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املقدمة والسياق

مع انكشاف أحداث ما يُسّمى بالربيع العريب، غمرت املنطقة موجَة 
من التفاؤل. تبعاً لنموذج نظرائهم التونسيني، خرج ماليني املرصيني 
إىل الشوارع يف يناير 2011 هاتفني: ”عيش، حرية، عدالة اجتامعية“. 
جمع هذا النداء البسيط إمنا العبقري مطالب الثورة بأنواعها الثالثة: 
االقتصادية والسياسية واالجتامعية. وبعد مرور خمس سنوات، يبدو 

تحقيق تلك املطالب أكرث صعوبة من أي وقٍت مىض. 

تُعترب مشكلة البطالة أحد الجوانب الرئيسية لعدم اكتامل العملية 
آثاره  لتطال  االرتفاع  يف  البطالة  معدل  يستمر  مرص.  يف  االنتقالية 
السلبية أكرث فأكرث الشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و29 عاماً. 
باملئة، ووصل عىل صعيد   12.8 حالياً  الرسمي  البطالة  معدل  يبلغ 
ازداد  الظروف  أنه يف ظّل هذه  باملئة.2 فال عجب  إىل 30  الشباب 
عدد املرصيني املهاجرين بطرق رشعية منذ العام 2011 بشكٍل كبري.3 
الذين  الشباب املرصيني  العديد من  أرواح  املوت يخطف  يزال  وال 

يحاولون الوصول إىل أوروبا عرب البحر املتوسط نظراً لعجزهم عن 
الهجرة بطريقة رشعية.4 

كام أثبتت أحداث العام 2011، مل يكن لبطالة الشباب تداعيات عىل 
عام.  بشكل  املنطقة  يف  االستقرار  عىل  أيضاً  إمنا  فحسب،  االقتصاد 
تظهر الدراسات أن مثة ترابط مبارش بني بطالة الشباب واالستقرار 
االجتامعي – االقتصادي والسيايس يف بلد معني.5 بحث تقرير صدر 
يف العام 2013 عن البنك األفريقي للتنمية يف بيانات من 24 دولة 

نامية ووجد ترابطاً مبارشاً بني البطالة وانعدام االستقرار السيايس.6

الجامعات.  الشباب بشكٍل خاص عىل خريجي  بطالة  تؤثر مشكلة 
أظهر استطالع للرأي أجرته منظمة العمل الدولية يف مرص يف العام 
2012 أن معدل البطالة يرتفع مع ارتفاع مستوى التحصيل العلمي. 
وكام يوضح الشكل رقم 1، يسجل خريجو الجامعات أعىل مستوى 
بني  باملئة   2.4 مع  باملقارنة  باملئة،   34 مبعدل  الشباب  بني  بطالة 

الشباب الذين مل يتخطوا التعليم األسايس.7
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الشباب  بني  البطالة  مشكلة  عىل  هذا  السياسة  موجز  يرتكز 
هذه  ستعرض  واملهني.  الجامعي  تعليمهم  أمتوا  الذين  املرصيني 
ملقية  مرص،  يف  العايل  التعليم  عن  قصرياً  ملخصاً  أوالً  الورقة 
تجديد  منذ  تفاقمت  التي  البنيوية  املشاكل  بعض  عىل  الضوء 
القرن  وستينيات  خمسينيات  أثناء  وتحسينه  التعليم  منظومة 
مختلف  عىل  الضوء  هذا  السياسة  موجز  وسيسلّط  املايض. 
التوافق  عدم  ذلك  يف  مبا  الجامعات،  خريجي  لبطالة  األبعاد 
االقتصادية  لإلصالحات  السلبي  التأثري  الوظيفة،   – التعليم  بني 
ظاهرة  اإلناث،  بني  أكرث  املرتفعة  البطالة  معدالت  النيوليربالية، 
وفرضية  املبادرة،  روح  عىل  التشديد  غياب  االختيارية،  البطالة 
من  مجموعة  الورقة  تقّدم  ختاماً،  مرص.  يف  مجاين  التعليم  أن 

املشكلة.  البدء يف حّل هذه  لكيفية  السياسة  توصيات 

إىل  الحكومة املرصية  أن تسارع  بّد  الشباب مشكلة ال  بطالة  إن 
مواردها  وتوجيه  فورية  إصالحات  اتخاذ  طريق  عن  معالجتها 
املشكلة  هذه  اإلصالحات  تحّل  أن  املرجح  غري  من  لحلّها.  كاملًة 
هذه  لحّل  كامالً  تركيزها  الحكومة  تحّول  مل  إن  ولكن  فوراً، 
املشكلة، فإن انعدام االستقرار هو ما ستواجهه هي وأي حكومة 

املقبلة.  السنوات  يف  مستقبلية 

الخلفية: التعليم بعد العام 1952  8 

النارص  عبد  جامل  حقبة  خلفتها  التي  األساسية  املوروثات  من 
خمسينيات  ففي  مرص.  يف  وتطويره  التعليم  توسيع  نذكر 
التعليمي  النظام  هيكلة  أعيدت  املايض،  القرن  وستينيات 

مؤسسة  طالت  النطاق  واسعة  تغيريات  ذلك  وشمل  بأكمله، 
املدارس  املدرسية، وتأميم  الرسوم  وإلغاء  العام،  األسايس  التعليم 
تعليم  عىل  والتشديد  املهني،  التدريب  وتحسني  األجنبية، 
الذكور  اإلناث عن  تفصل  التي  الهوة  للحّد من  للفتيات  األسايس 

التعليمي.9  الصعيد  عىل 

الجامعي،  التعليم  لرسوم  كبرياً  تخفيضاً  أيضاً  اإلصالحات  وشملت 
القامئة  الجامعات  يف  الكليات  وتوسيع  جديدة،  جامعات  وبناء 
وتطويرها. وبني العامني 1952 و1965، زاد عدد الطالب الجامعيني 
أربعة أضعاف، يف إشارة إىل تركيز النظام عىل دعم الطبقة الوسطى 

املتنامية، التي كانت إحدى القواعد األساسية الداعمة لها.10 

تعددت األسباب الكامنة وراء هذا التوسيع الهائل الذي طال التعليم 
العايل. أوالً، شكل التعليم الجامعي والتوظيف الذي يليه يف القطاع 
إذ   ،(Social Mobility) االجتامعي  للحراك  الرئيسية  اآللية  العام 
ضمن الطالب وظيفة حكومية عند التخرج. ثانياً، احتاج نظام عبد 
النارص، ال سيام يف مرحلة التطور الصناعي (من العام 1955 إىل العام 
االلتحاق  الطالب عىل  بالتايل  1965) إىل أخصائيني متدربني، فحّث 
التعليم  أصبح  ثالثاً،  والطب.  والزراعة  والهندسة  العلوم  بكليات 
التي سادت  الباهظة  التكاليف  مجانياً، عىل عكس  فعلياً  الجامعي 
قبل العام 1952، فتشجع الطالب املنتمني إىل خلفيات اجتامعية – 
اقتصادية فقرية لنيل شهادة الثانوية العامة وااللتحاق بالجامعات.11 

النظام إىل اسرتاتيجية طويلة  افتقرت سياسات  التحسني،  رغم هذا 
األمد تتعلّق بكيفية استيعاب أعداد املتخرجني املتزايدة بشكٍل كبري 

املصدر: منظمة العمل الدولية 2014

الرسم البياين 1: معدالت البطالة وفقاً ملستوى التحصيل العلمي والجنس 
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يف سوق العمل. ويف منتصف الستينيات، أدت سياسات النظام إىل 
فائض هائل غري مقصود يف أعداد الخريجني الجامعيني.

الجدول رقم 1: زيادة نسبة التسجيل يف الجامعات (1970-1971، 1980-1981)

بالغراف،  (نيويورك:   ،Egypt During the Sadat Years بيتي،  كريك  املصدر: 

 .94 ،(2000

رغم أّن الوظائف يف القطاع العام كانت قليلة، إال أّن عدد الطالب 
كام  السادات،  عهد  خالل  يرتفع  ظّل  بالجامعات  التحقوا  الذين 
يبيّنه الجدول رقم 1. كام وأّن تركيبة الطالب نفسهم كانت تتغري. 
ويف هذا الصدد، كتب إرليتش: ”أما السادات ]خالفاً لعبد النارص[، 
من  وليس  شعبوي مرصي  منظار  من  العايل  للتعليم  تصّوره  فكان 
وجهة نظر النخبة العربية، فجعله متاحاً للطبقات البسيطة ولسكان 
القرى واألرياف“.12 وكان لذلك أثره يف توسيع نطاق قاعدة الطلبة 
املرصيني أكرث فأكرث، مام ضمن حصول أولئك الذين ُحرِموا يف السابق 
اللحاق  فرصة  عىل  القروي)  الشباب  سيام  (ال  العايل  التعليم  من 

بركب التحرك االجتامعي.

التي  الطريقة  أّن  إال  لإلعجاب،  مثرياً  إنجازاً  شّكل  ذلك  أّن  صحيٌح 
اعتُمدت مل تكن كذلك إطالقاً. يف أوائل السبعينيات، أصدر السادات 
املرصية،  الجامعات  إىل  الطالب  انتساب  رشوط  بتخفيف  مرسوماً 
تحت  املرصية  الجامعات  فرزحت  الخريجني.13  مستوى  فتدهور 
تأثري  له  كان  الذي  األمر  إليها،  املنتسبني  الطلبة  أعداد  تزايد  عبء 
مبارش عىل نوعية التعليم الذي تلقاه الطالب. واستمر عدد الخريجني 
الجامعيني يف مختلف املناطق املرصية يف االرتفاع. عالوًة عىل ذلك، 
فتح السادات الجامعات يف مختلف أنحاء مرص، وكان العديد منها 
األمر  الزراعية،  املناطق  من  مقربة  وعىل  القروية  املناطق  يف  يقع 
الذي زاد أكرث فأكرث من عدد الطلبة والخريجني الجامعيني. غري ذلك، 

التسجيل يف  نسبة  بزيادة  والثانوي  األسايس  التعليم  ساهم تحسني 
املؤسسات التعليمية. 

فيها  واملسجلني  الجامعات  إىل  املتقدمني  أعداد  يف  التغيري   :2 رقم  الجدول 

والخريجني منها (1978-1977 إىل 1990-1991)

 Mobilizing Islam: Religion, Activism and ،املصدر: كاري روزفسيك ويكام

Political Change in Egypt، (نيويورك: مطبعة جامعة كولومبيا، 2002)، 50. 

كام سبق وأرشنا، مل تضع الحكومة أي اسرتاتيجية الستيعاب عرشات 
تزامن  العمل.  سوق  يف  اإلضافيني  الجامعيني  الخريجني  من  اآلالف 
تحسني التعليم الجامعي خالل السبعينيات مع سياسة االنفتاح التي 
بقيادة  تنمية  منوذج  نحو  تغيرياً  تطلبت  والتي  السادات  اعتمدها 
للوظائف.  الرئييس  املصدر  الحكومة  تعد  مل  حيث  الخاص  القطاع 
عىل  الحصول  إىل  الجامعيني  الخريجني  من  العديد  سعى  بالتايل، 
عمل يف قطاعات ال صلة لها باختصاصهم الجامعي، يف حني انتظر 
إرث  وهو  بها،  ُوعدوا  التي  الحكومية  الوظيفة  لسنوات  آخرون 
واجهت  النارص.  عبد  جامل  عهد  خالل  التوظيف  ضامنات  خلّفته 
الحكومة صعوبة أكرب وأكرب يف استيعاب الخريجني الجدد يف القطاع 
العام، وبالتايل ”زادت مدة انتظارهم بني التخرج والتعيني من ثالثة 
لخريجي  أعوام  عرشة  أو  تسعة  إىل   1979 العام  لخريجي   أعوام 

العام 1985“. 14 

مبارك واالصالح االقتصادي والبطالة 

وتلقى  االنخفاض،  يف  األمية  معدالت  استمرت  مبارك،  عهد  خالل 
إال  ومهنياً.  وجامعياً  وثانوياً  أساسياً  تعليامً  الطلبة  من  أكرب  عدد 

مجموع
177,955
199,074
228,734
276,063
320,100
421,584
453,650
476,536
485,778
510,259
558,527

إناث
46,065
52,950
64,114
80,426
95,301
124,934
136,131
141,835
149,071
159,576
174,309

ذكور
131,890
146,124
164,620
195,637
224,799
296,650
317,519
334,701
336,707
350,683
384,218

السنة
1970/71
1971/72
1972/73
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81

السنة
1977/78
1978/79
1979/80
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91

عدد املقبولني
68,127
71,422
79,050
89,026
91,048
93,409
93,486
86,440
84,280
82,897
82,299
75,375
66,990
65,579

عدد املسجلني
433,199
443,696
458,809
563,150
611,452
659,635
681,704
682,348
661,347
629,723
604,846
587,033
467,611

–

عدد الخريجني
64,966
71,071
74,143
81,863
86,841
93,660
106,622
115,744
119,216
115,106
112,615
103,641
89,548

–
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املسجلني  الطلبة  عدد  طفرة  مع  ترتاجع  ظلّت  التعليم  نوعية  أن 
التعليمي. ومن ناحية الطلب، كان عدد متزايد من  النظام  داخل 
الطلبة يبلغون سن العمل إال أنهم كانوا عاجزين عن دخول سوق 
العمل يف شكٍل فعال. أما من ناحية العرض، فقد كانت الحكومة 
الستيعاب  عمل  فرص  خلق  عن  عاجزة  العام  القطاع  ومؤسسات 
وشك  عىل  النيوليربالية  االقتصادية  اإلصالحات  وكانت  الطلب، 

تعقيد األمور أكرث فأكرث. 

يف العام 1991، أطلقت مرص برنامج اإلصالح االقتصادي والتكيف 
أطلقت  الدويل،  النقد  وصندوق  الدويل  البنك  برعاية  الهيكيل. 
التوازن  يف  الخلل  لتصحيح  محاولة  يف  الربنامج  هذا   الحكومة 
مظاهر  أبرز  ومن  االقتصادي.  النظام  والطلب ضمن  العرض  بني 
وكذلك  املدفوعات  ميزان  يف  املتزايد  العجز  نذكر  الخلل  هذا 

التضخمية.15 الضغوط 

الليربالية  برنامج  إن  القول  ميكن  الكيل،  االقتصاد  نظر  وجهة  من 
املستوحى من البنك الدويل وصندوق النقد الدويل كان ناجحاً نسبياً. 
سجل االقتصاد املرصي، الذي انكمش مبعدل 2 باملئة يف العام 1990، 
منواً مبعدل 5 باملئة يف العام 1996. وسجل التضخم، الذي وصل إىل 
20 باملئة خالل الثامنينيات، 7 باملئة.16 وأُطلق عىل مرص اسم ”منر 
النيل“ االقتصادي وُسميت من قبل صندوق النقد العاملي من ضمن 

االقتصاديات األفضل أداًء. 

العمل. وكجزٍء من  سلبية عىل سوق  آثاراً  الربنامج ترك  إال أن هذا 
الذي  األمر  العام،  القطاع  موظّفي  عدد  تخفيض  تّم  الربنامج،  هذا 
أدى إىل تدين عدد الوظائف الحكومية املتوفرة للخريجني. يف غضون 
ذلك، رغم النمو االقتصادي، عجز القطاع الخاص عن استيعاب فائض 
سوق  ركود  مع  املحيل  الناتج  إجاميل  منو  تزامن  وأظهر  الخريجني. 
ظّل  يف  عىل مرص  أيضاً  أثر  الذي  األمر  البطالة،  منو  ظاهرة  العمل 
 17 التي أدت إىل ثورة 2011.  الفرتة  حكومة أحمد نظيف يف خالل 
ببساطة، مل ينعكس إجاميل الناتج املحيل املتنامي بشكٍل إيجايب عىل 

خلق فرص عمل. 

بطالة النساء: أرقام أعىل 

باملئة،   12.8 تقريباً  الرسمي  البطالة  معدل  يبلغ  وأرشنا،  سبق  كام 
ويصل إىل 30 باملئة يف رشيحة الشباب. الوضع أسوأ بكثري بالنسبة 
 49.8 إىل  يصل  صاعقاً  معدالً  اإلناث  بطالة  تسجل  إذ  للشابات، 
سيام  ال  مبكرة،  النساء يف سن  البنيوي ضد  االنحياز  يبدأ  باملئة.18 
االبتدائية  املرحلتني  يف  املدارس  التحقن  اللوايت  النساء  عدد  وأن 
الثانوية أقل من عدد الرجال. واملرأة الريفية هي األكرث حرماناً، إذ 
إن حظوظها يف الحصول عىل عمل يف القطاع الرسمي أقل باملقارنة 

مع املرأة التي تعيش يف املدن.19

البطالة يرتفع  البطالة يف مرص إىل أن احتامل  تناولت  تشري دراسة 
مل  اللوايت  الشابات  بني  أكرث  عام  وبشكٍل  النساء،  بني  كبري  بشكٍل 
يتخطني املرحلة التعليمية املتوسطة. تكون هوة البطالة بني الجنسني 
األمي،  الشباب  بني  رسمياً.  تعليامً  يتلقني  مل  اللوايت  للنساء  األعىل 
عليه  هو  عام  مرات  ثالث  مبعدل  النساء  بني  البطالة  معدل  يزيد 
لدى خريجي  البطالة  معدل  يبلغ ضعفي  أنه  الرجال، يف حني  بني 

الجامعات من الذكور.20 

النساء  بني  األعىل  البطالة  معدل  تفرس  التي  العوامل  تتعدد 
املتعلامت. العامل األول هو تراجع التوظيف يف القطاع العام الذي 
كان يف السابق أحد أكرب املوظفني للنساء املرصيات. ثانياً، مثة حواجز 
ثقافية وعملية مهمة تعيق دخول النساء إىل القطاع الخاص. ثالثاً، 
تُعترب فرص العمل املتوفرة للنساء يف القطاع الخاص محدودة، علامً 

أن معظم الفرص تنحرص يف مجاالت التعليم والرعاية الصحية.21

عقدة الشباب املتزايدة 

النمو  إىل  منها  كبري  جزٍء  يف  الشباب يف مرص  بطالة  مشكلة  تُعزى 
العمل  سوق  عجز  ظّل  يف  كبرية  سكانية  ضغوطات  مثة  السكاين. 
حجم  ازداد  وظيفة.  عن  الباحثني  عدد  مع  التعامل  عن  املرصي 
يف  مليون   13.3 من   (29–15 بني  أعامرهم  ترتاوح  (الذين  الشباب 
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no. 1 (1982): 49–62.
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 Nehal Mostafa, “Report: 2,274 Labor Protests Staged in 2014,” Egypt Independent, 31 December, 2015, 27

<http://www.egyptindependent.com/news/report-2274-labor-protests-staged-2014>. 
Islam Saeed, “Masters’ Holders Protest Outside Cabinet Demanding Jobs,” The Cairo Post, 5 March 2014, <http://www.thecairopost.com/ 28 

news/99743/news/masters-holders-protest-outside-cabinet-demanding-jobs>.
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يف القطاع الخاص الرسمي التي أُنشأت بشكل دائم أو مؤقت من دون عقود أو مزايا.
Doaa Farid, “Informal Sector Volume Records Around EGP 1.5tn: ECES,” Daily News Egypt, 23 September 2014, <http://www.dailynewsegypt. 30 

com/2014/09/23/informal-sector-volume-records-around-egp-1-5tn-eces/>.

العام 1988 إىل 17,4 مليون يف العام 1998 و22.2 مليون يف العام 
ومل  الوظائف،  عىل  الطلب  السكاين  الضغط  هذا  يزيد   22   .2006

يتمكن القطاع الخاص من مجاراة األمر. 

التضّخم الشبايب واالستقرار، يقول أوردال:  ويف دراسة تناولت تأثري 
”حني يشكل الشباب 35 باملئة من السكان البالغني، وهو أمر جيل 
يف العديد من الدول النامية، فإن خطر الرصاع املسلح يزيد بنسبة 
150 باملئة عام هو عليه يف الدول التي تكون بنيتها العمرية مشابهة 
مل  ما  أكرث  املسار  هذا  يتأزّم  أن  املرجح  ومن  املتطورة“.23  للدول 
تتمكن الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص من زيادة عدد الوظائف 
ومعدالت  البطالة  إىل  باإلضافة  الشبايب،  التضّخم  سيطرح  املتوفرة. 

الفقر املتزايدة، تحديات أمنية أمام الحكومة يف السنوات املقبلة.

عدم التوافق بني التعليم والوظائف 

إّن ظاهرة ”البطالة االختيارية“ جليّة يف مرص حيث معدل البطالة 
الخريجون  أولئك  يختار  املؤهلني.24  الجامعات  بني خريجي  أعىل 
يزيد من  الذي  األمر  العمل خارج مجال تخصصهم،  االمتناع عن 
يف  الدولية  العمل  ملنظمة  دراسة  تشري  البطالة.  مشكلة  حدة 
مرص تناولت سوق العمل أن 30 باملئة من الشباب العاطلني عن 
مستوى  مع  يتناسب  ”ال  أنها  شعروا  ألنهم  وظيفة  رفضوا  العمل 

العلمية“.25 مؤهالتهم 

تلقي ظاهرة البطالة االختيارية الضوء عىل عدم التوافق بني التعليم 
باملهارات  مجهزين  غري  الجامعات  خريجو  يكون  حيث  والوظائف 
واملعرفة لتحضريهم للعمل يف اختصاصهم. بشكٍل عام، تظهر الدراسة 
التي أجرتها منظمة العمل الدولية أن أكرث من نصف الشباب العامل 
تقريباً (48 باملئة) يشغلون وظائف ال تتناسب مع تحصيلهم العلمي، 

علامً أن أغلبيتهم الساحقة مل ينالوا تعليامً كافياً.26

ينظمها  التي  املستمرة  االحتجاجات  يف  املشكلة  هذه  حدة  تتجىل 
الخريجون وحملة الدكتوراه من الجامعات الحكومية، الذين تحركوا 

الوظائف  غياب  عىل  معرتضني  املاضية  السنوات  خالل  بفعالية 
الحكومية يف مجال البحث والقطاع األكادميي. يف العام 2014 وحده، 
نظموا 42 احتجاجاً ضّد الحكومة.27 ورفع املحتجون يف إحدى هذه 
التحركات الفتات كُتب عليها ”أربع سنوات بكالوريوس، 3 سنوات 

ماجستري، 4 سنوات دكتوراه، وال أزال عاطالً عن العمل“.28 

حاز  من  كّل  بإمكان  كان  والسادات،  النارص  عبد  عهدي  خالل 
دكتوراه الحصول تقريباً عىل وظيفة أكادميية يف جامعة حكومية، 
العديد من  إال أن األمور تغرّيت يف يومنا هذا. رغم ذلك، ال يزال 
الدكتوراه  أو  املاجستري  حملة  من  الشباب  واألكادمييني  الباحثني 
يتوقعون ويطلبون وظيفًة يف الجامعات الحكومية. يعتمد خريجو 
الجامعات من مختلف املستويات العاطلني عن العمل عىل وظيفة 
دورية أو عىل دعم أرسهم ليتمكنوا من تحمل أعباء الحياة بينام 
وظائف   – اختصاصاتهم  تناسب  وظائف  عىل  الحصول  ينتظرون 

قد ال تتوفر أبداً. 

استمرار النمو يف القطاع غري الرسمي 

مع تزايد معدل البطالة، يبحث خريجو الجامعات بأعداد متزايدة 
أو عن وظائف غري رسمية يف  الرسمي  القطاع غري  عن وظائف يف 
الجهاز املركزي  القطاع الخاص.29 تشري البيانات التي نرشها مؤخراً 
الرسمي  غري  القطاع  يف  الوظيفة  أن  إىل  واإلحصاء  العامة  للتعبئة 
أصبحت املعيار. من ضمن العامل اليوميني الحائزين تعليامً متوسطاً 
عىل األقل، فقط 42 باملئة منهم يوقعون عقد عمِل رسمي. وأظهر 
غري  القطاع  حجم  أن  االنتخايب  للدعم  األورويب  املركز  أجراه  بحث 
 –135) جنيه مرصي  ترليون  و1.5  ترليون   1.2 بني  يرتاوح  الرسمي 
169 مليار دوالر)، أي ما يعادل تقريباً ثلثي حجم االقتصاد الرسمي. 
مليون   18 من  يتألف  الرسمي  غري  القطاع  أن  إىل  البيانات  تشري 

مؤسسة، من ضمنها 40 ألف مصنع.30

منذ ثورة 2011، قوبل تراجع التوظيف الرسمي بارتفاع يف التوظيف 
غري الرسمي. وأتت تداعيات ذلك عىل شقني: خسارة 300 مليار جنيه 
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توفر  وعدم  الحكومة،  تحصلها  قد  دخل  عىل شكل رضيبة  مرصي 
الضامن االجتامعي واملايل للعامل الذين ال يستفيدون من مكاسب 
التقاعد، التي ترتبط عادًة  الوظيفة، كالتأمني االجتامعي، أو معاش 

بوجود عقد عمل رسمي.31

غياب ريادة األعامل

األعامل  ريادة  إىل  الرأي  واستطالعات  الدراسات  من  عدد  يشري 
كطريق قد ينجح من خالله الشباب الساعي وراء الدخول إىل سوق 
العمل. فهي تساعد الشباب عىل تحسني حياتهم ومتكنهم اقتصادياً 
املجتمع.32  يف  كبرية  واجتامعية  اقتصادية  مساهمة  تساهم  بينام 
يسددون  الرسمي  االقتصاد  يف  العاملني  الشباب  األعامل  فرواد 
الرضائب ويوظفون عامالً آخرين. ولكن رواد األعامل املحتملني يف 

مرص يواجهون حواجز كبرية تعيقهم عن بدء أعامل خاصة بهم. 

ال يزال الحصول عىل مصادر متويل يشكل مشكلة كبرية. فرواد األعامل 
يعتمدون عىل أرسهم  مشاريعهم  العاجزون عن متويل  املحتملون 
وأصدقائهم بدالً من اللجوء إىل املؤسسات املالية. هناك العديد من 
خطط القروض الصغرية، إال أن تقريراً نرشته الشبكة املرصية للتنمية 
الشاملة يبنّي أن بعض الشباب مل يفهم جيداً هذه الخطط ورأوا فيها 
التي  الصغري والتعقيدات  القروض  من املساوئ، كحجم  كبرياً  عدداً 
املشاكل  للحصول عىل قرض.33 إحدى  تقديم طلب  تشوب عملية 
الصغرية  القروض  توسع  رغم  أنه  هي  بالتمويل  املتعلقة  الرئيسية 
وبرامج متويل الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم، إال أنها مل تركّز 

كثرياً عىل دعم الرشكات املبتدئة ومتويل األفكار الجديدة.34

مع  التعامل  املحتملني  األعامل  رواد  عىل  يتعني  ذلك،  إىل  باإلضافة 
لتقرير  وفقاً  الجديدة.  املشاريع  لدعم  يُصمم  مل  بريوقراطي  نظام 
 ،2014 للعام  الدويل  البنك  عن  الصادر  األعامل“  أنشطة  ”مامرسة 
للقوانني  انعكاساً  ذلك  وجاء  عاملياً.35   128 املرتبة  يف  مرص  جاءت 

بعض  أيضاً  مثة  جديدة.  إنشاء رشكة  أحياناً  تعرقل  التي  املرنة  غري 
قوانني غري الفعالة ملكافحة االحتكار التي ال توقف الرشكات الكبرية 
عن إبعاد الرشكات األخرى عن املنافسة.36 ثالثاً، يفتقر الشباب إىل 
املعرفة الرضورية بأفضل املامرسات التي تساعد عىل إنشاء رشكة ما. 
يواجه رواد األعامل الشباب صعوبة يف الحصول عىل املعلومات حول 
وهذه   – والعمليات  واإلدارة  واملبيعات  والتسويق  األعامل  تطوير 

كلّها أساسية الستمرار أعاملهم وازدهارها. 

وإن  حتى  السوق.  فرص  إىل  املحتملون  األعامل  رواد  يفتقر  أخرياً، 
فستواجه  األولية،  مرحلتها  يف  االستمرار  من  حديثة  رشكة  متكنت 
تحديات كبرية يف التوسع. فالحكومة التي تُعترب أحد أهم عمالء مرص 
ال تدعم قانوناً يجربها عىل رشاء 10 باملئة من سلعها وخدماتها من 
الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم.37 باإلضافة إىل ذلك، يشري تقرير 
ريادة األعامل العاملية إىل ضعف الرابط بني رواد األعامل وسالسل 

القيمة التجارية، األمر الذي يؤثر سلبياً عىل توقعات النمو.38 

توصيات

تغيري طريقة متويل الجامعات الحكومية 

إن الخطوة األوىل نحو إصالح الجامعات املرصية تكمن يف تقبل فكرة 
التمويل الحايل مل يعد مجدياً وال بّد من تغيريه. تحصل  أن منوذج 
الجامعات الحكومية عىل 90 باملئة تقريباً من متويلها من الحكومة 
عىل  املحافظة  من  بّد  ال  بالتايل،  البحث.39  وأنشطة  التعليم  لدعم 
مستوى التمويل الذي تقدمه الحكومة وليس تخفيضه، لكن ال بّد 
من إرساء طرق جديدة ومبتكرة للتمويل. من شأن زيادة التمويل 

أن تحّسن نوعية التعليم بدالً من تحسني كميته. 

أوالً، ال بّد أن يشارك القطاع الخاص أكرث يف متويل البحث يف مجاالت 
ميكن تحويلها إىل عمل تجاري، كالتعدين والعلوم والهندسة. ثانياً، ال 
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التمويل الحكومي ليس فقط إىل حجم  بّد من أن يستند تخصيص 
التسجيل فحسب، إمنا أيضاً إىل تصنيف الجامعات والبحوث التي تقوم 
بها. من شأن ذلك أن يبدأ بتحويل الجامعات الحكومية من مصانع 
شهادات إىل مؤسسات تعتمد عىل البحث قادرة عىل املنافسة عاملياً. 

أخرياً – واألكرث إلحاحاً – ال بّد من إصالح منوذج الجامعة املجانية. 
ويُفضل استبدالها مبنح دراسية تستند إىل جدارة الطالب، وكطريقة 
الطالب  كان  حال  يف  األقساط.  تسديد  عىل  الطالب  قدرة  لتقييم 
ينتمي إىل خلفية اجتامعية واقتصادية فقرية، فال بّد أن يستمر يف 
الحصول عىل تعليم جامعي ومهني مدعوم. باإلضافة إىل ذلك، ال بّد 
التعليم املدعوم أو املنح  أن يستويف الطالب الذين يستفيدون من 

الدراسية مقاييس أداء صارمة كل سنة. 

إمنا يجب  التغيري،  الطالب وحدهم وطأة هذا  يتحمل  أن  ال يجدر 
أن يقع أيضاً عىل عاتق األساتذة واملعيدين. ينص القانون رقم 49 
لعام 1972، الذي ينظم الجامعات املرصية، عىل معاقبة أعضاء هيئة 
التدريس إن أجرب الطالب عىل تسديد تكاليف الدروس الخصوصية، 
ث هذا القانون وطبّق دامئاً، فإنه سيساعد  إال إنه ال يُطبق. لو ُحدِّ
عىل إنهاء هذه الظاهرة. ال بّد أن تشرتي الجامعات كذلك الحقوق 
الفردية للكتب املدرسية واملالحظات املدونة من األساتذة وتوفريها 
حال  يف  املدفوعة.  الدراسية  الرسوم  من  كجزٍء  للطالب  مبارشة 
ملوظفي  حالياً  تذهب  التي  األموال  فإّن  التدابري،  هذه  تطبيق  تّم 
من  بدالً  ستُدفع  واملالحظات  الخصوصية  الدروس  لقاء  الجامعات 

ذلك إىل الجامعة كجزٍء من هيكل الرسوم.

مقاومة  تقابلها  وقد  بسهولة،  الجذرية  التدابري  تقبّل هذه  يتم  لن 
واسعة النطاق من قبل الطالب وأرسهم وكذلك الكليات. فقبل القيام 
مبارشة  األمر  تعرض  أن  الحكومة  يتعني عىل  التغيريات،  مبثل هذه 
التي  العايل يف مرص  التعليم  الضوء عىل حالة  العامة، مسلّطة  عىل 
يُرىث لها وعىل الحاجة إىل اإلصالح. وإذا أجريت إصالحات تجميلية 

فحسب، فسيتدهور وضع قطاع التعليم العايل يف مرص وقد ينهار. 

أظهرت الحكومة الحالية رغبتها يف معالجة املشاكل املثرية للجدل، 
كدعم الوقود، الذي انخفض يف العام 2015 مع تراجع أسعار النفط 
عاملياً األمر الذي ساعد عىل تلطيف التغيري. ال بّد من اعتامد هذا 
مع مجلس  بالتشاور  أيضاً،  العايل  التعليم  قطاع  الحاسم يف  النهِج 
النواب (رغم كونه غري فاعل)، والقوى االجتامعية، واملنظامت غري 
النوع من اإلصالح السيايس جزءاً  بّد أن يشكل هذا  الحكومية. ال 
القطاع خالل  إىل إصالح هذا  يرمي  األمد  تدرجي طويل  نهج  من 

5 إىل 10 سنوات. 

االستثامر يف التدريب املهني وتشجيعه 

السنوات  يف  املهني  التدريب  عىل  املتزايد  الحكومة  تشديد  رغم 
التقنية  الثانوية  املدارس  تقوم  مختلطة.  النتائج  جاءت  املاضية، 
والتجارية التي تديرها الحكومة ومؤسسات التدريب ملرحلة ما بعد 
النظام  أن  إال  واملهني.40  التقني  والتعليم  التدريب  بتوفري  الثانوية 
ال يزال يعطي نتائج سيئة، كام يعكسه معدل البطالة بني خريجي 
املؤسسات  التقني واملهني. عىل غرار  التدريب والتعليم  مؤسسات 
الجامعية، مثة هوة واسعة بني ما تعلمه هذه املؤسسات التدريبية 

واملهارات الرضورية يف سوق العمل. 

يتعني عىل الحكومة أن تركز عىل تحسني مناهج التعليم والتدريب 
مبقدورهم  اختصاصيني  بتوظيف  أكرث  واالستثامر  واملهني،  التقني 
تحضري الخريجني بشكل أفضل لدخول سوق العمل. وال بّد أن يتّم 
ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتخريج طالب مدربني مهنياً وتقنياً 
يتمتعون باملهارات الرضورية. يف هذا املضامر، كانت تجربة اليابان 

ناجحة جداً وميكن ملرص أن تتعلم منها.41

يطلقا  أن  الخاص  والقطاع  الحكومة  عىل  يتعني  ذلك،  عىل  عالوّة 
تحيط  التي  الخاطئة  التصورات  ملعالجة  عامة  عالقات  حملة 
توعية  حمالت  سابقة  مرصية  حكومات  جربت  املهني.  بالتدريب 
عامة مشابهة لحّل مشاكل اجتامعية واقتصادية، كالحّد من ختان 
اإلناث، وتسديد الرضائب عىل الدخل، والتشجيع عىل التخلص من 
النفايات بشكٍل أفضل. وبينام حققت بعض هذه الحمالت نجاحاً 
أكرب من ذلك الذي حققته حمالت أخرى، ال بّد أن تروج الحكومة 
لفكرة النتائج اإليجابية التي يرتكها التدريب املهني والوظائف التي 
أن  كذلك  الحكومة  يتعني عىل  الرسمي.  الخاص  القطاع  يف  يخلقها 
العامل  عن  أمثلة  ذلك  مبا يف  العمل،  يف  التقدم  إمكانية  تركّز عىل 

الذين تّم ترقيتهم ملنصب كبري عامل أو ملناصب إدارية متوسطة. 

باختصار، تحتاج الحكومة إىل محاربة االعتقاد أن التعليم الجامعي هو 
السبيل الوحيد لضامن الحركة االجتامعية واألمن الوظيفي. ليس هذا 
النهج فريداً من نوعه بأي شكل من األشكال، وقد جربه واختربه كّل 
من الربازيل واليابان. يشبه الوضع يف الربازيل الوضع يف مرص يف شكٍل 
خاص. يف العام 1996، أقرّت الحكومة الربازيلية قانوناً أًنِشأت مبوجبه 
وجاءت  العايل.  التعليم  مؤسسات  ضمن  املهني  التدريب  مدارس 
حملة عالقات عامة لتكمل هذا القانون مظهرًة أن التدريب املهني 
التقدم  تتيح  إىل وظائف مستقرة وذات دخل جيد، وظائف  يؤدي 
املهني. نجحت الربازيل يف محاربة فكرة أن التعليم الجامعي وحده 

قادر عىل تأمني مهنة محرتمة، فحققت معدالت التسجيل ارتفاعاً.42
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املشورة  تؤمن خدمات  أن  الحكومة  يتعني عىل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املهنية املتخصصة للطالب الشباب وأرسهم علّهم يدركون االحتامالت 
التي يطرحها التدريب املهني والتقني. بالرشاكة مع القطاع الخاص، 
ميكن أن تجذب معارض الوظائف الفنية واالستشارة املهنية الطالب 
أكرث فأكرث إىل الوظائف التقنية. ميكن تطبيق هذا االقرتاح عىل املدى 
القصري، وقد يُعطي نتائج جيدة يف املستقبل القريب إن تّم تطبيقها 
كام يجب. مع ذلك، من غري املرجح أن يعطي االستثامر يف التدريب 
املهني وحده نتائج ملموسة من دون خطة صناعية أوسع تستتبع 
التدريب  معاهد  خريجي  الستيعاب  الخاص  القطاع  من  استثامراً 

والتعليم املهني والتقني. 
 

زيادة الرتكيز عىل ريادة األعامل 

مشكلة  تحّل  أن  وحدها  األعامل  لريادة  ميكن  ال  واضحني،  لنكون 
القطاع  مع  بالتعاون  الحكومة،  عىل  يتعني  ولكن  يف مرص.  البطالة 
األعامل  ريادة  قطاع  لدعم  باملزيد  تقوم  أن  بساطة  بكل  الخاص، 
هذا  يف  التقدم  بعض  ُسّجل  العمل.  فرص  لزيادة  الطق  كإحدى 
املرصيني  الشباب  من  أكرب  عدداً  أن  البيانات  أظهرت  إذ  املضامر، 
وأرشنا  سبق  التي  البنيوية  املشاكل  رغم  الخاصة،  أعاملهم  افتتحوا 
إليها يف هذا املوجز. يف العام 2012، حوايل 8 باملئة من املرصيني كانوا 
ميلكون أعاملهم الخاصة ويديرونها منذ ما ال يقل عن 3 سنوات أو 
يحاولون إنشاء أعاملهم الخاصة.43 يتعني عىل الحكومة أن تستفيد 
من هذا الزخم وأن تركّز أكرث عىل التعامل مع املشاكل البنيوية التي 
تشوب بيئة ريادة األعامل يف مرص وحلّها من خالل تطبيق عدداً من 

التدابري وتحسينها. 

رواد  ملساعدة  التمويل  مصادر  من  املزيد  توفري  من  بّد  ال  أوالً، 
األعامل املحتملني. وقد أثبتت املصادر الحكومية التي تقدم رؤوس 
األموال كالصندوق االجتامعي للتنمية أنها غري مناسبة أو فعالة مبا 
لقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  الشباب.  األعامل  رواد  لدعم  الكفاية  فيه 
الصغرية  املؤسسات  دعم  يف  مرتدداً  التقليدي  املرصيف  القطاع  كان 
واملتوسطة الحجم يف مراحلها األوىل. يف الواقع، ال بّد من تشجيع رأس 
املال املخاطر، واملستثمرين املالئكة (Angel Investors)، واألسهم 
الحجم.  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  عىل  تركز  التي  الخاصة 
فنترشز  سواري  كرشكة  أصالً  املوجودة  املنظامت  بعض  مرص  يف 
وفودافون فنترشز وكايرو أنجلز إنفسرتز، إال أنها متيل للرتكيز بشكٍل 
رئييس عىل رواد األعامل الذين يعملون يف مجال التكنولوجيا.44 ال بّد 

أن تحّفز الحكومة هذه املؤسسات من خالل نظام إعفاءات رضيبية 
عملهم  مراحل  يف  األعامل  رواد  دعم  عىل  أكرث  املستثمرين  يحّث 
األوىل. باإلضافة إىل ذلك، ال يجب أن يركز هذا التمويل عىل رشكات 
التكنولوجيا الفائقة فحسب، إمنا أيضاً عىل قطاعات أخرى، كالصناعة 
والزراعة وغريها من الخدمات التي تشّكل الجزء األكرب من النشاط 
االقتصادي يف دولة نامية كمرص. لألسف، حتى تاريخنا، ركزت أغلبية 

االستثامرات عىل القطاع التكنولوجي الذي يسّجل أرباحاً أعىل. 

يف  التجارية  املعلومات  مراكز  من  عدٍد  إنشاء  من  بّد  ال  ثانياً، 
املدارس والجامعات الحكومية والخاصة لتأمني املعلومات واإلرشاد 
والتدريب الذي يحتاجه كّل من قد يفكر يف دخول مجال األعامل. 
بتمويل من وكالة  الصناعية،  للتنمية  املتحدة  األمم  طّورت منظمة 
التنمية النمساوية، عدداً من مراكز املعلومات التجارية يف أوغندا، 
وحقق هذا اإلجراء نجاحاً يف تقديم النصح واملساعدة لرواد األعامل 
يف ما يتعلق بإنشاء عالقات مع األسواق املحلية واإلقليمية والدولية. 
تؤمن  أن  أيضاً  التجارية  املعلومات  ملراكز  ذلك، ميكن  إىل  باإلضافة 
واملعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا  استخدام  كيفية  عىل  تدريباً 
األساسية واملتقدمة.45 من شأن إنشاء العديد من مراكز املعلومات 
إىل  الوصول  مشاكل  تخفيف  عىل  يساعد  أن  مرص  يف  التجارية 

املعلومات والخربة الفنية التي يواجهها رواد األعامل الشباب. 

أخرياً، يتعني عىل الحكومة أن تبّسط أكرث فأكرث عملية إنشاء مرشوعاً 
جديداً. إّن البريوقراطية واألعامل الروتينية القامئة حالياً التي يجب 
بّد  ال  وبالتايل،  جداً.  كثرية  بها  ميروا  أن  الشباب  األعامل  رواد  عىل 
من تبسيط اإلجراءات الرضورية إلنشاء أعامالً جديدة. ولعّل املثال 
الجيل عىل التقدم الذي أُخرز مؤخراً هو مجمع خدمات االستثامر، 
الذي يهدف إىل تقديم كافة الخدمات يف مكان واحد، الذي أنشأته 
تزال  أن اإلجراءات ال  إال   ، الحرة  العامة لالستثامر واملناطق  الهيئة 

بعيدة كّل البعد عن الكامل.46 

زيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة 

مثة إجامع عاملي عىل أن زيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة لديها 
الجنسين  بين  الفجوة  تقرير  يبنّي  البالد.  اقتصاد  عىل  إيجايب  تأثري 
املبارشة  العالقة  العاملي  االقتصاد  منتدى  أطلقه  الذي   2014 لعام 
للفرد.47  اإلجاميل  املحيل  الناتج  ومنو  الجنسني  بني  املساواة  بني 
يف  دولة   142 من ضمن   129 املرتبة  يف  ذاته مرص  التقرير  ووضع 
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 DeAnne Aguirre, Leila Hoteit, Christine Rupp, and Karim Sabbagh, “Empowering the Third Billion: Women and the World of Work in 2012,” 48 
Booz & Company, 2012, <http://www.strategyand.pwc.com/media/uploads/Strategyand_Empowering-the-Third-Billion_Full-Report.pdf>.

Central Intelligence Agency, “The World Factbook,” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2103. 49 

html#139> (1 October 2015).
 “AMIDEAST, ILO Launch Employability Skills Initiative for Women in Egypt,” America-Mideast Educational and Training Services, 50 

21 September 2015, <http://www.amideast.org/ar/news-resources/press-release/egypt/amideast-ilo-launch-employability-skills-initiative-
women-egypt (Accessed 1/10/2015).

Rana Hendy, “Women’s Participation in the Egyptian Labor Market: 1998–2012,” Working Paper no. 907, Economic Research Forum, 51 

May 2015, <http://erf.org.eg/wp-content/uploads/2015/12/907.pdf>, 2. 

وبحسب  العمل.  سوق  يف  الجنسني  بني  املساواة  بغياب  يتعلق  ما 
تقديرات تقرير أصدرته رشكة االستشارات اإلدارية بوز أند كومباين 
يف العام 2012، من شأن رفع معدل مشاركة النساء يف القوى العاملة 
املحيل  الناتج  معدل  يرفع  أن  الرجال  مشاركة  معدل  مع  ليتساوى 

اإلجاميل للفرد يف مرص بنسبة عالية تصل إىل 34 باملئة.48 

املرصيات  النساء  عدد  انخفاض  مشكلة  ملعالجة  األوىل  الخطوة 
املشاركات يف القوى العاملة هي التعليم. يبلغ معدل األمية اإلجاميل 
يف مرص 26 باملئة، 34 باملئة منهم من النساء باملقارنة مع 18 باملئة 
للرجال.49 ال بّد أن تقيم الحكومة حملة لتشجع املجتمع عىل تقبل 
تتسع  حيث  والصعيد  الريفية  املناطق  يف  سيام  ال  اإلناث،  تعليم 
تشكل  وحيث  والرجال،  النساء  بني  األمية  ملعدالت  كثرياً  الفجوة 
التعلّم.  يف  الراغبات  النساء  أمام  كبرياً  عائقاً  والتحيزات  التقاليد 
صحيٌح أّن هذه املهمة شاقة وأن الحكومة لن تتمكن وحدها من 
يتعني  أنّه  إال  النساء،  تعليم  إىل  بالحاجة  يتعلق  ما  يف  اآلراء  تغيري 
عليها أن تتعاون مع الجهات الفاعلة من املجتمع واملدين واملنظامت 
النساء  بني  األمية  معدالت  تكون  حيث  املناطق  يف  الحكومية  غري 

مرتفعة بشكل خاص. 

ينبغي تشجيع الرشاكة مع القطاع الخاص واملنظامت غري الحكومية 
التي تعمل يف مجال إرساء املساواة بني الجنسني. ترمي املبادرة التي 
(النساء   Women@work بعنوان  الدولية  العمل  منظمة  أطلقتها 
ترتاوح  العمل  عن  عاطلة  امرأة   200 تعليم  إىل  مؤخراً  العمل)  يف 
أعامرهن بني 21 و26 عاماً املهارات املناسبة التي من شأنها أن تعزز 
فرص حصولهن عىل عمل وتتيح لهن دخول سوق العمل.50 ال بد أن 
يحصل هذا النوع من املبادرات عىل دعم الحكومة وأن يتم زيادتها 

لتمكني عدد أكرب من النساء. 

عىل  الخاص  القطاع  تشجيع  ينبغي  ذلك،  كل  من  واألهم  أخرياً، 
استيعاب املزيد من النساء العامالت. يرتبط معدل مشاركة النساء 
القطاع  وظائف  معدل  بانخفاض  مبارشاً  ارتباطاً  العاملة  القوى  يف 
العام، التي لطاملا فضلتها النساء. وتقول هندي، باالستناد إىل أبحاث 
من تأليف راجي أسعد، إنه منذ الثامنينات، تّم نزع صفة األنوثة عن 
الوظائف التي تسود فيها النساء، ”يف حني أن النمو الوظيفي كان 
من نصيب األنشطة التي يسيطر عليها الرجال والتي مل يتم إدخال 
عىل  يتعني  لذلك.  حّد  وضع  من  بّد  ال  عليها“.51  النسايئ  العنرص 

الحكومة أن تضع موضع التنفيذ إصالحات تنظيمية، كنظام الحصص 
وترتيبات العمل املرنة، التي تدعم زيادة مشاركة النساء. من شأن 
االعرتاف بالحاجة إىل تحقيق التوازن بني العمل واملنزل حيث متيل 
جزيئ  بدوام  العمل  فرص  وزيادة  األكرب،  العبء  تحمل  إىل  النساء 
والعمل عن بعد، أن يجذب املزيد من النساء لالنضامم إىل القوى 

العاملة يف مرص. 

الخامتة 

ما من حل سحري للتخلّص من مشكلة بطالة الشباب يف مرص، إمنا 
هناك مجموعة من الخيارات السياسية التي يتعني تطبيقها بالتزامن. 
ستظهر نتائج بعضها برسعة، يف حني سيأخذ بعضها اآلخر، كإصالح 
املهم اآلن  نتائج.  الجامعي واملهني، سنوات قبل أن تحقق  القطاع 
هو أن تعرتف الحكومة املرصية بشكل كامل وتقّر بالتحديات امللّحة 
مشكلة  حل  فقط  ليس  فيه  تحاول  الذي  الوقت  يف  تواجهها  التي 
ثاروا يف  الذين  الشباب  جميع  أيضاً  إمنا  الجامعات،  بطالة خريجي 
واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  بحقوقهم  مطالبني   2011 العام 
أن  احتامل  فسيزيد  املطالب،  لهذه  يُستجاب  مل  حال  يف  األساسية. 

تشهد مرص ثورًة أخرى يف السنوات املقبلة. 
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إرشاك  عىل  مركّزاً  والدولية،  اإلقليمية  السياسة  نقاشات  تتناول  ميدانية  وأبحاث  مشاريع  بتقديم  املركز  يلتزم  مهمته،  لتحقيق  منه  وسعياً 
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(I)  العالقات الدولية يف الرشق األوسط، مع الرتكيز عىل أهميّة العالقات بني دول املنطقة وكذلك العالقات بني الرشق األوسط والواليات
املتحدة وآسيا.   

الرصاعات والتحوالت بعد الرصاعات، مبا يف ذلك مسألة األمن وعمليات السالم وإعادة اإلعامر.  (II)
االسرتاتيجيات االقتصادية واملالية يف دول الرشق األوسط، مبا يف ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة.   (III)

الحكم واإلصالح املؤسسايت، مبا يف ذلك الدمقرطة والعالقات بني الدول واملواطنني.    (IV)

يشّجع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح املجال أمام كافة وجهات النظر مهام اختلفت، عىل التبادل القيّم لآلراء بني منطقة الرشق األوسط 
واملجتمع الدويل.

مستديرة ضّمت  موائد  ذلك  مبا يف  الفعاليات،  من  كبرياً  عدداً  ونظّم  العامل  دول  مختلف  من  الخرباء  املركز عرشات  استضاف  تأسيسه،  منذ 
شخصيات رفيعة املستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يُعقد سنوياً. وباإلضافة إىل ذلك، قام املركز بنرش سلسلة 

من موجزات السياسة واألوراق التحليلية.
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