا  غ  امٓلِ ايرٟ ٜتطِ الإْتا ١ٝ َٓخ ك١.

نُا لٕ ذياو ٜعتا  ْتٝةا١ طبٝعٝا١ يتعًٝال َعلاِ امػاازٜ  ا٫ضات ُاز١ٜ ٚتع اس نا   َأ            

ٝا١،  ا٭ْػط١ ا٫قتؿاد١ٜ اي  تطتٛىب َعلِ ا٭ٜدٟ ايعا١ًَ َ ٌ ايصزاىا١، ايؿآاى١ ايتحًٜٛ  

، ايطاٝاا١، ٚايٓكاٌ إقااف١ شبؿخؿا١ ىادد َأ امػاازٜ ، ٚتتةًا٢ َلااٖس          دايبٓا٤ ٚايتػٝٝ

ذيو و تطسٜا ن   َٔ ايعاًَو، ٚإىطا٤ العاض ايعااًَو إ ااشا  الادٕٚ زاتاب، ٚرب اٝض       

العااض امٓػااا  ضاااىا  ايعُااٌ َكاالااٌ  ؿااِ  ااص٤ َاأ ايساتااب ممااا تستااب ىًٝاا٘ لٕ لؾاابحيف    

ًا ٚا تُاىٝااًا ٚضٝاضااًٝا ٚلَٓٝااًا.  اي ْاااَ  امساًااٞ ي٬ضااتكساز   ايبطاياا١ لَااسًا  َكًكااًا اقتؿااادٜ 

 (.2012ٚايت١ُٝٓ،

  ىأ َعاد٫  ايبطايا١ ٚا٭ضابا     ١َٚ  نٌ ايتٓاقكا  الو ا٭زقاّ ايسمس١ٝ ٚغ  ايسمسٝا 

امختً اا١ يت اقُٗااا، ل٫ لٕ ٖٓاااى اكٝكاا١ ٫َٓاااف َٓٗااا ٖٚااٞ لٕ َعاادٍ ايبطاياا١ و ايااُٝٔ          

ٝاع  و اي ات٠ ا٭ ا ٠ َا  اْاد٫  اايا١ ايؿاسا  ايطٝاضاٞ         َست  ، ٚلْا٘ قاد شاد الػاهٌ طب   
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ّ، ٚ ؿٛؾاًا ايعااطًو َأ ف٦ا١ ايػابا       2015ٚاسبس  اي  تػٗدٖا ايُٝٔ َٓر َطً  ايعاّ 

 امتعًُو.

ٔ  ٚإْا ًا ذنٛزًا ايػبا  ف١٦ لٕ ٚتػ  َعلِ ايدزاضا  إىل  ٔ  تكاسزاً  اي ٦اا   لن اس  َا  َا

ٔ % 75.6 لٕ ٚ اد  اٝب ايبطاي١، ٔ  ايعااطًو  َا ٌ  ىا ٕ  ايعُا  26-15 ايعُسٜا١  اي ٦ا١  إىل ٜٓتُاٛ

 ٚيٝظ يًػخـ، ايتعًُٝٞ امطت٣ٛ ازت   نًُا ٜصداد ايبطاي١ َعدٍ لٕ ي٬ْتباٙ ٚامً يف. ض١ٓ

 ٚىًاا٢ ايتعًااِٝ، ىًاا٢ ٚاي كااس ٚايبطاياا١ اسبااايٞ ا٫قتؿااادٟ ايٛقاا  اْعهاااع و غااو مثاا١

 (9 .ٚنٝ ًا نًُا ٚامدزال١ ام٪١ًٖ ايعا١ًَ ايك٣ٛ َٔ ااتٝا ات٘

ـ  الاو  ايع٬قا١  تٓخ ض اٝب ٌ  ايتخؿا ٘    ايٛرياا٥ع،  ٚغا  ٔ % 17.1 ٚظباد لٕ َاا ْطابت  َا

 ٞ ٌ  الُٝٓااا ربؿؿااتِٗ،  غا   و ٜعًُاإٛ ايتطبٝكٝا١  ايتخؿؿاا    سػبا  إىل ايٓطااب١ ٖارٙ  تؿا

 .اإلْطا١ْٝ ايتخؿؿا  و% 58.3

٦٘ ايعُس١ٜ ّ ايبطاي١ و اي 2012/2014ٚقدز اي ْاَ  امساًٞ ي٬ضتكساز ٚايت١ُٝٓ يً ت٠ 

% ٚالعااٝؼ ا٫قتؿاااد ايااٛطل  اا٬ٍ اي اات٠ ايسآٖاا١ ٚقااعًا ؾااعبًا     52.15ضاا١ٓ الٓحااٛ   24/ 15

اختًع َ٪غسات٘ نُا لٕ ايطٝاضا  ا٫قتؿاد١ٜ   تؿب و َؿاًح١ اي كاسا٤ ٚامعادَو،    

الااٌ لد  إىل ايككااا٤ ىًاا٢ ايطبكاا١ ايٛضااط٢ ٚاْص٫قٗااا إىل  اا  اي كااس اياارٟ ٜ  اار الا٫تطااا    

ىدد ايعاطًو  ؿع ايطهإ َ  اْعداّ فسف ايعٌُ لَاّ ايػبا  اٝب ٜؿٌيٝػٌُ قساال١ ْ

ًَٕٝٛ غخـ ٚالايتايٞ   ٜتُهٔ َعدٍ ايتػا ٌٝ َأ َٛانبا١ مناٛ      5ىٔ ايعٌُ ٭ن س َٔ 

ق٠ٛ ايعٌُ إقاف١ إىل لٕ فكدإ ايٛريا٥ع و ريٌ ااي١ ايؿسا  ايطٝاضاٞ ايكاا٥ِ   اٌ ذبادٟ     

 ٭ٟ ى١ًُٝ ض٬ّ و ايُٝٔ.

اسبه١َٛ اي١ُٝٓٝ إىل تكًٝـ دٚز ايكطا  ايعاّ ْٚكٌ امًهٝا١ إىل ايكطاا    ٚقد لد٣ تٛ ٘ 

اشباااف التؿاا ١ٝ ىاادد َاأ امػااازٜ  ْٗا٥ٝااًا لٚ ْكااٌ ًَهٝتٗااا  ص٥ٝااًا لٚ نًٝااًا إىل ايكطااا           

اشباف، َا  إىطاا٤ نافا١ اسبسٜاا  امتااا١ يػاسنا  ايكطاا  اشبااف و ذبدٜاد اسبةاِ           

ا٤ ٚايتكًاٝـ يًعُايا١ اي ا٥كا١ و ايكطاا  ايعااّ الُٝٓاا       ا٭َ ٌ يًعُاي١; ٖٚٛ َا لد٣ إىل ا٫ضت ٓ

َأ اةاِ ايبطاياا١    د٫ ٜاصاٍ ايكطاا  اشبااف ٜعااْٞ َأ قااعع و اضاتٝعا  ايعُايا١، مماا شا        

إىل  1999 سا٤ ذبٜٛاٌ َ٪ضطاا  ايكطاا  ايعااّ إىل ايكطاا  اشبااف، ٚايا  ٚؾاًيف و ىااّ          

يعُايا١ يًعُاٌ و ايكطاا  غا      ليع َٔ ايٓطا٤ مما دفا  اعلاِ ٖارٙ ا    30ليع ىاٌَ َِٓٗ  70
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اماآلِ، إقاااف١ إىل غااعٛزِٖ الااايلًِ ْتٝةاا١ تطااسؼبِٗ َاأ لىُاااهلِ ٚىاادّ َكاادزتِٗ ىًاا٢        

 اسبؿٍٛ ى٢ً ٚريا٥ع َٓتل١ُ.

 َاأ ٜتطًااب ٫ لْاا٘ ايااُٝٔ و ٚ ؿا٥ؿاا٘ ايعُااٌ ضااٛم الٓٝاا١ تهػااع تكاادّ َااا قاا٤ٛ ٚو

 ٞ  ايؿاا ١ ٭ٕ ىايٝاا١; َٗااازا  إىل ؼبتااا  ٫ٚ ضبادد٠،  َعسفٝاا١ قاادزا  ٚايٛريااا٥ع امٗاأ غااغً

 لْػااط١ ىاأ ىباااز٠ ٚإمنااا َتخؿؿاا١، إْتا ٝاا١ ذا  يٝطاايف ايعُااٌ ضااٛم فااسف ىًاا٢ اي ايباا١

 ٚ اادَا  شزاىٝاا١ تكًٝدٜاا١ ٚلْػااط١ اسبكااس، و َسنااص٠   ٝ اا١ ٚؾاآاى١ ٚ دَٝاا١ دبازٜاا١

% َاأ صبُاٛ  ايطااهإ  54.5ْطاب١ اي كااس و اياُٝٔ إىل   ايسٜع.ٚتؿااٌ  و قا٥ُا١  الٗااا َستبطا١ 

 .ًَٕٝٛ ْط١ُ 24ى٢ً ٜٔ ٜصٜد ىددِٖ اير

 نسبة البطالة والهسب املرتبطة بها

 %35 ْطب١ ايبطاي١ 

 %60 يًػبا  ْطب١ ايبطاي١

 %7 ْطب١ ايتكخِ

 %3 ْطب١ ايُٓٛ ايطهاْٞ

 %54.5 ْطب١ اي كس

 : تدني مستوى التعليم ثانيًا

 هٔ ايكٍٛ لٕ ايبطاي١ ٖٞ ْتا  طبٝعٞ يًطٝاض١ ايتع١ًُٝٝ ايعػٛا١ٝ٥ اي  ٫ تكّٛ ىًا٢   

امٛا٥ُاا١ الااو َااد ٬  ٚطبس ااا  ايتعًااِٝ َاأ  اْااب َٚتطًبااا  ايتُٓٝاا١ َاأ  اْااب آ ااس،        

ٚالايتااايٞ لؾاابا ايتعًااِٝ َؿاادزًا يتٛيٝااد ايبطاياا١ ٚ  تععااد  ايبطاياا١ ْادباا١ ىاأ ىاادّ ا٫يتحااام    

 ٌٖٝ ٚيهٓٗا ْادب١ ىٔ ايتعًِٝ ذات٘.الايتعًِٝ لٚ ايت 

ٚت ضٝطًا ى٢ً ذيو ف ٕ  ٚاق  ايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ و اياُٝٔ حبطاب ايتكسٜاس اياٛطل ايساالا ،      

ٜػ  إىل ازت ا  َعد٫  ايبطاي١  و لٚضا  ايػبا  ٚخباؾ١ اي كسا٤ َِٓٗ َٔ  ٬ٍ ازت اا   

ٟ و اإلضااٗاّ الػااهٌ ٚىةااص ايُٓااٛ ا٫قتؿاااد لىااداد ايػاابا  ايباااا و ىاأ  ايعُااٌ ضاآًٜٛا، 

فااٛزٟ ٚتًكااا٥ٞ و  ًاال فااسف ايعُااٌ، ٚغااح١ ْٚاادز٠ اإلَهاْٝااا  ايتًُٜٛٝاا١ اي٬شَاا١ يتٓ ٝاار  

ىًُٝا١ ايت ٖٝاٌ   الساَ  متٜٛاٌ امػاازٜ  ايؿا  ٠ ٚا٭ؾا س، الاإلقااف١ إىل ايتادْٞ ايػادٜد و        

ٌ  اياااتكل ٚامٗااال يًػااابا    ٚياااٛ و ايطاااٛم  ىًااا٢ عباااٛ لفكااادِٖ اي اااسف امُهٓااا١ و ايعُااا

 (10  ١ٝ.اشباز
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َأ اةاِ    .%60ايػابا  الاايُٝٔ يٝؿاٌ  إىل     لٚضاا  ٚيريو تكاىع َعد ٍ ايبطاي١ و 

 ؿااعٛالا  ٚتعااتف اسبهَٛاا١ ايُٝٓٝاا١ العاادد َاأ اي  % َاأ ايكاا٣ٛ ايعاًَاا١  35ايبطاياا١ امكاادز  

لالسشٖا: ىادّ دبااٚش َعادٍ ايُٓاٛ اسبكٝكاٞ امتٛقا         َٔ ايكا١ُ٥ و ايٛق  ا٫قتؿادٟ; ٚاي  

%. ٚاضااتٓادًا إىل ىاادد َاأ  3% ٚمنااٛ ايطااهإ الٓطااب١  7%، و ريااٌ تكااخِ ْطاابت٘  3.5يًٓااات  

ال عاٌ ىادّ اضاتكساز ا٭ٚقاا      -ايتكدٜسا  اسبه١َٝٛ، فكاد لد٣ تادْٞ مناٛ ايٓاات  ا ًاٞ      

ٜاد٠، ، مماا ػبعاٌ ْطاب١     إىل ضبدٚد١ٜ فسف ايعُاٌ ازبد - ا٭١َٝٓ ٚايطٝاض١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ

% َأ قا٠ٛ ايعُاٌ،  ؿٛؾاًا َا       35ٚ 30ايبطاي١ امتٛقع١ ىٓد َطاتٜٛاتٗا امست عا١ لٟ َاا الاو     

زٜس اىل اايتكاا تػاا %، 4ٚا٭ اار و ا٫ىتباااز ازت ااا  َعاادٍ منااٛ ىااسث قاا٠ٛ ايعُااٌ إىل عبااٛ      

ًا٢  ليع فسؾ١ ىٌُ ضًٜٓٛا ٫ضتٝعا  ٖارٙ ا٭ىاداد ٚاسب ااري ى    200قسٚز٠ تٛف  لن س َٔ 

  ٞ ٚو رياٌ ا٭ٚقاا  اسبايٝا١ ٜؿاعب تاٛف  ٖارا ايعادد َأ          .َعد ٍ ايبطاي١ ىٓد َطاتٛاٙ اسبااي

فسف ايعٌُ ات٢ ى٢ً َد٣ ىػسٕٚ ىاَاًا، ٖٚارٙ ام٪غاسا  ت٪ناد لٕ ايع٬قا١ الاو ايتعًاِٝ         

ٚايبطاي١ اي هس١ٜ  تط  الادباٙ ايع٬ق١ ايطسد١ٜ اع٢ٓ لْ٘ نًُا ازت عيف َعاد٫  ا٫يتحاام   

ٔ  ااِ شٜاااد٠ ىاادد اشبااسػبو ٚامطاات٣ٛ ايتعًُٝااٞ ذاتاا٘ نًُااا لد٣ ذيااو إىل شٜاااد٠   الااايتعًِٝ َٚاا

ات٢ ٚإ اؿٌ العاض ٖا٪٤٫ اشباسػبو ىًا٢ فاسف ىُاٌ فٗاٞ دٕٚ إْتا ٝا١         -ْطب١ ايبطاي١

َٚا ٜٓت  ىٔ ذياو  َأ شٜااد٠ ْطاب١ اي كاس و لٚضاا          _فع١ًٝ ٫ٚ ت ٞ الااتٝا اتِٗ اسبٝات١ٝ 

ايتعًاِٝ نخدَا١ ا تُاىٝا١ ذبكال ايسفاا٠  ا٫ تُااىٞ       ايتُ  ٚيٝظ  نُا ٖٛ َ اتث َأ   

ٚايتطٛز ٭فساد ايتُ  ٖٚرا ٜع٢ٓ لٕ ايبطاي١ اي هس١ٜ  طس اكٝكٞ ٜٗدد ى١ًُٝ ايتُٓٝا١ و  

 (11 ايُٝٔ ى٢ً امد٣ امٓلٛز ٚاي٬َٓلٛز. 

ا٭ضاابا  ايس٥ٝطاا١ٝ اياا  ل ااس  الػااهٌ نااب  ىًاا٢ ربًااع ايتعًااِٝ يااريو فاا ٕ َاأ لٖااِ ٚ

 ٞ:و ايُٝٔ  َا ًٜٚايبحب ايعًُٞ 

         ٚايكادزا   تطٝٝظ ايٛريا٥ع ايعاَا١ ٚغاسا٤ ايا٤٫ٛا  ىًا٢ اطاا  َعااٜ  ايه اا٠٤

الػهٌ ىاّ و ناٌ َ٪ضطاا  ايدٚيا١ ٚو ام٪ضطاا  ايعًُٝا١ ٚايبح ٝا١ ىًا٢ ٚ ا٘         

 .اشبؿٛف ٖٚرا  ل س الدٚزٙ ى٢ً ْٛى١ٝ ايتعًِٝ ٚايبحب ايعًُٞ

   ي طاااد و لٝاا  َ٪ضطااا    ْتػاااز ااايتٛريٝااع إىل  اْااب   و ىًُٝاا١ ا طااٛالٝا

 ايدٚي١.
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ٜٚععد  ايتٛريٝع اسبصالٞ َٔ ل طس لْٛا  ايتٛريٝاع نْٛا٘ ٜتطابب خبًاٌ ٚاقاا و ايعدٜاد       

ٚيااٝظ اعٝاااز   ١َاأ اهلٝانااٌ ا٫قتؿاااد١ٜ ٭ٕ ٖاارا ايٓااٛ  َاأ ايتٛريٝااع ٜااتِ اعٝاااز اسبصالٝاا     

 س ت ٬ًٖٝ ايه ا٠٤، ٚالايتايٞ تصداد ايعُاي١ ايعاط١ً اي  قد تهٕٛ ا٭ن ا٤ ٚا٭ دز ٚا٭ن

ٚتتة٘ يًعٌُ و ايكطا  غ  امٓلِ ْلاسًا ٭ٕ ايبادٌٜ ٖاٛ ايبطايا١ ٚاي كاس، َٚأ  ايطبٝعاٞ لٕ        

ٜعت  ٖ٪٤٫ ايٓااع ايٓاصٍٚ إىل ضاااا  اسبسٜا١ ٚايت اٝ  َتآ ظ طبٝعاٞ يًتعاب  ىأ زفكاِٗ           

هلاارٙ ا٭اااصا  ٚحباا ِٗ ىاأ اكااٛقِٗ امٗاادٚز٠، ل٫ لٕ َااا   ٜتٛقعْٛاا٘ نااإ ا٭ضااٛل فبعااد       

ْت اق١ ايػاعب١ٝ شاد  ريااٖس٠ ايتٛريٝاع اسبصالاٞ يتؿابا ىًُٝا١ تكطاِٝ يًٛرياا٥ع ٚنًُاا          ا٫

نإ اسبص  لق٣ٛ نًُا اضتٛىل ى٢ً ىدد لن  َٔ ايٛريا٥ع، ف ؾبا ناٌ ااص  ٜطاع٢    

يتٛريٝااع لناا  قاادز ممهاأ َاأ لىكااا٥٘ ٚناا ِْٗ اَتًهااٛا ٖاارٙ امٓاؾااب َٚاأ اكٗااِ        

دٚز قااعاف لَاأ  اا٬ٍ يًبحااب ايعًُااٞ ُٗااٝؼ متااازع ضٝاضاا١ ايتتٛشٜعٗااا ٚتٛزٜ ٗااا. و اااو 

الد٫ً َٔ ا٫ىتُااد ىًا٢ ْتاا٥  ايدزاضاا  ٚايبحاٛ  ايعًُٝا١        َ٪ضطا  ايتعًِٝ ٚايبحب ايعًُٞ 

َااأ دٚز و ىًُٝااا١ ريو ماااا ياااو زضاااِ ايطٝاضاااا  ا٫قتؿااااد١ٜ ٚا٫ تُاىٝااا١ ٚؾااآ  ايكاااساز  

دٜٓاَٝااا  ِ ي ٗااٚاتُٝاا١   تُاىٝاا١ نكااسٚز٠ َعسفٝاا١ ٫قتؿاااد١ٜ ٚا٫ايتحاا٫ٛ  ايطٝاضاا١ٝ ٚا

ٚ  ٕ اٌ ٖرٙ امػه١ً ٜالايتايٞ فٚ، تطٛزٙ ٚإَهاْٝا  ايٛاق   ضاتاتٝة١ٝ  إتطًب ٚق  ز٩ٜا١ 

ىدد َٔ ا اٚز َٚٓٗا ايتحدٜب ايٓٛىٞ يًعًُٝا١ ايتعًُٝٝا١ ٚذبٝٝاد ايٛريٝ ا١     كّٛ ى٢ً ٖادف١ ت

َعكٛيا١   ؾاحٝا لٕ اسبهَٛا١ ربؿاـ َٝصاْٝا١    ،(12 ايعا١َ ٚربًٝؿٗا َأ اما٪ سا  اسبصالٝا١   

 الاضات ٓا٤ طااز امٝصاْٝا١ ايعاَا١ يًدٚيا١ َكازْا١ َا  ايكطاىاا  ا٭ اس٣         إو  يًتعًِٝ إىل ااد َاا   

،  اي  تطت  س الازبص٤ ا٭ن  َٔ َٛاش١ْ ايدٚي١ ٖٚرا َٔ لِٖ ىٛا٥ال ايتُٓٝا١   ايكٛا  امطًح١

عًُٝٝا١  صٜاد٠ تارٖب و َعلُٗاا يًتٛضا  ايهُاٞ لٚ ا٭فكاٞ و الٓاا٤ امٓػاا  ايت       اي ٖٙرإ٫ لٕ 

ايهُاٞ و صبااٍ ايتعًاِٝ ايُٓاٛ امطاسد      َٔ لالسش ام٪غسا  ى٢ً ايتطٛز و ٖرا ايطٝام ف ٕ ٚ

َٓػ ٠ تع١ًُٝٝ اه١َٝٛ زافل ٖرٙ ايصٜاد٠ شٜاد٠  15683  ايتع١ًُٝٝ ٚايباي ١ الىداد امٓػو 

 (5116464 ااْٟٛ( إىل   و ايتعًِٝ ايعاّ ا٭ضاضٞ ٚاي, حكو اٝب ٚؾٌتو ىدد ايط٬  امً

ٚٚؾااٌ ىاادد  نُاا الًااغ ىادد ازباَعااا  اسبهَٛٝاا١ ايُٝٓٝا١ تطاا   اَعاا ،    ، طاياب ٚطايباا١ 

( لياع طاياب ٚطايبا١، و ااو ٚؾاٌ ىادد امعاٖاد ايتكٓٝا١          205,691امًتحكو فٝٗا لن اس   

 .( طايب ٚطايب25093١  ًٜٚتحل فٝٗاَٚسنصًا ًَٗٓٝا  ( َعٗدًا120 َا ٜكاز   ٚام١ٝٓٗ اىل
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ٞ    امايٝاا١ ي هاأ تٛقااٝا امخؿؿااا    ٚ  ،ًتعًااِٝ ال ْٛاىاا٘  ايتعًااِٝ ايعاااّ، ايتعًااِٝ ايعاااي

 :ايتعًِٝ اي ل( ى٢ً ايٓحٛ اٯتٞ

 : وزارة الرتبية والتعليم موازنة

 امعتُد 2014 امعتُد 2013 ّ اي ع2012ًٞ ّ اي ع2011ًٞ ّ اي ع2010ًٞ

 672ًَٝاز ٚ 21

ًَٕٛٝ 

 859ًَٝاز ٚ 19

 زٜاٍ ًَٕٝٛ

 990ًَٝاز ٚ 29

 زٜاٍ ًَٕٝٛ

 5ًَٝاز ٚ 25

 زٜاٍ ًَٕٝٛ

 255ًَٝاز ٚ 32

 زٜاٍ ًَٕٝٛ

   # املصدر : مدونة الصحفي الاستقصائي دمحم العبس ي الالكترونية

 تصاعديا حسب املبالغ وازنة وزارة الرتبية والتعليمم

 زٜاٍ ًَٕٝٛ 859ًَٝاز ٚ 19 2011ّ

 زٜاٍ ًَٕٝٛ 672ًَٝاز ٚ 21 2010ّ

 زٜاٍ ًَٕٝٛ 255ًَٝاز ٚ 32 2014ّ

 زٜاٍ ًَٕٝٛ 5ًَٝاز ٚ 25 2013ّ

 زٜاٍ ًَٕٝٛ 990ًَٝاز ٚ 29 2012ّ

 : وزارة التعليم العالي موازنة

 امعتُد 2014 امعتُد 2013 ّ اي ع2012ًٞ ّ اي ع2011ًٞ ّ اي ع2010ًٞ

 070ًَٝاز ٚ 12

 زٜاٍ ًَٕٝٛ

 340ًَٝاز ٚ 11

 زٜاٍ ًَٕٝٛ

 896ًَٝاز ٚ 11

 زٜاٍ ًَٕٝٛ

ًَٝاز  12

 زٜاٍ 506ًَٕٛٝٚ

 885ًَٝاز ٚ 14

 زٜاٍ ًَٕٝٛ

 # املصدر : مدوهة الصحفي الاصتقصائي دمحم العبس ي الالنتروهية 

 موازنة وزارة التعليم العالي تصاعديا حسب املبالغ

 زٜاٍ ًَٕٝٛ 340ًَٝاز ٚ 11 2011ّ

 زٜاٍ ًَٕٝٛ 896ًَٝاز ٚ 11 2012ّ

 زٜاٍ ًَٕٝٛ 070ًَٝاز ٚ 12 2010ّ

 زٜاٍ 506ًًََٕٛٝٚٝاز  12 2013ّ

 زٜاٍ ًَٕٝٛ 885ًَٝاز ٚ 14 2014ّ
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 : املهينالتدريب وزارة التعليم الفين وموازنة 

ّ ٚايارٟ ت ضطايف   1895ا٭ٚىل يت ضٝظ ايتعًِٝ امٗال و اياُٝٔ إىل ايعااّ    تعٛد  ايبداٜا  

ّ ت ضاظ و َدٜٓا١ ىادٕ امعٗاد ايتةاازٟ      1927فٝ٘ لٍٚ َدزض١ ؾٓاى١ٝ الؿٓعا٤، ٚ و ايعاّ 

ّ ٚنخطاا٠ٛ لٚىل ٫ٖتُاااّ 1990ّ َاا  ذبكٝاال ايٛاااد٠ ايُٝٓٝاا١ ىاااّ  1954ايعاادْٞ. ٚو ايعاااّ 

ٗااال فكاااد اضاااتحد يف ٚشاز٠ ايعُاااٌ ٚايتااادزٜب امٗااال     ايدٚيااا١ الاااايتعًِٝ اي ااال ٚايتااادزٜب ام  

ٚاضتحد  فٝٗا قطا  يًتدزٜب امٗل َٚ٪ضط١ ىا١َ يًتعًاِٝ ٚايتادزٜب امٗال ٚاياتكل اٝاب      

ٌ  ا افلااا  يٝؿاابا ىاادد ام٪ضطااا  ايتدزٜبٝاا١   افتتحاايف َ٪ضطااا  تدزٜبٝاا١  دٜااد٠ و ناا

ا  ازبُٗٛزٜا١  ا٬ٍ ايعااّ    ( َ٪ضطا١ تدزٜبٝا١ َٛشىا١ ىًا٢ َعلاِ ضبافلا      54ايتاالع١ يًٛشاز٠  

( 70 ٓٝاا١ يٝؿااٌ إىل   امسانااص ٚامعاٖااد امٗٓٝاا١ ٚاي   ّ اشداد ىاادد 2010ٚو ايعاااّ  ّ، 2003

ٚ  6 َبًاااغ َاأ  ٚقااد ازت عاايف    َٚعٗااد   َسنااصا  ًَٝاإٛ زٜاااٍ ايٓ كااا  اي عًٝااا١ و     657ًَٝاااز 

 ّ.2014ًَٕٝٛ زٜاٍ و َٛاش١ْ  837ًَٝاز ٚ 14ّ إىل 2010اسبطاالا  اشبتا١َٝ يعاّ 

 ٔ ًَٝاْٛٞ    َٚ  ذيو فإٕ َا ذبكل ٜلٌ دٕٚ َطت٣ٛ ايطُٛح اٝب ٫ ٜصاٍ ٖٓاى لن س َا

ط ااٌ ٚط ًاا١ َاأ اي ٦اا١ ايعُسٜاا١ امٛاشٜاا١ يًتعًااِٝ ا٭ضاضااٞ  اااز  إطاااز ايتعًااِٝ َٚعلُٗااِ َاأ  

نُا لٕ ٖٓاى لىداد نب ٠ َٔ اا٫  ايتطس  َٔ ايتعًاِٝ تكااف إىل ْطاب١ ا٭َٝا١      اإلْا 

 ايطا٥د٠ و ايتُ  ٚا٭ ر٠ و ا٫زت ا  ٚاتٛاي١ٝ ٖٓدض١ٝ.

إىل ىادد ناب  َأ ايتحادٜا  ا٫قتؿااد١ٜ ايا        ؾآدٚم ايٓكاد ايادٚيٞ     تكسٜس ٚقد لغاز

ٚلٚؾا٢   ،الاو ؾا ٛف ايػابا     ٛا ا٘ اياُٝٔ  اؾا١ و رياٌ ازت اا  َعاد٫  اي كاس ٚايبطايا١        ت

التنٝاص ضٝاضااتٗا ا٫قتؿااد١ٜ ىًا٢ دىاِ ايُٓاٛ        ٝا١  ايُٝٓ اسبهَٛا١  ؾٓدٚم ايٓكاد ايادٚيٞ   

َاا  اسب اااري ىًاا٢ ا٫ضااتكساز ا٫قتؿااادٟ ايهًااٞ، َاا  إىاااد٠  تُاا  ايػاااٌَ زبُٝاا  ف٦ااا  اي

 تٛ ٝ٘ اإلْ ام اسبهَٛٞ الطسٜك١ لن س ن ا٠٤ تدىِ ايُٓٛ ا٫قتؿادٟ، ٚايعٌُ ى٢ً تكٜٛا١ 

ذبؿااٌٝ ايكااسا٥ب،  اؾاا١ َاأ نباااز دافعٝٗااا، ٚذبطااو قاادز٠ ايكطااا  امااايٞ ىًاا٢ تكاادِٜ   

ايٓكااد  لٚؾاا٢ ؾاآدٚم  نُاااقااسٚث يًكطااا  اشباااف ٚتعصٜااص اسبهااِ ايسغااٝد ٚايػاا اف١ٝ. 

تٛضااٝ  ْطااام غاابه١ ا٭َااإ ا٫ تُاااىٞ ٚشٜاااد٠ ايتعٜٛكااا        الاياادٚيٞ اسبهَٛاا١ ايُٝٓٝاا١   

ٚقاد لد٣ تٓ ٝار اسبهَٛا١ يطًطا١ً     ؿًِٗ َباغاس٠..  ْكد١ٜ ت َعْٛا  يً كسا٤ َٔ  ٬ٍ تٛف  

َٔ الساَ  اإلؾ٬اا  ا٫قتؿاد١ٜ حبطب ايػاسٚ  ايدٚيٝا١ يًحؿاٍٛ ىًا٢ ايكاسٚث  ٚامآا       

اىل ربًاا٢ ايدٚياا١ ىاأ َعلااِ ٚريا٥ ٗااا و اياااٍ ا٫قتؿااادٟ ٚا٫ تُاااىٞ يؿااا  ايكطااا        
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ي كااس ٚايبطاياا١  اشباااف َااا لد٣ اىل الااسٚش َػااانٌ ا تُاىٝاا١ ىدٜااد٠ َٓٗااا اتطااا  دا٥ااس٠ ا        

يًتطاٛز ٚنػاع ايتكسٜاس ايادٚيٞ     ٚاْكساث ايطبك١ ايٛضاط٢ ايا  مت اٌ اسباَاٌ ا٫ تُااىٞ      

% َاأ صبُااٛ  ايطااهإ اياارٜٔ ٜصٜااد  54.5ىاأ ازت ااا  ْطااب١ اي كااس و ايااُٝٔ إىل  2010يعاااّ 

 ًَٕٝٛ ْط١ُ   24ىددِٖ ى٢ً 

 بطالة الفكرية على عملية التنميةالمحىر الثالث : االثار السلبية لل

ايبطاياا١ َػااه١ً ْادباا١ ىاأ َػااه٬  َٚطاابب١ مػااه٬  ل ااس٣. فٗااٞ ْادباا١ ىاأ          

َػه٬  ايُٓٛ ايطهاْٞ امتطااز ، ٚتٛاقا  ا٭دا٤ ايتُٓاٟٛ ٚايُٓاٛ ا٫قتؿاادٟ، ٚايتكادّ       

ايتهٓٛيٛ ٞ  غ  امتٛاشٕ(، ٚا٫ضتعا١ْ الا٭ٜادٟ ايعاًَا١ غا  ايٛطٓٝا١، الاإلقااف١ إىل ٚقا        

ٚ ٚ ٜٓات  ىٓٗاا    ايكٝٛد ى٢ً اهلةس٠ إىل اشبااز .  نا  ٠، ٖاٞ َٛقاٛ      ضاًب١ٝ  َػاه٬   آ ااز 

امتتبا١ ىًا٢   ايطاًب١ٝ  َأ ايدزاضا١. ٚالطبٝعا١ اسبااٍ، فاإٕ ايتا   ا         ا ٛزتسنٝصْا و ٖرا 

ايبطاي١ تت اٚ  يٝظ فك  َٔ اٝب ايصَاإ ٚامهاإ ٚناِ ْٚاٛ  ايبطايا١، ٚإمناا لٜكاًا َأ         

 (13 اٝب ادتٗا ٚدز ١ إسبااٗا.

ٓلااس إىل ايااُٝٔ ىًاا٢ لْٗااا َٛيااد٠ ٚدافعاا١ َٚ رٜاا١ يلاااٖس٠ اهلةااس٠ عبااٛ ٜٚو ٖاارا ايطااٝام 

َٓاااطل ازباار  ا٭ ااس٣ و ايعااا ، فااايُٝٔ ياادٜٗا ايعدٜااد َاأ اإلغااهايٝا  ا٫قتؿاااد١ٜ         

ٚايطٝاضااا١ٝ ٚا٫ تُاىٝااا١ ٚقاااعع ىااااّ ٚتسٖاااٌ و اهلٝاناااٌ ايتعًُٝٝااا١ ٚايبح ٝااا١، ٚاْ ةااااز 

ىل ٖةااس٠ ايهاا   َاأ ا تفااو    ضااهاْٞ ٖا٥ااٌ، ا٭َااس اياارٟ  ًاال ال٦ٝاا١ طااازد٠ دفعاايف ا       

ايُٝٓااٝو، اٝااب ااارز تكسٜااس زمسااٞ َاأ ٖةااس٠ ايه ااا٤ا  ٚذٟٚ ا٫ تؿاؾااا  ايعًُٝاا١         

يًتكسٜااس فااإٕ ايعػااسا  َاأ  ٚايٓااادز٠، َٚااا ٜتتااب ىًٝاا٘ َاأ  طاااز٠ اقتؿاااد١ٜ يًااُٝٔ، ٚٚفكااًا

اشبسػبو ٚلؾحا  ايه اا٤ا  ٜ اادزٕٚ اياُٝٔ ضآًٜٛا يًبحاب ىأ ايعُاٌ ٚتطاٜٛس امٗاازا .          

لياع غاخـ َأ محًا١ اما٪٬ٖ  ازباَعٝا١ ٚمحًا١         30ٚتػ  إاؿا٤ا  ايتكسٜس إىل لٕ عباٛ  

إىل  اْاب  ، ايػٗادا  ايعًٝا ٚامعاٖد امتٛضط١ ٜعًُٕٛ و دٍٚ ازبٛاز ٚالعض ايادٍٚ ا٭ اس٣  

اغب اااث َطاات٣ٛ امعٝػاا١ الااايٓلس إىل َطاات٣ٛ ايااد ٌ اي ااسدٟ ٚىًاا٢ ٚ اا٘ ايتحدٜااد ايٓخااب    

ْٞ َطات٣ٛ ا٭ اٛز ٚ امستباا  َكازْا١ َا  َاا ٜدفعا٘ اٯ اس َأ ل اٛز           اي كاف١ٝ ٚايع١ًُٝ، ٚ تد

ىدّ ااتاّ ايكدزا  ايع١ًُٝ ٚدزٖٚاا ا٫ػبااالٞ و ايتُا ، ، ٚايكاعع      إقاف١ اىل َ س١ٜ، 

 ايتُعاا  ايعسالٝا١ َٚٓٗاا ايتُا       امػٗٛد و َطت٣ٛ اإلْ ام ىًا٢ الاساَ  ايبحاب ايعًُاٞ و    

 .(14 ايُٝل
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ٕ اشبطا٥س اي  تتهبدٖا ايدٚي١  اسا٤  لىل إس زمسٞ  ل ادٜب ٚتػ  إاؿا٤ا  تكسٜ

ًَٝاازا  زٜااٍ ضآٜٛا. يتؿابا ٖةاس٠ ايه اا٤ا  َأ لٖاِ          5بًاغ عباٛ   تٖةس٠ ايعكاٍٛ ايُٝٓٝا١   

و ٚقايف ذبتاا  فٝا٘ ايتُٓٝا١ م اٌ ٖارٙ        ٚىًا٢ ايتُٓٝا١    ايعٛاٌَ اما٪ س٠ ىًا٢ ا٫قتؿااد اياٛطل    

 فااإ  يؿااح١ ٚايتخطااٝ  ٚايبحااب ايعًُااٞ، يااريو   ايعكااٍٛ و صبااا٫  ا٫قتؿاااد ٚايتعًااِٝ ٚا  

تًحال  ى١ًُٝ ٖةس٠ ايعكٍٛ تعحاد  تادَ ًا  ص٥ٝاًا يًُاٛازد الػاكٝٗا اماايٞ ٚايبػاسٟ، ٚالايتاايٞ         

َصٜدًا َٔ ايكسز يًدٍٚ امؿدز٠ هلرٙ ايه اا٤ا  الاد٤ًا َأ اي اقاد و ا٫ضات ُاز ٚو ايتعًاِٝ       

د٠ ٚاإلداز٠، َٚسٚزًا الإقعاف ق٣ٛ ايتُٓٝا١  ٚاْتٗا٤ً الإقعاف ايكدز٠ ايرات١ٝ يًُةتُ  ى٢ً ايكٝا

 .و ايتُ 

اتٝااا ٞ َكاالااٌ تكااطس ايدٚياا١ إىل اضاات اد ن ااا٤ا  ىًُٝاا١ ل ٓبٝاا١ يت طٝاا١ ايعةااص ا٫   ف

 (15 .َست ع١ ٚالايع١ًُ ايؿعب١ ل ٛز

نحايا١ ىاَا١ تعااْٞ َٓٗاا َعلاِ ايتُعاا         ٚهلرا اي سث فإْٓا ضٛف ْتٓاٍٚ تًو اٯ از 

 طٝام ايتايٞ:يً اٚفكايٓا١َٝ َٚٓٗا ايتُ  ايُٝل 

 عد االقتصاديالُبأوال: 

تاا٪دٟ ايبطاياا١ إىل دفاا  ايعدٜااد َاأ ايه ااا٤ا  يًبطاياا١ تاا   ا  اقتؿاااد١ٜ ىدٜااد٠ اٝااب 

 ٌ  دٜااد٠  ايعًُٝاا١ ٚغااسؼب١ ٚاضااع١ َاأ امااتعًُو إىل اهلةااس٠ اشباز ٝاا١ حب ااا ىاأ َؿااادز د اا

يتحطو قدزتِٗ امعٝػ١ٝ ٚيتًب١ٝ طُٛاااتِٗ ايػخؿا١ٝ ايا  ٜتعارز ذبكٝكٗاا و صبتُعااتِٗ       

ٚايطا س إىل   اي  تع  ال ىداد ايعاطًو ىٔ ايعٌُ، اٝب ضاىد  ايبطايا١ ىًا٢  عاٌ اهلةاس٠    

اشباااز  اًُااًا ٜااساٚد لذٖااإ ايهاا   َاأ ايه ااا٤ا  ٚتػاا  اإلاؿااا٥ٝا  إىل لٕ ٖٓاااى فااسد   

طا١ ٚ ٬ او غخؿاًا ااٍٛ ايعاا  ٜعاٝؼ نُٗاا س ٚ ٜكادز اشبا ا٤ ىًا٢           ٚااد َأ ناٌ    

ضبٌٝ ام اٍ  لٕ َا دبٓٝ٘ اي٫ٜٛا  امتحد٠ َٔ  سا٤ ٖةس٠ ا٭دَ ١ إيٝٗا الٓؿع َا تكدَ٘ َٔ 

 (16 قسٚث َٚطاىدا  يًدٍٚ ايٓا١َٝ.

ٚتاا٪دٟ ايبطاياا١ إىل  ًاال ا اات٫٬  نااب ٠ و َ ٗااّٛ امٛاطٓاا١ ٚا٫زتبااا  الااايٛطٔ اٝااب   

 ٛد اي ِٗ اشباط٧ إذا   ٜهٔ ايٛطٔ قادزا ى٢ً إىاي  لٚ محاٜ  فًُاذا اْتُٞ إيٝ٘؟.ٜط

َٚٔ ٖٓا ْٓطًل و ايٓلس إىل ايطٝاضا  ا٫قتؿاد١ٜ ايط١ًُٝ ايا  ػباب تبٓٝٗاا يٝاتُهٔ     

ايتُ  َٔ ا٫ضتُساز و طسٜك٘ عبٛ ايتطٛز ٚايتكدّ ٚذبكٝل َعد٫  منٛ اقتؿااد١ٜ تكا ٞ   

يًُصٜااد َاأ فااسف ذبٛهلااا َاأ ضٝاضاا١ تُٜٓٛاا١ حبتاا١ إىل ذبكٝاال ىاَااٌ     ىًاا٢ ضٝاضاا١ ايتُٓٝاا١ 
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ا٫ضااتدا١َ ايه ٝااٌ السفااد ا٫قتؿاااد جبُٝاا  ايعٓاؾااس ايكااسٚز١ٜ يتاااَو ايُٓااٛ ا٫قتؿااادٟ      

ٚالايٓطااب امعكٛياا١، فاا٬  هاأ تااسى اياااٍ يًكطااا  اشباااف الارباااذ ىٓؿااس امبااادز٠  دٕٚ     

ايطٝاضاا١ ايتُٜٓٛاا١ امٓػااٛد٠ ٚنُااا ٫  قااٛاال  ٚقااٛاْو ذبااد َاأ طُٛااتاا٘ ٚتٗاارالٗا الادباااٙ   

   ٕ ٚ اٛد ىاَاٌ امٓافطا١ َأ قباٌ ايكطاا  اشبااف          هٔ إط٬م ٜد ايكطاا  ايعااّ ٖهارا دٚ

ٚايسقاال١ ايٓٛى١ٝ يهٞ ٜتُهٔ ايكطا  ايعاّ َٔ َٛاؾ١ً ايتطٛز ٚا٫ْدفا  عباٛ ا٭َااّ ذبايف    

١ُ ضااتُهٔ  َلًاا١ ايتطااٛز ٚذبطااو ازبااٛد٠ اإلْتا ٝاا١. إٕ إتبااا  ضٝاضااا  اقتؿاااد١ٜ ضااًٝ        

ا٫قتؿاد َٔ تدىِٝ فسف منٛٙ ٚ بات٘ ات٢ و ااي١ ٚقٛ  ا٭شَا ، ٚالايتاايٞ ضاتكٌ طبااطس    

 (17 اْتػاز ٚت ػٞ رياٖس٠ ايبطاي١ اي هس١ٜ و لٚضا  ايتُ .

ٜكاااف مااا ضاابل لٕ ٖٓاااى ضٝاضااا  اقتؿاااد١ٜ ل ااس٣  اط٦اا١ تطااببيف و تكااسز اي ٦ااا     

ؾاحٝا لْا٘    دَا  ا٭ضاضا١ٝ ٭فاساد ايتُا    اي كس٠ َ ٌ ضٝاض١ إي ا٤ ايدىِ ىأ ايطاً  ٚاشبا   

ٚو إطاز ايد كساط١ٝ ايًٝ اي١ٝ ايكا١ُ٥ ى٢ً اسبس١ٜ ا٫قتؿاد١ٜ فإ ايدٚي١ تتخ٢ً ىٔ العض 

ٚريا٥ ٗاا ا٫ تُاىٝا١ يؿاا  ايكطااا  اشبااف إ٫ لٕ ذياو ٜٓب ااٞ لٕ ٜهإٛ و إطااز ضٝاضاا١        

يٛقا  ا٫قتؿاادٟ ػباب    اقتؿاد١ٜ ض١ًُٝ تكُٔ ىدّ ادٚ  َػانٌ ا تُاى١ٝ اعال لٕ ا 

لٕ ٜهٕٛ َطتكسا ٚقٜٛاا لَاا و اايا١ ا٫قتؿاادٜا  اهلػا١ لٚ ايكاعٝ ١ فإْا٘ ٚاتا٢ قاٞ رياٌ           

دىِ ايطً  ٚاشبدَا  ا٭ضاض١ٝ َٔ قبٌ ايدٚي١ إ٫ لٕ ٖارا ايادىِ ٜارٖب ٚو لغًبا٘ يؿاا       

    ٘  ٚو يٛالٝا  اي طاد ٚالايتايٞ ٫الد َٔ إادا  الساَ  إؾا٬اا  اقتؿااد١ٜ تدزػبٝا١ ٚممٓٗةا

لىباااا٤ اقتؿااااد١ٜ ٚؾاااعٛالا  تُٜٓٛااا١ ناااب ٠   َااأ ا٫قتؿااااد اياااُٝل   ٖااارا ايطاااٝام ٜعااااْٞ  

ٛا ا٘ اياُٝٔ  اؾا١ و    تإىل ىدد نب  َٔ ايتحدٜا  ا٫قتؿااد١ٜ ايا     زٜساتكاي ٚتػ   ا دً 

ريااٌ ازت ااا  َعااد٫  اي كااس ٚايبطاياا١ الااو ؾاا ٛف ايػاابا .. ٚلٚؾاا٢ ؾاآدٚم ايٓكااد اياادٚيٞ    

التنٝااص ضٝاضاااتٗا ا٫قتؿاااد١ٜ ىًاا٢ دىااِ ايُٓااٛ ايػاااٌَ زبُٝاا  ف٦ااا    ٝاا١ ايُٝٓ اسبهَٛاا١ 

إىاد٠ تٛ ٝا٘ اإلْ اام اسبهاَٛٞ     َٚ  اسب اري ى٢ً ا٫ضتكساز ا٫قتؿادٟ ايهًٞ،  تُ  اي

الطسٜكاا١ لن ااس ن ااا٠٤ تاادىِ ايُٓااٛ ا٫قتؿااادٟ، ٚايعُااٌ ىًاا٢ تكٜٛاا١ ذبؿااٌٝ ايكااسا٥ب،      

ايٞ ىًا٢ تكادِٜ قاسٚث يًكطاا  اشبااف       اؾ١ َٔ نباز دافعٝٗا، ٚذبطو قدز٠ ايكطا  ام

ايٓكااد اياادٚيٞ اسبهَٛاا١   اٚؾاا٢ ؾاآدٚم  نُااا -ٚتعصٜااص اسبهااِ ايسغااٝد ٚايػاا اف١ٝ.  

تٛضٝ  ْطام غبه١ ا٭َإ ا٫ تُاىٞ ٚشٜااد٠ ايتعٜٛكاا  يً كاسا٤ َأ  ا٬ٍ تاٛف        الاي١ُٝٓٝ 

اا  ْ ٝر اسبه١َٛ يطًط١ً َٔ الاساَ  ا٫ؾا٬   ٚقد اد٣  ْكد١ٜ تؿًِٗ َباغس٠..  َعْٛا  
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ا٫قتؿاااد١ٜ حبطااب ايػااسٚ  ايدٚيٝاا١ يًحؿااٍٛ ىًاا٢ ايكااسٚث  ٚاماآا اىل ربًاا٢ ايدٚياا١ ىاأ  

َعلِ ٚريا٥ ٗا و اياٍ ا٫قتؿادٟ ٚا٫ تُااىٞ يؿاا  ايكطاا  اشبااف َاا اد٣ اىل الاسٚش       

َػانٌ ا تُاى١ٝ ىدٜد٠ َٓٗا اتطا  دا٥س٠ اي كس ٚايبطاي١ ٚاْكاساث ايطبكا١ ايٛضاط٢ ايتا٢     

ْطاب١ اي كاس و     يتًحال الايطبكاا  ا٭غاد فكاسا ٚياريو تبًاغ      يًتطاٛز  تُاىٞ مت ٌ اسباٌَ ا٫ 

   .ًَٕٝٛ ْط١ُ 24% َٔ صبُٛ  ايطهإ ايرٜٔ ٜصٜد ىددِٖ ى٢ً 54.5ايُٝٔ إىل 

 االجتماعي عدالُبثانيا: 

تعت  ايبطاي١ َٔ ا٭َساث ا٫ تُاى١ٝ اي  ٜٛا ٗٗا ايتُ  ما ٜتتب ى٢ً تًاو ايلااٖس٠   

١ ض١٦ٝ، تتُ ٌ و لَساث ا تُاى١ٝ َٚػانٌ ىا١ًٝ٥ قد تا٪دٟ إىل ت هاو   َٔ آ از ا تُاىٝ

ٝ ِ ا٭ ٬قٝاا١            ايتُاا  اياارٟ تٓػااس فٝاا٘ ٚتطاات حٌ ٜٚاا٪دٟ إىل اْكطاااّ ايتُاا  ٚتػااٛٙ ايكاا

 (18 ٚا٫ تُاى١ٝ.

ا٭َااس اياارٟ ٜعٝاال لٟ صبتُاا  َاأ لٕ ُٜٓااٛ ٜٚستكااٞ إىل َؿاااف ايتُعااا  امتكدَاا١ فٓٝااًا   

ٚنُااا لٕ هلاارا اياادا٤ ل ااازًا تدَ ٜاا١ ْ طاا١ٝ ىًاا٢ ؾااح١ ايتُاا  ٚالهااٌ    ٚىًُٝااًا ٚاقتؿااادًٜا 

قطاىات٘ امتعادد٠، اٝاب تػا  اإلاؿاا٤ا  ايعًُٝا١ لٕ يًبطايا١ آ ازٖاا ايطا١٦ٝ ىًا٢ ايؿاح١           

ايٓ ط١ٝ ٚازبطد١ٜ ٚلٕ ْطب١ نب ٠ َٔ ايعااطًو ىأ ايعُاٌ تعتٜٗاِ لًا١ َأ اشبؿاا٥ـ        

 ايٓ ط١ٝ َٓٗا:

 ٕيدٜاا٘ فتٓػاا ياا١  ايتُاا  تكاادٜس ٚىاادّ الاااي سا  ٜػااعس ايعُااٌ ىاأ ايعاطااٌ اي ااسد ل  

ٔ  ا٫ضات اد٠  َٔ ايتُ  ذبسّ ايبطاي١ إ ٚنُا ٚاإلابا  ايعدٚا١ْٝايسٚح   طاقا١  َا

 ٘ ٘  اياصٚ   فٝٗااا ٜ كاد  ايا   ا٭ضااس لٕ اٝاب  لالٓا٥ا  إىل الاادٚزٙ  تاد  ايتا     فااإٕ ٚريٝ تا

 (19 ا٭ضس١ٜ. ايع٬ق١ ى٢ً الدٚزٙ ٜٓعهظ مما ضًبا ا٭ضس٠ لفساد ٚالك١ٝ ايصٚ ا 

 ٕٚامباد٨ يٮْل١ُ ا٫َت اٍ الػسى١ٝ ٚقٓاىتِٗ ا٭فساد إ إ َد٣ و ت٪ س ايبطاي١ إ 

 ى٢ً ت   ٖا ٜكتؿس ٫ ايبطاي١ فإٕ ٚيريو. ايتُ  و ام يٛف١ ايطًٛن١ٝ ٚايكٛاىد

ٔ  ف٦ا١  إػباد ى٢ً لٜكًا تعٌُ ٚإمنا ي٬عبساف ٚا٫ضتعداد ايدافع١ٝ تعصٜص  ايتُا   َا

 ا٭ْلُاا١ اْتٗاااى فااإٕ ٚاإل ااإ ايكٓاىاا١ هلاارٙ ٚٚفكااًا. ا٫عبااساف و الاسبسٜاا١ تػااعس

 ْلااسِٖ و ضبلااٛزًا لٚ  طاا  ىُاا٬ً ٜعااد ٫ دباٚشٖااا لٚ ايعاَاا١ ايطااًٛن١ٝ ٚامعاااٜ 

 (20 .هلا ا٫َت اٍ لٚ الكبٛهلا ًَصَو يٝطٛا ٭ِْٗ
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فايبطاي١ اعٓاٖا ايٛاض   ٫ تعل فك  اسَإ ايػخـ َٔ َؿدز َعٝػت٘، ٚإمنا تعال  

ىًٝاا٘ لٕ ايعُااٌ ااال  تعااازفإْا٘ إذا نااإ َاأ ام ٚلٜكاًا اسَاْاا٘ َاأ ايػااعٛز جبااد٣ٚ ٚ ااٛدٙ.  

ٚٚا ااب ٚغااسف ٚاٝااا٠، فااإٕ ايعاطااٌ ٜهاإٛ َاأ ٖاارا امٓطًاال صبااسدًا َاأ ٖاارا اسباال ٚذاى  

٤ ٚا ب٘ اإلْطااْٞ ا٫ تُااىٞ اياٛطل ٚا٭ ٬قاٞ، يٝهإٛ      ايػسف، ٫ تتاح ي٘ اي سؾ١ ٭دا

ٚياااريو اْتػاااس  ايهااا   َااأ ا٫َاااساث ٚايلاااٛاٖس .سبكٛقااا٘ ىًااا٢ ٖااااَؼ اسبٝاااا٠، فاقاااد 

ا٫ تُاى١ٝ و ايتُ  ايُٝل ٚايد ١ًٝ ى٢ً ىادات٘ ٚتكايٝدٙ َٚٓٗا ا٫ضاتكطا  يًػابا  َأ    

ايتكطا  ٚايكتاٌ الاداف  ايطاسق١      فبٌ لاىا  ٚتٓلُٝا  ازٖاالٝا١ َتطسفا١ اقااف١ اىل  اسا٥ِ     

  .ضٛا يٮفساد اٚ ا ٬  ايتةاز١ٜ ٚ ت ػٞ العض ازبسا٥ِ ٚايطًٛنٝا  ا٫ ٬ق١ٝ امٓحسف١

 السياسي عدالُبثالثا: 

ًٜعااب ايٛقاا  ايطٝاضااٞ ٚا٭َاال دٚزًا نااب ًا و ت ااٝ  َعااد٫  ايبطاياا١ الػااهٌ ىاااّ،     

ْلاَاًا َطااتكسًا ٜٚتُتا  الٓااٛ  َاأ   اٝاب ْػااٗد لٕ ايادٍٚ اياا  ٜهإٛ فٝٗااا ايٓلااّ ايطٝاضااٞ     

ا٭َأ ٚاهلاد٤ٚ ٫ ذبهُاا٘ لَص ا١ فسدٜا١  لٚ لاااصا  لاادٜا١ امآٗ  ٚايتهااٜٛٔ ٜٚتُتا  الكاادز        

َعكاااٍٛ َااأ اسبسٜاااا  ايعاَااا١  ايتعددٜااا١ اسبصالٝااا١ ايااا  متاااازع دٚز ايسقٝاااب ىًااا٢ صبُاااٌ      

ٌ ايطٝاضااا  ا ًٝاا١ ٚايكااسازا  اياا  ربااـ لَاأ ٚضاا١َ٬ ٚاقتؿاااد ايتُاا  نهااٌ. و َ اا

ٖهرا ْلاّ ضٝاضٞ تعددٟ قا٥ِ ى٢ً لضااع ايه اا٠٤ ٚايعادٍ ٚايػا اف١ٝ ضآةد اتُاًا لٕ       

ْػااطًا ًَحٛرياًا و ازت اا      َعد٫  ايبطاي١ تػٗد اغب اقا  ًَحٛري١، الاٌ فإْٓاا قاد ًْحا     

َعاااد٫  ايعُايااا١ ٚايتٛريٝاااع و ايكطاىاااا  اإلْتا ٝااا١ امختً ااا١ ٚلن سٜااا١ ىًُاااا٤ ا٫ تُاااا    

ضااببإ ز٥ٝطااٝإ و شٜاااد٠ ايعٓااع ا٫ تُاااىٞ اختًااع لغااهاي٘        ٜعتاا ٕٚ ايبطاياا١ ٚاي كااس  

ٚطسق٘ َٚ٪غسإ ى٢ً ْٗ  ايطٝاض١ ايتطًط١ٝ اي  متازضٗا ايدٚيا١ ٚقٝادتٗاا ايطٝاضا١ٝ قاد     

 ايتُ  ٚاي  َٔ لِٖ َلاٖسٖا ايتايٞ:

 ٚاإلدازٟ امايٞ اي طاد دا٥س٠ ٚاتطا  اْتػاز. 

 ٞيكسازا ا ٚلؾحا  يًُط٦ٛيو ٚايتًُل ا طٛال١ٝ ت ػ. 

 ْٚٛىًا نًُا ايتعًِٝ َطت٣ٛ اغب اث. 

 ّامط٤ٞ ٚضباضب١ ناف١ٝ زد  قٛاْو ٚ ٛد ىد. 

  اِٖ ىٛاٌَ ايكب  ا٫ تُاىٞ اي  تعد  ا٭ ٬ق١ٝ امعاٜ   غٝا َٔ .  
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 ايطاااًِ َساتاااب ٚ الايتااادز  اماااسٚز دٕٚ اياااٛريٝ ٞ ايطاااًِ تطاااًل ٚ اي كااااو ايتااادٖٛز 

 .ايٛريٝ ٞ

    ٚاياا   هااأ تعسٜ ٗااا ال ْٗاااا    ايػااا اف١ٝ غٝااا  ٍ  ٚاسبؿااٍٛ ىًااا٢   اسٜاا١ ايٛؾاااٛ

٘  ااا  ايٛريٝ ٝا١  ايادز ا   َساتب إؾ٬ح ٜتطًب ٖرا  ٚ امعًَٛا  ٔ  ذبًُا  ايبطايا١  َا

 (21 .ٚريٝ ٞ ٚادازٟ تسٌٖ ٖٓاى ٜهٕٛ ٫ اكٝك١ٝ نٞ  ىٌُ فسف ٚإػباد امكٓع١

 ُٝلايتُاا  اياا ٚ ٫شاٍ  ٜٓتػااس اايٝااًا الػااهٌ نااب  اي طاااد ٚ ايسغاا٠ٛ ٚ ا طااٛال١ٝ      ٚ

 اسبؿااٍٛ ىًاا٢  اامؿااًح١ ايعاَاا١ الكاادز َااا ُٜٗٗاا   ا٫ تُٗٗااٚذبهُاا١ قاا٣ٛ   تكًٝاادٜا صبتُعااًا 

   ٚ ٕ   ال ٫امٓاؾاب يًُكاسالو ٚ ا٭قسالاا٤  ، مماا ؽبًاال    امٓاضاب   ٛقا  ايس ااٌ امٓاضاب و امهاا

ِ يد٣ ايعًُا٤ ٚ ام ك و غعٛزًا الايسفض ٚ ىدّ ايكبٍٛ ٚ ايكٓاى١ و لٚقاىِٗ، ٚ  اؾا١ لْٗا  

فاا٬  لْ كااٛا ايهاا   َاأ اٝاااتِٗ ٚ لَااٛاهلِ ٚ لَااٛاٍ ىااا٬٥تِٗ يًٛؾااٍٛ إىل َسانااص ىًُٝاا١    

ٜاتِ تعاٝو   ٫ تٓاضب ا تؿاؾاِٗ ٚ ذباتّ زغبااتِٗ ٚ إزادتٗاِ.، ٚالعبااز٠ ل اس٣       ػبدٚا اىُا٫

  تتٓاضب َ    اتِٗ ٚ ا تؿاؾاتِٗ  ايه ا٤ا  ايع١ًُٝ الٛريا٥ع

ي١ َٔ امِٗ تطسٜ   ٗٛد إىااد٠ لىُااز امٓااطل    ٚيًحد َٔ ت اقِ َعد٫  ايبطا ٚالا٫لاٍ 

امتكااسز٠ ٚإْعاااؽ ايكطاىااا  اإلْتا ٝاا١ ٚذبطااو ايبٓٝاا١ ايتحتٝاا١. إقاااف١ إىل قااسٚز٠ تطااٜٛس   

ٚتدزٜب ايعاٌَ ايُٝل ااا ٜتاٛا٤ّ َا  ااتٝا اا  ضاٛم ايعُاٌ ضاٛا٤ً ايُٝٓٝا١ لٚ اشبًٝةٝا١ ٭ٕ          

لضااٛام ايعُااٌ اشبًٝةٝاا١،نُا ػبااب  ايااُٝٔ تعااٍٛ ناا  ًا ىًاا٢ اضااتٝعا  ايعُاياا١ ايُٝٓٝاا١ و  

الو طبس ا  ايتعًِٝ ايعايٞ ٚااتٝا اا  ضاٛم ايعُاٌ حبٝاب تهإٛ       ١ا٫ٖتُاّ الع١ًُٝ امٛا٥ُ

َ٪ًٖاا١ الػااهٌ ٜاات٤٬ّ َاا  ٖاارٙ ا٫اتٝا ااا  اٝااب لٕ ذيااو ضااٝ٪دٟ إىل ذبطااو َطااتٜٛا      

يطآٟٛ،  امعٝػ١ ٚضٝطِٗ الؿٛز٠ فعايا١ و ت بٝايف ا٭َأ ٚا٫ضاتكساز.   ايتكسٜاس ا٫قتؿاادٟ ا      

2012) 
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 : تىصياتالنتائج  وال
غبتِ ٖارٙ ايدزاضا١ الاا الاساش اٖاِ َاا تٛؾاًيف ايٝا١ َأ ْتاا٥  تتُحاٛز ااٍٛ ا٫ ااز ايطاًب١ٝ               

 :ٚنُا ًٜٞ ى٢ً امطتٜٛا  ا٫قتؿاد١ٜ ٚا٫ تُاى١ٝ ٚا٭١َٝٓ يلاٖس٠ ايبطاي١ اي هس١ٜ

         ى٢ً امطت٣ٛ ا٫قتؿادٟ ت كد ا٭١َ ىٓؿاسا ٖاَاا َأ ىٓاؾاس ايتُٓٝا١ ل٫ ٖٚاٛ ىٓؿاس

لٚ َأ  اي هسٜا١  امٛازد ايبػس١ٜ ٚذيو ضٛا٤ َأ  ا٬ٍ تعطٝاٌ قادزاتِٗ ْتٝةا١ ايبطايا١       

  ٬ٍ ٖةستِٗ إىل اشباز 

 ٞاشبؿاب١ يُٓاٛ امػاه٬      ب٦ٝا١  فاإ ايبطايا١ تاٛفس اي    ٚا٫َل  ى٢ً امطت٣ٛ ا٫ تُاى

 ٚا٫ْتحاز .ٚايػعٛز الا٫غتا  اى١ٝ ٚ سا٥ِ ايعٓع ٚايطسق١ ٚايكتٌ ا٫ تُ

      ىًاااا٢ امطاااات٣ٛ ايطٝاضااااٞ تاااا٪دٟ رياااااٖس٠ ايبطاياااا١ اي هسٜاااا١ ايااااٞ اْتػاااااز اي طاااااد

ٚا طٛالٝا  ٚىدّ تطبٝل ضٝاد٠ ايكإْٛ ٚالايتايٞ اْتػاز ايلًِ ٚايكٗس ايرٟ ٜا٪دٟ اىل  

ا ىًااٞ ٖاادز ٚتاادَ    ااادٚ  دٚزا  َاأ ايعٓااع ٚايؿااسا  ايطٝاضااٞ َااا ٜاآعهظ ضااًب     

 ا٫َهاْا  اماد١ٜ ٚايبػس١ٜ ٚىسق١ً الساَ  ايت١ُٝٓ ٚايتطٛز  

 اي هسٜا١   ايا  َأ غا ْٗا لٕ دبعاٌ َأ ىًُٝا١ َهافحا١ ايبطايا١         تٛؾٝا ٚفُٝا ًٜٞ لِٖ اي

 دٕٚ ايتنٝااص   طٝاضاا١ٝ يتحكٝاال امؿااًح١ ايعاَاا١   اي   ا٫زاد٠ لَااسا ممهٓااا فُٝااا يااٛ تااٛفس  

 :َا ًٜٞ ؾ١ َٚٓٗااشبا ٚا٫ٖتُاّ الامؿا  

إػباد فسف ىٌُ ناف١ٝ ٜٛريع فٝٗا ايعاإًَٛ قادزاتِٗ ٭قؿا٢ ااد ااا ؼبكال ن اا٠٤         (1

َست عاًا َٚتٓاَٝاًا ٜه اٌ إغابا       د ا٬ َٚاسدٚدا   إْتا ١ٝ ىاي١ٝ َٚتصاٜد٠ َٔ ْاا١ٝ ٜٚاٛفس  

 ٚا٫ تُاىٞ اسبا ا  ا٭ضاض١ٝ يًٓاع  ٚازتكا٤ َطت٣ٛ ايسفاٙ ايبػس٣ 

اٍ ايبػااس٣ َاأ  اا٬ٍ ا٫ضاات ُاز امه ااع و ايتعًااِٝ ٚايتاادزٜب  ا٫زتكااا٤ الٓٛىٝاا١ زلع اماا (2

امطااتُسٜٔ ٚو ايسىاٜاا١ ايؿااح١ٝ َاا  إٜاا٤٬ ىٓاٜاا١  اؾاا١ يًُطتكااع و اي كااسا٤ ٚايٓطااا٤   

 ات٢ ٜت ٌٖ ا٭فساد و ضٛم ايعٌُ ي سف ايعٌُ ا٭فكٌ.  

   ا٭ضاض١ٝايتحت١ٝ  تٛف  فسف ىٌُ َٔ  ٬ٍ اإلْ ام اسبهَٛٞ ى٢ً َػسٚىا  ايب١ٝٓ  (3

تكاّٛ ىًا٢ اضااع      ٚايطٝاضا١ٝ  ا٫قتؿااد١ٜ  ايبٓٝا١  و امد٣ العٝد٠ َ٪ضط١ٝ اؼباد ت ٝ ا  (4

َٔ دا٥س٠ ايتخًع ٚايتبعٝا١ اعٓاٖاا ايعااّ َأ  ا٬ٍ       ت١ُٝٓ ايٛىٞ الا١ُٖٝ ايت١ُٝٓ ٚاسبسٚ 

ذب ٝص ٚتطٜٛس  ايكادزا  امادٜا١ ٚايبػاس١ٜ  الاىتبااز ا٫ْطاإ ٖاٛ ٖادف ايتُٓٝا١ ٚٚضاًٝتٗا          

 ٖٚٛ ؾاْ  ٚ ٛدٙ ا٫ تُاىٞ . 
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ٚقااع ايتٛريٝااع ٚايتعاقااد َاا  ايعُااا٫  ا٭ ٓبٝاا١ و ااااٍ تااٛفس ن ااا٤ا  ٚطٓٝاا١ ٚإيااصاّ      (1

 ١َٝٛ ٚاشباؾ١ التٓ ٝر ذيو.ام٪ضطا  اسبه

الاادٍٚ ازبااٛاز يتااتُهٔ ٖاارٙ     ضاا٠ٛ زفاا  َطاات٣ٛ ايااد ٌ يًه ااا٤ا  ايعًُٝاا١ ايٛطٓٝاا١ إ      (2

 ايه ا٤ا  َٔ ايت س  و  د١َ ايٛطٔ الهٌ ت اْٞ ٚإ ٬ف 

تٛف  ايب١٦ٝ ايكاسٚز١ٜ ٚامٓاا  امٓاضاب يًبحاب ايعًُاٞ َأ َعاَاٌ ٚطبتا ا  َٚٝصاْٝاا            (3

 َٔ اإلالدا  و ربؿؿاتٗا.ايه ا٤ا  ايع١ًُٝ  تُهٔ ى١ًُٝ يت

تػااةٝ  ٚمتٜٛااٌ إقاَاا١ ايٓاادٚا  ٚاماا٪متسا  ايعًُٝاا١ يتطااٜٛس َطاات٣ٛ ايه ااا٤ا  ايٛطٓٝاا١   (4

 ٚ عًٗا َتُاغ١ٝ َ  آ س ايتطٛزا  و ربؿؿاتٗا.

َ٪ضطاا  َايٝا١  َأ ل اٌ      ىًا٢ ايدٚيا١ لٕ ت اسث ىًا٢ ايبٓاٛى ٚامؿازف،ٚتٓػا٧      ػباب   (5

" َػاااازٜ  ؾااا  ٠ َٚتٛضاااط١ " اؾااا١ الٗاااِ   دىاااِ ايػااابا  شبًااال َػاااسٚىا  اقتؿااااد١ٜ 

،َٚاأ  ااِ ذبكٝاال َػااازٜ  زحبٝاا١     اي هسٜاا١  متهاآِٗ َاأ اشبااسٚ  َاأ دا٥ااس٠ ايبطاياا١    

 ٞ.عٝػام اِٖٜطتطٝعٕٛ َٔ  ٬هلا ذبطو َطتٛ

  :  الهىامش

 .217والدراصات العربية، صم، مجلة البحوث 1996عيس ى، دمحم عبد الشفيع،  (1)

، 77صلللللللمان رسلللللليد، أصللللللباع بيللللللر  النفللللللامات العربيللللللة، مجلللللللة سلللللل ون عربيللللللة  مللللللارات، العللللللد   (2)

 .207ص

 . 208صلمان رسيد، هفط املرجع، ص  (3)

جللللللوغر ا مرللللللة العربيللللللة ويللللللع صياصللللللة وا للللللحة  صلللللل يعاع  م،2001ثحللللللا  اللرملللللللاوي العر للللللي، الا (4)

، 22ان العر لللللللللللي، الضلللللللللللىةا خلللللللللللارر، مجللللللللللللة اللرمللللللللللللالنفلللللللللللامات العربيلللللللللللة وا حلللللللللللد ملللللللللللً بير  لللللللللللا   للللللللللل  

  .3ص.82العد 

م، بيلر  العقلوا العربيلة، صلرلة أللم ثسللسا اوملان ، مجللة اليلاا،  صللية 2007صلا   هلدام ، (5)

  . 24، ص  2007ثصدر عً جامعة عمر الختار، البيضام، 

مجلللة اليللاا، م، هسيللألا ا مرللة، ا خضللارر العربيللة واملهاصلل  الرربيللة، 2007 للارش ع للم محمللو ، (6)

 .23، ص  2007 صلية ثصدر عً جامعة عمر الختار، البيضام ، 

 .251-244عيس ى دمحم عبدالشفيع، مرجع صابق ، ص (7)
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( مشللروع ا خطللة ا خمضللية اللاللللة للتىميللة الا تصللا  ة 2006وزار  التخطلليو والتعللاون الللدو م ) (8)

 .3،  2، ص 2006/2010والاجتماعية 

( هتلللللار  مطلللللى الطلللللل  ع للللل  القلللللو  العامللللللة  لللللم  طلللللاع 2003مللللل  )وزار  الشلللللجون الاجتماعيلللللة والع (9)

 .65، ص 2003امليشات لعام 

 .24، ص 2007(: التقرير الضىوي لعام 2007وزار  التعليم الفني والتدري  املنهي ) (10)

(: امللللللللدربون واملتلللللللدربون وأصلللللللالي  التلللللللدري ،  ار املىلللللللاب  لليشلللللللر والتوز لللللللع، 2009دمحم الصللللللل ر م ) (11)

 .34ار ن،ص 

ح ذملللران: عمللل  امللللرأ   لللم الدوللللة اليمىيلللة ا حد للللة، مجللللة  راصلللات اجتماعيلللة، العلللد  الرا لللع، أ لللرا (12)

 .74.ص2009الضىة او   

 .107 ،91ص ،ةاهجلو املصري(:اثجاغات  م التعليم الشعبي،القاغر ،1986دمحم  براغيم ماظم ) (13)

علا م، اليللة العربيلة للتعلليم (:  صياصة التر ر والىمو  م مجلاا التعلليم ال1995عبد هللا بوبطاهة ) (14)

 .166، ص  1995العا م ، املىظمة العربية للتربية واللقا ة والعلوم ، ثووط، العد  اوا، 

(: الا تصلللللللا  املعتملللللللد ع للللللل  املعر لللللللة وارثبام لللللللا بتنىولوجيلللللللا املعلوملللللللات، 2002  وار  سلللللللتيىموا ) (15)

 ،2002، مارش 171اليلة الدولية للعلوم الاجتماعية، العد 

(: التىميللللة البشللللرية مللللً املىظللللور القللللومي ) التىميللللة البشللللرية  للللم الللللومً 1995 محمللللو   مللللام )دمحم (16)

العر لللي ( الىلللدو  الفنريلللة ال لللي هظمع لللا اماهلللة العاملللة بجامعلللة اللللدوا العربيلللة وال يىلللة الاجتماعيلللة 

 ،ب لللروت، 1993املىعقلللد   لللم القلللاغر  والا تصلللا  ة لرلللرع أصللليا، وبرهلللام  املللم املتحلللد   هملللائي، 

 . 425مرلس  راصات الوحد  العربية،ص

مىظور أحمد: التعلليم والعمل  عىصلران  خطلة، اليووضلهو، مجللة مضلتقب  التربيلة، العلد  اوا،  (17)

 67م ص1987

(، الضياصللات الا تصللا  ة التقليد لللة والاصللتقرار الاجتمللاتم، مجلللة التىميلللة 2013احمللد الهللواز،) (18)

 67ص  للتخطيو، الهويت.والضياصات الا تصا  ة ،املع د العر ي 

(، سللللللبنة ا حما للللللة الاجتماعيللللللة و ورغللللللا  للللللم ثحضلللللل ن م سللللللرات 2012لطيفللللللع  صللللللماعي  اللللللللور، ) (19)

التىميلللة البشلللرية اصاصلللية  للللم الللليمً، مجللللة مليلللة التجللللار  والا تصلللا  ، مجللللة  وريلللة محنمللللة ل 

 .76.ص2012( ل صبتملر 38متخصصة، العد  )

ا يم وريللللللة اليمىيللللللة لمشللللللهلة اجتماعيللللللة، رصللللللالة ، الفقللللللر والبطالللللللة  للللللم 2011 ضلللللل  الشللللللاعر،  (20)

 .154 لتوراه، بلراريا، ص

، 2014-2012مللل ثمر امللللاهح ن للللدعم ا يم وريلللة اليمىيلللة، اللرهلللام  املرح لللم ل صلللتقرار والتىميلللة، (21)

 24.ص2012صبتملر  4-5منت  امم املتحد   همائي، الرياض 


