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IÓ°üdGh ,äÉLQO º∏©dG GƒJhCG øjòdGh GƒæeBG øjòdG ™aôj …òdG ˆ óª◊G

¤EG ó¡ŸG øe ôªà°ùŸG º∏©àdÉH ÉfôeCG  …ò`̀dG ËôµdG Éæ«Ñf  ≈∏Y ΩÓ°ùdGh

;ó`©Hh .óë∏dG

¬«a Ö©∏J …òdG á«JÉeƒ∏©ŸG ™ªà› »`a Oƒ≤Y IóY òæe ¢û«©j ⁄É©dG ¿EÉa

,åjó◊G êÉàfE’G á«∏ªY »`a ÈcC’G QhódG ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG É«LƒdƒæµJ

∫ƒ– á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG ∞YÉ°†J ™eh .áaô©ŸG ∞«ãc êÉàfEG ¬fCÉH º°ùàj …òdGh

OÉ°üàb’G Gòg »`ah ,á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y óªà©j OÉ°üàbG ¤EG »ŸÉ©dG OÉ°üàb’G

áaô©ŸG √òg ìÉàØeh ,áaÉ°†ŸG áª«≤dG øe ÈcC’G Aõ÷G áaô©ŸG ≥≤– »`aô©ŸG

Qƒ£àH ±ô©J Qƒ£àdG øe á∏MôÃ ¿B’G ô‰ øëæa .É«LƒdƒæµàdGh ´GóHE’G ƒg

Ωƒ¡ØŸÉH á«≤«Ñ£àdG Ωƒ∏©dG øe áYƒª› ™e πeÉ©àdG ºàj ’ å«M »æ≤àdG º∏©dG

…òdG »Lƒ`dƒæµàdG ≥«Ñ£àdG ∫É`› »`a É¡©e πeÉ©àdG ºàj É‰EGh ,Ωƒ∏©∏d Ëó≤dG

ÚH kÓ«Ä°V »æeõdG ¥QÉØdG π©éjh ,á«°SÉ°SC’G Ωƒ∏©dG πc äGõéæe ™e πYÉØàj

.É¡≤«Ñ£Jh É¡æY IódƒàŸG áaô©ŸG

kÉ`̀jó`̀– πµ°ûJ …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G Ò«¨àdG  É`̀¡`̀H çó`̀ë`̀j  »`̀à`̀dG  á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dG  ¿EG

º∏©∏d ºXÉ©àŸG Qhó`̀dG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡æe áeó≤àŸG ≈àM ,∫hó`̀ dG ™«ª÷

∫ƒNO ™e á«ªgCG  QhódG  Gòg OGOõjh  .äÉ©ªàéŸG ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh

±QÉ©ŸG ¬«a äRôHh äÉ«Lƒdƒjój’G ¬«a â¡àfG …òdG áaô©ŸG ô°üY ⁄É©dG

≥«Ñ£àdGh á`«ª∏©dG áaô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG ¬«a âbÉ°Vh ,äÉ«LƒdƒæµàdGh

,ó`◊G Gò`g ó`æY Qƒ£àdG á∏éY ∞bƒàJ ⁄h .™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y É¡d »∏©ØdG

¤EG - Å£ÑH ¿Éc ¿EGh - äÉÑãH ∫ƒëàj òNCG »ŸÉ©dG äÉ`eƒ∏©ŸG ™`ªà› ¿EG πH

ز
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Éªc áeó≤àŸG äÉeƒ∏©ŸG É`«LƒdƒæµJ  §≤a »æ©j ’  …òdGh ,áaô©ŸG ™ªà›

á«°SÉ°SCG äÉeƒ≤eh äÉeó≤e ¬d ¿EG πH ,»Hô`©dG ⁄É©dG ‘ ¿hÒãµdG ø¶j

.áaô©ŸG ™ªà› áeÉbE’ ÉgôaGƒJ øe óH ’ IÒãc

¬JÉ«æ≤J ≥Ñ£Jh á«JÉeƒ∏©ŸG ô°üY »`a IÎa òæe ¢û«©J áµ∏ªŸG âfÉc ÉŸh

ó°ûæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe ¬fEÉa ,áØ∏àîŸG É¡›GôHh É¡JÉYhô°ûe ‘ ¬JÉ«dBÉH òNCÉJh

ÖYƒà°ùf ¿CG Éæe ∂dP Ö∏£àjh .áaô©ŸG ™ªà› äÉeƒ≤e RÉ‚EG  ¤EG ™∏£àdG

¿ƒª°†ŸG  kGó«L ∑Qó`̀f ¿CGh , k’hCG  »ŸÉ©dG  OÉ°üàbÓd  Iójó÷G äÉ¡LƒàdG

Éæ«∏Y Ú©àj Éªc ,ÉædƒM ⁄É©dG »`a çó– »àdG á©jô°ùdG ä’ƒëà∏d »≤«≤◊G

»àdG  äÉjóëàdG ≈∏Y ±ƒbƒdGh á«é«JGÎ°S’G OÉ°üàb’G ÉjÉ°†b  ¢ü«î°ûJ

¬Ñ∏£àJ ÉÃh äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ √ôjƒ£Jh √ƒ‰ πFÉ°Sh øY åëÑdGh ,¬¡HÉŒ

á`bóH §£îf ¿CG øµÁ ÉgóæYh .áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ≥«≤ëàd πÑ≤à°ùŸG äÉ«£©e

¿ƒµà°S »àdGh - áaô©ŸG êÉ`àfEG á`«∏ªY ¬«a ¿ƒ`µJ …òdG áaô©ŸG ™`ªà› á`eÉbE’

π¨°ûdG  »g - áeó≤àŸG äÉ©ªàéŸGh áØ∏îàŸG äÉ©ªàéŸG ÚH π°UÉØdG QÉ«©ŸG

á«æ©ŸG á«aÉ≤ãdGh ájôµØdGh á«ª∏©dG äÉ°ù°SDƒŸG ™«ª÷h ÚdhDƒ°ùª∏d πZÉ°ûdG

á°†¡ædG ƒëf  - ˆG ¿PEÉ`̀H - á≤aƒŸG ¬JÒ°ùe ‘ Éæ©ªà›  π«µ°ûJ IOÉYEÉH

.AÉªædGh Ωó≤àdGh á«ª∏©dG

»`a áªgÉ°ùŸG ≈∏Y õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL â°UôM . . ∫ÉéŸG Gòg »`ah

äGQÉ°ûà°S’Gh çƒëÑdG ó¡©e óYCG ¿CG ¿Éµa ,ÉfOÓH »`a áaô©ŸG ™ªà› AÉæH

¿É«Ñd á«ª∏©dG äÉ°SGQódG øe á∏°ù∏°S á©eÉ÷G »`a »eÓYE’G êÉàfE’G õcôe ºK

âLGQ »àdG áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh Iójó÷G º«gÉØª∏d áë«ë°üdG ä’ƒdóŸG

kÉjOÉg kÓ«dOh Éæd  kÉfƒY ¿ƒµàd ,áŸƒ©dG IôgÉX É¡JRôaCGh  IÒNC’G áfhB’G »`a

ح
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áeÉbE’ Oƒ°ûæŸG ∫ƒëàdG ≥«≤ëàd IÒ°üH ≈∏Y §«£îàdG »`a ¬H ó°TÎ°ùf

.ÉfOÓH »`a »HôY äÉeƒ∏©e ™ªà›

õ«ªàdG ÖfGƒL ¤EG IójóL áaÉ°VEG Èà©J záaô©ŸG ™ªà› ƒëf{ á∏°ù∏°S ¿EG

É¡fCG Éªc ,õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL »`a »ª∏©dG åëÑdG É¡H º°ùàj »àdG IOó©àŸG

,™ªàéª∏d á«fB’G äÉÑ∏£àŸG ™e É¡HhÉŒh á©eÉ÷G √òg πYÉØJ ≈∏Y »M π«dO

øe âëÑ°UCG »àdG á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »`a  É¡æe kGójóL kÉeÉ¡°SEG  πã“h

.áaô©ŸG ô°üY äGQhô°V

Éæ©ªà›h ÉfOÓÑd »`aô©ŸG Ωó≤àdG ≥«≤– »`a ≥«aƒàdG ˆG ∫CÉ°SCG

á`````©````eÉ``````é`dG ô`````jó````e

Ö``«````W ¥OÉ````°U ø````H á````eÉ`````°SCG .O.CG
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مــــــــــقــــــــــدمــــــــــة

ك

... á∏°ù∏°ùdG √òg

…òdG »LƒdƒæµàdGh »ª∏©dG Ωó≤àdG Ωƒ¡ØŸ kGÒ£N kGôjƒ£J ¿hô°û©dG ¿ô≤dG ó¡°T

Ée ƒëf ≈∏Y AÉª∏©dG ¢†©H É¡≤≤ëj »àdG ájOôØdG äÉMÉéædG ≈∏Y óªà©j ó©j ⁄

á«ãëH èeGôH ≈∏Y óªà©j Ωó≤àdG Gòg íÑ°UCGh ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »`a çóëj ¿Éc

.É¡«a äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G ácQÉ°ûŸ ä’É› íàØJh äÉeƒµ◊G ÉgÉæÑàJ

≈∏Y OÉªàY’G øe ájOÉ°üàb’G É¡JQób ∫ƒ– ¿CG ‘ IóëàŸG äÉj’ƒdG âë‚ óbh

∂dPh ,»LƒdƒæµàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG ¤EG …QÉéàdG êÉàfEÓd á«Ñ°ùædG  Iõ«ŸG

âëÑ°UCÉa ,ä’É› IóY »`a »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG ≈∏Y óªà©J äÉ°ü°üîJ çGóMEÉH

¿CG Éªc .⁄É©dG iƒà°ùe ≈∏Y  kGƒ‰ äÉYÉæ°üdG  ´ô°SCG »g  äÉ«fhÎµdE’G  áYÉæ°U

.»LƒdƒæµàdG ¿ƒµŸG É¡«a ™ØJôj »àdG »g kGƒ‰ á«YÉæ°üdG äGQOÉ°üdG ´ô°SCG

áYô°ùH É¡ªcGôJh á«fÉ°ùfE’G áaô©ŸG  ∞YÉ°†J ‘ äÉeƒ∏©ŸG  IQƒK âÑÑ°ùJ ó≤dh

•É≤°SEG ¤EG áŸƒ©dG äOCGh ,á«LƒdƒæµàdGh á«ª∏©dG áaô©ŸG kÉ°Uƒ°üNh ,IÒÑc

áª°SÉ◊G á≤∏◊G  ƒg »LƒdƒæµàdG Ωó≤àdG íÑ°UCGh .¿ÉeõdGh äÉaÉ°ùŸG õLGƒM

»ŸÉ©dG OÉ°üàb’G ∫ƒ– ¿CG ¬∏c ∂dP áé«àf øe ¿Éch …OÉ°üàb’G Ωó≤àdG ≥«≤ëàd

≈∏Y »æÑŸG ‘ô©ŸG OÉ°üàb’G hCG á«ª∏©dG áaô©ŸG ≈∏Y kÉ°SÉ°SCG óªà©j OÉ°üàbG ¤EG

Iójó÷G  áaô©ŸG »gh ,á«LƒdƒæµàdGh á«fóŸG çƒëÑdG É¡æY  ôØ°ùJ »àdG áaô©ŸG

…CG IQób âëÑ°UCGh ,êÉàfEG á≤jôW hCG ,á∏µ«g hCG ,áeóN hCG ,á©∏°S ¤EG âdƒ– »àdG

.»`aô©ŸG Égó«°UQ »`a πãªàJ ádhO

ô°üàîJh ,äÉaÉ≤ã∏d IôHÉY »¡a ,äÉª°S Ió©H äÉeƒ∏©ŸG ô°üY äÉ«æ≤J õ«ªàJh

á«aô©e á«æH ≈∏Y Ωƒ≤Jh  ,á«°üî°T ÓdG §FÉ°SƒdG ≈∏Y óªà©Jh ,¿ÉµŸGh ¿ÉeõdG

á«ª∏©dG  á«aô©ŸG Qƒ¡X ÚH áaÉ°ùŸG ô°ü©dG Gò`̀g  ‘ âbÉ°Vh á«°SCGQ ’ á«≤aCG

»JGòdG º«∏©àdG ≈∏Y óªà©J É¡fCG Éªc ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y »∏©ØdG ≥«Ñ£àdGh Iójó÷G

¿C’ IójóL QGhOCÉH ™∏£°†J ¿CG ÉæJÉ©eÉL ≈∏Y Ú©àj ∂dòHh ,IÉ«◊G ∫GƒW ôªà°ùŸGh
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áeó≤àŸG ∫hó∏d ≈àM kÉjó– πµ°ûJ …OÉ°üàb’G Ò«¨àdG É¡H çóëj »àdG áYô°ùdG

.äÉ©ªàéŸG ôjƒ£J ‘ É«LƒdƒæµàdGh º∏©∏d ºXÉ©àŸG QhódG ¤EG áaÉ°VEG ,É¡°ùØf

 í∏£°UG »àdG ,…ô°ûÑdG ô°üæ©∏d …QÉ°†◊G Qƒ£àdG πMGôe øe á∏MôŸG √òg ¿EG 

±ô©àdG Éæ«∏Y Ú©àj ,IójóY äÉjó– Éæ«∏Y â°Vôa ób ,áŸƒ©dÉH  É¡à«ª°ùJ ≈∏Y

á¡LGƒe Ö∏£àJh .ô°ü©dG Ö«dÉ°SCÉHh á«ª∏©dG ¥ô£dÉH É¡©e πeÉ©àdG ºK , k’hCG É¡«∏Y

OÉ°üàbÓd Iójó÷G äÉ¡LƒàdG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y á°UÉN  IQó≤e äÉjóëàdG √òg

É¡LÓYh ,Éæ©ªàéÃ á°UÉÿG á«é«JGÎ°S’G ÉjÉ°†≤∏d kÉ≤«bO kÉ°ü«î°ûJh ,»ŸÉ©dG

.äGóéà°ùŸG ÖcGƒj ÉÃ

,IójóY áKóëà°ùe º«gÉØe Qƒ¡X á≤MÓàŸG  ä’ƒëàdG √ò`̀g ÖMÉ°U ó`̀bh

∑Qóf ¿CGh  ,ä’ƒëàdG √ò¡d »≤«≤◊G ¿ƒª°†ŸG ≈∏Y ±ƒbƒdG Éæe ÖLƒà°ùj É‡

,á«∏Ñ≤à°ùŸGh áægGôdG á«∏ëŸG ÉæYÉ°VhCG  ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh ÉgAÉÑYCG ±ô°ûà°ùfh

Ωó≤àdGh á°†¡ædG ƒëf ¬JÒ°ùe »`a Éæ©ªà› π«µ°ûJ IOÉYEG  øe ∂dP ¬Ñ∏£àj Éeh

™ªà› ƒëf) á∏°ù∏°S QGó°UEÉH õjõ©dGóÑY ∂∏ŸG á©eÉL äQOÉH ¿CG ¿Éµa .AÉªædGh

º«gÉØŸÉH »Hô©dG ÇQÉ≤dG ±ô©J »àdG äGQGó°UE’G øe ójó©dG äô°ûæa ,(áaô©ŸG

,áeGóà°ùŸG á«ªæàdGh ,∫ÉªYC’G äÉæ°VÉM :πãe ,áKóëà°ùŸG äÉ«dB’Gh äÉë∏£°üŸGh

,á«fhÎµdE’GäÉ©eÉ÷Gh,åëÑdGäÉ©eÉLh ,á«fhÎµdE’Gáeƒµ◊Gh,ó©H øYπª©dGh

ÊGôª©dG §«£îàdGh ,á«Yƒ£àdG äGQOÉÑŸGh á«∏gC’G äÉª¶æŸGh ,ó©H øY º«∏©àdGh

»àdG á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh áKóëà°ùŸG äÉ«dB’G øe ∂dP ÒZ ¤EG »é«JGÎ°S’G

ÉæJÓµ°ûe πM »`a É¡æe IOÉØà°S’G á«Ø«µH ∞jô©àdGh ,IÒNC’G Oƒ≤©dG »`a âLGQ

AÉ°SQEG »`a äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG √òg âªgÉ°S ∂dòHh .á«YÉªàL’Gh ájƒªæàdG

.áµ∏ªŸG ‘ áaô©ŸG ™ªà› ¢ù«°SCÉàd á«ª∏©dG óYGƒ≤dG

á«dÉ◊G á∏MôŸG ‘ »é«JGÎ°S’G §«£îàdG ¬Ñ©∏j …òdG …ƒ«◊G QhódG RÈj Éægh

ójó÷G »ŸÉ©dG ΩÉ¶ædG Éæ«∏Y É¡°VôØj »àdG äÉjóëàdGh äÉbƒ©ŸG ≈∏Y Ö∏¨àdG ±ó¡H

CGóH »àdG áKóëà°ùŸG  á«°ù°SDƒŸG äÉª«¶æàdGh Iójó÷G äÉ«dB’G √òg ∫Ó¨à°SÉH

äÉ°SGQódG ≈∏Y OÉªàY’G ¤EG á°SÉŸG ÉæàLÉM ócDƒj É‡ ,áµ∏ªŸG ‘ kÉ«FõL Égò«ØæJ

.√ôjƒ£Jh ¬à«ªæJh Éæ©ªàéÃ ¢Vƒ¡æ∏d å«ã◊G ÉfÉ©°ùe ‘ á«é«JGÎ°S’G

ل
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¬JÓµ°ûe πM ‘ áªgÉ°ùŸGh ™ªàéŸG äÉLÉ«àMG ™e á©eÉ÷G πYÉØàd kGQGôªà°SGh

§«£îàdG É`̀gRô`̀MCG »àdG Iõ«ªàŸG äÉMÉéæ∏d kGQÉªãà°SGh ,á«ª∏©dG ¥ô£dÉH

äÉ°SGQódG õcôe  á©eÉ÷G IQGOEG äCÉ`̀°`̀û`̀fCG ó≤a  ,á©eÉ÷G »`a »é«JGÎ°S’G

.á«é«JGÎ°S’G

 á«ª«∏©àdGh á«aÉ≤ãdGh ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G ÉjÉ°†≤dG á°SGQO ¬eÉ¡e RôHCG øeh 

äÉ°SGQódG AGôLEGh  ,»é«JGÎ°SG ó©H É¡d »àdGh …Oƒ©°ùdG ™ªàéŸÉH á∏°üdG  äGP

ájOÉ°üàb’Gh ájô°ûÑdG á«ªæàdG èeGÈH AÉ≤JQÓd áeRÓdG äÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh

äÓµ°ûª∏d ∫ƒ∏M ìGÎ`̀bGh áeGóà°ùŸG á«ªæàdG ÚeÉ°†e ≥«≤ëàdh ,á«YÉªàL’Gh

,±Gôëf’Gh  ±ô£àdÉc á«æeC’G äÓµ°ûŸGh ,á°Sƒæ©dGh ádÉ£ÑdÉc  á«YÉªàL’G

åëÑdG äÉ©eÉéH á≤∏©àŸG  á«ª∏©dG ¥GQhC’G ô°ûfh çƒëÑdG AGô`̀LEG  ¤EG áaÉ°VEG

.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y á©eÉ÷G áfÉµe õjõ©J πÑ°Sh ,áaô©ŸG ™ªà›h

øª°V äQó°U »àdG á«ª∏©dG ¥GQhC’Gh çÉëHC’Gh äÉ°SGQódG ¿CG í°VGƒdG  øeh

äÉ°SGQódG õcôe äÉ°UÉ°üàNGh πªY º«ª°U »`a πNóJ áaô©ŸG ™ªà› ƒëf á∏°ù∏°S

√òg á«dhDƒ°ùe õcôŸG  ¤EG π≤àæJ ¿CG »©«Ñ£dG øe  ¿Éµa ,ójó÷G á«é«JGÎ°S’G

¥É£æd á©°SƒJh ,á«MÉf øe á«LGhORÓd kÉÑæŒ ,á«ª∏©dG äGQGó°UE’G øe á∏°ù∏°ùdG

ƒëf á∏°ù∏°S ádÉ°SQ á∏°UGƒŸh ,á∏°ù∏°ùdG ÉgQó°üJ »àdG äÉ°SGQódGh çÉëHC’G ¥ÉaBGh

Ëó≤Jh ,™ªàéŸG ‘ »£«£îàdG »YƒdGh á«ª∏©dG áaÉ≤ãdG ô°ûf ‘ áaô©ŸG ™ªà›
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تتم العالي كانت بالتعليم اخلاصة الدولية االتفاقيات أن على العادة جرت تاريخياً،

املتحدة األمم  منظمة خالل  من أو الدول، بني الثنائية واالتفاقيات احملادثات خالل من

جانب من بسرعة تطور األمر لكن ،(UNESCO) «اليونسكو» والثقافة والعلوم للتعليم

كأي اخلدمات قطاع حتت أنه يندرج لتعريف التعليم العالي على الدول املتقدمة بعض

الصرف الصحي وخدمات واالجتماعية، الصحية اخلدمات مثل األخرى، اخلدمات من نوع

إلخ. .. والنقل، الطيران وخدمات االتصاالت، وخدمات الشؤون البلدية، وخدمات

املتحدة الواليات  رئاسة (Ronald Reagan) ريجان رونالد  بتولي االجتاه هذا بدأ

نسبة الريجاني أو االقتصاد (Reaganomics) الريجانوميكس مذهب وإدخال األمريكية

فترات واقتصاد التموين(٨)، اقتصاد  أنه منها كنيات، عدة عليه أطلق والذي  إليه[١-٧)،

اجلدد يصرون احملافظني أن ورغم اجلشع(١١)، واقتصاد النمو(٩-١٠)، وتراخي املالي التضخم

حادوا عن أنهم يرون الريجانيني  من الكثيرين أن إال املذهب، ذلك يطبقون أنهم على

له ويتنبئون في املذهب يطعنون من االقتصاديني غفير جمع وبالطبع هناك الطريق(١٢)،

الكينزيانيزم أو (Keynesian Economics) الكينزياني االقتصاد فشل مثلما بالفشل(١٣-١٥)

ورغم ،(١٦)(John Maynard Keynes) كينز منارد جون نظرياته وضع الذي ،(Keynesianism)

األخرى(١٧). البالد جميع في انتشرت الريجانية فإن ذلك

الصحية اخلدمات حتويل  للريجانوميكس، العملية التطبيقات أوائل من وكانت 

يديرها ربحية، مراكز إلى املستشفيات حتولت جتارة، حيث إلى العامة أو اخلاصة سواءً

املتحدة الواليات  في الصحية اخلدمات كل  كانت  أن بعد  أعمال، ورجال محاسبون

املستشفى إدارة يترأس وكان ربحية، غير ومنظمات خيرية مؤسسات تديرها األمريكية

الثرية واملزدحمة األماكن في املستشفيات إنشاء جراء ذلك من وكان األطباء(١٨-٢٣). كبير

بعضها اضطر مما اجلراحية، العمليات إجراء من املكاسب على للتنافس بالسكان

في الصحية اخلدمات وانحسرت بينها، احلادة املالية املنافسة أمام اإلفالس  إلشهار

اخلمسة عن املستشفيات حل احلديث حتى ذلك النائية. واستشرى واألطراف األرياف

الطبية. والرعاية للعالج مهنية املستشفيات كمراكز جودة تقييم من جنوم بدالً

٣
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اقتصاد أو (Trickl Enomics) النضح اقتصاديات يسمى ملا تروج الريجانوميكس وكانت

من وافرة كمية احلصان أطعمت لو «أنك (Trickle Down Economics) مبعنى التقطير

القتصادي الشهيرة املقولة وفق العصافير»؛ ألكل يكفي  ما سيفرز فإنه الشوفان

زاد كلما  الغني أن أي  (John Kenneth Galbraith) جالبريث العشرين جون كنث القرن

هذا اتباع في ريجان جنح وقد واملعوزين(٢٤-٢٦)، الفقراء يكفي ما يفضل أن بد فال غناه،

احتادات حتطيم في وخاصة عموماً، واملوظفني العمال شوكة احتادات في كسر املذهب

موجهي باحتاد بدأ االحتادات، حيث أضعف كانت ألنها احلكومية، في اإلدارات العاملني

عنهم  واالستعاضة منهم، ١١٫٠٠٠ بفصل أمره فأصدر (PATCO) الطيران مرور

في العمل ساعات بتخفيض  فيه طالبوا إضراب خالل الطيران سالح من مبوجهني 

لصيانة العمال من كفاح طويلة عصور ريجان انهيار عهد شهد وقد ١٩٨١م(٢٧-٢٩). عام

اخلدمات. خصخصة بداية في خطوات عدة من خطوة هذه وكانت حقوقهم.

جتارة إلى بالتدريج واخلاص العام للتعليم األولى املراحل النهج حتولت نفس وعلى

ربحية تتاجر مؤسسات محلها ليحل ااني العام حيث اندثرت معالم التعليم ربحية،

خيرية منظمات تديرها كانت التي اخلاصة املدارس  وحتولت  التعليمية، العملية  في

أي «لن يتخلف قانون خاصة بعد صدور للربح؛ الربح إلى مراكز إلى ال تسعى ودينية

(School Vouchers) صكوك  إصدار  تبعه الذي   ،(٣٠-٣٤)(No Child Left Behind) طفل»

املراكز تلك لدعم اان العام التعليم  تدعم كانت التي  العقارات، ضرائب بشريحة

دراسته الثانوية(٣٥-٤٣). لم يكمل بعضهم يديرها أشخاص الربحية، التي

البيت مبادرة بعد حتولت إلى مراكز للربح خاصة نفسها الدينية املؤسسات إن بل

 White House Office of Faith-Based and) العقيدة القائم على باتمع األبيض اخلاصة

حيث ،(George W. Bush) بوش  دابيو جورج الرئيس بدأها التي  (Community Initiatives

إليها االجتماعية حتويل اخلدمات بهدف للكنائس دعماً الفيدرالية احلكومة خصصت

التجارية احملالت بعض حتول ذلك نتيجة وكان واحملتاجني(٤٤-٥٠)، الفقراء مساعدة وخاصة
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على يحتوي شارع كل وكاد املتدينني، من التبرعات على تتنافس فيما بينها كنائس إلى

املواعظ فيها تركز التي التقليدية، الكنائس من ألي ال تنتمي التي عشرات الكنائس

كسدت جتار أو محترفون، رجال دين إما فيها بالوعظ والبذل. ويقوم املالي على العطاء

على احلصول هو الواعظ من املطلوب فكل مربحة. مهنة الوعظ في فوجدوا جتارتهم،

تتطلب وال ستة أشهر، عن تزيد ال فترة في عليها يحصل في الوعظ، الدكتوراه شهادة

الثانوية. شهادة

اخلدمات أنشطة من جانب على أنه تقوم العالي اجلديدة للتعليم النظرة وهكذا، فإن

أصبح املضمون هذا وفي اخلاصة، على االستثمارات الربح من التي تدر عائداً التجارية،

«اجلاتس» اخلدمات في للتجارة العامة االتفاقية اختصاص من العالي قضية التعليم

 World Trade Organization (WTO) العاملية  التجارة منظمة وأصبحت ،(٥١-٥٩)(GATS)

في شؤون التعليم العالي(٦٠). يديه االتفاقيات على تتم الذي السمسار مبثابة

األعمال  وأصحاب األجانب تغلغل من تعجل إيجابية قوة اجلاتس في البعض يرى

التعليم لتوفير الكافية احمللية بالد تفتقد القدرة العالي في التعليم لتوفير اخلاصة

عملية تؤدي أن يخشون إنهم إذ متناهية، سلبية في األمر آخرون يرى بينما  العالي،

من أجانب والسماح للموردين اجلودة بتحري اخلاصة العناصر عن التغاضي إلى التحرر

أن هناك وفي الواقع البرامج فائدة(٦١-٩١). وأكثر الطلبة أفضل احتكار إلى ورجال أعمال

في بعد تشارك لم الدول كثير من أن كما مفتوحة للتفسير، للجاتس كثيرة جوانب

.(٨٧ التعليم(٦٢؛ على املتوقع من جانب التأثير على األقل عملية التفسير

السوق على الطلب وتزايد املعاصرة التقنية أن الغربيني الباحثني بعض يعتبر

والنظام التعليم عموماً قلب إلى تفضي التي الرئيسة العوامل االقتصاد من وحترير

العاملية التجارة  منظمة  وتؤكد عقب. على رأساً خصوصاً، اجلامعي  التعليمي

اخلدمات عداد في أصبح أن التعليم «اجلاتس» اخلدمات في للتجارة واالتفاقية العامة

تخشى املقابل، وفي احلرة. األسواق في املتداولة من السلع كغيرها وأنه سلعة التجارية،

واحد» قائم أمريكي «منوذج اجلامعي إلى القطاع حتول من أكادميية عاملية تربوية هيئات
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ستشابه التعليم عملية أن أي العالي، التعليم (Macdonalisation) ماكدونالدية على

.(٩٢)(McDonald) ماكدونالد مطاعم شبكة تقدمها التي السريعة الوجبات

أعقاب في جاء ومستقبله التعليم حاضر حول الناشئ اخلالف هذا أن واجلدير ذكره

الهيئات ان والواقع املاضي. القرن العقد األخير من التعليمية خالل اخلدمات ازدهار جتارة

تراجعاً تشهد التي سيما تلك اجلامعات، ال على هائلة ضغوطاً االقتصادية متارس اليوم

في متنامياً وعجزاً األكادميي مستواها في ملحوظاً وتدنياً عليها الطالب إقبال في

تلك يضع الذي تتدفق عليها، األمر التي العامة األموال لتقليل السنوية، موازناتها

احتمالني: أمام اجلامعات

نتائج من ذلك  على يترتب ما مع واملالي، األكادميي تدهورها  في االستمرار  ˚

خطرة. اجتماعية

مفهوم مع مبا يتماشى جزئياً، أو خصخصتها كلياً إلى باللجوء وإنقاذها تعوميها  ˚

لتجارة بترويجها العاملية التجارة منظمة تتوخاه الذي التعليم»  «تسويق 

اخلدمات.

فهناك املستفيد، عن للبحث  دقيقة حتليالت إجراء للغاية املهم من  فإن لهذا،

أجندات هناك وبالتالي العالي، التعليم خدمات جتارة في املصالح أصحاب من العديد

التي ستعود الفوائد ما هي مباشرة سيتساءلون فرجال التعليم منهم. مختلفة لكل

سيكون املقابل وفي بأسره. اتمع وعلى املدرسني، وعلى املتعلمني، الطلبة، وعلى على

وهذا شك، دون مختلفة أولويات للربح الساعي اخلاص القطاع من األعمال ألصحاب

األجانب. أو احملليني املوردين كانوا من سواء سيان،

من بيناً اختالفاً اخلاص التعليم العامة، وموردي واملؤسسات احلكومة، دور ويختلف

تستفيد فرمبا استراتيجي، بأسلوب وتدار للرقابة خاضعة التجارة أن فلو دولة؛ إلى دولة

سبيل فعلى في قضايا املقدرة. وللعون الوطنية لتحقيق غايات سياستها منها الدولة

الطب طالب أن تبتعث تختار رمبا طبية، مؤهالت تدريب القدرة على ال متلك دولة املثال،

٦
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التجارة قد تشكل بينما املتخصص. والتدريب التعليم ليتلقوا أخرى دول إلى لديها

فيه يرغب ملن التعليم وإلتاحة للجودة، تهديد أو مخاطرة أخرى، بالد التعليم في في

بحذر القضية تتعامل مع أن الدولة على تلك احلال الوطنية. في السياسة وألهداف

التعليم. خدمات في للتجارة بالنسبة عليها تفرض التي لاللتزامات بالنسبة شديد

خالل من الدول من يستفيد ومن لن املستفيد مبعرفة الصعب اجلزم من فإنه ولهذا،

وتقدير بذلك،  للحكم هامة متطلبات هناك أن كما العالي، التعليم في التجارة 

في التعليم(٦٠-٦٢). بالتجارة املتعلقة للتكلفة

وتداول والتحليل والتمحيص بالفحص القيام األهمية، في الغاية األمور ومن

للتعليم بالنسبة اجلاتس تثيرها التي والتحديات احليوية القضايا اآلراء بخصوص

اختالف على وأصحاب املصالح النامية للدول ومساوئه وتداعياته ومنافعه العالي،

مستنيرة سياسات  وضع املصالح وأصحاب  للحكومات  ميكن حتى مشاربهم،

وحكيمة(٦٠).

املهنية الدراسية الفصول خاصة البالغني، العالي وتعليم التعليم على الطلب إن

الواليات (باستثناء الدول غالبية في مطرد تزايد في التقليدية غير التعليم وطرق

احلياة مدى على التعلم إلى اقتصاد املعرفة والتوجه في نتيجة النمو األمريكية) املتحدة

تلبية على العام قدرة القطاع فإن في تزايد، الطلب والتغيرات الدميوجرافية. وبينما

امليزانية، حملدودية كل أنحاء العالم، نتيجة معرض لتحديات في املتصاعد الطلب ذلك

السوق واخلصخصة(٦١). اقتصاديات على املتزايد احلكومة والتركيز دور في والتغير

تقنية ميدان في احلاصل الهائل التطور مع التعليم حترير إلى السعي  ويتزامن

العملية جعل الذي الشيء  إلخ)، .. املتعددة، والوسائط (اإلنترنت االتصاالت احلديثة

معينة أماكن إلى لالنتقال مثالً اآلن ضرورة فال التقليدية، دائرتها عن تخرج التعليمية

أزرار على النقرات  بعض مبجرد للجميع متوفرة والعلوم املعارف أصبحت  إذ للتعلم،

٧
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الدراسة ساعة بأن تقاريرها أحد في بالقول عنه اموعة األوروبية ما عبرت وهو الفأرة،

تقنيات إدخال باجتاه األساسية الكفايات  مبراجعة وأوصت أزفت، قد املدرسة خارج

يلي: فيما التطور(٩٣) هذا استغالل يقع وهكذا واالتصال. املعلومات

لتلقي  الوحيد  املكان  تعد لم حيث التعليمية: للعملية املدرسة احتكار إنهاء ˚

االفتراضية كاملدارس (التجارية) األخرى األشكال من العديد برزت إذ العلم،

مجموعات التعليمية العملية  ودخلت  إلخ،  .. بعد، عن  التعليم ومؤسسات

 ١٫٧ من أكثر فهناك القطاع. إلى صلة بأية متت ال وقت قريب كانت إلى ومنظمات

منازلهم(٩٤). من الدراسة يتابعون األمريكية املتحدة الواليات في طفل مليون

عدم  ظروف مع تأقلمه وسرعة البشري للمورد واإلنتاج التشغيل ضمان ˚

تعميم خالل من وذلك العوملة، عصر في العمل سوق بها يتميز االستقرار التي

مقدرته على تزيد وبذلك واإلنترنت للفرد، البسيط للحاسوب االستعمال تعلم

تقدمها خدمة وهي فراغه، أوقات وفي اخلاص، حسابه على مدى احلياة التعلم

على تصرف كانت التي الضخمة املوارد توفير في يفيد مما للمواطنني، املدرسة

التأهيل. إعادة

افتراضية وطرق بدائل املعلومات واالتصاالت تقنيات في االبتكار وفر الوقت، نفس في

اجلامعية والشركات من اجلامعات جديدة أنواع ظهرت على هذا، وبناء للتعليم العالي.

طريقه في هو اآلخر هذا الوضع املتعددة(٩٥-١٠٤). الوسائل وشركات الربحية واملؤسسات

والتقليدي، واجلديد والعام، اخلاص منهم العالي، للتعليم موردين وجود بسبب التغير إلى

وبسرعة البالد األخرى. في احلاجيات لتلبية الدولية، احلدود العالي عبر التعليم لتوصيل

فروع اجلامعات مثل مختلفة النوعية لتوصيل التعليم العالي، برامج مت وضع مذهلة

والتوأمة، الوكاالت ترتيبات جانب إلى وسيتي)، والسربون، وكولومبيا، هارفارد، (جامعات

التعليم توصيل  لسبل - معقدة لكنها مثيرة - صورة العالم على أطلت وبالتالي 

.(١٠٥ ٨١؛ العالي(٦١؛
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بسبب أساسي دافع النامية، جتارية للدول  كسلعة العالي التعليم ولعل تصدير 

األوروبية الدول األجانب في للطالب الدخول تأشيرات منح على مشددة قيود وضع

من سواء من اجلامعات، للعديد األساس املورد رغم أنهم املتحدة األمريكية، والواليات

الطلبة نسبة  حيث املتحدة، اململكة  في خاصة البشرية، القوى أو املالية الناحية

اجلاري التعسف إن بل املائة.  في  مائة إلى تصل تكاد العليا  الدراسات في األجانب

عليهم، والتضييق األجانب الطالب  بعض مالحقة جانب  إلى التأشيرات في حالياً

وفي باإلفالس. مهددة أصبحت التي  اجلامعات إدارات من متالحقة شكاوى أثار قد

الدعم عمليات وتدهور اخلارج، الوافدين من عدد الطلبة قلة وجه األزمات املالية من

اجلامعات تلك أرغمت العالي، عن مواصلة التعليم املواطنني وعزوف للطلبة، احلكومي

قبل طويلة عبر عقود ذلك رفضها رغم النامية، الدول في وكاالت أو فروع على فتح

العاملية ومكانتها التقليدي نظامها على على احلفاظ وإصرارها اخلدمات، قطاع حترير

الكليات كل أورليانو بإغالق في نيو تولني جامعة ومؤخراً قامت ربحية. كمؤسسة غير

كانت الذي والتمويل عليها الطلبة إقبال رغم بالتميز، لها يشهد كان التي واألقسام

أزمة نتيجة القرار يكن ذلك متيزها. لم مجاالت في واخلاص العام القطاع من تتلقاه

وتأجير بعض ممتلكاتها بدأت ببيع التي سياسة اجلامعة في نتيجة تغيير كان بل مالية،

أعضاء استخدام مع العالي التعليم تصدير إلى التوجه ثم واملعامل، واملستشفى

للتكاليف، خفضاً  العلمية) خلدماتها املستوردة البالد (من محليني تدريس هيئة

أن إدارته، قرارات من للمتضررين  حتد في اجلامعة مدير صرح وقد لألرباح. وتضخيماً 

قبل أن السبيل نفس نهج األخرى وعلى اجلامعات األمريكية، اجلامعات مصير ذلك هو

أخرى. دول من جامعات باندفاع السوق يضيق

إلى دعوتها العاملية من املالية االحتكارية للمؤسسات احلقيقية الغايات هي تلك

في تقرير ما جاء عليها يخفى ال إذ التعليم، في واالتصاالت املعلومات تقنيات اعتماد

- األمريكية املتحدة الواليات أن من (OECD) االقتصادية والتنمية التعاون ملنظمة

له(١٠٦-١٠٩). يرثى ثقافي مستوى من تعاني امليدان - هذا في تطوراً األكثر البلد وهي
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كسلعة، عنه تتحدث فهي التعليم، عن العاملية التجارة منظمة وعندما تتحدث

املنطق مع يتالءم ما وكل التعليم، وسوق واملردودية واجلودة الكلفة عن احلديث فيقع

مبادئ إقرار سياتل في فشل لقاء ورغم لذلك املعولم. اخلاص املال لرأس واملالي التجاري

مقر املنظمة في ذلك أجل من فقد تواصلت املفاوضات قطاع التعليم، احلرة في التجارة

كل وقعته اتفاق وهو اخلدمات، حول جتارة االتفاق العام أو «اجلاتس» ضمن جينيف في

جتارة حترير  ملستوى التدريجي الرفع هدفه العاملية، التجارة ملنظمة املنتمية  الدول

األعضاء(٩٣). البلدان في املنظمة لذلك التشريعات في التدخل طريق عن اخلدمات

أن:  إلى العاملية التجارة منظمة خبراء ويشير

من ٣١  أكثر إلى يصل  املنظة في األعضاء الدول لدى  اجلامعي التعليم سوق  ˚

سنوياً(٥١). مليار دوالر

مجمل من ٪٣٫٥ من  أكثر األمريكية املتحدة  الواليات في التعليم سوق ميثل  ˚

السنة(١١٠). في دوالر مليار ١٠ من أكثر أي تصدير اخلدمات، حركة

الدخل  مصادر من مصدر ثامن أستراليا في التعليمية اخلدمات جتارة  تشكل ˚

القومي(١١١).

املتعهدين من شبكة اخلدمات التعليمية جتارة هامش على ينشأ الطبيعي أن من

ومعاهد التقليدية اجلامعات إلى التربوية البرامج من العديد الذين يبيعون الوكالء أو

احتكاري جتمع أكبر لديهم أصبح بعد، حيث والتقني واجلامعات عن املهني التعليم

أمريكا  بلدان أنشطتها تغطي جتارية مؤسسة  عشرين نحو يضم (Consortium)

والصني(٩٢). وماليزيا األوسط والشرق واجلنوبية الشمالية

ال بعضهم كان رمبا أو اجلاري،  التغيير يضيرهم ال التعليم رجال من  العديد هناك

وقد لسنني عديدة؛ مستمر ارتفاع في العالي التعليم على كان اإلقبال فلقد يدركه،

زال األمريكية، وما املتحدة الواليات في والسابع السادس العقد في كبيرة طفرة شهد

األكادميي للطلبة التنقل أن  كما النامية؛ البالد  ذروته في في التعليم على التهافت

١٠
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قد الصورة أن إال قرون. عبر العالي التعليم ملنظومة مرافقة ظاهرة واملعرفة واملدرسني

وموردي األكادميية البرامج إن بل وحدهم، يتحركون يعودوا لم الناس أن حيث متاماً، تغيرت

جزءًا يدفع االقتصادي فاملنطق احلدود. عبر يتحركون اآلخرون هم متعهديه التعليم أو

والتجارة حقيقة الكسب فدوافع احلدود، عبر العاملية العالي التعليم إمدادات من كبيراً

العامة. املؤسسات على تسري كما اخلاصة على املؤسسات وتسري اليوم، قائمة

أهداف «اجلاتس»، من كهدف تزايد في حدود لتعليم عالٍ بال التجاري اجلانب أن شك وال

العالي على التعليم اخلدمات جتارة حترير تأثير إدراك التعليم لرجال املهم فمن ولهذا

عواقب تهديداتها من واحلد منها، القصوى لالستفادة الالزمة اخلطوات يتخذوا حتى

من اجلودة(٦١). كبير قد وعلى متماسك عال لنظام تعليم

القطاع االستثمار في تزايد فإن لينش»، «ميريل األمريكية االستثمار شركة وبحسب

نحو ١٥٠  ٨٠ مليوناً إلى من العالم في عدد الطالب أن يضاعف شأنه من التعليمي

أو النامية البلدان أن العاملة التجارة تؤكد منظمة كما واحد(٩٤). عام حدود في مليوناً

دول اجلامعي؛ إذ أن القطاع عوملة من األكبر املستفيد ستكون طريق النمو في السائرة

مستوياتهم وحتسني حاجات الطالب باستيعاب الكفيلة متلك الوسائل ال الثالث العالم

«التعليم مبدأ أن كما العاملية(١١٢). األسواق في احلرة من املنافسة ومتكينهم التعليمية

في مؤمتر  «اليونسكو» والعلوم للثقافة املتحدة األمم منظمة الذي أقرته للجميع»(١١٣)

تكاليفاً يتطلب ٢٠١٥م(١١٤)، عام يتعدى ال زمنياً سقفاً لبلوغه وحددت ٢٠٠٠م دكار عام

وموازناتها التعليمية. النامية البلدان قدرة ضخمة تفوق مالية

العالي للتعليم األجنبية التربوية اخلدمات تقدمي أن اخلبراء يرى املنطلق هذا من 

اجلامعيني الطالب من ٪٣٦ مثالً، الصني، ففي التربوي. للنهوض وسيلة أفضل تبقى

وجود أي مؤسسة إلى تفتقر كانت التي بولونيا، وفي اخلاص، القطاع في مسجلني

تستوعب  خاصة، ١٨٠ مؤسسة من لديها اليوم أكثر ١٩٩٨م، عام حتى خاصة تعليمية

البالد(٩٣). في ثلث الطالب نحو
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في التعليم اجنراف خشيتها من عاملية تعليمية هيئات تبدي اآلراء، لهذه وخالفاً

التعليم» «جتارة تسميه ما في ترى التي اليونسكو منظمة بينها من العوملة. لعبة

واالجتماعي(١١٥-١١٦)، األكادميي الصعيدين نتائج مدمرة على إلى يؤدي خطيراً انحرافاً

التعليم خصخصة أن على اجلامعيني لألساتذة البريطانية الرابطة تؤكد  حني في

البحث حرية  وتهدد  والدميوقراطية، اإلنسانية مضامينه  من التعليم تفرغ العالي

أن فيرى أوروبا، في للطالب الوطني أما االحتاد والفكرية(١٠٥). األدبية وامللكية األكادميي

وبالتالي أرباحها، زيادة إلى إال يؤدي ال التعليمية في اخلدمات التجارية املؤسسات حتكم

على هذا االعتقاد وينطبق سلعة(١١٧). إلى والتعليم مستهلك مجرد إلى الطالب حتويل

ليس العامة اخلدمة حلماية الدور األساسي ترى أن اجلامعية الكندية التي الروابط احتاد

التناقضات زيادة في  وال عليها، التضييق في وليس السوق، بقوى التعليم إحلاق في

االجتماعية(١١٨-١١٩).

أمراً عوملة التعليم باتت فيها العوملة، مبا أن املعرفة يؤكد مجتمعات تنامي ثم إن

مواطن اخللل، لتصحيح والسبل اآلليات إيجاد املتعذر من ليس ولكن منه. مفر ال واقعاً

التربويون واخلبراء  السياسيون املسؤولون فيها يشترك جهوداً جماعية يتطلب وهذا

املدني(٩٣). اتمع وشرائح والطالبية والهيئات األكادميية

دورته خالل العربية اجلامعات  احتاد  مجلس قرر الرسمي، العربي الصعيد وعلى

منظمة في احلرة التجارة اتفاقية «أثر عن ندوة عقد اجلزائر في والثالثني التاسعة

عجمان للعلوم جامعة في العربي»، الوطن في العالي التعليم على العاملية التجارة

العربية املؤسسات لرابطة التنفيذي املكتب مؤمتر بحث وكذلك والتكنولوجيا(١٢٠)؛

مؤمتر وعقد باجلرف، عجمان جامعة شبكة في  عقد الذي العالي، للتعليم اخلاصة

العالي»(١٢١). التعليم والعوملة على العاملية التجارة «أثر بعنوان

التجارة منظمة وقوانني اتفاقيات تأثير اإلصدار هذا يستعرض املنطلق، هذا من

وعلى عامة، بصفة العالي  التعليم على االتفاقية إلى اململكة وانضمام العاملية

اخلصوص. وجه على اململكة في التعليم العالي
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”الجاتس“ في العالي التعليم
االتفاقية وهدف التنظيمية ˚ البنية عامة ˚ نظرة

اخلدمات في التجارة التعليم   ˚ أوجه خدمات في والتجارة ˚ اجلاتس

التعليم خدمات ˚ أقسام
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نظرة عامة

في للتجارة العامة االتفاقية مبضمون حتيط التي والقانونية الفنية التعقيدات إن

من إجابات فيها يجد أن من أكثر بالتساؤالت عليها املطلع تغمر اخلدمات «اجلاتس»

تناولها عن ناجماً ذلك كان ورمبا تفسيرات، عدة يحتمل بنودها بعض إن بل واضحة،

العالي. التعليم مثل شائك بعضها عديدة لقضايا

≥```FÉ``≤``M

بعض يلي وفيما «اجلاتس»،  تاريخ في الهامة والقرارات التواريخ بعض (١) جدول يوضح

اجلاتس(٦٢): عن احلقائق

اآلن. حتى مستمرة زالت وما عام ١٩٩٥م؛ في اجلاتس نشأت  ˚

اخلدمات. في على التجارة احلواجز الدولية كل أو إزالة خفض هو اجلاتس هدف  ˚

احلرة. التجارة منظمة أعضاء كل تغطي دولية اتفاقية اجلاتس  ˚

في اخلدمات. خاصة بالتجارة األطراف متعددة اتفاقية أول اجلاتس  ˚

للخدمات. قطاع من ١٢ التعليم واحد   ˚

وكبار  والعالي، والثانوي، االبتدائي، هي:  التعليم، لقطاع أقسام هناك خمسة  ˚

املستمر. التعليم وخدمات السن،

واملاجستير  يعادله، ما (البكالوريوس أو مراحل ثالث العالي إلى التعليم يقسم  ˚

الثالثي. العالي يسمى أحياناً بالتعليم ولهذا والدكتوراه)،

.¢ùJÉ÷ÉH á°UÉN äGAGôLEGh ïjQGƒJ .(1) ∫hóL

ïjQÉ`à`dGAGô`````LE’Gº``«`∏`©àdÉH á``°UÉ`î`dG äÉ``¶``MÓ```ŸG

Ω1995
 ,¢ùJÉ÷G AÉ°ûfEG

¤hC’G äÉeGõàd’Gh

 ádhO 21 ,º«∏©à∏d äÉeGõàdG âeób (Ió`̀MGh ádhO ,»``HhQhC’G OÉ`̀–’G) :á`̀dhO 44

.
(122)

‹É©dG º«∏©àdG º¡JÉeGõàdG âæª°†J º¡æe

ájÉ¡f

Ω2001

äÉMGÎbG óYƒe

¢VhÉØàdG

 äÉMGÎbÉH âeó≤J ¿ÉHÉ«dG ,Góæ∏jRƒ«f ,É«dGÎ°SCG ,á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG :∫hO 4

.»ª«∏©àdG ´É£≤dG »`a IQÉéà∏d äÉeGõàd’ÉH ¢üàîj Éª«a kÉeƒªY É¡Øbƒe ¢Vô©J

±GÎY’Gh IOƒ÷G ÚeCÉJ á«ªgCG ≈∏Y ócCG å«M kÉeÉ“ kÉØ∏à ¿Éc ¿ÉHÉ«dG ìGÎbG

.ΩÉªàg’G øe ójõŸG ¤EG êÉà– áeÉg ÉjÉ°†≤c ó©H øY º«∏©àdGh ,äÓgDƒŸÉH
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ïjQÉ`à`dGAGô`````LE’Gº``«`∏`©àdÉH á``°UÉ`î`dG äÉ``¶``MÓ```ŸG

ƒ«fƒj

Ω2002

äÉÑ∏W πc óYƒe

¥Gƒ°SC’G ‘ ∫ƒNódG

á«ÑæLC’G

 ∫hGó``L äQó``°``UCG á«ŸÉ©dG IQÉ`̀é`̀à`̀dG áª¶æe ‘ kGƒ`̀°`̀†`̀Y  145  ø`̀e  §≤a á``̀dhO  34

‘ ¥ƒ°ùdG ∫ƒNód ádhóéŸG É¡JÉÑ∏W ô°ûf ádhód IQhô°†dG øe ¢ù«d .º¡JÉÑ∏£H

IóëàŸG äÉj’ƒdG ¿CG ±hô©ŸG øe íÑ°UCGh äÉHô°ùJ ∑Éæg ¿Éc ¬fCG ’EG .iôNCG ádhO

õLGƒ◊G ádGREÉH áÑdÉ£e ,iôNCG ∫hód äÉÑ∏£dG øe kGÒÑc kGQób âeób á«µjôeC’G

.ôªà°ùŸG º«∏©àdGh QÉÑµdG º«∏©Jh ‹É©dG º«∏©àdG äÉeóÿ ÈcCG ∫ƒNóH ìÉª°ù∏d

¢SQÉe

Ω2003

Ëó≤àd óYƒe ôNBG

Òaƒàd ∫hódG ¢VhôY

É¡bGƒ°SC’ ∫ƒNódG

á«∏ëŸG

 ,É«dGÎ°SCGh ,ÚàæLQC’G :É¡°VhôY §≤a ádhO 20 âeób ,Ω2003 ΩÉY πjôHCG ájÉ¡f ‘

,π«FGô°SEGh ,Góæ∏°ùjCGh ,„ƒ``c „ƒ``gh ,»```̀HhQhC’G OÉ``̀–’Gh ,Gó`̀æ`̀ch  ,øjôëÑdGh

ÉjQƒch ,…GƒLGQÉHh ,GóædƒHh ,ÉªæHh ,èjhÔdGh ,Góæ∏jRƒ«fh ,Úà°ùæàµdh ,¿ÉHÉ«dGh

¢ù«dh .…GƒLhQhCGh á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh ,¿Gƒ«Jh ,Gô°ùjƒ°Sh ,á«Hƒæ÷G

 äô°ûf á`̀dhO  20  øe 8 ¿CG ™`̀bGƒ`̀dG ‘h ,É¡°VhôY ô°ûf á`̀dhO …C’ …Qhô°†dG  øe

,Úà°ùæàµdh ,¿ÉHÉ«dGh ,»```HhQhC’G OÉ``–’Gh ,Góæch ,É«dGÎ°SCG :»`̀gh ,É¡°VhôY

.á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdGh ,èjhÔdGh ,Góæ∏jRƒ«fh

ôjÉæj

Ω2005

¢VhôY Ëó≤J

≈àM ∫hódG äÉÑ∏Wh

áMhódG ádƒL ájÉ¡f

ºàa ∫hó``dG ∫hGó``L ≈∏Y äÉÑ∏£dGh ¢Vhô©dG êGQOEG  ‘ ÒÑc  ÒNCÉJ  ∑Éæg  ¿É`̀c

‘ ¢VhÉØàdG á∏Môe ∫ÓN âeób ¢VhôY …CG ¿CG ßMÓŸG øeh .ïjQÉàdG ójó“

¢Vhô©dG êQóJ âbƒdG ∂dP ≈ah ,¢VhÉØàdG AÉ¡àfÉH áWhô°ûe âfÉc áMhódG ádƒL

.ádhódG äÉeGõàdG ∫hóL ≈∏Y IÒNC’G

بعض زالت وما الدولي، املستوى على تختبر ولم جديدة نسبياً اتفاقية ˚  اجلاتس

سبيل املثال، خاضعة للتعديل، على (Disciplines) والتخصصات (Articles) البنود

واللوائح ،(Subsidies) التابعة املؤسسات مع تتعامل التي التخصصات زالت ما

للتفاوض. موضع للخدمات احلكومة احمللية وحيازة

من لكل السوق بدخول  السماح  مدى لتقرير الصالحية لديها مبفردها الدول    ˚

أن مبدأ األسواق؛ غير كل الدخول في يشمل وهذا قد اخلدمات، قطاعات أقسام

واملعاملة السوق لدخول بالنسبة باملثل الدول كل معاملة يحتم دولة» «أفضل

االتفاقية. تغطيها اخلدمات التي كل في الوطنية

قدمت حيثما واحملليني، األجانب املوردين معاملة تتطلب الوطنية» ˚  «املعاملة

بها). مسموح االستثناءات (بعض معينة التزامات الدولة

التجارة حواجز حترير من ملزيد الضغوط ستتزايد التدريجي»، «التحرير نتيجة ملبدأ   ˚

تفاوض. جولة كل مع اخلدمات في
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á`«`£`¨`àdG

ثالثة أجزاء(٥٢): اخلدمات في للتجارة العامة االتفاقية تتضمن

العامة والقواعد واألسس االلتزامات إطار على يحتوي الذي هو الرئيس: ˚  النص

والتخصصات.

وترفق قطاع لكل محددة قيود وتتضمن احملددة، القطاعات قواعد تشمل املالحق:  ˚

االلتزامات. بجدول

بخصوص حدة على دولة لكل احملددة االلتزامات تسرد ˚  اجلداول الوطنية: وهي التي

ال التي األوجه إلى اإلشارة في ذلك مبا األجانب، للموردين احمللية أسواقها فتح

التمييز. عدم املفضلة» في «الدولة مبدأ مؤقتة بصورة الدول فيها تنفذ

á∏°†ØŸG ádhódG á∏eÉ©e

واحدة دولة تفضيل يعني في املعاملة حظوة األكثر أو الدولة املفضلة معاملة مدلول

قاعدة وفق املساواة قدم على التجارة في الشركاء معاملة عدم أدق مبعنى أو على اجلميع،

يلزمها أن خدمات قطاع أي املنافسة الدولية في فتح فإن للجاتس، ووفقاً التمييز. عدم

التجارة منظمة في بالعضوية تتمتع دولة أي من ملقدمي اخلدمات متساوية فرصاً متنح

التزمت قد املضيفة الدولة تكن لم  لو حتى املفعول سارية القاعدة وهذه العاملية.

العاملية. التجارة منظمة اتفاقيات األجنبية وفق للشركات أسواقها بفتح بالتحديد

بعض يوجد أنه  غير اخلدمات، كل على تنطبق املفضلة الدولة عدم قاعدة

اتفاقية مفعول سريان في بداية أنه بصورة مؤقتة؛ إذ املسموح بها اخلاصة االستثناءات

إما التجارة في وشركاء دول عدة بني قائمة للخدمات معاهدات كانت هناك اجلاتس

العاملية التجارة منظمة أعضاء ارتأى وبهذا  حتالفات.  على شكل أو ازدواجية بصورة

املعاملة إعطاء حق مواصلة حق أنفسهم فأعطوا مؤقتاً، تلك املفاضالت على اإلبقاء

من املفضلة» ملبدأ «الدولة استثناء برصد محددة خدمات في معينة لدول املفاضلة

دفعة ترصد االستثناءات فإن املفضلة، الدولة مبدأ األولية. وحلماية التزاماتهم ضمن
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مع سنوات، من عشر االستثناء أكثر يستمر ال وعادة إليها، يجوز اإلضافة وال واحدة

االستثناءات. تلك مراجعة مواصلة

á«æWƒdG á∏eÉ©ŸGh ¥ƒ°ùdG íàØH äÉeGõàd’G

يتأتى األسواق تلك انفتاح ومد محددة قطاعات في أسواقها بفتح الدولة التزام إن

وألي فتحت التي القطاعات ترصد جداول ضمن وتدرج االلتزامات للمفاوضات، نتيجة

هناك كانت ما إذا حتديد املثال، القطاعات (على سبيل في تلك االنفتاح سيكون مدى

كانت بعض إذا الوطنية، أي املعاملة على مفروضة حدود وأي األجنبية)، امللكية على قيود

احلكومة إذا التزمت مثالً، للشركات األجنبية. متنح ال احمللية للشركات املباحة احلقوق

ما فإذا األسواق؛ بفتح التزام فهذا احمللية، أسواقها للعمل في أجنبية لبنوك بالسماح

يعتبر فهذا األجنبية، للبنوك ستصدرها التي الرخص عدد على حداً وضعت احلكومة

بفتح فرع واحد للبنوك األجنبية احلكومة تلك سمحت ما فإذا األسواق. فتح على قيداً

الوطنية. ملبدأ املعاملة فهذا استثناء فروع، بفتح عدة احمللية للبنوك بينما صرحت

äGAÉæãà°S’Gh äÉeGõàd’G á«ªàM

التنفيذ حتمية االتفاقية على املوقعة الدول إلحدى بجالء املعرفة االلتزامات

خالل إال من تغيرها يجوز البضائع، ال على امللزمة التعريفات الدولة، مثل لتلك بالنسبة

صعوبات االلتزامات يشكل من التحلل كان وملا بالتغيير، املتأثرة الدول املباحثات مع

للمصدرين افتراضياً  مضمونة شروطاً تعتبر االلتزامات فإن االتفاقية، على خطيرة

األعمال. قطاع في للمستثمرين وكذلك للخدمات واملستوردين

يرغم ما  اجلاتس في هناك وليس االتفاقية، من مستقطعة  احلكومة  خدمات 

في تظهر ال «خصخصة» كلمة إن  بل اخلدمات، شركات خصخصة  على احلكومة

محرمة. اخلاصة االحتكارات أو احلكومة احتكارات تعتبر ال االتفاقية أن كما االتفاقية،

املتفائلني؛ بعض إلى جانب االتفاقية على البعض ثورة أو حتفظ في سبباً ذلك كان ورمبا

احلدود(١٢٣-١٣٦). الكبرى عبر الشركات لسيطرة احتكارية كآلية يراها البعض حيث
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الدول طرف من صريحة فهي التزامات االتفاقية، من املستقطعة أما االستثناءات

مجاالت في اخلدمات العامة بدعم لهم تسمح العاملية التجارة منظمة األعضاء في

التي اخلدمات على أنها االتفاقية تعرفها احلكومات وخدمات الرئيسة(٥٢). مسؤولياتهم

من اجلاتس، جلزاءات تتعرض اخلدمات ال تلك آخرين. موردين تنافس ال والتي جتارياً، ال تزود

الوطنية. املعاملة وال السوق فتح التزامات عليها تسري وال املفاوضات، تتضمنها وال

قطاعات جميع في االلتزام ليس عليهم أن األعضاء هو االلتزام، في اجلاتس وأسلوب

األجنبي التنافس مستوى على االلتزام ترفض أن حلكومة املمكن  فمن  اخلدمات،

وفي آخر. ألي سبب الرئيسة أو مهامها تعتبره من أنها معني، نتيجة بالنسبة لقطاع

تنظيم في تكون واضحة أن عليها ويصبح هينة، احلكومة التزامات تصبح احلالة هذه

األجانب(٥٢). املوردين متيز بني وأال ، القطاع هذا

á`«`aÉ``Ø`°ûdG

لالستعالم وحتديد مواقع واللوائح القوانني كل نشر احلكومات تطلب اجلاتس من

تلك استخدام األجنبية ميكن للحكومات والشركات احلكومي، بحيث النظام ضمن

الدول على أن كما قطاع للخدمات. أي اللوائح في معلومات عن على للحصول املواقع

لديها التي باخلدمات  اخلاصة  للوائح تعديالت بأية العاملية التجارة منظمة إخطار

بخصوصها(٥٢). محددة التزامات

í```FGƒ````∏dG

والتحكم اخلدمات  جتارة على للتأثير  املهمة الوسيلة هي احمللية اللوائح كانت ملا 

معقولة لوائح خالل من اخلدمات تنظم أن احلكومات من تتطلب فإن االتفاقية فيها،

أن اخلدمات على تؤثر إدارية قرارات اتخاذ عند وعلى احلكومات متحيزة. وغير وهادفة،

القضائي(٥٢). الس مثل القرارات، تلك ملراجعة السبل غير املتحيزة توفر

اللوائح أو التنظيمات  من  خدمات  أي  استثناء تتطلب  ال  اجلاتس إن الواقع، وفي

مستويات وضع في احلكومات حق على  يؤثر ال اخلدمات  بتحرير فااللتزام احلكومية،
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سياسي لهدف التنظيمية اللوائح إصدار أو األسعار أو األمان أو للجودة محددة

تطبق أن  فقط يعني قد املثال  سبيل على الوطنية باملعاملة فااللتزام لها. مالئم 

احلكومات إن على ثم املواطنني. على تسري التي اللوائح نفس املوردين األجانب على

ووضع واحملامني األطباء لتأهيل املتطلبات وضع في بحقها احلال بطبيعة حتتفظ أن

وصحته. لضمان أمان املستهلك املعايير

±Gô``à``Y’G

بعضها مبؤهالت االتفاقية تعترف أطراف أكثر، حكومتني أو بني اتفاقية عقد عند

اجلاتس تتطلب فإن لذا اخلدمات، مبوردى اخلاصة والشهادات التراخيص مثل البعض،

مبؤهالت فاالعتراف مشابهة، اتفاقيات للتفاوض على اآلخرين لألعضاء الفرصة إتاحة

كما املتخفية؛ من احلماية يكون لوناً أن يجوز وال حتيز، فيه يكون أال يجب األخرى الدول

االتفاقيات. تلك مبثل العاملية التجارة منظمة إحاطة يلزم

á«ŸÉ©dG äÓjƒëàdGh äÉYƒaóŸG

تقيد أال  فعليها األجنبية، للمنافسة اخلدمات قطاع بفتح  احلكومة قيام مبجرد 

الوحيد االستثناء القطاع. ذلك  في للخدمات بالدها كمدفوعات خارج النقود حتويل 

أن تكون القيود يجب تلك احلالة في وحتى املدفوعات؛ موازنة صعوبة حالة في يأتي

أخرى(٥٢). مالبسات أو ظروف ألية وخاضعة مؤقتة

»éjQóàdG QôëàdG

املفاوضات، التي  من أكبر قدراً تتطلب فاجلاتس فقط، البداية أورجواي جولة كانت

والهدف الدوحة، أجندة من جزءًا ذلك بعد أصبحت والتي ٢٠٠٠م، بدأت في عام

االلتزامات جداول في االلتزامات بزيادة مستوى قدماً التحرر بعملية  املضي هو

دولة(٥٢). لكل
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البضائع في العاملية متجانسة، فالتجارة كلها اخلدمات ليست أن على االتفاقية تنص

فأكثر اخلدمات في أما التجارة أخرى. إلى دولة من تنقل البضائع حيث نسبياً، سهل أمر

بصورة مختلفة خدماتها تقدم واحملاسبة والطيران، والبنوك، الهاتف، فشركات تنوعاً،

هذا التنوع. لتعكس اجلاتس مالحق جاءت ولهذا متاماً،

¢UÉî°TC’G á`côM

بهدف ما دولة في املؤقتة لإلقامة حقوق األفراد بشأن امللحق بالتفاوض هذا يختص

دائمة وظيفة أشخاص ينشدون على تنطبق ال االتفاقية على أن وتنص اخلدمات، توفير

دائمة. إقامة جنسية أو للحصول على يسعون أو

á`«`dÉ`ŸG äÉ`eó`î`dG

اخلاص امللحق فإن ولهذا االقتصادية كلها، الشؤون على البنوك في التقلبات تؤثر

من وللتأكد احلماية، إجراءات التخاذ واسعة مساحة احلكومات املالية مينح باخلدمات

واملدخرين، لألمانات واملودعني املستثمرين،  حماية مثل املالية، التعامالت استتباب

تقدمها اخلدمات التي االتفاقية من امللحق يستثني كما التأمني. بوالص وحاملي

البنوك املثال خدمات سبيل على املالي، سلطتها على النظام من كجزء احلكومات

املركزية(٥٢).

ä’É``°ü`J’G

أنه كما  االقتصادية، لألنشطة  متميز  قطاع دورين، فهو االتصاالت يلعب قطاع

وبهذا للنقد. التحويل اإللكتروني مثل أخرى، أنشطة اقتصادية في وسيلة للمعاونة

ملوردي العامة االتصال شبكات على الدخول حق بإعطاء يلزم احلكومات امللحق فإن هذا

متييز. دون األجانب اخلدمات
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من اجلوي  باملرور املتعلقة واألنشطة املرور  حقوق استثناء على امللحق هذا ينص 

أن امللحق ينص على أن غير الثنائية؛ االتفاقيات طريق عن يتم ذلك أن حيث اجلاتس،

خدمات النقل اجلوي، وتسويق وصيانتها، الطائرات إصالح خدمات على تنطبق اجلاتس

الطيران. حجز وخدمات

االتفاقية وهدف التنظيمية البنية

في العاملية التجارة تغطي اجلوانب  متعددة دولية اتفاقية أول هي اجلاتس إن

االتفاقيات كانت حيث قانونياً، املفعول السارية القوانني على وحتتوي اخلدمات، شؤون

التجارية. والبضائع العينية للمنتجات بالتحديد موجهة السابقة

 Uruguay) األورجواي جولة في اخلدمات في التجارة بشأن املفاوضات أجريت وقد

التجارة منظمة عليها تـشرف أن على ١٩٩٥م، عام فعالياتها واكتسبت (Round

اتصة الوحيدة العاملية املنظمة  وهي ،World Trade Organization (WTO) العاملية

بني عليها التفاوض يتم والتي األمم، بني للتجارة الدولية والقوانني القواعد بوضع

إلى يحال ثم عليه غالبية األعضاء يوقع معني التفاق التوصل وعند الدول األعضاء،

.(٦٢ عليه(٥٢-٥٥؛ للتصديق الدول برملانات

يلزمها العاملية  التجارة  منظمة  لعضوية السعودية العربية  اململكة  وانضمام

لتفسير املستقبلية املفاوضات في الدخول في احلق يعطيها كما اجلاتس، باتفاقية

زالت ما وأن االتفاقية خاصة قدمية، أو تعديل بنود جديدة بنود إصدار أو االتفاقية بنود

أن الدولية، الساحة من وزن على للمملكة ملا املتوقع، ومن مكتملة. بدايتها وغير في

املباشرة التفسيرات تأثيرها على جانب إلى لالتفاقية، شرعية أوسع دخولها يضفي

األعضاء(١٣٧). الدول املشتركة مع مصاحلها يفيد مبا االتفاقية لبنود
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التعليم خدمات في والتجارة اجلاتس

التعليم(١١٢): خدمات في والتجارة اجلاتس عن األساسية احلقائق بعض فيما يلي

سلسة وليست مكتملة، ليست فإنها وبهذا اإلعداد، مراحل في جديدة ˚  اتفاقية

من تشكيلة معقدة على حتتوي أنها كما عليها، للمطلع التناول سهلة وغير

خلفيات وفق  رسمت  ،(à la carte) لالختيار قائمة صورة في  العامة االلتزامات

الدولية استقاللية الكيانات من مكتسبة مناعة مع عاملية شبه تغطية حملاولة

التجاري. التحرر أمور في

إساءة إلى بسهولة املتغيرة الهندسية والتشكيلة والتعقيد احلداثة أدت   ˚

التفسير. في التجاوز أو التفسير

اجلاتس، عليه  هي ما مثل املرونة، من بدرجة عادة التجارية االتفاقات  تأتي ˚  ال

قابلية األوروجواي) جولة  تضامنات كل (من االتفاقيات أكثر هي فاالتفاقية

باجلاتس متعلقة قضية من ما أنه  حقيقة ذلك  على يشهد كما للتطوير،

قبيل التطبيقات جتاه النامية الدول أبدتها التي قائمة التحفظات ظهرت على

املرونة يكاد أن غير الدوحة. في العاملية ملنظمة التجارة الوزاري االجتماع وخالل

من قضايا. فيما تغطيه عاملية شبه االتفاقية أن تكون في الطمع يطمسها

صالحياتها»، ضمن احلكومة توفرها التي عبارة «اخلدمات أن اجلاتس أدرك مفاوضو  ˚

موردين مع بالتنافس  أو جتاري أساس على تقدم ال التي اخلدمات تعني والتي

بصفة  تعريفها  ميكن  ربحي غير أساس على املقدمة األنشطة مثل آخرين، 

العامة اجلهات أن والتعليمية؛ غير الصحية اخلدمات أنها تشمل على فضفاضة

كما أخر، إلى قطاع ومن أخرى دولة إلى وتختلف من ضبابية، بطبيعتها واخلاصة

والتقنية. وقد السياسية والديناميكية السوق تطورات مع للتغير أنها معرضة

املشار العامة  اخلدمات استثناءات مدى توضح أال اآلن حتى احلكومات اختارت

من االنطباع حتت جنيف سيكون املفاوضني في من أن أياً غير اجلاتس. في إليها
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خارج االلزامي أو األساسي بالتعليم يسمى ما أو والثانوي، االبتدائي أن التعليم

اجلاتس. طائلة

التعليم  خدمات أن احلكومية من العالقات مستوى على شائع مفهوم هناك  ˚

مستثناة جتاري غير أساس على اخلاص بالقطاع التعليم املزودة العام وخدمات

املتعلق العام الدعم ذلك  في مبا احلكومية،  اإلجراءات وكذلك كل اجلاتس،  من

محاولة الالزم من كان إذا عما ما زالت متباينة اآلراء اخلدمات. غير أن تلك بتقدمي

منظمة أعضاء يدركه عما اجلارية، املفاوضات ضمن الوضوح، من مزيد  توفير

منطلق سلطتها. احلكومة من توفرها التي اخلدمات عن العاملية التجارة

ما أنه اجلاتس، غير بتغطية التزاماً األقل القطاعات ضمن التعليم ˚  تعتبر خدمات

العاملية قد التجارة أعضاء منظمة بعض أن احلد إلى االلتباس من درجة هناك زال

االستثناءات سلطة اجلاتس، رغم األساسية حتت التعليم بخدمات التزامات أدرجوا

على دليل أنها على اجلاتس معارضو  يراها االلتزامات تلك إليها مسبقاً. املشار

هناك بأن التوقع إلى يؤدي مما العملي، الواقع في العامة استثناءات اخلدمات غياب

القطاع(١٣٨-١٤٨). على هذا اجلاتس تطلقها أن بصدد منافسة قوى

أعضاء  بها يحتفظ التي املرونة وسياسة اجلاتس، عمل كيفية  وضوح  مع  ˚

إذا ما من إدراك املزيد في للراغبني املركزي التحدي العاملية، فإن التجارة منظمة

النمو على سيؤثر ومداها وكيفيتها احلالية اخلدمات مجموعة كانت مفاوضات

التعليم. في خدمات واالستثمار احلدود عبر السريع للتجارة

التحرر التزامات من ضعيفة أولية حصيلة خلفيات على اجلارية املفاوضات ˚  حتدث

والسياسي، التنظيمي احلذر من خضم في  تتواصل أنها كما القطاع، لهذا

املضمار احتادات ذلك تنشط في حيث اجلاتس، ضد حمالت متنامية وسط وفي

والتنمية التضامن منظمة دول في خاصة التعليم، مجال في العام القطاع

العوملة. مناهضة بحركة املتأثرين الطلبة إلى جانب ،(OECD) االقتصادية

٢٤



٢٥

س"
ي " الـجـــــات

يفـ
م الـعــالــ

ل . .التعـــلـيــ
لاألو

صـ
الفـ

التجارة في العقد املاضي منواً واضحاً شهد دؤوبة حيث حركة في التعليم قطاع إن

التدريب مجاالت  وفي الثالثي املستوى على خاصة التعليم، خدمات في العاملية

الترتيبات من تشكيلة تتضمن  والتي التوريد، سبل كل  تغطي التي املتخصص

طرف كل كان (سواء التنوع من كبيرة درجة على وخاصة عامة أطراف املؤسساتية بني

أو النامية. املتقدمة الدول في سواء الطرفني) من مبفرده أو مبزيج

وابتكاري ومتشعب كبير التعليم خدمات جتارة سوق أن حقيقة (١) جدول يعرض

اعتبارات كبرى اتمعات تضع طاملا النمو وحتماً سيواصل بسرعة مدهشة، وينمو

األفراد واتمعات لتجهيز وكوسيلة للتنمية كمورد البشري املال تعزيز رأس على قائمة

والتكيف معها االقتصادي االندماج عن الناجمة املتطلبات ملواجهة أفضل، بصورة

لضبط الزماً أصبح عنصراً رئيساً ورمبا شذب املهارات مواصلة أن كما منها. واالستفادة

واملنتجات. العمالة أسواق

عن تامة باستقاللية حتدث كانت   (٢) جدول في املوضحة  التغيرات فإن كذلك، 

املستقبل في احلالة هذه تتغير املتوقع أن من وليس العاملية، التجارة منظمة تطورات

في اجلارية مصاحباً للتغيرات نافعاً ومكمالً تلعب دوراً للجاتس أن ميكن وبينما القريب.

في (ولكن عليها والدميومة املصداقية أكبر من درجة وإضفاء التعليم، قطاع سياسة

فإنه الدور)، هذا في به اجلاتس تكليف العاملية التجارة أعضاء منظمة يرغب ما حدود

الرئيسة االعتبارات حتى واحداً من أو الدافعة اجلاتس القوة تصبح أن املرجح من ليس

العديد لعالج املناسبة البيئة يوفر رمبا ال التجارة سياسة إطار ألن وذلك التغيرات، لهذه

التعليم(١١٢). خدمات من عوملة حتد قد التي العوامل من

اخلدمات في التجارة أوجه

العاملي، النطاق التداول على فيها يتم التي اخلدمات كل اجلاتس اتفاقية تغطي

أربعة تعرف أنها كما إلخ. .. املهنية، واخلدمات والسياحة، واالتصاالت، البنوك،  مثل:
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موضحة وهي اخلدمات، لتجارة التوريد بأوجه وتعرف اخلدمات في التجاري للتداول سبل

اجلاتس. في اخلدمات قطاعات كل على وتنطبق (٣) جدول في

قطاع على وتطبيقاتها األوجه،  لكل العمومية التعريفات (٤) جدول ويرصد

«تعليم التعبير أن مع مالحظة والطلب، العرض حجم سوق وتعليقات عن التعليم،

.(٦٢ للتداول(٥٤؛ أوجه على األربعة ينطبق حدود» بال

التعليم خدمات أقسام

األمم تصنيفة على  قائمة اخلدمات، من فئات خمسة إلى التعليم جتارة تنقسم

كما يظهر ،Central Product Classification (CPC) للمنتجات الرئيسة املؤقتة املتحدة

والتعليم الكبار العالي، وتعليم التعليم حيث األصناف الثالثة للتعليم: ، (٥) جدول في

صنف(٥٧). كل األربعة تطبق على واألوجه بالدراسة، نتوجه إليها التي هي املستمر

احلاضر، الوقت في الراهن الوضع تعكس ال التصنيفة، إلنها لهذه انتقادات عدة هناك

باستخدام التوريد أساليب في إلى جانب وجود بدائل تقليديني، غير يوجد موردين حيث

وبهذا املتحدة، األمم تصنيفة وفق مالحق إضافة الدول أن بإمكان احلديثة؛ غير التقنيات

من التصنيف(٦٢). هذه الطريقة أن يكونوا محصورين في من الضروري فليس

.äÉeóÿG IQÉŒ ójQƒJ ¬LhCG .(2 ) ∫hóL

∫hC’G ¬LƒdGOhó◊G ÈY ójQƒJ.(á«dhódG ∞JÉ¡dG äÉŸÉµe πãe) iôNC’ ádhO ÉgôaƒJ »àdG äÉeóÿG

ÊÉãdG ¬LƒdGêQÉÿG ‘ ∑Ó¡à°S’G
äÉeóÿG øe ¿hó«Øà°ùj øjòdG Ée ádhO ‘ äÉ°ù°SDƒŸG hCG  ¿ƒµ∏¡à°ùŸG

.iôNCG ádhO »`a

ådÉãdG ¬LƒdG…QÉéàdG OƒLƒdG
 äÉeóÿG Ëó≤àd ´hôa hCG É¡d á©HÉJ ácô°T AÉ°ûfEÉH á«ÑæLCG ácô°T ΩÉ«b

.iôNCG ádhO »`a

™HGôdG ¬LƒdG¢UÉî°TC’G OƒLh.iôNCG ádhO ‘ äÉeóN Òaƒàd º¡æWh øe ¿hôaÉ°ùj OGôaCG
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.ÖjQóàdGh ájƒfÉãdG Ö≤Y º«∏©à∏d OóL ¿hOhõe .(3) ∫hóL

äÉ``Ñ«`≤`©Jh ä’É```M á``∏``ã``eCG í``«``°Vƒ``J OQƒ``ŸG ´ƒ``f

k’ƒ°üa Ωó≤J á«µjôeC’G äÉ©eÉ÷G øe %42  -

∫ƒ°ü◊G  Égó©H øµÁ äÉcô°û∏d á«°SGQO

.á«ÁOÉcCG á°ù°SDƒe øe áLQO ≈∏Y

 á°UÉN ádÉchh ácô°T 1700 :âaƒ°Shôµ«e  -

(Ióªà©ŸG »æØdG º«∏©àdG õcGôe) ÖjQóà∏d

Ú`̀°`̀ü`̀Nô`̀e Ú```̀HQó```̀e Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀J ,kÉ``̀«``̀ŸÉ``̀Y

âaƒ°Shôµ«e èeÉfôH ≥ah âaƒ°Shôµ«Ã

.º«∏©à∏d »ª°SôdG

∂jÎµdEG ∫GÔL -

’hQƒJƒe á©eÉL -

ø````̀°````̀S  äÉ`````````````̀eó`````````````̀N  -

õ``̀ª``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ «``̀ °``̀ Shô``̀µ``̀ «``̀e

á«ª«∏©àdG

»æØdG º«∏©àdG õ`̀cGô`̀e  -

âaƒ°Shôµ«Ÿ Ióªà©ŸG

 á«ŸÉY äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀d  ´hô```̀a  -

É¡«a Ú∏eÉ©dG  ÜQó``̀J

É`̀ª`̀c ,⁄É``````©``````dG ∫ƒ``````̀M

‘ Ú```̀Ñ```̀ZGô```̀dG ÜQó``````̀J

.IÉ«◊G ióe º«∏©J

kÉfÉ«MCGh øFÉHRh øjOQƒe  -

.äÉLQO ¿ƒëæÁ

ÖjQóJ

äÉcô°ûdG

:º∏©à∏d ¿ÉØ∏°S

.≈µjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏e 484^8 óFÉ©dG -

IRÉ«M »g ¿ÉØ∏°ùd á«ŸÉ©dG á«é«JGÎ°S’G -

ó©H º«∏©à∏d á`̀ahô`̀©`̀e á°UÉN  äÉ°ù°SDƒe

É`̀«`̀fÉ`̀Ñ`̀°`̀SCGh »`̀∏`̀«`̀°`̀û`̀Jh ∂`̀«`̀°`̀ù`̀µ`̀ŸG) …ƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG

.(Gô°ùjƒ°Sh É°ùfôah

.⁄É©dG ‘ äGQÉÑàN’G ‘ (1) ºbQ  -

.⁄É©dG »`a äÉ¨∏dG º«∏©J ‘ (2) ºbQ -

ƒdƒHCG áYƒª› -

¿ÉØ∏«°S º«∏©J º¶f -

…Gôa …O -

∫É``̀ª``̀YCG ¢``ù``°``SCG Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀J

,É``¡``JÉ``«``∏``ª``Y  ‘  á````̀eRÉ````̀M

ø`̀FÉ`̀HR ±Gó`̀¡`̀à`̀ °`̀SG :π``ã``e

,(ø`̀jó`̀°`̀TGô`̀dG) ø`̀jOó`̀

º«∏©J äÉéàæe êÉ`̀à`̀fEG  hCG

.IOhóh IóMƒe

äÉ°ù°SDƒe

á«ëHQ

 á``«``æ``Wƒ``dG á```̀©```̀eÉ```̀÷G   -

(¿ÉØ∏°S) á«æ≤à∏d

º«∏©à∏d É«dGÎ°SCG ádÉch -

ìƒàØŸG

≈∏Y ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ŸG  ∫ƒ``̀Nó``̀dG  -

¢û«÷G á©eÉL

á`̀©`̀eÉ`̀L äÉ```̀eó```̀N Ωó```̀≤```̀J

ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SÉ``̀H á``̀jó``̀«``̀∏``̀≤``̀J

äÉ````̀eƒ````̀∏````̀©````̀ŸG äÉ````̀«````̀æ````̀≤````̀J

.ä’É°üJ’Gh

äÉ©eÉL

á«°VGÎaG

ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉ«æ≤J ΩGóîà°SG IOÉjR

º«∏©J è`̀eGô`̀H AÉ`̀°`̀û`̀fEGh ,IQGOE’Gh  ,º«∏©àdG  ‘

.á«ÑæLCG ∫hO ‘ ´hôa ÖfÉL ¤EG ÊhÎµdEG

¢````̀TÉ````̀fƒ````̀e  á`````̀©`````̀eÉ`````̀L  - 

á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀ŸG á`̀©`̀eÉ`̀÷G -

(IóëàŸG áµ∏ªŸG)

äÉ©eÉL

ájó«∏≤J

(á«ëHQ ÒZ)

íæ“ :(á``©``eÉ``÷G á`̀«`̀∏`̀c) ó``f’Ò``e á`̀©`̀eÉ`̀L

á«≤«≤M ∫ƒ°üa ‘ ,Ú∏eÉ©dG QÉÑµ∏d äÉ`̀LQO

.ó©H øY º«∏©àdÉH hCG

 á«∏c :∑Qƒjƒ«f á©eÉL -

á```̀°```̀SGQó```̀dG á``̀∏``̀ °``̀UGƒ``̀e

á«æ¡ŸG á°SGQódGh

πfQƒµjEG -

 äÉ```̀©```̀eÉ```̀÷G  ¢```ù```aÉ```æ```J  -

á``````````̀«``````````̀°``````````̀VGÎ``````````̀a’G

á«ëHôdGh

™e πª©∏d É¡à£°ûfCG øe -

.ø°ùdG QÉÑc

óYGƒ°S

á«ëHQ

äÉ©eÉ÷

ájó«∏≤J

 ≈∏Y õcôJ Iô°TÉÑe á©eÉL :∫ÉHƒ∏L  21 ƒ`̀j

‘ ∫É`̀ª`̀YC’G ∫É`̀› ‘ ‹É`̀©`̀dG º«∏©àdG  ´É£b

§£N ™e ,„ƒc „ƒgh Éjõ«dÉeh IQƒaÉ¨æ°S

Ú°üdGh É«≤jôaCG ‘ kÉHÓW ±ó¡à°ùJ ™°Sƒà∏d

.á«æ«JÓdG ÉµjôeCGh

21 ¢SÉà«°SôØ«fƒj  -

á`̀°`̀SQó`̀e) É`̀Ñ`̀eEG º`̀«`̀jô`̀J  -

,OÉ``̀ °``̀ü``̀à``̀bÓ``̀d ¿ó````̀æ````̀d

,∑Qƒ`̀jƒ`̀«`̀f ‘ ¿Î`̀°`̀Sh

.(¢ùjQÉH ‘ ∂«gh

áeÉY ™e á°UÉN -

á°UÉN ™e á°UÉN -

áeÉY ™e áeÉY -

äÉcGô°T

٢٧
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.ójQƒàdG ¬LhCG .(4) ∫hóL

™bƒàŸG ¥ƒ°ùdGh ºé◊G ‹É©dG º«∏©àdG øe ∫Éãe Ò°ùØJ ójQƒàdG ¬Lh

∫Ó``N ø```e ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀J ¿CG  ™``̀bƒ``̀à``̀ŸG  ø```e

ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ŸG äÉ«æ≤J ∞«XƒJ

.âfÎfE’G á°UÉN

.ó©H øY º«∏©àdG -

.ÊhÎµdE’G º∏©àdG -

.á«°VGÎa’G äÉ©eÉ÷G -

iôŒ å«M ,áeóÿG ÒaƒJ

.Ohó◊G ÈY áeóÿG

ÈY ójQƒàdG

Ohó◊G

‘ á«dhódG ¥ƒ°ù∏d áëjô°T ÈcCG πãÁ

.º«∏©àdG äÉeóN

¿ƒ`̀ã`̀©`̀à`̀Ñ`̀j ø```jò```dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG

.á°SGQó∏d iôNCG ádhód

øª°†àj ,á``̀eó``̀ÿG  Ò``aƒ``J

¤EG  ∂∏¡à°ùŸG ∫É≤àfG  ácôM

.IOQƒŸG ádhódG

∑Ó¡à°S’G

êQÉÿG ‘

ƒªæd πÑ≤à°ùeh á«eÉf áÑZQ  ∑Éæg  -

.ôgÉH

™°†j ¿CG hóÑj å«M , k’ó``̀L  Ì``̀cC’G  -

.»ÑæLC’G QÉªãà°SÓd óYGƒ≤dG

á``̀©``̀eÉ``̀÷ »```̀∏```̀ ´ô```````̀a  -

.Ió«©H

ácGô°ûdGh ΩDhGƒàdG äÉÑ«JôJ -

äÉ°ù°SDƒe ™`̀e π`̀«`̀cƒ`̀à`̀dGh

.á«∏

hCG Å`̀°`̀û`̀æ`̀j á``̀eó``̀ÿG ô``̀aƒ``̀e

‘ á``̀jQÉ``̀Œ ≥``̀aGô``̀e ó``̀Lƒ``̀j

øe ø`̀µ`̀ª`̀à`̀«`̀d iô````̀NCG á````dhO

.äÉeóÿG π«°UƒJ

OƒLƒdG

…QÉéàdG

™e kÉ`̀jƒ`̀b kÉ`̀bƒ`̀°`̀S ¿ƒ`̀µ`̀j ¿CG ™`̀bƒ`̀à`̀ŸG ø`̀e

.Ú«æ¡ŸG π≤æJ ácôM ≈∏Y õ«cÎdG

¿ƒãMÉHh ¿ƒ°SQóeh IòJÉ°SCG

.êQÉÿG ‘ ¿ƒ∏ª©j

¿hô``̀aÉ``̀ °``̀ù``̀ŸG ¢```̀UÉ```̀î```̀°```̀TC’G

áàbDƒe IQƒ°üH iôNCG ádhód

.áeóÿG Òaƒàd

OƒLh

¢UÉî°TC’G

Ú«©«Ñ£dG

.º«∏©àdG äÉeóN ∞«æ°üJ ΩÉ¶f .(5) ∫hóL

äÉ¶MÓe ∞æ°U πc øª°V á«ª«∏©J á£°ûfCG
áeóN ∞æ°U

º«∏©àdG

º«∏©àdG äÉeóNh ,∫ÉØWC’G ,á°VhôdGh á°SQóŸG πÑb  -

.iôNC’G »FGóàH’G

.πØ£dG ájÉYQ äÉeóN »£¨J ’ -

»FGóàH’G º«∏©àdG

(CPC 921)

.ΩÉ©dG ‹É©dG …ƒfÉãdG º«∏©àdG -

.»æ¡ŸGh »æØdG …ƒfÉãdG -

äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G ihò````̀d »``∏``«``gCÉ``à``dGh »`̀æ`̀Ø`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG -

.á°UÉÿG

…ƒfÉãdG º«∏©àdG

(CPC 922)

 ¿ƒæØdGh ,∫É``̀ª``̀YC’G)  º«∏©àdG  ´Gƒ```̀fCG  -

Ò`̀Z (ï```````̀dEG .. ,Ωƒ````∏````©````dGh  ,Iô```````̀◊G

.IOó

 ÖjQóàdG èeGôH πc ¿CG ¢VÎØŸG øe  -

á`̀jƒ`̀fÉ`̀ã`̀dG á``̀°``̀SGQó``̀dG ó`̀©`̀H º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh

.IÉ£¨e

Ö≤Y »`̀æ`̀¡`̀ŸG π``̀«``̀gCÉ``̀à``̀dGh »`̀æ`̀Ø`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ``̀eó``̀N -

.ájƒfÉãdG

áLQO ¤EG Oƒ≤J »àdG iôNC’G ‹É©dG º«∏©àdG äÉeóN -

.É¡ÄaÉµj Ée hCG á«©eÉL

‹É©dG º«∏©àdG

(CPC 923)

.OÉà©ŸG »°SGQódG ΩÉ¶ædG êQÉN QÉÑµdG º«∏©J »£¨j QÉÑµdG º«∏©J

(CPC 924)

¬«£¨j ÉŸ áÑ°ùædÉH ∞«æ°üJ ¤EG êÉàëj

øY √õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀d á`̀≤`̀jô`̀Wh ∞`̀æ`̀°`̀ü`̀dG Gò``̀g

äÉeóN πg :Óãe ;iôNC’G ±Éæ°UC’G

IƒYO äÉeóNh ,á¨∏dGh º«∏©àdG QÉÑàNG

º««≤J  äÉ``eó``Nh ΩÉ`̀ª`̀°`̀†`̀fÓ`̀d  áÑ∏£dG

?IÉ£¨e IOƒ÷G

.áØæ°üŸG ÒZ iôNC’G º«∏©àdG äÉeóN πc »£¨j -

.¬«aÎdG QƒeCÉH π°üàŸG º«∏©àdG äÉeóN øª°†àj ’ -

ôªà°ùŸG º«∏©àdG

(CPC 929)
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لالثـانـ
صـ

الفـ
العالي التعليم على التأثير

العالي التعليم حول وقضايا ˚ أسئلة خالفية وقواعدها للجاتس الرئيسة ˚ العناصر

الدول ˚ التزامات الراهن ˚ الوضع كتجارة العالي التعليم ˚ خصائص

العالي التعليم ˚ قضايا ˚ احلواجز
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٣١

ي
مالـعـــالــ

ىالتــعـــلــيــ
ي..الـتـأثــــير عـل

لالثـانـ
صـ

الفـ

وقواعدها الرئيسة للجاتس العناصر

كل على التي تسري العامة االلتزامات من عدد على للجاتس العام يحتوي اإلطار

قطاعات إلى التزاماً حددت قد  الدولة كانت إذا عما النظر  بصرف التجارة، خدمات

قاعدة الدولة املفضلة(٦٢). تسري حيث مشروطة، غير التزامات تسمى ال، و أم بعينها

اخلدمات تلك الوطني جدوله يدرج في أن العاملية التجارة منظمة كل عضو في على

اخلدمات قطاعات من أيٍ إلى اختيار باإلضافة األجانب. أن يفتحها للموردين يريد التي

انفتاح السوق خالل حتديد مستوى من االلتزام حتديد مدى دولة كل وعلى بها، سيلتزم

للجاتس الرئيسة العناصر ،(٦) جدول وفي بها. تتكفل التي الوطنية ودرجة املعاملة

لها(١٤٩). مقتضب تفسير مع

العالي التعليم حول وقضايا أسئلة خالفية

مطلقة بحرية تقرر الدول ألن نظراً طوعية، اتفاقية أنها على اجلاتس  توصف 

إعداد خالل من يتم  وهذا اجلاتس، قواعد  حتت وضعها على توافق التي القطاعات 

«عرض وطلب». التي تتضمن خالل جوالت التفاوض ومن الوطنية، اجلداول أو القوائم

وباألخص طبيعتها التطوعية، حول شكوكاً تثير التي االتفاقية أوجه بعض هناك لكن

.(٦١)(٦) جدول في املدرجة األخرى الضمنية والعناصر في التحرير التدرج أجندة

املتعلقة  اإلجراءات كل على تطبق االتفاقية فإن الدولية، التجارة ملنظمة ووفقاً

غير احلكومية؛ السلطة ممارسة من خالل تقدم اخلدمات التي تلك عدا فيما باخلدمات،

مستثنياً التعليم العالي أن اجلاتس يرون مؤيدو فإن واضح. وبهذا غير االستثناء هذا أن

بينما املتشائمون يشككون جانبها، من ومدعوماً احلكومة طرف من مقدماً كان إذا

املفصل له(١٥٠-١٥٦). من التحليل باملزيد ويطالبون البند لهذا العام التفسير في

٣١
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.¢ùJÉ÷G ô°UÉæY .(6) ∫hóL

É```jÉ````°†``≤dG äÉ````≤`«Ñ£àdG ô```«``°ù``ØàdG ô°UÉæ©dG

∫ƒ````M ∫ó```````̀L ∑É`````æ`````g

ìÓ```̀£```̀°```̀U’G »```̀æ```̀©```̀e

á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀Ã" ¢```̀UÉ```̀ÿG

."á«eƒµ◊G á£∏°ùdG

äÉ`̀eó`̀ÿG π`̀c ≈`̀∏`̀Y ≥Ñ£J

:øjAÉæãà°SÉH

iODƒ``̀J »`̀à`̀dG äÉ``̀eó``̀ÿG  -

á`̀eƒ`̀µ`̀◊G ΩÉ``̀«``̀b ø`̀ª`̀°`̀V

.É¡à£∏°S á°SQÉªÃ

.ájƒ÷G QhôŸG ¥ƒ≤M  -

á`̀«`̀ŸÉ`̀©`̀dG IQÉ`̀é`̀à`̀∏`̀d á``Mhô``£``ŸG äÉ``̀eó``̀ÿG π``̀c

 πãe ,áØ∏àîŸG  äÉeóî∏d ´É£b 12 `H IÉ£¨e

á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh á``̀«``̀dÉ``̀ŸGh äÓ``̀°``̀UGƒ``̀ŸGh º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

.äGAÉ°ûfE’Gh áë°üdGh

á«£¨àdG

≈∏Y ≥Ñ£J áeÉY áeƒ¶æe

.äÉYÉ£≤dG πc

ø`̀e äÉ``̀ °``̀SQÉ``̀ª``̀ŸGh í```̀FGƒ```̀∏```̀dGh Ú``̀fGƒ``̀≤``̀dG π```̀c

»àdG á«æWƒdGh á«ª«∏bE’Gh á«∏ëŸG äÉeƒµ◊G

.IQÉéàdG ≈∏Y ôKDƒJ ¿CG øµÁ

äGAGôLE’G

¤EG  √É````̀Ñ````̀à````̀f’G  Ωõ```̀ ∏```̀j

“ádhO  π°†aCG”
äÉ`̀YÉ`̀£`̀b π``̀c ≈`̀∏`̀Y ≥`̀Ñ`̀£`̀J

ô¶ædG ±ô`̀°`̀ü`̀H  äÉ``̀eó``̀ÿG

ΩGõ````̀à````̀d’G ¿É`````̀c  GPEG  É```ª```Y

.’ ΩCG k’hó›

‘ á`̀Whô`̀°`̀û`̀e Ò``̀Z äÉ``̀eGõ``̀à``̀dG á``̀©``̀HQCG ∑É``æ``g

:¢ùJÉ÷G

∫hódG π°†aCG  -

á«aÉØ°ûdG -

äÉaÓÿG ¢†a -

äGQÉµàM’G -

äÉeGõàdG

ÒZ hCG áeÉY

áWhô°ûe

π`̀°`̀†`̀aCG” í`̀∏`̀£`̀°`̀ü`̀e -

ä’ƒdóe ¬d “á`̀dhO

»`̀à`̀dG ∫hó`````̀dG ∂`̀∏`̀à`̀d

IQÉ````̀Œ ‘ π``¨``à``°``û``J

, º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ``̀eó``̀N

¥ƒ°S  âëàa  »`̀à`̀dGh

ø`̀jOQƒ`̀ª`̀∏`̀d  º«∏©àdG

.ÖfÉLC’G

π`̀°`̀†`̀aCG” í`̀∏`̀£`̀°`̀ü`̀e -

øY ∞∏àîj “á```̀dhO

á∏eÉ©ŸG” í∏£°üe

.“á«æWƒdG

≈`̀à`̀M ≥`̀Ñ`̀£`̀j  ¿CG  ø``̀µ``̀Á

Ωó≤J  ⁄ á``dhó``dG ¿CG  ƒ`̀d

íàØd Oó``̀ ΩGõ``̀à``̀dG  …CG

.Ö```fÉ```LCÓ```d É```̀¡```̀bGƒ```̀°```̀SCG

ô°ûY Ió`̀Ÿ äGAÉæãà°S’Gh

.É¡H ìô°üe äGƒæ°S

πµd á∏KÉªàeh ájhÉ°ùàŸG á∏eÉ©ŸG Ö∏£àJ

.ÖfÉLC’G ÚjQÉéàdG AÉcô°ûdG

AÉcô°T á∏eÉ©e »æ©J ∫hó`̀dG π°†aCG á∏eÉ©e

ádhO ¿CG ƒd ¢ùJÉ÷G »Øa ,…hÉ°ùàdÉH IQÉéàdG

Öéj Ú©e ´É£b ‘ »ÑæLCG ¢ùaÉæŸ âëª°S

IQÉéàdG áª¶æe AÉ°†YCG πc íª°ùJ ¿CG É¡«∏Y

.´É£≤dG  ∂`̀dP  ‘ ájhÉ°ùàe  kÉ°Uôa á«ŸÉ©dG

.∫OÉÑàŸG AÉ°übE’G ä’ÉM ≈∏Y ≥Ñ£æj Gògh

CÉ°ûfCG kÉ«ÑæLCG kGOQƒe ¿CG ƒd ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a

zCG{  ádhódG  ≈∏©a zCG{ ádhO ‘ á©eÉ÷ kÉYôa

IQÉ`̀é`̀à`̀dG áª¶æe AÉ`̀°`̀†`̀YCG  π`̀µ`̀d  ìô`̀°`̀ü`̀J  ¿CG

¿CG ƒd hCG ;á∏eÉ©ŸG hCG á°UôØdG ¢ùØæH á«ŸÉ©dG

øe zÜ{ á`̀dhO ≈æãà°ùJ ¿CG äQÉàNG zCG{  á`̀dhO

πc AÉæãà°SG É¡«∏©a áæ«©e á`̀eó`̀N  Ëó`̀≤`̀J

∂∏J ø`̀e á«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe  AÉ°†YCG

.äÉeóÿG

á∏eÉ©e

∫hódG π°†aCG

¢ùJÉ÷G ƒ`̀ª`̀YGO  iô``̀j

±Gó````````````````````̀gC’G ¿CÉ`````````````````̀H

…C’ º«∏©à∏d á«æWƒdG

Ó`̀µ`̀H á``̀«``̀ª``̀ á```````̀dhO

.ÚeGõàd’G

≈```̀∏```̀Y §```````̀≤```````̀a ≥``````̀Ñ``````̀£``````̀J

‘ á````LQó````ŸG äÉ```̀eGõ```̀à```̀d’G

áLQOh .á«æWƒdG ∫hGó÷G

Oó``ë``j ΩGõ`````̀à`````̀d’G ió``````̀eh

.á«æ©ŸG ádhódÉH

É¡æª°†àj áWhô°ûŸG äÉeGõàd’G øe OóY ∑Éæg

:»æWƒdG ∫hó÷G

.¥ƒ°ùdG ∫ƒNO -

.á«æWƒdG á∏eÉ©ŸG -

äÉeGõàd’G

áWhô°ûŸG

¢ùJÉ÷G hó≤àæe iôj

¢``̀Vô``̀©``̀j Gò````````̀g ¿CÉ``````````̀H

‘ π```̀ª```̀©```̀c º```«```∏```©```à```dG

¤EG á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀U

.ô£ÿG

Oó–  ÉeóæY §≤a  ≥Ñ£J

,kÉ``̀æ``̀«``̀©``̀e kÉ````̀eGõ````̀à````̀dG á```````̀dhO

.áæµ‡ äGAÉæãà°S’Gh

 ÖfÉLC’G øjOQƒŸG πµd ájhÉ°ùàŸG á∏eÉ©ŸG …CG

»`̀Ñ`̀æ`̀LCG OQƒ```̀Ÿ ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Oô``̀é``̀Ãh ,Ú`̀«`̀∏`̀ë`̀ŸGh

¿ƒµj ’CG Öé«a É`̀e á``̀dhO ‘ á`̀eó`̀N ó`̀jQƒ`̀à`̀H

hCG »`̀Ñ`̀æ`̀LC’G OQƒ````̀ŸG á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀e ‘ õ`̀«`̀“ ∑É`̀æ`̀g

.»∏ëŸG

á∏eÉ©ŸG

á«æWƒdG
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É```jÉ````°†``≤dG äÉ````≤`«Ñ£àdG ô```«``°ù``ØàdG ô°UÉæ©dG

≈∏Y Oƒ«≤dG Qô≤J ádhO πc

´É£b π`̀ch  ,¥ƒ°ùdG ∫ƒ`̀NO

äÉeGõàdG ¬«∏Y äÉeóN

»ÑæLCG OQƒ``̀Ÿ É¡H íª°ùj  »`̀à`̀dG á`̀LQó`̀dG  »æ©j

É`̀ÃQh .áæ«©e äÉYÉ£b  ‘ ¥ƒ°ùdG πNój ¿CG

áà°S øe ÌcCG hCG IóMGƒd ¥ƒ°ùdG íàa ¢Vô©àj

.¢ùJÉ÷G á«bÉØJÉH áaô©e Oƒ«b

¥ƒ°ùdG íàa

,äÉYÉ£≤dG πc ≈∏Y ≥Ñ£æJ

ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J É```̀¡```̀fEÉ```̀a Gò````̀¡````̀Hh

.º«∏©àdG

êQóà∏d á«æª°V IóæLCG ≈∏Y ¢ùJÉ÷G …ƒà–

πc ‘ ¬``̀fCG …CG ,äÉ``̀eó``̀ÿG ¥Gƒ``̀°``̀SCG  ô`̀jô`̀– ‘

á``̀LQO ≥`̀«`̀≤`̀– º`̀à`̀j äÉ``̀°``̀VhÉ``̀Ø``̀ŸG ø``̀e á``̀dƒ``̀L

≈æ©Ã ;äÉ``̀eó``̀ÿG IQÉ``̀Œ ô`̀jô`̀– ø`̀e ≈`̀∏`̀YCG

Oƒ«≤dG øe ójõŸG ádGREGh ÌcCG äÉYÉ£b á«£¨J

.ájQÉéàdG

ôjôëàdG

»éjQóàdG

 ¿hô``̀°``̀ü``̀j ¿hó```̀bÉ```̀ æ```̀ dG

 øe á`̀≤`̀jô`̀W ¿CG  ≈`̀∏`̀Y

ºXÉ©àà°S πØ°SC’ ≈∏YCG

…ODƒà°Sh ,á`̀«`̀ª`̀gC’G  ‘

•ƒ¨°V ¤EG ‹É`̀à`̀dÉ`̀H

.Qôëà∏d

 á≤«≤M ¤EG Ò°ûJ ≈∏YC’ πØ°SCG øe á≤jôW  -

ió`̀eh á«Yƒf Oó``– ¿CG á``̀dhO π`̀c  ≈∏Y  ¿CG

.äÉeóÿG IQÉŒ ‘ ´É£b πµd É¡JÉeGõàdG

 óYGƒ≤dG ¤EG Ò°ûJ πØ°SC’ ≈∏YCG øe á≤jôW -

QôëàdG IóæLCG ∂dòch ,äÉeGõàd’Gh áeÉ©dG

•ƒ¨°V ∑É`̀æ`̀g ¿ƒµ«°S å`̀«`̀M  ,»`̀é`̀jQó`̀à`̀dG

.IQÉéàdG õLGƒM ádGRE’ IójGõàe

øe á≤jôW

≈∏YC’ πØ°SCG

≈∏YCG øeh

πØ°SC’

áeƒµ◊G á£∏°S

على تقدم التي اخلدمات تعني احلكومية» السلطة أن «مارسة على االتفاقية تنص

يثير ما وهذا للخدمة. آخرين موردين مع تنافسية أسس على وليست غير جتارية أسس

تلك مثل تنافسية؟ وليس على أسس جتارية أسس غير على ما معنى ملحاً: سؤاالً

االتفاقية(٦١). تغطيها اخلدمات أي حول الدائر اجلدل قلب هي القضايا

جتارياً» «ليس للتعبيرين الهالمي التفسير أن يرون التعليم في اجلاتس لدور والناقدون

في واحلكومة العام القطاع خدمات  استثناء عدم يعني  قد منافسة» في و«ليس

تخلط التي الدول تلك في خاصة معقد، الوضع أن والواقع اجلاتس. من العالي التعليم

التمويل من  األكبر الشطر يتأتى  حيث  أو واخلاص، العام العالي التعليم  نظام بني

اخلاص(٦١). القطاع من العامة للمؤسسات

ما كثيراً  مستوردة دولة في  العام التعليم أن مؤسسات األخرى التعقيدات ومن

املستوردة، الدولة إلى ويورد احلدود يخترق عندما وجتاري خاص أنه على التعليم تعرف

العالي. التعليم لتجارة جتارياً» بالنسبة «ليس معنى تفسير الضروري من فإن ولهذا
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يبدو أن ال أنه حقيقة فيشعله منافسة» في «ليس التعبير معنى حول اجلدل أما

ربحي أو (خاص حكومي غير مورداً أن لو املثال، فعلى سبيل التعبير. على هناك قيوداً

أنه كما احلكومة؟ منافسة مع في هو جانب احلكومة فهل إلى خدمات قدم جتاري) أو

موردين مبجرد وجود منافسة حالة في العام القطاع اعتبار هذه احلالة في املمكن من

وهل عليها؟ تؤثر أو التنافس فكرة التوريد تؤثر على طريقة فهل وبهذا غير حكوميني.

املثال؛ على سبيل أو التوريد؟ في مشابه أسلوب فيها يوجد التي احلاالت التعبير يغطي

أجنبي مورد مع منافسة في التقليدي اجلامعي بالتعليم الذي يقوم العام القطاع هل

اإللكتروني؟(١٥٥). للتعليم

جالء قضية بغية إجابات محددة تلزمها التي األسئلة من أن هناك العديد شك ال

باملقام حكومية مهمة هو التعليم أن على يؤكدون للجاتس املؤيدون لكن االستثناءات،

إلى أو الساحة عن بعيداً العام زحزحة نظم التعليم إلى تسعى ال االتفاقية وأن األول،

أهدافها. لكن آخرين وحتقيق احمللية السياسة تنظيم في احلكومة حق التعدي على

من جراء في خطر العامة، ويرون أنها اخلدمات حماية لقضية بالنسبة حتفظات لديهم

وعدم غياب املنافسة ملسألة الضبابي والتفسير احلكومة لسلطة الضيق التفسير

وتعليم العالي التعليم أي من خدمات هو الواقع، إن السؤال وفي جتارية. أسس وجود

مستثناة(٦١). تعتبر وبالتالي احلكومية؟، السلطة إطار في الكبار تدخل

ôjôëàdG ‘ êQóàdG CGóÑe

اخلدمات  جتارة  لتحرير  الترويج إلى تهدف فهي حيادية، اتفاقية ليست  اجلاتس

هما: جانبني، التدريجي التحرير عملية وتتضمن التنفيذ، موضع ووضعها

اخلدمة. قطاعات من املزيد إلى تغطية اجلاتس رقعة ˚  بسط

زيادة التجارة. عائقاً في تقف التي اإلجراءات ومدى عدد من ˚  اخلفض

تضيف أن الدول فإن على التزاماتها، مدى تقرر أن دولة كل من حق أنه فرغم وبهذا،
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من جولة كل مع لاللتزامات الوطنية جداولها إلى قطاعات من فروعاً أو قطاعات

وعند السوق دخول عند القيود إزالة  من املزيد بخصوص تتفاوض وأن املباحثات، 

املعاملة الوطنية.

فمن وبهذا لها، والترويج التجارة فرص  املزيد من تسهيل هو اجلاتس من والهدف

ضغوط من التعليم ستعاني خدمات استيراد أو تصدير في الراغبة الدول غير أن املرجح

فإن نسبياً، جديدة آلية اجلاتس كانت وملا األجانب. للموردين أسواقها حتى تفتح كبيرة

الفرص وااطر املتوقعة. أو مدى هذه التنبؤ بحقيقة الصعب من

äÉYÉ£≤dG ÈY ¢VhÉØàdG äÉ«YGóJ

«العرض مرحلة في الوطنية واملعاملة السوق فتح التزامات عن محادثات ثنائية هناك

التي القطاعات أن هو املضمار هذا في الرئيسة والنقطة عملية التفاوض، من والطلب»

أي دخولها. بشأن طلب عليها نفسها التي هي ال تكون الدخول إليها قد في رغبة توجد

خدمات النقل، سوق لدخول التسهيالت من مزيداً «ب» من دولة تطلب قد «أ» دولة أن

احلالة، هذه في خدمات التعليم. سوق في الدخول «ب» بطلب الدولة تستجيب بينما

لفتحها االستعداد لديها التي يكون احمللية األسواق ألي بالنسبة دولة لكل األمر يرجع

لدول للمخاوف مصدر كبير وقد يكون القطاعات، على كل الوضع ينطبق هذا لألجانب.

اعتبرت قطاع ورمبا التعليم، خدمات لفتح بالنسبة التزاماتها حتدد لم متقدمة أو نامية

القطاعات(٦١). عبر التفاوض لعملية مهدداً خطراً التعليم خدمات

كتجارة التعليم العالي خصائص

معظم وفي من الدول، العديد اخلاص في العالي انتشار التعليم (١) شكل يوضح

تابعة دينية كمنشآت التعليم بجودة املشهورة اخلاصة اجلامعات تنتشر األوروبية الدول

العالم في املنتشرة  (Franciscan) الفرنسيسكان  مدارس  وكذلك للكنيسة(١٥٧-١٥٩)، 

إلى اخلاص، العالي التعليم ألفت التي اتمعات فإن واإلسالمي(١٦٠-١٦٢). ولهذا العربي

تروج التي تقبالً للمنشآت أكثر تكون األجنبية احلكومات أنشأتها التي اجلامعات جانب
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اجلامعات اختالفاً بني أن هناك إال خدمات، كتجارة التعليم على والقائمة اجلاتس، لها

التقليدية اخلاصة  اجلامعات إن الواقع، وفي التجارية. واجلامعات الربحية غير اخلاصة

بعضها كان وإن احلكومة،  من دعماً  تتلقى ال قد أنها  غير العامة  اجلامعات تشابه

التقليدية اجلامعات بني التباين (٢) شكل ويظهر  املباشر. غير  الدعم بعض يتلقى

ألساليب توريد صورة (٣) شكل يوضح االستثمارية، بينما واجلامعات (العامة واخلاصة)

املستحدثة. ومناذجه جتارية كخدمة التعليم العالي

.¢UÉÿG ‹É©dG º«∏©àdÉH ¥Éëàd’G áÑ°ùf .(1) πµ°T

ما يلي(١٦٣): مالمح التجارة في التعليم العالي بعض ومن

انتقال الطلبة.  ˚

وتوظيفهم. األساتذة انتقال حرية  ˚

املستثمر. املال انتقال رأس  ˚

الوطنية. وشبكات املعلومات ˚  سرعة االتصاالت

القانونية. والعواقب الوطنية معادلتها إلى الدرجات ترجمة في الصعوبة  ˚

اجلودة. من التأكد  ˚

٣٦



٣٧

ي
مالـعـــالــ

ىالتــعـــلــيــ
ي..الـتـأثــــير عـل

لالثـانـ
صـ

الفـ

.ájQÉªãà°S’Gh ájó«∏≤àdG äÉ©eÉ÷G .(2) πµ°T

.(áKóëà°ùŸG êPÉªædGh ójQƒàdG Ö«dÉ°SCG) äÉeóN IQÉéàc ‹É©dG º«∏©àdG .(3) πµ°T
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تعريف وفق  العالي، للتعليم بالنسبة التوريد أساليب أو أوجه  (٧) جدول يرصد

.(١٦٤)(٢) جدول

.º«∏©àdG IQÉŒ ójQƒàd á©HQC’G ¬LhC’G .(7) ∫hóL

…QÉéàdG ÒZ º°S’G ∫É````ã```e ∞`````jô```©```J ójQƒàdG Üƒ∏°SCG

èeÉfôH ácôM ó©H øY º«∏©àdG Ohó◊G ÈY áeóN ∫hC’G ¬LƒdG

(áÑ∏W) ¢UÉî°TCG π≤æJ êQÉÿG ‘ ¿ƒ°SQój áÑ∏W êQÉÿG ‘ ∑Ó¡à°SG ÊÉãdG ¬LƒdG

äÉ°ù°SDƒe π≤æJ ÖjQóJ äÉcô°T ,á©eÉé∏d ´ôa AÉ°ûfEG ådÉãdG ¬LƒdG

¢UÉî°TCG π≤æJ

(¿ƒ«ÁOÉcCG)
êQÉÿG ‘ ¿ƒ«ÁOÉcCG ¿ƒ°SQóe

¢UÉî°TC’ âbDƒe π≤f

º¡æ«©H
™HGôdG ¬LƒdG

الراهـن الوضـع

تشمل العالي التعليم في التجارة أساليب مواجهة في حالياً القائمة احلواجز

واملتقدمة النامية الدول التزامات (٤) شكل وميثل .(٨) جدول في املرصودة احلواجز

بدرج التزامات من الدول عدد قام أقل إذ ٢٠٠٣م، أغسطس في اخلدمات لتجارة بالنسبة

التعليم(١٦٥). خلدمات

.õLGƒ◊G .(8) ∫hóL

õ``````LÉ````ë`dGó````jQƒ````àdG Üƒ`````∏``°SCG

ÖfÉLC’G øjOQƒª∏d á«dÉŸG ¥ƒ≤◊G ≈∏Y ‹Ée ∞≤°S ™°VhAÉ°ûfEG :ådÉãdG ¬LƒdG

á«æ«©dG äÉ«µ∏ŸG ≈∏Y Oƒ«bAÉ°ûfEG :ådÉãdG ¬LƒdG

OÉªàYG hCG á°üNôd Ëó≤àdG ≈∏Y ÖfÉLC’G øjOQƒŸG IQó≤e ΩóY
Ohó◊G ÈY áeóN :∫hC’G ¬LƒdG

AÉ°ûfEG :ådÉãdG ¬LƒdG

ÚfGƒb ‘ õ««“ hCG á«ÑFGô°†dG äÓeÉ©ŸG ‘ õ«–

Ú«∏ëŸG ÚjQÉéàdG øjOQƒŸG ºYO
AÉ°ûfEG :ådÉãdG ¬LƒdG

ÚØXƒŸG á«°ùæL Ö∏W hCG ájOÉ°üàb’G äÉ«LÉ◊G QÉÑàNGº¡æ«©H ¢UÉî°TC’ âbDƒe π≤f :™HGôdG ¬LƒdG
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õ``````LÉ````ë`dGó````jQƒ````àdG Üƒ`````∏``°SCG

ÖfÉLC’G äÓgDƒÃ ±GÎY’G ΩóY
êQÉÿG ‘ ∑Ó¡à°SG :ÊÉãdG ¬LƒdG

º¡æ«©H ¢UÉî°TC’ âbDƒe π≤f :™HGôdG ¬LƒdG

§≤a ÖfÉLC’G ∫ƒÑ≤H á«ÑæLC’G äÉ°ù°SDƒª∏d ìÉª°ùdG

ÖfÉLC’G øe Ö∏W GPEG ’EG ,OÉªàY’Gh ¢üNôdG äÉÑ∏£àe ‘ õ««“

áæ«©e äGQô≤e ¢ùjQóJ Ú«∏ëŸGh

.äÉeóÿG IQÉéàd áÑ°ùædÉH á«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG äÉeGõàdG .(4) πµ°T

رمبا اجلميع، يقبله أمر احلاضر الوقت  في العالي للتعليم  عاملية فكرة وجود إن

أخرى أحياناً  ومتضاربة متفاوتة بدرجات ورمبا أحياناً، واحليطة التحفظ من مبزيج

االجتاه توقف لم الدوحة في التفاوض جوالت فإن لهذا واقع، أمر بأنه اإلدراك  مع

عملية إن الواقع، الكثيرين. وفي لدى املرغوبة املسيرة من تعجل ولم نحو العوملة،

االحتاد في لها األسس ووضع املهارات بتقييم اخلاصة (Bologna's Process) بولونيا

الوقت  في اجلاري العالي التعليم في العاملية التجارة تتأثر بتطور أن ميكن األوروبي(١٦٩)

اجلاتس. وتطور بتفسير وأيضاً احلاضر،
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قطاع تتماشى مع العاملية ال التجارة قواعد أن واحلكومات اجلامعات وترى بعض

اخلدمات فكرة  مع تتماشى  ال العالي التعليم رسوم فانخفاض العالي، التعليم

من بالعديد تختص اجلوانب التي متشعبة القضايا من يعتبر التعليم لكن التجارية.

احلكم يصعب التعليم العالي، ولهذا في املصالح أصحاب من لعدد املتشعبة املصالح

الثمن. وتكافؤ االختيار عليها مبعايير حرية

احلركة على الرئيسني العمالء قدرة على سيؤثر العالي للتعليم العاملي السوق إن

بالد في بأنشطتهم  للقيام الفرص لهم تتجلى عندما متزايدة، بصورة والتنقل 

اآلن. احلال هو أسهل عما بصورة مختلفة

مروجي متوازنة، غير بطريقة حتابي، العالي للتعليم احلرة السوق فوائد ولعل 

اجلهة على تعود املنفعة غالبية فإن منواً، أقل منها دول استفادت لو أنه إذ العوملة،

باخلدمات. القائمة

رئيساً هدفاً أن تكون يلزم التي مراعاتها، هي اجلودة يجب التي اجلوانب أهم أن إال

التعليم العالي على القائمني من واجب وبهذا فإن التعليم العالي، في للتجارة

في اجلودة  بتحسني املطالبة اجلامعات ومجتمع واألساتذة الطلبة ذلك في مبا

جودة في أساساً بل والرسوم فحسب، التنقل وجهة نظر من ليس النظام، عموم

والبحوث. التدريس

الدول التزامات

كغيره كثيرة التزامات يلق لم الذي اخلدمات جتارة قطاعات أحد هو التعليم قطاع إن

في العاملية، كما التجارة منظمة في األعضاء الدول  جانب  اخلدمات من قطاع من

حاجة إلى يعزى ذلك أن هو األمر في الغالب السبب، لكن يتضح ال (٤). ورمبا شكل

الوسائل التي احمللية واكتشاف التعليم أولويات بني املوازنة تسعى إلى إلى أن الدول

اهتماماً يلق لم التعليم بكون ذلك يتعلق ورمبا التعليم، في التجارة حترير بها ميكن

نفسها(٦١). اجلاتس أو من جانب الثنائية املفاوضات في حتى اليوم كبيراً
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العاملية  التجارة  منظمة أعضاء مجموع من  دولة ٤٤ قدمت قريبة فترة فإلى
فقط قدمت التزامات  ٢١ دولة الدول، هؤالء بني من التعليم، قطاع بخصوص التزامات
وسيراليون وجمايكا، وليزوثو، الكونغو، أن الغريب من أنه غير العالي؛ بالتعليم خاصة
الرغبة بهدف ذلك كان مشروطة بالنسبة للتعليم العالي، ورمبا غير بالتزامات قامت
 ٤٨ إلى العدد زاد وقد الدراسية(٦١)، لنظمهم دعماً األجانب املوردون لها يقدم أن في

.(١٦٤)(٩) جدول في موضح هو كما موزعة دولة،

.º«∏©àdG ´É£b äÉeóN IQÉéàH á«ŸÉ©dG IQÉéàdG áª¶æe AÉ°†YCG äÉeGõàdG .(9) ∫hóL

º«∏©àdG ´É£báªFÉ≤dG äÉeGõàd’Gá«dÉ≤àf’G äÉjOÉ°üàb’G hCG á«eÉædG ∫hódG

‹É©dG º«∏©àdG3528

QÉÑµdG º«∏©J3427

ôªà°ùŸG º«∏©àdG1916

الثالث، مبراحلها اخلاصة التعليم خدمات العالي للتعليم أستراليا التزامات تغطي
إلى جدوله العالي  التعليم األوروبي االحتاد وقد أضاف اجلامعي، املستوى ذلك في مبا
يعني والذي اخلارج، في االستهالك عدا فيما التجارة، أوجه كل على واضحة مع قيود
جداولهم في أدرجوا الذين بني ومن أجنبية. رسوماً يدفعون الذين الطلبة عموماً
ونيوزيلندا، األمريكية، املتحدة الواليات هم: فقط، أربعة العالي بالتعليم التزامات
تلك واهتماماتهم(٥١)، قضاياهم تبني مقترحات قدموا الذين وهم وأستراليا، واليابان،
التعليم العام، يكاد يشابه متثل تهجماً على وهي ،(١٠) جدول املقترحات مدرجة في
نظرة أن كما للتفاوضات اجلارية. احملتمة النتيجة بأنه للجاتس املناهضون به يلوح ما

أن(١١٢): تظهر لالقتراحات فاحصة

الواليات  اقتراح وباألخص االقتراحات وبعض تغطيته، في املقترح ضيق مجال   ˚
حيث اجلديدة، اخلدمات لتقدمي للغاية ضيق مجال على يركز األمريكية املتحدة
أصالً، التنافس محتدم سوق بيئة في قيادي  موقع في اخلصوصيون املوردون
أما احلكومة اخلاص، وتعليم الكبار والتدريب. العالي التعليم خدمات سوق وهو
تقدمي على اإلقدام إلى العاملية التجارة منظمة أعضاء فتدعو النيوزيلندية
العامة السياسة باحلاجز بني اخلاصة باحلساسية تأثراً أقل مجاالت في التزامات

فيه. التجاري والنشاط التعليم في
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.‹É©dG º«∏©àdG äÉeóN äÉMGÎbGh äÉeGõàdG .(10) ∫hóL

É«dGÎ°SCG ¿ÉHÉ«dG Góæ∏jRƒ«f IóëàŸG äÉj’ƒdG

ìGÎb’G ∫É›

Iô°TÉÑe ÖWÉîJ ⁄ Iô°TÉÑe ÖWÉîJ ⁄ ¿CG äÉ```````̀eGõ```````̀à```````̀d’G  ≈````̀∏````̀Y  Ö````̀é````̀j

á«°SÉ°ùM π```̀bCG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b  ‘  ¢`̀SQó`̀J

á``eÉ``©``dG á``°``SÉ``«``°``ù``dG Ú```̀H õ``̀LÉ``̀ë``̀∏``̀d

É`̀gÒ`̀Z ø```̀e …QÉ``̀é``̀à``̀ dG •É``̀°``̀û``̀æ``̀dGh

≥``̀«``̀«``̀°``̀†``̀à``̀d á``````̀ë``````̀°``````̀VGh á`````̀«`````̀æ`````̀dG

á`̀∏`̀ª`̀à`̀ äÉ``̀°``̀VhÉ``̀Ø``̀e  …CG  ∫É````̀›

:º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ```̀eó```̀N ‘ ¢`̀ù`̀JÉ`̀é`̀∏`̀d

¤EG §````̀≤````̀a Ò```̀ °```̀ û```̀ j  ìGÎ````````````````b’G

»````̀KÓ````̀ã````̀dG ‹É```````̀©```````̀dG º````«````∏````©````à````dG

äÉ`̀eó`̀Nh QÉ`̀Ñ`̀µ`̀dG º«∏©Jh ,¢`̀UÉ`̀ÿG

≈∏Y ≥`̀Ñ`̀£`̀æ`̀j ’ ¬`̀æ`̀µ`̀dh ,Ö``̀jQó``̀à``̀dG

.…ƒ```fÉ```ã```dGh »```̀FGó```̀à```̀H’G º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG

:á```````«```````£```````¨```````à```````dG í````````̀«````````̀ °````````̀Vƒ````````̀J

πc ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀j ‹É``̀©``̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  -

QÉÑµdG  º«∏©Jh »KÓãdG º«∏©àdG

.ÖjQóàdG äÉeóNh

ø``̀jô``̀NBG Ú``̀Yƒ``̀f º`̀°`̀†`̀d ìGÎ`````bG  -

Iôµa ø``e Aõ`̀é`̀c äÉ``̀eó``̀ÿG ø``e

,Ö`̀jQó`̀à`̀dG äÉ`̀eó`̀N :º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  -

.á«ª«∏©àdG äGQÉÑàN’Gh

±Gó````````````````````````gC’G

ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G õ``̀«``̀cô``̀J

≈∏Y ±ô`̀©`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y

äÉ```̀eó```̀N äÉ```̀Ñ```̀≤```̀Y

,º«∏©àdG ‘ IQÉéàdG

»``̀à``̀dG õ`````̀LGƒ`````̀◊Gh

±ô```````̀©```````̀ à```````̀ dG  ”

≥`̀jô`̀W ø``̀Y É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y

ó``̀jQƒ``̀à``̀dG Üƒ```̀∏```̀°```̀SCG

¢``̀ù``̀JÉ``̀é``̀∏``̀d kÉ`````̀≤`````̀ah

ôjôëà∏d è`̀jhÎ`̀dG

∫ƒ```NO ∫Ó````N ø```e

≈```̀∏```̀Y π````````̀°````````̀†````````̀aCG

øe ó`̀jõ`̀e ,¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG

á∏eÉ©ª∏d Ú`̀eCÉ`̀à`̀dG

∞```̀bhh ,á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG

íFGƒ∏dG  πc ∫ƒ©Øe

.á«∏ëŸG á«ª«¶æàdG

á`̀ª`̀¡`̀ŸG äÉ``̀YÉ``̀£``̀≤``̀dG ≈``̀∏``̀Y ±ô``̀©``̀à``̀dG

∞``̀«``̀æ``̀°``̀ü``̀J Ú```̀°```̀ù```̀– ∫Ó````````̀N ø``````̀e

:á````̀«````̀dÉ````̀◊G º```̀«```̀∏```̀©```̀à```̀dG äÉ``````̀eó``````̀N

äÉeóÿG Ohó`̀M í«°Vƒàd ìGÎ`̀bG  -

º«∏©Jh ‹É©dG º«∏©àdG ΩÉ°ùbCG ÚH

áaÉ°VEÉH ôªà°ùŸG º«∏©àdGh QÉÑµdG

ájô°üM Ò`̀Z á«ë«°VƒJ º`̀FGƒ`̀b

≥``̀FÉ``̀≤``̀M È````````cCG á````bó````H ¢``̀ù``̀µ``̀©``̀à``̀d

∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) º«∏©àdG π«°UƒJ

Òãc ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG ¿CÉ``̀H ±GÎ```̀Y’G

IQƒ°üH Ωó≤J º«∏©àdG äÉeóN øe

hCG äÉª¶æe ≥`̀jô`̀W ø`̀Y Ió`̀jGõ`̀à`̀e

º«∏©àdG ΩÉ¶f êQÉN øe äÉ°ù°SDƒe

´ƒ``̀f ¢````̀ü````̀NC’É````̀Hh ,(…ó```̀«```̀∏```̀≤```̀à```̀dG

“ôªà°ùŸG º«∏©àdG äÉeóN”
äÉ©ªàéŸG º«∏©J” áaÉ°VEÉH ìGÎbG -

äÉ`̀eó`̀N” ∞`̀jô`̀©`̀J ¤EG “á`̀«`̀∏`̀ë`̀ŸG

É¡Ø«æ°üJ ºàj  ⁄ PEG  ,QÉÑµdG º«∏©J

Iƒ````YO äÉ````eó````N ∂````dò````ch “ó```̀©```̀H

äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ŸÉ`̀H ¥É`̀ë`̀à`̀dÓ`̀d á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG

Úéjôî∏d ∞FÉXh øY åëÑdGh

.á«ª«∏©àdG äÉeóÿG áØ«æ°üJ ¤EG

º«∏©àdG äÉeóN” ∞«æ°üàH ìGÎbG -

,“á`̀«`̀¡`̀«`̀aÎ`̀dG Qƒ``̀eC’É``̀H  á°üàîŸG

.º«∏©àdG äÉeóN øe Aõéc

á∏°†Øe äÉ°ùHÓeh ±hô`̀X OÉ`̀é`̀jEG

º`̀«`̀∏`̀©`̀Jh ‹É``̀©``̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG …OQƒ`````̀Ÿ

∫ÓN øe ÖjQóàdG äÉeóNh QÉÑµdG

∂∏J π`̀µ`̀d äÉ`̀Ñ`̀≤`̀©`̀dG ¢`̀†`̀Ø`̀Nh á```̀dGREG

á«æWƒdG Ohó````◊G  È``Y äÉ``̀eó``̀ÿG

hCG á`̀«`̀fhÎ`̀µ`̀dE’G πÑ°ùdG ∫Ó`̀N ø`̀e

≥aGôŸG  π«¨°ûJh AÉ°ûfEG  hCG á«æ«©dG

á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG ∫ƒ`̀°`̀ü`̀Ø`̀dGh ,¢```̀SQGó```̀ŸG)

äÉ````eó````ÿG Ò```̀aƒ```̀à```̀d (Ö````̀JÉ````̀µ````̀ŸGh

.êQÉ`̀ÿG ‘ hCG º¡fÉWhCG  ‘ áÑ∏£∏d

á«dhódG IQÉ`̀é`̀à`̀dG áª¶æe  AÉ`̀°`̀†`̀YCG

äÉ```eGõ``̀ à```dÉ``̀ H Gƒ```̀eƒ```̀≤```̀j  ¿CG  Ö```é``̀j

º«∏©Jh ,‹É`̀©`̀dG º«∏©àdG äÉ`̀eó`̀ÿ

áªFÉb  ≈∏Y AÉæH  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  QÉÑµdG

.ìGÎb’G ‘ Oó– »àdG äÉÑ≤©dG øe
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É«dGÎ°SCG ¿ÉHÉ«dG Góæ∏jRƒ«f IóëàŸG äÉj’ƒdG

äÉeÉªàg’G

≈``̀∏``̀Y ó`````̀«`````̀cCÉ`````̀à`````̀dG

èFÉàf  …C’  áLÉ◊G

¿CG äÉ`````°`````VhÉ`````Ø`````e

á`̀Yƒ`̀ª`̀› ΩÎ````̀–

õcôJ ¢`̀ù`̀°`̀SC’G  ø``e

É````̀jÉ````̀°````̀†````̀b ≈``````̀ ∏``````̀Y

:á«∏ëŸG á°SÉ«°ùdG

Úµ∏¡à°ùŸG íæe  -

‘ (á``````̀ Ñ``````̀ ∏``````̀£``````̀ dG)

≥``̀M ∫hó````````````̀dG π``````̀c

≈``̀∏``̀Y ∫ƒ`````̀°`````̀ü`````̀◊G

äÉ```̀eó```̀N π```̀ °```̀†```̀aCG

.º````````̀«````````̀∏````````̀©````````̀à````````̀dG

∫hódG ™æe ΩóY  -

™°Vh øe AÉ°†YC’G

á``̀°``̀UÉ``̀N ±Gó`````````````gCG

á``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀ù``̀∏``̀d É````̀¡````̀H

.á````̀ «````̀ª````̀ «````̀ ∏````̀©````̀ à````̀ dG

∫hódG ™æe ΩóY  -

ø``̀e AÉ```````̀°```````̀†```````̀YC’G

ΩÉY π`̀jƒ`̀“ Ò`̀aƒ`̀J

≥«≤ëàd  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀∏`̀d

á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ±Gó`````̀gCG

±Gó```̀gC’Gh á«∏ëŸG

.á````̀«````̀ª````̀«````̀¶````̀æ````̀à````̀dG

QÉÑàY’G ‘ òNC’G -

IÒÑµdG äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG

äÉ````````̀eó````````̀N Ú````````````̀H

äÉYÉ£bh á«æ≤àdG

.iôNC’G äÉeóÿG

≥````◊G ∑GQOEG  -

∫hó``̀∏``̀d …OÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG

AÉ`````````````̀ °`````````````̀†`````````````̀YC’G

á```̀jƒ```̀g ¢```̀ü```̀ë```̀Ø```̀d

kÉ`̀à`̀bDƒ`̀e Ú``̀∏``̀NGó``̀dG

.Iô`̀é`̀¡`̀dG ±Gó``̀gCÉ``̀H

ò`̀î`̀à`̀J  ¿CG  Ö```̀é```̀j

äGAGô````̀LEG äGƒ``£``N

™```e ô``````jô``````ë``````à``````dG

¢ù«FôdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G

≈`̀∏`̀Y á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ŸÉ``̀H

äÉ```̀eó```̀ÿG IOƒ```````̀L

,É`````̀¡`````̀æ`````̀«`````̀°`````̀ù`````̀–h

‘ ò``````````````````NC’G ™`````````e

Ö``̀fGƒ``̀L QÉ```Ñ```à```Y’G

á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ±Gó`````̀gCG

IOƒ``̀L) á`̀«`̀eƒ`̀µ`̀◊G

á`̀jÉ`̀ª`̀M ,º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dG

ádOÉ©e ,∂∏¡à°ùŸG

.(á«ŸÉ©dG  äÉLQódG

QÉÑàY’G  ‘ ò```NC’G

äÉÑ«côJ ‘ øjÉÑàdG

πjƒîàdG) IQGOE’G

º««≤Jh,äGAÉ°ûfE’ÉH

ΩÉ¶fh ,ådÉK ±ôW

.(äÉ````̀LQó````̀dG í``̀æ``̀e

äÉjƒdhCG ≥«≤ëàd »©°ùdG ÚH ¿RGƒàdG

¥ô£dG ±É°ûµà°SGh á«∏ëŸG  º«∏©àdG

ójõŸG ôjô– É¡dÓN øe øµÁ »àdG

.º«∏©àdG äÉ``̀eó``̀N  ‘ IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ø``̀e

¢`̀ù`̀JÉ`̀÷G º``̀¶``̀f ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀H ìGÎ``````̀bG

á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ŸGh ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG í`̀à`̀Ø`̀H á`̀°`̀UÉ`̀ÿG

äÉ``eGõ``à``d’G Ö`̀fÉ`̀L ¤EG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

º``̀«``̀∏``̀©``̀à``̀dG äÉ``````̀eó``````̀ÿ iô``````````````̀NC’G

:á`̀«`̀dÉ`̀à`̀dG É``jÉ``°``†``≤``dG ΩGÎ``````̀MG ™```̀e

≥`̀ë`̀H äÉ````̀eƒ````̀µ````̀◊G  ®É```̀Ø```̀à```̀MG  -

±Gó```````̀gCG ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀à``̀d º``̀«``̀¶``̀æ``̀à``̀dG

.á«∏ëŸG á°SÉ«°ùdG

óM ¤EG  á«eƒµM áª¡e º«∏©àdG  -

¤EG  ≈©°ùj ’ ìGÎ````̀b’Gh Ò`̀Ñ`̀c

.áeÉ©dG º«∏©àdG º¶f áMGREG

º«∏©àdG º¶f ¤EG áaÉ°VE’G øµÁ  -

ΩÉ````̀eCG ¢``̀Uô``̀Ø``̀dG í`̀à`̀Ø`̀H á``̀eÉ``̀©``̀dG

Ò``̀aƒ``̀à``̀d äÉ`````̀eó`````̀ÿG …OQƒ`````````̀e

iôNCG ∫hO ‘ áÑ∏£∏d º¡JÉeóN

™°Vh ‘ ádhO πc QhO ΩGÎMG ™e

.É¡«æWGƒŸ ΩÉ©dG º«∏©àdG IQGOEGh

‘ π`̀Nó`̀à`̀∏`̀d á``̀«``̀f ∑É``̀æ``̀g ¢`̀ù`̀«`̀d  -

™°Vh hCG  á«ÑFGô°†dG äGAÉ`̀Ø`̀YE’G

äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d á``̀eƒ``̀µ``̀◊G º````̀YO

á°UÉÿG äÉ°SÉ«°ùdG hCG á«ª«∏©àdG

á`̀«`̀°`̀SQó`̀ŸG äÉ```̀fÉ```̀YE’Gh ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dÉ`̀H

.á«°SGQódG ègÉæŸGh íæŸGh

ádhO øe Ö∏W ‘ á«f ∑Éæg ¢ù«d  -

‹É`̀©`̀dG º«∏©àdG º``̀YO π`̀©`̀Œ  ¿CG

.ÖfÉLC’G øjOQƒª∏d kÉMÉàe É¡«a

Ωƒ``̀≤``̀J  ¿CG ∫hó``````````̀dG  ≥`````̀M  ø`````̀e  -

äGAGôLEG ≥jôW øY äÉWÉ«àMÉH

º«∏©àdG º¶æd π«£©J …CG ‘Óàd

. É¡«a áeÉ©dG

٤٣
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من للمزيد في ندائها من احلساسيات لنطاق واسع مدركة ˚  احلكومات املطالبة

التعليم. خدمات توريد على التنافس

احلكومات ستلعبه  الذي  احملوري الدور تدرك األربعة املقترحات  كل فإن وبالتالي

حيث للتحرير، املروجني  له يتشيع الدور وهذا التعليم، خدمات في ومنظمة كموردة

عنه(١٧٠). تتغافل ال أن اجلاتس على أن يدركون

الـحـواجـز

لالستراتيجية مفيد  كرديف  هاماً دوراً اجلاتس مفاوضات تلعب أن املرجح من

تشكل أن املرجح من ليس إال أنه العاملية، التجارة منظمة العاملية ألعضاء التعليمية

أنها فكما  ولهذا التعليم. خدمات واستثمارات جتارة عوملة ملواصلة الدافعة  القوة

ملوردي الثراء أبواب بها  تستفتح سحرية عصاً متلك ال فإنها مستطيراً، ليست شراً

الطلبة من كبيراً ستجتذب قدراً التي أو األجنبية لألسواق التعليم املتطلعني خدمات

فمن التعليم، لعوملة  يروج الذي هو للحكومات اجلماعي العمل  كان وملا األجانب.

العلمي والتبادل العلمية  املؤهالت عن معها  اتفاقيات عقد على العمل األفضل

التجاري(١١٢)، داخل النظام سماسرة من خالل لتحقيق ذلك السعي من بدالً والثقافي

في املعضلة فإن التعليم، خدمات تعترض التجارة في التي وجود بعض احلواجز ورغم

عويصة(١٧١-١٧٢). ليست مجملها

أهمها(١٧٣): اجلاتس، خارج والثنائية من االتفاقيات اإلقليمية أن هناك العديد والواقع

مليار دوالر،  عن ٨٫٨٠٠ يزيد احمللي الناجت ومجمل نسمة ٥٠٠ مليون األوروبي: ˚  االحتاد

٢٠٠٤م. عام نهاية في

األمريكية املتحدة الواليات تتضمن :(NAFTA) «نافتا» الشمالية أمريكا اتفاقية   ˚

دوالر. مليار محلي ١١٫١٠٠ ناجت ومجمل نسمة مليون ٤١١ واملكسيك، وكندا

وأورجواي. وبرجواي والبرازيل األرجنتني :(MERCOSUR) ˚  مركوسر

٤٤



٤٥

ي
مالـعـــالــ

ىالتــعـــلــيــ
ي..الـتـأثــــير عـل

لالثـانـ
صـ

الفـ

٤٥

وسريالنكا، ونبال وباكستان ومالديف وبوهتان والهند بنغالدش :(SAPTA) ˚  سابتا

بتعداد  ١٠ دول جتمع (ASEAN FTA) فتا» «آسيان احلرة األسيوية التجارة اتفاقية   ˚

دوالر. مليار محلي ٦٤٦ دخل ومجمل نسمة ٥٤٨ مليون

واالحتاد  وكاريبية أفريقية دولة ٧٠ تضم :(ACP-EU) يو وإي إيه سي بي اتفاقية   ˚

األوروبي.

الناشئة: اإلقليمية احلرة التجارة اتفاقيات ومن

احلرة للتجارة األمريكتني منطقة  ˚

الوسطى وأمريكا األمريكية املتحدة الواليات  ˚

اجلنوبية) وكوريا والصني (اليابان ٣ + ˚  آسيان

مكثفة اقتصادية شراكة اليابان: + آسيان  ˚

واملكسيك اليابان  ˚

اجلنوبية وكوريا اليابان  ˚

يو-مركوسر إيه  ˚

واملكسيك.  يو إيه  ˚

قطاع باهرة في خطوات تغيير املاضية القليلة السنوات خالل العالم شهد ولقد

أنه يعني ال ذلك لكن التجارية. السياسة إطار خارج معظمها التعليم، خدمات

احلواجز تلك  أن أو التعليم، خدمات واستثمارات جتارة طريق تعترض حواجز  توجد ال

ال أن ذلك كما التجارية. خالل املباحثات من كلية اإلزاحة أو اخلفض على تستعصي

رفيع مستوى عن والنابعة بعواقبها التنبؤ يسهل التي والسياسة الشفافية أن يعني

القيود وباستثناء املوردين واملستهلكني. تفيد لن اجلاتس لواء حتت التعهدات امللزمة من

األسواق العيني في الوجود على التعليم خدمات موردي قدرة أي احلضور التجاري، على

أن في للتوريد، فليس هناك سبب (٢) وجدول (٧) جدول في الثالث الوجه وفق األجنبية
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هناك عوائق أو أن احلكومات، إجراءات من عقبات تالقي للتوريد الثالثة األخرى األوجه

وسيلة هي  التي اإللكترونية، الوسائل خالل من احلدود عبر بالتوريد تتعلق متوقعة 

التعليم(١١٢). خلدمات فريدة

خالل ملا بزغ التعليمية اخلدمات جتارة عوملة تعترض كبيرة عقبات كانت هناك ولو

جانب إلى التعليمية، املؤسسات بني التبادل اتفاقيات من متزايد عدد األخيرة السنوات

السواحل، عبر والشراكة البحوث،  في  الشراكة ومشاريع  بعد،  عن التعليم انتشار

قائمة (١١) جدول ويدرج  العاملية.  التنمية في واملساهمة العوملة  أهداف لتحقيق

للتعليم(١٧٣). واملستوردة املصدرة الدول جزئية من

.º«∏©àdG äÉeóN hOQƒà°ùeh hOQƒe .(11) ∫hóL

∞```æ````°ü``dGá````dhó```````dG

¢†Øîæe OGÒà°SGh ,™ØJôe ôjó°üJá«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ,IóëàŸG áµ∏ªŸG ,É«dGÎ°SCG

¢†Øîæe OGÒà°SGh ,§°Sƒàe ôjó°üJGóæ∏jRƒ«f ,É°ùfôa ,É«fÉŸCG ,É«fÉÑ°SCG

™ØJôe OGÒà°SGh ,¢†Øîæe ôjó°üJ„ƒc „ƒg ,Ú°üdG ,á«Hô©dG äGQÉeE’G ,ô£b ,¢ù«àjQƒe

™ØJôe OGÒà°SGh ,§°Sƒàe ôjó°üJóæ¡dG ,IQƒaÉ¨æ°S ,Éjõ«dÉe

§°Sƒàe OGÒà°SGh ,¢†Øîæe ôjó°üJ
,¿Éà°ùcÉH ,É«æ«c ,ÉµjÉªL ,ΩÉæà«a ,GóædƒH ,ófÓjÉJ ,¿ÉªY ,¿Éfƒ«dG

Éµæ∏jÒ°S ,ÉjQƒ°S

¢†Øîæe OGÒà°SGh ,¢†Øîæe ôjó°üJ¿Gƒ«J ,á«Hƒæ÷G ÉjQƒc ,ájOƒ©°ùdG

§°Sƒàe OGÒà°SGh ,§°Sƒàe ôjó°üJÉ«≤jôaCG ÜƒæL ,ÚÑ∏ØdG ,GóædôjCG ,¿ÉHÉ«dG ,Góæc ,É«°ShQ

مثل التعليم، لعوملة كبرى من عقبات تعاني فإن ااالت التي ذلك، إلى باإلضافة

حيث التعليم، موردي جودة على حتفظات وجود أو العلمية باملؤهالت االعتراف عدم

اجلاتس متحررة، فإن أجواء في تنبت التي العلمية» الدرجات «طواحني من مخاطر هناك

فيها ليس التي األوضاع عن لعالج وحل هذه القضايا األكثر مالءمة تقدم األوضاع

آليات جتارية(١٧٤).

٤٦
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على العمل التعليم، ميكن في خدمات للتجارة املانعة غالبية احلواجز إن الواقع، وفي

في مبا والثقافي)، التعليمي التبادل اتفاقيات (مثل دولية اتفاقيات خالل من إزالتها

احمللية(١٧٥). القوانني تغيير ومن خالل واإلقليمية الثنائية االتفاقيات ذلك

املتحدة الواليات قدمتها تلك التي التعليم، في خدمات للتجارة احلواجز أمثلة من

األمريكية(١١٢):

أجنبية. جهات الذي تقدمه والتدريب الكبار، وتعليم التعليم العالي، خدمات ˚  حظر

وتعليم  العالي، التعليم خدمات لتقدمي األجانب للموردين فرص متاحة وجود عدم  ˚

ممتلكات الدولة. في إلقامة مرافق ترخيص على والتدريب للحصول الكبار،

وتعليم  العالي، التعليم خدمات لتقدمي األجانب للموردين فرص متاحة وجود عدم  ˚

أكادميية. درجات متنح كمؤسسة للتأهيل الكبار، والتدريب

بالفصول  اخلاصة العلمية للمواد اإللكتروني اإلرسال  على  مالئمة غير قيود  ˚

الدراسية.

الكبار،  وتعليم العالي، التعليم خدمات ملوردي االقتصادية االحتياجات اختبار  ˚

والتدريب.

محلي. توفر شريك اإلجراءات تتطلب  ˚

الكبار،  وتعليم التعليم العالي، خلدمات اخلاص القطاع من للموردين السماح عدم  ˚

واالنسحاب محلي غير أو محلي شريك مع شراكة جتارية في والتدريب بالدخول

طوعي. أساس على منها

في  طويالً تأخيراً هناك  فإن احلكومة، موافقة على احلصول لزاماً كان ˚  حيثما

متاحة معلومات هناك للرفض وليس أسباب ال تقدم الرفض وعند اإلجراءات،

الشفافية). املوافقة (عدم على للحصول املستقبل في عمله يجب عما

األجانب. املوردين ضد متييز فيها ضرائبية معامالت  ˚
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الشركاء  من إنصافاً أقل معاملة تضامنية شركة في األجانب الشركاء يلقى  ˚

احملليني.

األعمال. منظمات من آخر شكل أي من إنصافاً أقل تعامل الوكاالت  ˚

منصفة.  غير بطريقة وتطبق واضحة ليست احمللية واللوائح القوانني   ˚

املدراء  ذلك في (مبا املهرة املتخصصون للعاملون التأشيرات على احلصول صعوبة  ˚

الزمن. من مؤقتة لفترة املطلوبون اخلبراء) واملتحدثون

العملة. لتحويل أو ضرائب مرتفعة لرسوم املكتسبة معرض األجور دفع  ˚

وامللكيات  التراخيص  مدفوعات على املفروضة والضرائب الرسوم في املغاالة  ˚

الفكرية.

الكبار،  وتعليم العالي، للتعليم املقدم الدعم عن وشفافية بجالء اإلفصاح عدم  ˚

والتدريب.

بصورة  األجنبي التوظيف متطلبات رفع مع احمللي التوظيف متطلبات خفض  ˚

اقتصادية. غير العملية جتعل

ضد حواجز إلزالة األمريكية املتحدة الواليات طلبات عن أمثلة (١٢) جدول يرصد

حواجز قدمتها جدول (١٣) الدول(٦٢). ويرصد موجهة لبعض التعليم في قطاع التجارة

اجلاتس للتوريد. أوجه وفق أستراليا

العالي التعليم قضايا

äÉ¶Ø–

اجلاتس ضوء اتفاقية في الدراسة من املزيد التي حتتاج القضايا من هناك العديد

أهمها(١٧٤): من

احمللي. التعليم قدرات ˚  جودة

املثالي. االستجابة للطلب على ومقدرتها العامة احمللية املؤسسات ˚  قدرة
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يتطور. أن اخلاص بها للقطاع ميكن الدرجة التي  ˚

العام. العالي التعليم تكاليف  ˚

أجواء التنظيمات احمللية.  ˚

الطلب. في فجوات أي ملواجهة العالي للتعليم املتاحة املوارد  ˚

والثقافة. للغة بالنسبة محلياً النابع العالي التعليم حتول قدرة  ˚

اخلارجي. االستهالك خالل التعليم من إلى على الدخول الطلبة جمهور قدرة  ˚

.º«∏©àdG äÉeóN ´É£b IQÉŒ õLGƒM ádGRE’ á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG äÉÑ∏W .(12) ∫hóL

õ```LGƒ``ë`dG á````dGREG Ö``∏```W
¬LƒŸG ádhódG

Ö∏£dG É¡«dEG

á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ øjôjóŸG ¢†©H Ú«©àd á«°ùæ÷G •ô°T AÉ¨dEG¿GƒjÉJ

Ú«∏ëŸG AÉcô°ûdG ™e á«æeÉ°†àdG äÉcô°ûdG ≈∏Y á«µ∏ŸG Oƒ«b AÉ¨dEG
∂«°ùµŸGh óæ¡dGh ô°üe

ófÓjÉJh ÚÑ∏ØdGh

á«æeÉ°†J äÉcô°T ‘ Ú«∏ AÉcô°T ™e ácGô°ûdG ™æe ∞bhQhOÉØ∏°ùdG

ÚæWGƒe ÒZ áÑ∏£d ’EG á«ÑæLCG äÉ¡L ¢ùjQóJ ΩóY äÉÑ∏£àe ádGREGÉ«dÉ£jEGh É«côJ

á«YÉæ°üdG QÉªbC’G ÈY á«ª«∏©J äÉeóN Ωó≤J ¿CG á«ÑæLCG äÉª¶æeh äÉcô°T øY ô¶◊G ™aQÚ°üdG

á«æ«°üdG äÉ©eÉ÷G ™e á«ÑæLC’G á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG ácGô°T •hô°T AÉ¨dEGÚ°üdG

ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉeóN ‘ á«ëHQ äÉ«∏ª©H ΩÉ«≤dG ≈∏Y ô¶◊G AÉ¨dEGÚ°üdG

á£°ûfC’G ≈∏Y á«aGô¨÷G Ohó◊G Oƒ«b øe ∞«ØîàdGÚ°üdG

,Ióªà©e ∫ÉY º«∏©J äÉ°ù°SDƒe øY IQOÉ°U á«ÁOÉcCG äÉLQóH ±GÎY’G

Ióªà©e äÉ©eÉL ´hôa øe áMƒæªŸG äÉLQódG ∂dP ‘ ÉÃ
¿ÉHÉ«dG

ÖjQóàdGh ‹É©dG º«∏©àdG OÉªàYGh ¢ü«NÎd áÑ°ùædÉH áeƒµ◊G á°SÉ«°S ‘ á«aÉØ°ûdG á°SÉ«°S »æÑJójƒ°ùdGh É«fÉÑ°SCGh ¿ÉHÉ«dG

≈∏Y á≤Ñ£ŸGh äÉLÉ«àMÓd áaÉØ°ûdG ÒZ äGQÉÑàN’G ∂dP ‘ ÉÃ ,á≤gôŸG äÉÑ∏£àŸG AÉ¨dEG

É¡«a πª©∏d ≈©°ùJ hCG É«≤jôaCG ÜƒæL ‘ πª©J »àdG á«ÑæLC’G äÉ©eÉ÷G
É«≤jôaCG ÜƒæL

§≤a á«fÉfƒ«dG äÉ°ù°SDƒŸG ‘ á«ÁOÉcC’G äÉLQódG íæe ô°ü– »àdG Oƒ«≤dG ádGREG¿Éfƒ«dG

á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒŸG øY á«ªµdG Oƒ«≤dG ádGREGGóædôjCG

٤٩



٥٠

ي
عال

مال
علي

ى الت
عل

ها
وتـأثيـر

ميــة
عال

مةالتجـارة ال
ظ

من

.É«dGÎ°SCÉH áeó≤e ójQƒàdG ¬LhCG ≥ah õLGƒM .(13) ∫hóL

¬``````LhCG

ó```jQƒ````à```dG
õ`````LÉ````ë``dG

:∫hC’G ¬LƒdG

Ohó◊G ÈY ójQƒàdG

º«∏©àdG äÉeóN ójQƒàd âfÎfEÓd »eÉæàŸG ΩGóîà°SÓd äÉeƒµ◊G áHÉéà°SG óæY IójóL õLGƒM

á«ª«∏©àdG OGƒŸG OGÒà°SG hCG ΩGóîà°SG ≈∏Y Oƒ«b

:ÊÉãdG ¬LƒdG

êQÉÿG ‘ ∑Ó¡à°S’G

ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ácôM ájôM ó««≤àd êhôNh ∫ƒNO äGÒ°TCÉJ

ÖfÉLC’G áÑ∏£dG ácôM ájôM ó««≤àd á«ÑæLC’G á∏ª©dG πjƒ– äÉÑ∏£àe

QÉëÑdG ÈY á«ª«∏©J äÉ°ù°SDƒe ‘ äÓgDƒe ÜÉ°ùàcG øY »æãJ »àdGh äÓgDƒŸÉH ±GÎY’G ÉjÉ°†b

:ådÉãdG ¬LƒdG

…QÉéàdG OƒLƒdG

á«ÑæLC’G ¢ü°ü◊G hCG á«µ∏ŸG ≈∏Y Oƒ«b

á°ù°SDƒeh á°ù°SDƒe ÚH äÉbÓ©dG √òg πãe áeÉbEG øe ó«≤J ΩDhGƒàdG äÉÑ«JôJ ≈∏Y á°VhôØe óYGƒb
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خدمات وتصدير جتارة دول استيراد تواجه التي من القضايا العديد أن هناك اجللي من

جداً صغير اخلاص  الثالثي  العالي التعليم فحجم املتحرر، السوق  بيئة في التعليم 

درجة وإلى وأستراليا، األمريكية، املتحدة الواليات  مثل:  الكبرى، املصدرة الدول في

أوجه استكشاف في تسارع التي هي العامة املؤسسات فإن ولهذا نيوزيلندا، أقل

التعليم مؤسسات ثم إن الداخل. أو اخلارج في التجارية، سواء الفرص من االستفادة

الرأسمالية مراكز من  بالقرب وثقافياً  جتارياً موجودة الدول تلك في الثالثي العالي

العمل حتاول أجنبية مؤسسة أي مع من املنافسة التي متكنها العاملية ولديها املوارد

دولها. حدود داخل

اخلاص في املستوردة، فالتعليم العالي الثالثي الدول في متاماً مختلف الوضع لكن

البرامج على يركز أنه حيث بنفوذ قوي، ويتمتع ضخماً للغاية يكون ما غالباً الدول تلك
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القرارات. اتخاذ يدها في الناس، والتي من امليسورة وجتذب الطبقة تسويقها يسهل التي

الوطنية للحكومة. األولويات لدعم املوجهة املناهج العام يدرس القطاع بينما هذا

متطلبات عن متاماً العالي تختلف للتعليم  للحكومة مخططات  العادة يكون وفي

غالب التناقض هذا جتاهها. املوردين سوق قوى تدفع التي االجتاهات وعن العمالة سوق

وبينما الدول. عبر اخلاص  العالي  التعليم فيها يتفشى التي  الدول من العديد في

العمالة، سوق حاجات في توفير الدول عبر العالي على التعليم تعتمد املستوردة الدول

التسلط من لون أنه على العاملي التعليم ترى مجتمعها ببناء احلكومات املهتمة فإن

التنظيمية على خياراتها اإلبقاء تعمل جاهدة على فهي وبهذا لها، املناهض الغربي

التعليم. مجال في

التعليم خدمات جتارة حترير طريق في املصدرة املستوردة الدول الدول ما تتبع وكثيراً

عن البحث إلى تدفعها اخلاص القطاع منو بالنسبة لشكل حتفظاتها أن غير العالي،

اختيار على حتتفظ بالقدرة بحيث التزاماتها التجارية، في اخلاص القطاع آليات لتوجيه

التجاري(١٧٦-١٧٧). بالوجود له يسمح الذي املورد األجنبي

‹É©dG º«∏©àdG IQÉŒ •É‰CG

سماتها(١٧٤): من حديثاً الظهور في بدأت العالي التعليم لتجارة أمناط هناك

التعليمية. للمؤسسات احلكومي الدعم انحسار مواصلة  ˚

التي يدفعها الطلبة. الدراسية والرسوم التجارية األنشطة من العائد ازدياد  ˚

اإلدارية. خفض النفقات مع بديلة دخل مصادر في إيجاد اخلبرات بناء  ˚

التي الدول وعلى االمتيازات، اخلاص ببعض التعليم سوق ملوردي لديها التي الدول ˚  متتع

باآلخرين. اللحاق العالي التعليم توريد في العامة اخلدمات منوذج حافظت على

سوق  اندماج العالي ستعوق  التعليم في نظم  التحول تيار تقاوم  التي  الدول   ˚

إطار العوملة. التعليم في
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التقليدية  التعاون من روح يخفض سوف العاملي السوق اندماج أن خطر من هناك  ˚

املؤسسات. تعامالت في

على  القدرة احلكومات تخول فعالة تنظيمية آليات األكادميي االعتماد ˚  معايير 

حواجز مقيدة فيها يرى البعض أن غير العالي، التعليم مستوى احلفاظ على

التجارة احلرة. اتفاقيات مفاوضات خالل إلضعافها ويسعى

العاملي. العالي التعليم في سوق السائدة هي اللغة اللغة اإلجنليزية أصبحت  ˚

عن  التعليم وفي احلدود، عبر العالي التعليم توريد في هام عامل اللغة أصبحت  ˚

الثقافة. سيادة على تعد فيها أن غير بعد

تنافسية  بفائدة اإلجنليزية توريد برامج تدريس باللغة على الدول القادرة احتفاظ  ˚

التجاري. بوجودها يتعلق فيما خاصة

العالم. في النشر حقوق على املسيطرة هي األمريكية املتحدة الواليات  ˚

العالي. التعليم خدمات حترير في عالم اختيارات للدول النامية هناك  ˚

والعام. العالي اخلاص التعليم بني بائن اختالف هناك  ˚

في على سبق املؤسسات حتصل بحيث الطلبة، على محتدم العاملي التنافس   ˚

املنافسة.

احمللي. التوريد في فجوة تواجه واملتقدمة النامية بعض الدول  ˚

لتقدمي  وجه من أكثر جتمع العالي التعليم لتوريد اإلقليمية احملطات  ظهور إن  ˚

اخلدمات.

äÉjó–h ¢Uôa

تنعكس وثقافية، وسياسية واجتماعية اقتصادية متعددة، تداعيات للعوملة إن

بل واحدة، باب من  ساحته تلج ال فهي العالي، التعليم  على متفاوتة بدرجات

الثوابت ضمن كانت تعتبر قناعات وتهز األكادميي في الوسط بقوة حتدياتها تفرض

أبرزها(١٧٨): الوطنية،
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العالي. للتعليم اهز الوحيد الوطنية احلكومات تعد ˚  لم

األكادمييني. على حكراً العالي التعليم مؤسسات في القرار صناعة يعد ˚  لم

في السياسات ورسم وضع الرؤى في القرار الوطنية صاحبة احلكومات ˚  لم تعد

أو دولية. إقليمية قوى بعض نفوذها لصالح خسرت فقد التعليم العالي،

وإمنا خاصة باجلامعات، وإدارية وأكادميية تقنية جوانب متس فقط التحديات ال هذه

مع أيضاً  تتعارض ورمبا الثقافي، التنوع مبدأ  ومتس للدولة، الوطنية السيادة متس

بها. االلتزام الدول من العديد بدأت التي التنمية املستدامة استراتيجية

السياسات تتركها العوملة على قد التي التأثيرات أبعاد التقصي عن املهم جداً من

جتر أن ميكن ما على الضوء وإلقاء اجلامعي، احلرم أروقة في واالستراتيجيات واألهداف،

العالي حتى على التعليم العوملة تركته الذي فالتأثير املستقبل. في الظاهرة هذه إليه

العوملة(١٧٨): أوجدت فقد مباشر، غير أو مباشراً، كان سواء خطير، جد اآلن

اجلديد. االقتصاد بنمط املتعلقة متزايدة لألفكار هيمنة  ˚

التعليم العالي. مجال في جتارية اتفاقيات  ˚

واالتصاالت. املعلومات بتقنية عالقة ذات العالي بالتعليم ابتكارات خاصة  ˚

العالي. للتعليم املالي احلكومي الدعم تقلص  ˚

العالي. التعليم خصخصة نحو االجتاه زيادة  ˚

األكادميي. التخطيط في السوق اقتصاد دور على التركيز  ˚

وتخصيبها. الثقافات اندماج  ˚

اجلامعات. أداء تقييم في الشركات تقييم آليات إدخال  ˚

للطلبة. فرص أكبر وتوفير جتهيزات التعليم حتسني  ˚

املعرفي. االقتصاد دعم  ˚

مشتركة. شهادات ملنح اجلامعات بني العالقات وتطوير تنمية  ˚



٥٤

ي
عال

مال
علي

ى الت
عل

ها
وتـأثيـر

ميــة
عال

مةالتجـارة ال
ظ

من

للمستثمرين. جديدة مجاالت فتح  ˚

اجلنسيات، متعددة الشركات مثل العالي، للتعليم جديدة مؤسسات ظهور  ˚

اإلعالمية. الشركات اجلامعات املتعاونة،

والتعليم احلدود، عبر التعليم  ضمنها  من التعليم  في  جديدة أساليب ظهور  ˚

االفتراضي.

والتخصصات. البرامج في أكثر تنوع  ˚

احلدود. عبر الدراسية وللبرامج للطلبة حرية احلركة زيادة  ˚

العمر. طوال للتعليم احلاجة على القناعات في زيادة  ˚

التعليم. في اخلاص من قبل القطاع املوظفة املبالغ زيادة  ˚

من متعددة، مجاالت في العالي التعليم على مهمة تأثيرات التطورات لهذه

مؤسسات على يحتم مما للطلبة. املتاحة والفرص والتمويل، اجلودة، والتنوع، ضمنها:

التعليم مقدمي ونشاطات  استراتيجيات  حساباتها  في تأخذ  أن العالي  التعليم

بينهم. واملنافسة والدوليني، احملليني اجلدد، العالي

اخترقت املعلومات واالتصاالت قد نظم من جديدة صيغاً فإن ذلك، إلى وإضافة

جودة على مهمة تطمينات  مع العالي التعليم ملنظومات الوطنية احلدود

والثقافات الفكرية امللكية حقوق احترام وعلى العميل، حماية وعلى التعليم،

الوطنية. والهويات احمللية

á«eÉædG ∫hódG ‘ ájƒ¡dG ™LGôJ

لتصدير غير منظمة أسواق إلى تتحول أن إلى خاص بشكل النامية معرضة الدول

أو اقتصادية ألسباب التنظيم، على احلكومات قدرة عدم بسبب العالي التعليم

الدعم تناقص أن من حقيقي قلق فهنالك احلكومات. هذه استقرار عدم بسبب

وسيصبح  ، مستقبالً يتفاقم سوف النامية الدول في العالي للتعليم احلكومي
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االنتماء تكاليف أن  اخلاصة، حيث  التعليم  مؤسسات  قبل من الطلبة مستهدفني

على ميزة باحلصول غيرهم دون للميسورين فقط يسمح مما مرتفعة، ستكون إليها

مصدر أصبحت العمل في سوق يقبل تأهيل الفرد كي أن كلفة إذ العالي. التعليم

وللشركات(١٧٨). وللمجتمع أمورهم للطلبة وألولياء إضافي قلق

الضروري من يصبح  إذ القلق، من املزيد  إلى يدعو التعليم في اجلودة  ضمان أن  كما

من يعرضونه ما ال يتمتع الذين مجهزي التعليم أمورهم من وألولياء للطلبة احلماية توفير

العاملية. األكادميي االعتماد هيئات تقرها التي باملواصفات والتدريبية الدراسية البرامج

في احلدود، عبر العالي بالتعليم تتعامل تقليدية، ربحية مؤسسة مقدرة إن ثم 

فالعالقة تساؤل. محل أمر النامية الدول تضعها التي التنمية خطط في اإلسهام

األخرى، هي ووضع اللوائح، التمويل مبسؤوليات فيما يتعلق والسوق الدولة املتطورة بني

التعليم العالي. في دور من العوملة تلعبه مبا ترتبط من األهمية كبير قدر على قضية

االقتصادية املعاصرة والرؤى العالي، التعليم التمويل احلكومي ملؤسسات تضاؤل إن

املسائل في احلكومات دور من وحتد قبل أقل من ذي دوراً الدولة متنح املؤسسات، لهذه

ملحوظ. بشكل اخلاص القطاع حني يتنامى دور في العالي، بالتعليم العالقة ذات

وعاملياً، محلياً العالي، التعليم اخلاص، في سوق القطاع حجم تعاظم مهما أنه إال

احلماية توفير عن  حد كبير إلى املدني مسئوولة اتمع ومنظمات  احلكومات  تبقى

خالل(١٧٨): ذلك من يتحقق حيث كذلك، وللمجتمع أمورهم وألولياء للطلبة

لضمان العالي،  التعليم مجال في السياسات وضع عند احلكومات حضور .١

يحملها التي الرسالة  حتقيق في املعتمدة، املعايير وفق أدائه وضمان جودته،

فقط. التطور االقتصادي في وليس دوره للمجتمع،

اتمع، خير إلى العالي التعليم يهدف املدني، فطاملا اتمع منظمات حضور .٢

جعله في يرغب البعض أن مع الربحية،  غير ملنظماته  تامة مسؤولية فهو

الربحية. وغير الربحية واخلاص، العام القطاعني بني مشتركة مسؤولية
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في المملكة العالي التعليم التأثير على
السلبية ˚ التأثيرات اإليجابية ˚ التأثيرات

˚ مثال للتحديات ˚ التصدي
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االتفاقيات، بجميع التزامها تعني العاملية منظمة التجارة اململكة في عضوية إن

قطاع على تطبق التي أو «اجلاتس» اخلدمات في للتجارة العامة االتفاقية في ذلك مبا

في العالي التعليم على  كبير تأثير لها سيكون  االتفاقية أن  في شك التعليم، وال

وإيجابيات فيالتعاملمعها وكأىأمرمستحدث، هنالكسلبيات يجباالحتراز اململكة.

يضعها مستجد أمر املنظمة في اململكة عضوية أن وحقيقة االستفادة منها. ميكن

املفاوضات خالل من صاحلها فيه مبا األمور توجيه مبقدورها حيث متميز، موقف في

احلد في املساهمة قدرتها في كما أن واملطالب، والعروض االلتزامات، وجداول الثنائية،

إيجابياتها. من واالستزادة العموم وجه على سلبيات االتفاقية من

اإليجابية التأثيرات

التعليم سوق في حترير والتجارية الربحية املسألة عن التغاضي املمكن من كان إذا

كل العلم، طالب فيه ينفق خاصاً، تعليماً يكون أن هو التعليم في األصل فإن العالي،

حاجات لسد جاء مستحدث العام أمر العالي التعليم الواقع، إن وفي سعته. قدر على

بعد خاصة مع متطلبات العصر، املتماشية البشرية الطاقة ولتوفير والدولة، اتمع

مدرسية شهادات من بجعبتهم ما وفق إليها املتقدمني توظف األعمال أصبحت أن

اجلامعات إن بل لها. مشهود معرفة أو مكتسبة مهارة على بناءً وليس دراسية، وإجازات

لكل وملا كان إداري. جلهاز تبعيتها وعدم الفكرية بحريتها تعتز كانت القدمية واملعاهد

بينها. احلميد التنافس بشائر ظهرت فقد مدرسة عالم

(الوجه في اململكة خاصة جامعات إلنشاء األبواب فتح في ضرار ضرر وال فال وبهذا،

لألشخاص)، العيني بالوجود التجاري مقترناً الوجود التوريد، أي من الرابع والوجه الثالث

خاصة في واألساتذة، الطلبة على أفضل من التنافس روح إيجاد املمكن من أنه حيث

الثقافات لتفاعل بوتقة تكون أنها كما العامة، التعليمية املؤسسات مواجهتها مع

٥٩



٦٠

ي
عال

مال
علي

ى الت
عل

ها
وتـأثيـر

ميــة
عال

مةالتجـارة ال
ظ

من

اجلامعات تلك وجناح األفكار. لتبادل  ومنصة احلضارات، لتالحم ومسرحاً املتباينة،

رجال بني تضامن شركة أساس على قائمة أو أجنبية أو محلية كانت سواء اخلاصة،

أهمها: عوامل على عدة واألجانب، يعتمد احملليني األعمال

العالم. جميع أنحاء من دراساتهم في واملتقدمني املوهوبني الطلبة اجتذاب  ˚

من جميع أنحاء العالم. املتميزين التدريس هيئة أعضاء استقطاب  ˚

السمعة نتيجة إما بالدهم، في خلريجيها مجزية وظائف توفير على القدرة  ˚

توظيفهم. على باملساعدة أو الطيبة

العامة. اجلامعات املوجودة في تلك تفوق تعليمية وموارد ومرافق توفر معدات  ˚

العامة. باجلامعات شبيهة ليست تخصصات في دراسية تقدميها لبرامج  ˚

احمللية. والتقاليد العادات مع التصادم عدم  ˚

احمللية. والثقافة الدين مع تتعارض ألمور الترويج جتنب  ˚

العامة. على املؤسسات الضغط تخفيف  ˚

فإنها احلدود، عبر التوريد أي التوريد، من األول الوجه على  القائمة املؤسسات  أما 

عن بعد، والتعلم جامعات إلكترونية إقامة إلى العامة الهادفة اجلامعات جهود ستكمل

أي التوريد، من الثاني الوجه أما واالتصاالت. املعلومات تقنيات من االستفادة خالل من

العاملية. التجارة منظمة إنشاء من قبل بأية حال جار فهو اخلارج في االستهالك

افتراضية جامعات وكاالت أو أو جلامعات فروعاً سواءً كانت - أجنبية جامعات ووجود

اجلامعات لها تخضع التي املعايير لنفس خضعت إذا عليه، غبار أمر ال - لها تابعة

استثناء. دون العامة

السلبية التـأثيـرات

أهمها: السعودي، من العالي جتارة خدمات التعليم سوق لتحرير سلبيات هناك عدة

أو دينية سياسية أو سواء كانت اخلاصة، األجندات ذات للمدارس السوق انفتاح  ˚
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وراء أو السعي التعليم، بعباءة تتستر التي التبشيرية اإلرساليات مثل ثقافية،

البالد(١٧٩). في الغريبة والتقاليد العادات إشاعة أو اختالط اجلنسني،

الشهادات لبيع الغالل طاحونة تشابه التي البحتة املؤسسات التجارية تسلل  ˚

الدراسية(٦٢).

العامة املؤسسات منافسة من وجه في واملبالغات الزائفة بالدعاية السوق غزو  ˚

املالئمة. بالدعاية القيام على قادرة غير

للتحديات التصدي

تضمن التي اللوائح ووضع املفاوضات، من خالل السلبيات تالفي تستطيع احلكومة

بصور داخلية مجموعات أو أجنية هيئات قبل من للسوق السيئ االستغالل عدم 

ورمبا جتاوزات، ألية الذي ميكن أن يتصدى هو املستهلك وعي أن إال اجلاتس. روح مع تتفق

وتوعيته. حلماية املستهلك حكومية غير جمعيات تكوين استدعى ذلك

مـثـال

تبشيرية كإرساليات  املثال سبيل على مصر الفرنسيسكان مدارس دخلت لقد

تقدمه كانت ما رغم ما فشلت، سرعان أنها إال واملعوزين؛ تعليم الفقراء وراء تتستر

باملستعمرين ارتباطها نتيجة ذلك وكان أجنبية. لغة تعلم جانب إلى للفقراء عون من

عليها. القائمني من نوايا خيفة الناس في أوجس مما وبريطانيني، فرنسيني من

التي الراقية الطبقة استهداف وهو جديداً أسلوباً اختارت فقد عنها، الناس وبعزوف

وأنها خاصة العريقة، األسر فتيات استقطاب في وجنحت الالتينية، اللغات تعلم تعظم

تعب. وبالتالي أو كد دون تتعلم أن تريد لفتاة املالئمة املناهج على تقدمي تركز كانت

التبشيرية. هويتها  إخفاء  مع فيها،  تغالي  وبدأت  الدراسية  الرسوم  أسلوب  أدخلت

إليها. باالنتماء بل والتفاخر عليها، اإلقبال إلى اجلديدة السياسة أدت ولقد
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١٩١٩م عام في  أنشئت التي القاهرة في األمريكية اجلامعة حال كان كذلك

االستعمار على املصري الشعب ثورة فرصة منتهزة بحت، ودعائي سياسي بهدف

مقارنة األكادميي مستواها تدني بسبب عنها الناس عزوف لكن البريطاني.

طلبة لقبول اضطرها مما عنها، الناس أنظار حول واإلسكندرية، القاهرة بجامعتي

حيث املاضي، القرن من السادس العقد حتى كذلك وظل األمر بسيط. مستوى ذوي

مقصد هي األمريكية اجلامعة فأصبحت  املصرية املؤسسات في التعليم تدنى 

الوقت(١٨٠). في نفس واملقتدرين املوهوبني
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