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إن أصعــب موضــوع يســتطيع أي شــخص يف العالــم أن يتحــدث 
عليــه بــكل كلمــات قواميــس اللغــة والتعبيــر هــو موضــوع الشــباب 
... فهــم عنــوان احلضــارة والتاريــخ والنهضــة واملســتقبل، كمــا أنهــم 
عنفــوان احليــاة القــادرون علــى تغييــر موازيــن الواقــع يف مختلــف 

اجملــاالت.
    متــر اليمــن حاليــاً مبراحــل ومنعطفــات صعبــة وقاســية علــى 
أفــراد اجملتمــع يف مختلــف مناحــي احليــاة، ولعــل الشــباب  كل 
هــم أكثــر الفئــات تضــرراً مــن تلــك املنعطفــات، فقــط أصبحــوا 
غالبيتهــم أدوات ألطــراف مختلفــة تعــزز الكراهيــة والعنــف بــن 
أوســاط اجملتمــع، رغــم معرفــة اجلميــع بأهميــة دورهــم يف عمليــة 
التنميــة واإلعمــار وبنــاء مــا دمــره الصــراع خاصــة خــال هــذه 

ــاد. ــا الب ــي متــر به ــة الت ــة الصعب املرحل
شــباب اليــوم يرقبــون مســتقبًا غامضــاً غيــر واضحــاً، علــى 
أمــل أن تكــون هنــاك بقعــة ضــوء تعــزز التفــاؤل مبســتقبل أفضــل، 
خاصــة وأن اجملتمــع يعــّول عليهــم كثيــراً يف تطويــر وتعزيــز عمليــة 

التنميــة وعــودة احليــاة الــى األفضــل.

    الــكل يعلــم أن الشــباب عبــارة عــن طاقــة إيجابيــة ُمثمــرة ملــن 
اســتطاع أن يســتثمرها بشــكل صحيح، فلقد فطر اهلل اإلنســان يف 
مرحلــة شــبابه علــى القــوة والنشــاط، فهــم املــورد املتجــدد للدولــة 
ـ تنمويــاً ـ  التــي تُســاعد علــى بنــاء وتنميــة اجملتمــع )اقتصاديــاً 

ــاً وسياســياً(. اجتماعي
يجــب أن يكــون الشــاب واعًيــا جتــاه املســؤوليات املعلقــة عليــه من 
خــال العمــل املشــترك مــع كافــة اجلهــات ) احلكوميــة والدوليــة ( 
علــى بنــاء عقولهــم , ليكونــوا قادريــن علــى التعامــل مــع معطيــات 
ــم ذلــك إال عبــر  ــن يت ــاؤه بشــكل ســليم , ول ــم بن ــى يت املســتقبل حت
ــم مــن خــال  ــة له ــب التطويري ــة باجلوان ــه عاق ــام كل مــن ل اهتم
ــة و تطويرهــا مبــا تتناســب  ــة و التأهيلي ــة التعليمي حتســن العملي
مــع مخرجــات ســوق العمــل , و توفيــر فــرص عمــل تُســهم يف 
حتســن قدراتهــم واســتثمارها يف مختلــف اجملــاالت والقطاعــات , 
و إشــراكهم يف العمليــة السياســية وصنــع القــرار وإيقــاف الصــراع, 
وحتســن اجلانــب الوظيفــي يف مختلــف املؤسســات والشــركات 

والقطاعــات .

    وللمنظمــات واملبــادرات الشــبابية دوراً فاعــًا يف ميــدان 
احليــاة، لهــا تأثيــراً قويــاً علــى كل أفــراد اجملتمــع، و تُســهم كثيــًرا يف 
ــر،  ــذي يصــب يف خدمــة الوطــن يف األول واألخي ــاء املســتقبل ال بن
حيــث يقــوم الشــاب يف طــرح أفــكاره وقدراتــه ومهاراتــه عبــر نشــر 
ثقافــة التعــاون وتبــادل األفــكار و االعتمــاد علــى الــذات يف خدمــة 
ـ  ـ التنمويــة  أفــراد اجملتمــع يف مختلــف اجملــاالت )االقتصاديــة 

االغاثيــة و اخلدميــة.. ( .
    أخيــراً نســتطيع أن نقــول إذا مت منــح الشــباب فرصتهــم 
ــه  ــكل مجاالت ــم جتــاه هــذا الوطــن ب ــم وواجباته ــة حقوقه يف معرف
وقطاعاتــه، لكانــت اخلطــوة االولــى يف حتقيــق األمــن والســام 
والتنميــة والتطــور، ألن اجملتمــع لــن يســتطيع أن ينهــض وينفــض مــا 
عليــه مــن دمــار وفســاد وصــراع إال إذا مت اســتثمار عقــول وســواعد 
ــق  ــة لتحقي ــوب وبتضافــر كل اجلهــود املعني الشــباب بالشــكل املطل
حيــاة مزدهــرة وقويــة، تســهم يف تطويــر وحتقيــق طمــوح الشــباب 
يف بنــاء مســتقبلهم بالشــكل الــذي يحفــظ كرامتهــم وإنســانيتهم 

ويغنيهــم عــن فكــرة الهجــرة والرحيــل.
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تقرير/ منال أمني 
صوت األمل - عدن

التنمية  يف  العربي  الشباب  "دور  كتاب  أشــار 
اجملتمعية" الذي كتبه مجموعة خبراء من املنظمة 
"أن  إلــى  2014م  عــام  ــة  ــ اإلداري للتنمية  العربية 
أكثر  يشكلون  الشباب  أن  إلى  تشير  اإلحصاءات 
من نصف عدد السكان يف أغلبية البلدان العربية، 
ووفقا   ,%  65 من  أكثر  إلى  نسبتهم  تصل  حيث 
لهؤالء اخلبراء فهذه احلقيقة الدميغرافية يجب أن 
والتدابير  الدراسات  تكون احملور األساس جلميع 
الشباب  قضايا  ملعاجلة  توضع  التي  والسياسات 
تستهدف  مصيرية  ــات  حتــدي يــواجــهــون  ــن  ــذي ال

وجودهم وكرامتهم بل وإنسانيتهم.
      ويؤكد اخلبراء: "يعدُّ الشباب من املوارد 
احلكومية  ــ  اجملتمع  مؤسسات  على  يجب  التي 
اخلاصة واألهليةــ أن توظفها وتستثمرها من أجل 
إحداث تنمية متكاملة ومستدامة، وحتويل طاقاتهم 
ي اجملتمع  وإبداعاتهم الى عناصر إنتاج إيجابية تنمِّ

سياسّيًا وثقافّيًا واجتماعّيًا واقتصادّيًا".

فجوة بني النظريات والواقع املعيش
 اليمن تعيش وضًعا خاًصا منذ عدة سنوات أدى 
الى تدهور الوضع األمني واالقتصادي والسياسي 
البطالة  نسبة  ــادة  زي يف  مباشًرا  إسهاًما  وأسهم 
والفوضى  اجلرمية  وانتشار  الشباب  أوساط  بن 

واالنتماءات إلى أطراف عديدة.
    عبد املعن احلماطي )مدير عام السياسة 
الشبابية يف وزارة الشباب والرياضة( يقول: "بدأت 
مهارات الشباب يف اليمن تنضج منذ بداية األلفية 
التنمية  عملية  اجملــاالت خصوًصا يف  مختلف  يف 

التي  األلــفــيــة  ــداف  أهـ حتقيق  يف  أسهمت  الــتــي 
يف  الشباب  حقٍّ  يف  املتمثلة  املتحدة  األمم  تها  أقرَّ
وأيًضا  والتنمية  والصحة  التعليم  على  احلصول 
توفير املعلومة وبناء اخلطط على أساس التنمية".

اليمن  يف  التنمية  عملية  تعانيه  ما  وحــول      
احلماطي  ح  يوضِّ الشباب،  بشريحة  وارتباطها 
اليمن  يف  التنمية  عملية  "أن  األمـــل":  "صــوت  لـــ 
للشباب حسب  تعاني من عدم توفير فرص عمل 
املواثيق  بن  فجوة  وظهور  التعليمية  مخرجاتهم 
يختصُّ  فيما  الواقع  أرض  على  وتطبيقها  الدولية 
بعملية استيعاب الشباب يف سوق العمل والتنمية، 
ال  الذين  الــقــرار  صناع  من  اجملحفة  ــقــرارات  وال
يدركون أهمية دور الشباب عند تنفيذهم للخطط 
بأعمال  الشباب  تستهدف  التي  االستراتيجية 
البلد  اقتصاد  دعــم  من   70% إن  حيث  منظمة، 

حالّيًا يأتي عبر القطاع غير املنظم".
    وعن التحديات التي تواجه الشباب، يقول: 
"إنه خال هذه املرحلة ـ وبسبب الوضع العام يف 
البحث عن مصدر  الشباب مشكلة  واجه  ـ  الباد 
رزق سريع، األمر الذي جعلهم ينتمون إلى أطراف 

مختلفة غير مدركن خطورة األمر".

تنفيذ البرامج الوطنية لتنمية الشباب
     دور وزارة الشباب يف تنمية وتطوير هذه 
الــوزارة  "إن  بقوله:  احلماطي  يلخصه  الشريحة، 
الشباب  تستهدف  التي  البرنامج  من  عــدًدا  ذ  تنفِّ
واملتعلقة بتطوير املهارات القيادية ومفهوم التنمية 
 )11( يقارب  ما  مع  بالتنسيق  تعمل  كما  الشبابية 
وزارة معنية بالشباب على تنفيذ البرامج الوطنية 
والصحة  التعليم  مــجــاالت  يف  الــشــبــاب  لتنمية 

الفترة  يف  الـــوزارة  ز  جتهِّ كما  أخـــرى،  ومــجــاالت 
القادمة ورشة عمل حول سياسيات العمل املشترك 
تنمية  يخص  فيما  العاقة  ذات  الــــوزارات  بــن 

الشباب". 
وللمعاجلات طرح احلماطي حلولًا تسهم       
يف تطوير عمل الوزارة اخلاص بالشباب والتنمية، 
رعاية  موارد صندوق  تفعيل  إعادة  ًدا ضرورة  موكِّ
الشباب الذي مازال يعاني من عجز بسبب الوضع 
العام وإتاحة فرص للعمل يف أنشطة جاذبة للتمويل 
واالستمرار بتفعيل الشراكة مع كل اجلهات املعنية؛ 
سواء اجلهات الرسمية او منظمات اجملتمع املدني 

او املنظمات الدولية.

فجوة بني الشباب أنفسهم
     من جهة أخــرى يرى عمار مرشد )خبير 
يف مجال التنمية الشبابية واملستدامة(: "أنه بسبب 
الثقة بن  البلد وانعدام  االنقسامات احلاصلة يف 
األطراف املوجودة على األرض وظهور فجوة كبيرة 
أثر  ـ  برأيه  ـ  أنفسهم، كل هذا وأكثر  الشباب  بن 
للقضايا  الشباب  تبني  عملية  يف  سلبّيًا  تأثيًرا 

الوطنية والتنموية يف البلد".
العملية  عــن  الشباب  ابتعاد  أســبــاب  ومــن      
ثقة  انعدام   " مرشد:  يقول  والسياسية،  التنموية 
الشباب باألطراف الرئيسة املشاركة يف الصراع يف 
اليمن والتجارب السابقة غير اجملدية يف إشراكهم 
األطـــراف  ثقة  وعـــدم  والتنمية،  الــســام  بعملية 
اخلارجية بإعطاء فرص للشباب لتحسن الواقع، 
ى إلى بقاء الشباب املستقل املؤمن  كل هذا وأكثر أدَّ

بالقضايا الوطنية بعيًدا عن الساحة السياسية".
     "يعدُّ الشباب املورد األساس يف اليمن، لذا 
وجب العمل على تعزيز إميانهم بأنفسهم وقدراتهم 

كونهم قوة فاعلة يف هذه املرحلة، كما ينبغي توحيد 
أصواتهم بقضية واحدة تسهم يف التنمية والتطوير 
من  جزء  أنهم  ترى  التي  السلبيَّة  النظرة  وتغيير 
املشكلة ــ وهذا غير صحيح ــ إمنا الشباب عنصر 
 ." اجملتمعية  القضايا  كل  حل  يف  ومساهم  فاعل 

ده خبير التنمية املستدامة.   وذلك وفًقا ملا أكَّ
 

الشباب يف ارقام
     "ال شك ان الشباب هم القوة االجتماعية 
واالقتصادية األهم يف اجملتمع، ويطلق عليهم اسم 
)حاملي راية 2030م( ألنهم يلعبون دوًرا محورّيًا، 
ليس فقط ألنهم مستفيدون من إجراءات وسياسات 
جدول أعمال التنمية املستدامة بل ألنهم شركاء يف 
عن  الصادر  التقرير  إليه  أشار  ما  هذا  التنفيذ". 
وزارة التخطيط والتعاون الدولي )قطاع الدراسات 
املستجدات  بــعــنــوان:  االقــتــصــاديــة(  والــتــوقــعــات 

االقتصادية واالجتماعية يف اليمن 2021م.
ــزال األمل  ي ــه ال  "أن التقرير:       كما أوضــح 
 32% نحو  ميثلون  الذين  الشباب  بفئة  معقوًدا 
من إجمالي عدد السكان يف اليمن للعام 2020م، 
ويشكلون النسبة العظمى من القوى العاملة. فهم 
رحم  من  يولد  أن  ميكن  الــذي  الــواعــد  املستقبل 

املعاناة والصراع".
أهـــم احلقائق  الــتــقــريــر      وقـــد اســتــعــرض 
اليمن  يف  البطالة  معدل  نسبة  حــول  واملــؤشــرات 
للعام 2019م إذ وصلت إلى %32, ونسبة السكان 
األقل من )25( عاًما بلغ %51 من أجمالي السكان 
نظام  عن  اخلــارج  الشباب  نسبة  ــا  أمَّ اليمن،  يف 
التعليم والتدريب وسوق العمل يف2013م فقد بلغ 

أكثر من 44.8%.
حلول مقترحة إلحداث التغيير اإليجابي

     وتقول وحدة عبد الرحمن )املدير التنفيذي 
لدى  إن  اجملتمع(:  وحماية  تنمية  أنصار  ملؤسسة 
الشباب القدرة على تنفيذ برامج وأنشطة تنموية 
معايير  استخدام  عبر  اجملتمع  تطوير  يف  تسهم 
حديثة تواكب متطلبات العصر والشراكة مع صنَّاع 
تغييرات  ــداث  وإحـ السياسات  تقييم  يف  الــقــرار 
حالّيًا  يُعَمل  حيث  القطاعات؛  مبختلف  إيجابية 
واستيعابهم  منهم  لاستفادة  قدراتهم  إبــراز  على 

للمرحلة القادمة.
ــشــاورات  ــا ســالــم حـــامت )عــضــو يف امل ـ      أمَّ
األســاس  احملــرك  الشباب  ان  فـيرى:"  الشبابية( 
لعملية التنمية يف اجملتمع وبخاصة يف هذه املرحلة 
والتطوير جملتمعات  التغير  قادة  فهم  أالستثنائية، 
القرار  صنع  مراكز  من  ومتكينهم  نهوًضا،  أكثر 
مواصلة  من  يسهل  التنمية  عملية  يف  وإشراكهم 
القطاعات  من  عدد  يف  والتطوير  التنمية  عجلة 
ويسهم أيًضا يف خلق فرص عمل محفزة لإلبداع 

واإلجناز".
فيما يشدد اخلبراء املشاركون يف صياغة تقرير 
اليمن  يف  واالجتماعية  االقتصادية  املستجدات 
والتعاون  التخطيط  وزارة  عن  الصادر  2021م، 
املتعلقة  السياسات  تنفيذ  ضــرورة  على  الــدولــي 
يف  تسهم  تنظيمية  بنية  إطار  يف  الشباب  بتمكن 
الفئة  لهذه  واالجتماعي  االقتصادي  الدور  تعزيز 
مستقبًا، وذلك من خال رفع قدرات املؤسسات 
تعزيز  طريق  عن  للشباب  الرعاية  بتقدمي  املعنية 
ومنظمات  الدولية  املنظمات  مع  الشراكة  جوانب 
التنمية، ومتكن  العاملة يف مجال  املدني  اجملتمع 
الصغيرة  املشاريع  متويل  برامج  وتوسيع  الشباب 
واملبادرات الذاتية والوصول إلى مسارات التدريب 

الفني والتقني ورفع جودته.

حنني الوحش - صوت األمل

احلياة  يف  وحيوّيًا  فعالًا  دوًرا  الشباب  يــؤدي 
فهم  اجملــتــمــعــات،  مــن  مجتمع  أي  يف  الــعــامــة 
وقد  واالبــتــكــار.  التغيير  صناعة  يف  فاعلة  قــوة 
الشباب  لدى  قلًقا  تسبب  البطالة  ظاهرة  باتت 
وتــنــمــي مشاعر  املــتــخــرجــن مــن اجلــامــعــات، 
عليها  وتترتب  بــل  لديهم  واالســتــيــاء  اإلحــبــاط 

مشكات عديدة للفرد واجملتمع.

تأثير البطالة يف الناحية النفسية:
النفس      غيداء منصور )اخصائية يف علم 
يف صنعاء( تقول: "للبطالة أثرها النفسي الكبير 
يف  الشاب  يدخل  أن  املمكن  فمن  الشباب،  يف 
اكتئاب  حالة  يف  كالدخول  نفسية،  اضطرابات 
بالنسبة  اجملــهــول  املستقبل  وضــع  بسبب  وقلق 
إليه، وما يولَّد الفراغ فيه من شعور بعدم النفع 
منعزلًا  الــشــاب  جتعل  والبطالة  بالضياع،  أو 
ومنطوًيا ويشعر بعدم الرغبة يف العيش  بسبب 
وهــذه  لــذاتــه،  تــقــديــره  يف  بالنقص  إحــســاســه 
التأثيرات قد تنعكس سلًبا على سلوكياته، فيتجه 
العنف  ممارسة  عبر  مجتمعه  من  االنتقام  الــى 
وبعض السلوكيات املنحرفة، ويف بعض احلاالت 
أخرى  طرق  إلى  اللجوء  إلى  الشاب  يضطر  قد 
كاإلدمان الذي أصبح عادة لدى بعضهم؛ لنسيان 

الضغوطات املتراكمة عليهم".

    أما بالنسبة إلى احللول توضح قائلة: "من 
وقدراتهم،  تتوافق  للشباب  مشاريع  توفير  املهم 
تــدريــبــهــم يف  لــهــم عــن طــريــق  ــور  ــ وتسهيل األم
العمل ليكسب الشاب خبرة يف عمله، كما ينبغي 
مستوى  من  وترفع  تدعم  برامج  لهم  تقدم  ان 
تقديرهم لذاتهم ومساعدتهم ككادر جديد يحتاج 
إلى من ميسك بيده ويرفعه ليستطيع أن يَشغل 

وقت فراغه يف شيء يعود بالنفع على اجلميع".
تأثير البطالة يف الناحية االجتماعية:

من  اجتماعي  )اخصائي  اجلبيري  داؤود      
ح مفهوم البطالة وتأثيرها  محافظة صنعاء( يوضِّ
فقد  كبيرة  تأثيرات  لها  إن  قائًا:"  الشباب،  يف 
فراًغا  تسبب  فهي  اجملتمع،  يف  خلل  إلى  تــؤدي 
الفراغ يتسبب يف مشكات  لدى الشباب، وهذا 
غير  والــعــادات  االنحرافات  تكثر  فقد  متعددة، 

الصحيحة لدى بعضهم". 
م اجلبيري بعض املقترحات التي       وقد قدَّ
من املمكن أن تعمل على حلِّ هذه املشكلة وهي 
الشباب  لتنشئة  أوال  بالتعليم  باالهتمام  املطالبة 
تنشئة صحيحة، وتدريبهم بعد التعليم الكتسابهم 
للعمل  الشباب  واستقطاب  الــازمــة  اخلــبــرات 
واستغال طاقاتهم بأشياء قد تعود بالنفع عليهم 

وعلى اجملتمع.
    وتوافقه الرأي تيسير الذهباني )أخصائية 
"إن  فــتــقــول:  صــنــعــاء(  مــن  اجملتمعية  اخلــدمــة 
لدى  وانحرافات  ضغوطات  يف  تتسبب  البطالة 
الشباب وقد يترتب عليها أيًضا مشكات كثيرة 

مثل السرقات واإلدمان والتعاطي وغيرها".
الشخصية  "مــن وجهة نظري      وأضــافــت: 
أقترح أن تقوم الدولة واملنظمات احمللية والدولية 
الصغيرة  الشبابية  املشاريع  بدعم  الصلة  ذات 
وكذلك  للشباب،  جــديــدة  عمل  فــرص  ــيــر  وتــوفِّ
عمل منح دراسية لهم وتشجيعهم وتدريبهم على 
العمل والنهوض باجملتمع إليقاظ شعور املسؤولية 
الشاب مسؤول عن مجتمع  أو  فالفرد  بداخلهم، 

كامل وليس مسؤول عن نفسه فقط". 

البطالة والشباب
تعز  )32 عاًما من محافظة       عمر خالد 
ــدأت أرســم  ــ ــقــول: "ب خــريــج قــســم احملــاســبــة( ي
عند  ذهبت  حيث  العمل،  يف  املستقبلية  خططي 
املدنية  اخلــدمــة  مكتب  ــى  إل مــبــاشــرة  تخرجي 
طويل  بطابور  ففوجئت  ملفي  وقدمت  متفائلًا، 
لي،  صدمة  أول  كانت  هذه  بسنن،  سبقني  قد 
م يف عمل خاص كوني خريج  رت بعدها أن أقدِّ فكَّ
محاسبة وأمتلك اللغة ومهارات احلاسوب، وكنت 
واثًقا بأني سأحصل على عمل، ولكن مع األسف 
منذ ثمانية أعوام وإلى اآلن وأنا أبحث عن عمل 

ولم أجد، والطابور مستمر. 
العمل  إلــى  حينها  "اضــطــررت  عمر:  يواصل 
ر لقمة العيش. واألمل الذي كان  سائًقا لباص ألوفِّ
بداخلي قد ُقتل، هذه ليست مشكلتي فحسب بل 
مشكلة موجود يف كل بيت تقريًبا، فكل بيت لديه 

شاب أو اثنن على األقل عاطلن عن العمل".

    ويرى "أن هناك حلولًا كاالهتمام بالتعليم 
يف املقام األول مبا يتناسب مع سوق العمل وإنشاء 
مشاريع جديدة تتوافق مع األعداد الكبيرة التي 
تتخرج يف كل عام، وكذلك القضاء على الوساطة 
كــل ذي حـــقٍّ حــقــه وتوفير  لــيــنــال  واحملــســوبــيــة 
اإلبداع  الشباب  ليستطيع  جديدة  عمل  مجاالت 

يف مجاالتهم ". 
     أما بالنسبة إلى سام العماري البالغة من 
العمر 25 عاًما )خريجة قسم الصيدلة( فتقول: " 
لم يحالفني احلظ أن أعمل يف مجال تخصصي، 
م فيها للعمل إما أن أقابل  ة كنت أقدِّ ففي كل مرَّ
بالرفض بسبب عدم اخلبرة أو عدم الرد، وأحيانا 
االكتفاء وأسباب أخرى مختلفة. حالّيًا أنا أعمل 
والدعوات كعمل حر أكسب  الثيمات  يف تصميم 

منه مصرويف اليومي".
    حول موضوع البطالة واحلدِّ منها كظاهرة 
اجملتمعات  من  كثير  ويف  مجتمعنا  يف  منتشرة 
أيًضا، ترى سام "ضرورة أن تكون هناك مكاتب 
متخصصة تعمل على توفير فرص العمل للشباب 
أيضا البد من  دراستهم،  يتناسب مع مجال  مبا 
قدراتهم  ي  تنمِّ للشباب  تأهيلية  دورات  وجــود 
فهم بسوق العمل وتكسبهم  وتصقل مواهبهم وتعرَّ

اخلبرة الازمة".
    وافقتهم الرأي ربا أكرم )ذات ال24 عاًما 
"أنا  بقولها:  الديكور(  هندسة  خريجة  عدن  من 
خريجة جامعية عاطلة عن العمل ألسباب مختلفة 
كاحملسوبية والوساطة التي تعطي األحقية لناس 

ــ  قولهم  ــ على حسب  بالرفض  أقابل  و  محددة 
لعدم وجود اخلبرة الكافية، بالنسبة إلى البطالة 

فهي أكبر محبط لنا نحن الشباب. 
من الناحية النفسية والعملية هناك مقترحات 
من  للتخفيف  أو  للحدِّ  تطبيقها  يجب  عــديــدة 
ظاهرة البطالة أولها - وفقا لربا - البد من خلق 
يبحثون  الذين  للشباب اخلريجن  فرص جديدة 
عن فرص إلثبات ذاتهم يف اجملتمع، كذلك البد 
من القيام بدورات تدريبية وتأهيلية ليْقُدم الشاب 
العمل  بسوق  وخبرة  علم  على  وهــو  عمل  على 

ومتطلباته".
يقول مالك أمن )27عاًما من محافظة صنعاء 
لديه  شخص  "كل  ــة(:  االداريـ العلوم  كلية  خريج 
ميوله وهواياته اخلاصة به التي يحاول أن ينميها 
أنا أردت أن أجد  ويكبرها وتكبر أحامه معها، 
عما يتناسب مع مجال تخصصي ألستطيع عن 
طريقه أن أعول نفسي وأسرتي ولكن مع األسف 
قدمت يف  السفن.   تشهي  ال  مبا  الرياح  جتري 
أكثر من مؤسسة حكومية وخاصة، ولكن من دون 
جدوى، حالّيًا أعمل يف محل لبيع العطور واوفر 
املصروفات األساسية التي متكنني من العيش أنا 

وأسرتي. 
م  تُقدَّ أن  املمكن  من  التي  احللول  بخصوص 
"البد من عمل  مالك:  يقول  البطالة  يف موضوع 
اجلامعات،  خلريجي  وتــدريــب  توظيف  مكاتب 
الصغيرة  املشاريع  ودعــم  جديدة  مشاريع  وبناء 

اخلاصة بالشباب".

تأثير الشباب يف التنمية اجملتمعية باليمن

بالركون  ا  إلَّ حتدث  ال  وبناءها  اجملتمعات  تنمية  أن  املعروف  من     
وذلك  األول،  املقام  يف  الشباب  وسواعد  عقول  على  والتعويل 
والقطاعات،  اجملاالت  مبختلف  احلضارات  بناء  يف  دورهم  ألهمية 
وملا ميتلكونه من طاقات هائلة وجب استثمارها استثماًرا صحيًحا.

%32 نسبة الشباب من إجمالي السكان يف اليمن للعام 2020م

اآلثار النفسية.. البطالة إحباط مجتمعي يصيب الشباب

سالم حامت عبداملعني احلماطي عمار مرشد

فجوة بني املواثيق والقرارات الدولية وتطبيقها على الواقع فيما يخص الشباب
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علياء محمد  - صوت األمل

دور املؤسسات االقتصادية يف تنمية طاقات 
الشباب 

     يعاني االقتصاد اليمني من حتديات اقتصادية 
منذ  الباد  القائمة يف  لألوضاع  نتيجة  كبيرة،  وهيكليَّة 
ــى تدنِّي  ت إل أكــثــر مــن ســت ســنــوات الــتــي بــدورهــا أدَّ
يف  املهمة  والتنمويَّة  ــة  اخلــدمــيَّ القطاعات  مــؤشــرات 
الباد، كما أسهم التدهور االقتصادي يف مفاقمة املعاناة 
العمل  عن  العاطلة  القوى  أعــدد  تزايد  عبر  اإلنسانية 

تزايًدا كبيًرا وارتفاع مستويات البطالة والفقر.
االقتصادي  املنتدى  عن  لتقرير صــادر  ووفًقا        
2019 فقد احتلت اليمن املرتبة 140 من أصل 141 دولة 
اليمن  مقاييس  انخفاض  نتيجة  يف  العالم  مستوى  على 
وتوظيف  الــقــدرة  مؤشر  منها  الفرعيَّة  املــؤشــرات  يف 
للظروف  نظًرا  الفنيَّة  واملعرفة  والتطوير  العاملة  القوى 
اليمن يف  بها  التي متر  الصعبة  واالقتصادية  السياسية 

الوقت الراهن. 
العام  139 عاملّيًا ويف  ويف العام 2018 احتلت املرتبة 
املرتبة  وهي  مبــعــدل48.35   130 املرتبة  احتلت  2017م 

األخيرة يف ترتيب الدول.
 

صعوبات تواجه املشاريع اخلاصة 
"إن  االقتصادي محمد عمران:  يقول احمللل         
الفرص حتقيًقا  أكثر  تعدُّ فرصة من  الصغيرة  املشاريع 
على  القضاء  يسهم يف  الذي  الوطني  االقتصاد  لضمان 
اء الصراع القائم تأثرت بعض املشاريع  البطالة، ولكن جرَّ
الفردية والصغيرة وصولًا إلى املشاريع املتوسطة فتخلت 
من  نسبة  عن  الكبيرة  واملشاريع  املؤسسات  من  العديد 
باحثن  البطالة  إلى رصيف  موظفيها وخرج عدد منهم 

عن عمل".
     يحيى محمد )صاحب محل عصائر يف منطقة 
باجل- احلديدة(  أصبح مشروعه مهدًدا باإلغاق نتيجة 
احملل  إيجار  أسعار  ــادة  وزي االقتصادي  الوضع  لتردِّي 
وغيرها،  وكهرباء  من ضرائب  األخرى  التكاليف  وزيادة 
يقول شارًحا وضعه: "أنا كغيري من الشباب الذي عانى 
لتوفير  اخلاصة  املشاريع  إلــى  وجلأنا  البطالة  مــرارة 
ايجاد فرصة عمل  األمل يف  فقدنا  بعدما  العيش  لقمة 
ًيا كبيًرا بسبب  يف القطاع احلكومي، وحالّيًا نعيش حتدِّ
تساعدنا  مشاريع  و  برامج  إلى  ونحتاج  الراهن  الوضع 

على مواجهة أعباء املعيشة".
  فرص اقتصادية  

      يقول املستشار فؤاد الغفاري )مؤسس بيركس 
اد االقتصاديات  اليمن ورئيس برملان شباب البيركس -احتِّ
الوطنية الناشئة(: "تعمل دول بيركس حالّيًا لترتيب قانوٍن 
حلقوق الشباب بالتنسيق مع األمم املتحدة، حيث أعلنت 
األمم املتحدة استراتيجية لتفعيل دور الشباب يف حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة. 
على  العمل  علينا  حتتم  اليمن  يف  الراهنة  "املرحلة 
مشروًعا  كــونــه  الــقــدمي،  اليمني  الــلــبــان  طــريــق  إحــيــاء 

اقتصادّيًا شاملًا وفرصة ذهبية جيدة، فإن طبِّق سيفتح 
اليمني  االقتصاد  معدالت  لرفع  جديدة  وآفاًقا  أبواًبا 
والقضاء على ظاهرة البطالة املنتشرة بن الشباب التي 

انعكست سلًبا على اجملتمع برمته".
يف  املؤسسات  دور  أهمية  على  الغفاري  ــد  ويــؤكَّ    
طموحاتهم،  على حتقيق  والعمل  الشباب  طاقات  تنمية 
حتى ينعشوا االقتصاد الوطني، حيث إننا منتلك عقولًا 
الطريق  إلــى  توجيهها  ميكن  واعـــدة  شبابية  وســواعــد 

الصحيح خلدمة اجملتمع وتطويره.

مشاريع تخلق فرص عمل جديدة 
    أسهمت بعض مشاريع املنظمات الدولية املتعلقة 
العمل، يف حتسن دخل عدد من  النقد مقابل  مبشروع 
األسر والقضاء على البطالة، وكانت منظمة "كير" أبرز 
ذ هذا املشروع يف عدد من احملافظات اليمنية ومن  من نفَّ
الشباب  ضمنها محافظة عدن، حيث جمعت عدًدا من 

يف مديريات مختلفة نساء ورجاال ووزعتهم ليعملوا على 
والتوعية  الشوارع  وتنظيف  والتشجير  الطرق  إصــاح 
وحتسن  التحتية  البنية  الستعادة  خطوة  يف  الصحية 

فرص احلصول على اخلدمات األساسية.
     تقول دنيا محمد )إحدى املستفيدات من مشروع 
النقد مقابل العمل يف عدن(: "هذا املشروع فتح لنا آمالًا 
على  حصولنا  عدم  من  اليأس  أصابنا  أن  بعد  جديدة 
املتدهورة  األوضــاع  هذه  مثل  يف  بخاصة  للعمل  فرص 
يد  على  مكثًفا  تدريًبا  تلقينا  وقد  الباد،  بها  متر  التي 
كوادر مؤهلة يف مجال التوعية الصحية ضد مرض حمى 
العمل  ُطبِّقنا  التدريب  وبعد  وكورونا،  والكوليرا  الضنك 
لتوعية اجملتمع، وقد استمر  امليداني  النزول  فعلّيًا عبر 
نتقاضى مبلًغا جيًدا أسهم يف  أربعة أشهر كنا  املشروع 

حتسن دخلنا ورفع من قدراتنا".
     من جانبها توكِّد رانيا عبد اهلل )إحدى املشرفات 
هذه  أن  عـــدن(  يف  العمل  مقابل  النقد  مــشــروع  على 

املشاريع تأتي استجابة للوضع الذي متر به بعض األسر 
كوسيلة  العمل،  عن  العاطلن  الشباب  السيما  اليمنية 
للعمل  جديدة  فــرص  وفتح  العيش  ُسبل  فــرص  لتعزيز 

وتنمية املهارات.
   وأضافت: "أن عدًدا كبيًرا من املنظمات تقدم مبالغ 
مالية لعدد من األسر بدون مقابل، فيعتمدون على هذه 
املبالغ ويرفضون اخلروج إلى العمل نتيجة اتِّكالهم علي 
هذه املساعدات، ولكن النقد مقابل العمل خرج بفائدتن 
األولى حتسن مصدر الدخل والثانية التنمية املستدامة 

وحتسن البنية التحتية".

 رجال األعمال وسيلة لتحريك اليد العاملة
)اآلفـــاق  اليمني  ــي  ــدول ال البنك  تقرير  أشـــار       
االقتصادية - أبريل 2020م( إلى أن اآلفاق االقتصادية 
يف عام 2020م وما بعده تتسم بالغموض، وتتوقف إلى 
حدٍّ كبير على الوضع السياسي واألمني. وأن وقف العنف 

املستمر واملصاحلة السياسية يف نهاية املطاف، سيساعد 
من  أن  كما  احليوية،  الدولة  مؤسسات  دمج  إعادة  على 
ن البيئة التشغيلية للقطاع اخلاص وتسهيل  شأنه أن يحسِّ

إعادة بناء االقتصاد وإعادة بناء النسيج االجتماعي.
      يرى احمللل االقتصادي عباس املشرقي أن لرجال 
األعمال دوًرا فاعلًا يف تنمية معارف الشباب ومهاراتهم 
نهم اقتصادّيًا من سوق العمل وذلك  وتغير اجتاهاتهم لتمكُّ
لتنمية  والتقنية  الفنية  املعاهد  تفعيل  يف  اإلسهام  عبر 
احمللي  السوق  يخدم  الــذي  بالشكل  الشبابية  املهارات 
وإنشاء استبانات شهرية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
ملعرفة ميوالت الشباب وطموحاتهم ومستوى قدراتهم يف 
ورًشا  األعمال  ورؤوس  التجار  وفتح  اجملــاالت،  مختلف 

ومصانع الستقطاب الشباب وحتريك اليد العاملة.
  ووجــه رسالة عن طريق "صــوت األمــل" إلى رجال 
األعمال ُمفادها أن يتكاتفوا من أجل النهوض بالشباب 

خصوًصا يف هذه الفترة احلرجة.

ا فرصة لتنمية مستدامة متكني الشباب اقتصادّيً

صحيفة اجتماعية- تنموية- شاملة- مستقلة )نصف شهرية(  
تصدر عن مين إنفورميشن سنتر للبحوث واإلعالم

إخراج وتنفيذ
هاني الناشري

تصوير
محمد الصعفاني منال أمني            مدير التحرير

رجاء مكرد       سكرتير التحرير

مجتمع يسوده األمن والسام وينبذ الفرقة بجميع أشكالها- يرفع قيم التسامح والتعاون لتجاوز املعاناة االنسانية التي خلفها الصراع الرؤيـــــة
ومعاجلة آثارها يف اجملاالت كافة.

هيئة التحرير
محمد باوزير-  علياء محمد - ندى 
البكاري - سماح عمالق - حنني أحمد

علياء محمد  - صوت األمل

"كنا  فيقول:  فرقته،  نشأة  بداية  إيهاب    يحكي 
مجموعة أصدقاء محبني الرقص األجنبي، وبسبب 
األوضـــاع الــتــي متــر بها الــبــالد جـــاءت فــكــرة تشكيل 
الرقص  أســالــيــب  راقــصــة جتمع  استعراضية  فــرقــة 
مبختلف مجاالته، وتكون مصدر دخل لي وألعضاء 

فرقتي".
لم يدرسوا فنون  أعضاء فرقته  بأنه مع  ح  وصــرَّ
الــرقــص، وكــل مــا قــامــوا بــه هــو تعلم الــرقــصــات عن 
طريق اليوتيوب والتدرب عليها إلى أن متكنوا من 

إتقانها.  
   وتعد )فرقة we can crew( الفرقة األولى 
للرقص األجنبي يف عــدن، وتقوم برقصات )الهيب 
هوب، البريك دانس، البو بنج، الدبستيب، الروبوت 

والتا تنك( ورقصات مختلفة متتاز بأفكار جديدة، 
ــد قـــدمـــت الــعــديــد مـــن األعـــمـــال الــفــنــيــة طيلة  وقــ
مسيرتها، حيث كان أخرها عمًلا باسم )شبح النار( 
ُعــــِرض بــطــريــقــة احــتــرافــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى إقــامــة 
هوب(  )الهيب  لراقصني  املتوسط  املستوى  بطولة 
ــت عـــدًدا مــن املــوهــوبــني الشباب  يف عــدن الــتــي ضــمَّ

للتنافس على اللقب.
  وقــال سعيد إيهاب: "إن فكرة البدالت املضيئة 
led  لتقدمي العروض الفنية جاءت بعد مناقشات 
من  غيرها  عــن  ومتييزها  أعمالنا  لتطوير  عــديــدة 

الفرق، ولتكون العروض املقدمة مختلفة".
   ويضيف: "التجديد واالبتكار هو سبب النجاح، 
وأنه يجب أن نخرج عن املألوف ونبتعد عن التقليد 
والتكرار وذلك بالتفكير املستمر واملتواصل بإجناز 
حركات جديدة ومميزة جتعلنا مختلفني عن غيرنا، 
وخلق  املستمر  التطوير  على  العمل  وجــب  لــذلــك 

أفكار مجنونة وغير اعتيادية".
 we can نــقــلــة نــوعــيــة حتـــولـــت بــهــا فـــرقـــة    
crew من مجموعة هواة إلى مجموعة محترفني 
ــو  ــم اخلـــــــاص وهـ ــهـ ــروعـ ــشـ ــوا إلــــــى حتـــقـــيـــق مـ ــ ــلـ ــ وصـ
إنــشــاء )شــركــة خــاصــة إلنــتــاج األفــــالم واإلعـــالنـــات 
الصعوبات  كل  ين  ُمتحدِّ االستعراضية(  والعروض 
البلد  القائم يف  النزاع  أبرزها  وكــان  التي واجهتهم 
واســتــمــرار تــدهــور الــوضــع االقــتــصــادي التي تعيشه 
الــبــالد عــمــوًمــا، بــاإلضــافــة إلـــى عـــدم وجــــود جهات 

داعمة لهم للتدريب وتسجيل الكليبات الراقصة.
    اليوم أصبحت فرقة  we can crew مصدر 
املال   فرقته  وأعضاء  إيهاب  دخل يجني منه سعيد 
ــعـــروض الــفــنــيــة يف  عـــن طــريــق الـــرقـــص وتـــقـــدمي الـ
الوصول  إلى  ومــازال يطمح  واملهرجانات  احلفالت 
مبــوهــبــتــهــم إلـــــى أعـــلـــى املــــراتــــب ومتـــثـــيـــل الـــوطـــن  

مبشاركات خارجية.

إلى شركة  ثمَّ تطوير عملها  تكنولوجية حديثة،  بتقنيات  استعراضية  إلى فرقة رقص  الشارع       من مجموعة أصدقاء يرقصون يف 
إنتاجية. )فرقة we can crew الشبابية( استطاعت حتقيق حلم شبابها يف حتويل موهبتهم إلى عروض استعراضية فنية مبالبس 

مضيئة حُتِيي احلفالت واملهرجانات داخل عدن.  
     تأسست الفرقة يف العام 2014م يف عدن من أربعة شباب من هواة الرقص األجنبي بقيادة الشاب )سعيد إيهاب 25 عاًما( الذي اختار 

مع أعضاء فرقته املناطق األثرية والسياحية كواجهة لتصوير عدد من الكليبات والعروض الراقصة التي أظهروا بها موهبتهم.

We Can CrewWe Can Crew من موهبة  يف الرقص إلى شركة لإلنتاج من موهبة  يف الرقص إلى شركة لإلنتاج

حراك اقتصادي
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 بني احُللم والضرورة تقُف احتياجات الكثيرين وآمالهم على عتبة السفر 
الطبية  اخلدمات  وتلقي  واستقرار  بأمان  بالعيش  احُللم  ففي  اخلارج؛  إلى 
حتسني  يف  اإلرادة  ومن  السفر،  من  اليمني  الشاب  غرض  يكون  املناسبة 
إلى  الداعية  األسباب  أبرز  تكون  األفضل  التعليم  تلقي  أو  الدخل  مستوى 

االغتراب.
ومن أكبر الدوافع التي جعلت الشباب اليمني يسافر إلى اخلارج هو تضرر 
البنية التحتية للتعليم، إذ أن الصراع املستمر يف اليمن الذي تسبب يف خراب 

املراكز التعليمية كاملدارس واجلامعات، وعرقلة التعليم لفترات طويلة.

رجاء مكرد  - صوت األمل

ووفًقا لقطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية 
بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، يشير آخر تقرير 
صادر يف فبراير 2021 م إلى أن قطاع التعليم يف 
اليمن ال يزال يعاني من معوقات وحتديات، منها 
من   20% وأن  ومخرجاته،  التعليم  جــودة  ضعف 
غير  الدراسة  سن  يف  هم  ممن  األطفال  إجمالي 
ملتحقن بالتعليم، وأن نسبة األمية -ال سيما بن 

النساء- تشكل 60%.
ويف آخر تقرير نشره البنك الدولي للعام 2021م 
حتى  التعليم  طالت  التي  األضـــرار  حجم  أوضــح 
بداية 2020م؛ إذ إن %35 من املنشآت التعليمية 
تضررت بصورة جزئية أو كلية، وحتولت العديد من 
املنشآت التعليمية إلى مراكز إيواء للنازحن، ونزوح 
جزء من الكادر التعليمي أو حتولهم إلى قطاعات 
أخرى جراء الصراع، األمر الذي فاقم التسرب من 

التعليم خاصة الفتيات.
الشاب )إسماعيل األغبري( يقول إن السفر إلى 
اخلارج للدراسة أو للعمل هو حلمُه وحلم الكثيرين 
يف عمره، وأكبر دافع للسفر هو التمتع باالستقرار 
يف اخلارج بعيًدا عن الصراع، وأن الشاب اليمني 
أصبح مسؤولًا عن أسرته بتوفير مستلزماتها، وأن 
فرص العمل يف اليمن قليلة. كما أن انقطاع راتب 
االقتصادية،  احلركة  أضعف  احلكومية  الوظائف 
مؤكًدا أن الشاب اليمني يحلم بالسفر لتغيير حياته 

بشكل كامل.
الغربة  ــبــاط  ارت أن  العبسي(  )ُســمــيــة  وتــؤكــد 
بالطموح املادي قد يكون ألرباب األسر ممن لديهم 
أسر يقومون على إعالتها، لكن هم الشباب الشاغل 

أو  دراستهم  يستكملوا  لم  وهم  العمر  أال مير  هو 
يحققوا طموحهم العلمي.
الغربة والطموح املادي

)سيف أمن( -شاب يقف يف طوابير الراغبن 
العمل يف  إن  يقول  املغتربن-  وزارة  أمام  بالسفر 
اخلارج مع اختاف سعر العمات سيحقق الطموح 
املادي لكثيرين، لكن من يود االغتراب عليه حتمل 
عن  البُعد  حتمل  أولها  ومشقاتها،  الغربة  تبعات 
األهــل واألصــدقــاء، وآخرها اإلجـــراءات التي قد 
قد  والتي  األجانب،  بشأن  البلدان  بعض  تتخذها 
تخلق فرقاً يف املردود املادي الذي يريده املغترب، 
فتمر السنوات ولم يحصل حتسن يف دخله، وعلى 

العكس من ذلك رمبا حتملُه خسائر جمة.
يعانون  الــذيــن  اليمنين  السكان  نسبة  تصل 
العيش  كسب  سبل  إلــى  الــوصــول  محدودية  مــن 
بوزارة  الدراسات  لقطاع  وفًقا   ،50% املستدامة 

التخطيط والتعاون الدولي.
الصحة دافع

التخطيط  وزارة  أصــدرتــه  الــذي  التقرير  ذكــر 
وحصلت  2020م،  فبراير  يف  الــدولــي  والــتــعــاون 
"صوت األمل" على نسخة منه، أن 51 % فقط من 
 35% وأن  طاقتها،  بكامل  تعمل  الصحية  املرافق 
منها تعمل بصورة جزئية، فيما %14 متوقفة كلًيا.
السكان  نصف  مــن  أكثر  أن  التقرير  وأوضـــح 
ــى فـــرص احلــصــول عــلــى الــرعــايــة  يــفــتــقــرون إلـ
بالضعف  تتسم  الصحية  اخلدمات  وأن  الصحية، 
اخلــدمــات  تــقــدمي  يف  الــواســع  والتباين  الشديد 
ذاتــه،  التقرير  ويف  ألخــرى.  منطقة  من  الصحية 
املستوى  عــن  مــتــأخــرة  مــراكــز  يف  اليمن  ــاءت  جـ
األَســّرة  وعــدد  األطــبــاء  عــدد  اإلقليمي من حيث 

بعدد  مقارنة  الصحي  القطاع  يف  العاملن  وعدد 
يبلغ  الصحة  اإلنفاق على  أن مؤشر  كما  السكان، 

%4 فقط من الناجت احمللي اإلجمالي.
خدمات  على  احلصول  يعد  األســبــاب،  ولهذه 
للسفر  الشباب  دوافـــع  أهــم  مــن  مناسبة  صحية 
-مواطنة-  سماح(  )أم  تسرد  حيث  الباد،  خارج 
قصة معاناتها مع مرض يف األمعاء لسنوات وتقول 
وتسافر  األوضاع  تتحسن  أن  انتظرت طويًا  إنها 
إلجراء العملية يف اخلارج، كونها تلقت توجيًها من 
أغلب األطباء بالسفر ألن مرضها يستدعي ذلك، 
باإلضافة  معاناتها،  ضاعف  مرضها  أن  موضحة 
إلـــى تــكــالــيــف مــرضــهــا هــنــاك تــكــالــيــف سفرها 

ومعيشتها يف الدولة التي ستذهب إليها للعاج.

الغربة اختيار رغم الصعوبات
والعمل  بالهجرة  الشباب  من  الكثير  يحلم     
صعوبات  تواجههم  ذلك  سبيل  ويف  الباد،  خارج 
وصعوبة  السفر،  تذكرة  قيمة  ارتفاع  أولها  كثيرة 
قطعها،  تكاليف  اختاف  مع  جــوازات  استخراج 
 300 -تقريًبا  ــدوالرات  ــ ال مئات  إلــى  تصل  رمبــا 
اللغة  أن  كما  وهبوط،  ارتفاع  يف  وتظل  دوالر-، 
لـ)أحمد(  وفًقا  كشباب،  لنا  بالنسبة  عائًقا  تشكل 

االغتراب  طالبي  صفوف  الواقفن  و)إسماعيل( 
عند وزارة املغتربن.

الــذبــحــانــي( أن  ــاد  ــع )ُس تــؤكــد     مــن جانبها 
البيئة يف اليمن مناسبة للعمل والعيش متى توفر 
باالستقرار  فالشعور  الصراع؛  وتوقف  االستقرار 
ميزة مهمة ومشجعة على اإلبداع، ويكفي أن يكون 
أو عمل بسيط وسيتمكن من  الشاب موهبة  لدى 

العيش وتوفير مستلزماته احلياتية.
 )أفراح عبداللطيف( -مدير عام اإلعام بوزارة 
شؤون املغتربن- أفادت أن سفر الشباب يكون من 
سفر  نسبة  وأن  الغالب،  يف  والتعليم  العمل  أجل 
وألجل   ،5% يتجاوز  ال  التعليم  أجل  من  الشباب 

العاج 10% ، أما  85%فألجل العمل تقريًبا.
وعن املعاناة التي ياقيها املغتربون الشباب يف 
عبر  السفر  من  ابتداء  كثيرة،  إنها  فتقول  اخلارج 
املنفذ البري الوحيد )الوديعة(، وانتهاًء مبا ياقيه 
بلدان  يواجهها يف  التي  املعاملة  نتيجة  معاناة  من 
وما  النظامية  االقامة  على  واحلصول  االغتراب 

يترتب على ذلك من نفقات مالية وغيرها.
قضايا  معاجلة  ميكنها  التي  احللول  عن  أما   
املغتربن فقد أوضحت )عبد اللطيف( أن الوزارة 
بدأت منذ شهور بتأسيس قاعدة بيانات املغتربن 

ذلك  إن  وتقول  الشباب-،  فيهم  -مبا  عام  بشكل 
سيسهم يف معرفة الكثير من أحوالهم وقضاياهم 
يف  سواء  منها،  التخفيف  على  والعمل  ودراستهم 

الداخل أو اخلارج.
كافة  تُــشــرف على  الــــوزارة  أن  ــى  إل ــارت  وأشــ
املغتربن وعمل  لكل  والثقافية  التعليمية  األنشطة 
العائدون؛  املغتربون  أما  لهم.  الازمة  التسهيات 
على  اجلهات  من  العديد  مع  الــوزارة  اتفقت  فقد 
سوق  وإدخــالــهــم  والــتــدريــب  التأهيل  مجال  فتح 
العمل احمللي يف الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم، 
والتسهيل لهم إلقامة محات جتارية، أو إحلاقهم 
الزراعة  مثل  القطاعات  من  العديد  يف  بالعمل 
الصغيرة  االستثمارية  واملشاريع  البحرية  والثروة 

وغيرها من اجملاالت االقتصادية والتجارية.

سماح عمالق ـ )صوت األمل( 

 
له  تــؤّمــن  مرموقة  بوظيفة  يحلم  معظمنا 
على  به  يتغلب  ثابًتا  ودخــلًا  مستقًرا  مستقبلًا 
لذلك  تبًعا  فتختلف  اخملتلفة،  احلياة  مطالب 

أنواع قطاعات العمل التي حتقق هذه األمنية.
التعليم  نهاية  بعد  يتجهون  الشباب  اغلب 
واخلاصة  احلكومية  اجلامعات  الــى  الثانوي 
اجلامعية  ــشــهــادة  ال عــلــى  احلــصــول  بــغــرض 
للحصول على وظيفة، وكثير من هؤالء يقدون 
وكانت  احلكومي  القطاع  يف  الــوظــائــف  على 
مبثابة  حكومية  وظيفية  درجــة  على  احلصول 

احللم ملعظم الشباب خال فترات سابقة.
الــشــبــاب يتجهون  بــدأ  ــرة  يف اآلونـــة األخــي
مميزات  وبــن  اخلـــاص،  للقطاع  أكبر  بشكل 
الوظيفة احلكومية او العمل يف القطاع اخلاص 
وعيوبهما وايهما يفضل الشباب جتري تفاصيل 

هذا االستطاع: 
تفضيالت 

عبد اهلل الرصاص )30 عاًما من محافظة 
إب( يقول:

أفّضل القطاع اخلاص ألنه على األقل يحفظ 

املوظف  يضطهد  ــه  أن عيبه  ــان  ك وإن  حــقــك، 
ويعطيه أجور قليلة لكن ميزة القطاع العام أنه 

ال يقيدك كثيًرا وفترة الدوام فيه محدودة".
ملكتب  مالك  عاًما،   25( فهد  يشارك  بينما 
دعاية وإعان( يف إب بقوله: "فيما مضي كنا 
نفضل القطاع احلكومي بشكل خاص ولألسف 
يف ظل ما نحن فيه صرنا نفضل القطاع اخلاص 
كونه النبض الباقي الرافد املتبقي لكي تستقيم 
احلياة املعوجة، وأظن بأن القطاع اخلاص رغم 
كل مافيه من مساوئ إال أنه بوتقة مضيئة يف 
منظمات  يف  بالعمل  نحلم  وكنا  مظلم،  فضاء 
مهيمن  اخلــاص  القطاع  يظل  ذلــك  مع  دولية 
أكثر من غيره وتظل املنظمات أفضل من حيث 

الدخل وفترات الدوام من وجهة نظري".
وتقول دينا عبد الرحيم )24 عاًما مساعدة 
طبيب يف مدينة القاعدة بإب(:"القطاع اخلاص 
أحّب بالنسبة لي ومميزاته كثيرة كعيوبه، حيث 
اليشترط فيه الشهادة اجلامعية، وارتفاع جودة 
معقولة  سنوية  وزيــادة  الصحي،  التأمن  نظام 
للراتب، كما أنه بإمكانك العمل يف دوام إضايف 
وأنــا  األســاســي،  العمل  على  اليــؤثــر  ــان  ك إذا 
شخصًيا أفضل العمل يف القطاع اخلاص ألنه 
اليستعبدني على املدى البعيد كالقطاع العام".

خمسون ألف منتظر للوظيفة احلكومية
شاغرة  وظيفة  وجــود  التعين  عند  ويُراعى 
ــاء املــرشــح  ــف ــي ــة واســت ــ ــوازن ــ ــمــدة يف امل ومــعــت
الشتراطات التعين احملددة واستكمال إجراءات 
التعين وكذلك صدور قرار التعين من السلطة 
يف  الفقرة)ب(  عليه  ماتنص  حسب  اخملتصة 
مادة )22( بقانون رقم )19( لسنة 1991م بشأن 

اخلدمة املدنية يف الدستور اليمني.

املدنية يف إب  وأوضح مدير مكتب اخلدمة 
أ. محمد أبان أنه " لدى املكتب خمسون ألف 
التخصصات  مختلف  من  االنتظار  قيد  اســم 
وذلك ألن التوظيف موقف من عام2021 مطلع 

األزمة".
وأشار أبان إلى آلية التوظيف التي اعتمدت 
خطة  بحسب  التوظيف  آلــيــة  "كــانــت  بــقــولــه: 
املفاضلة  نتائج  وبحسب  مرفق  لكل  االحتياج 

كل  مستوى  وعلى  تخصص  كل  مستوى  على 
مديرية ومحافظة على حده".
القطاعان العام واخلاص 

يرشح  الذي  العام  احلكومي  القطاع  هنالك 
الوظائف حسب الكلية التي تخرجَت منها وعلى 
حسب تقديرك يف نهاية دراستك اجلامعية أو 
الوظائف  عن  اإلعــان  يتم  أحياناً  أو  املعهد 
احلكومية يف مجاالت معينة أو مجاالت مختلفة 

يف الصحف احلكومية كالثورة واجلمهورية. 
اخلاص  القطاع  جتد  األخــرى  الضفة  ويف 
الذي يتكون من عدة شركات وكل شركة ميلكها 
وبالطبع  األشخاص  من  العديد  أو  ما  شخٌص 
تكون حتت وصاية من احلكومة وهذه الشركات 

يتحكم بها من ميتلكها.
 نزار الدرغام )26 عاًما من محافظة تعز( 
الوظائف  إنـــزال  توقف  بــقــولــه:"رغــم  يــشــارك 
األمــان  حتقق  ســابــًقــا  كــانــت  فقد  احلكومية 
وترقيات  وثابت،  محدد  عمل  بنظام  الوظيفي 
وسلم وظيفي منتظم، وساعات عمله احملدودة، 
وحالًيا تتجه العامة نحو القطاع اخلاص، وهو 
املاذ يف ظل النزاع لكن احلكومي هو األفضل 
يف  فعصفور  وأمانا  استقراًرا  أكثر  مجتمع  يف 

اليد أفضل من عشرة فوق الشجرة".

الغربة والشباب بني احُللم والضرورة

رفع مستوى الدخل- التعليم- البحث عن األمان.. أبرز الدوافع ملغادرة الوطنرفع مستوى الدخل- التعليم- البحث عن األمان.. أبرز الدوافع ملغادرة الوطن

خمسون ألف منتظر للوظيفة احلكومية
تفضيالت الشباب بني القطاعني العام واخلاص

أفراح عبداللطيف أحكم

ملف العدد
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تقرير/ منال أمني 
صوت األمل - عدن

الــشــبــاب أصــبــحــوا مــحــور اهتمام  ــع أن     وم
املنظمات احمللية والدولية يف الكثير من برامجها 
عوائق  من  يعانون  مــازالــوا  أنهم  إلَّا  وأنشطتها، 
صنع  مــواقــع  يف  مشاركتهم  طريق  يف  وحتــديــات 
القرار، لكن هذه التحديات لم تقلل من عزميتهم 
وإصرارهم على أثبات أنفسهم يف مختلف القضايا 

وخصوًصا يف العملية السياسية.

العادات والتقاليد
     يقول أيوب عامر )املدير التنفيذي ملؤسسة 
ــعــادات  ال بــعــض  بسبب  ــه  "إنـ للتنمية(:  حتــديــث 
يف  املشاركة  أن  مفهوم  ــخــت  رسَّ التي  والتقاليد 
وأنه  فقط  السن  كبار  على  تقتصر  القرار  صنع 
ليس للشباب حقُّ يف ذلك، هذا األمر يعدُّ من أهم 
مشاركتهم  يف  الشباب  يواجهها  التي  التحديات 
األنشطة  غياب  إلــى  باإلضافة  الــقــرار،  صنع  يف 
احتواء  على  تساعد  التي  والسياسية  احلزبية 
يف  خاصة  للمستقبل،  ورؤيتهم  الشباب  طموحات 
يف  االستثنائية  األوضاع  بسبب  االخيرة  السنوات 

البلد منذ أكثر من ست سنوات".
من  البلد  يف  املتصارعة  األطـــراف  "تتنصل   
واجباتها ومسؤولياتها جتاه دعم الشباب ومتكينهم 
ده  أكَّ ما  هذا   ." السام  وبناء  القرار  من صناعة 
أيوب عامر فيما يتعلق مبوضوع دور اجلهات املعنية 

يف دعم الشباب ودمجهم يف العملية السياسية.

الشباب محور اهتمام املنظمات
    وفيما يخص دور املنظمات احمللية والدولية 
قال عامر: "إن يف اآلونة األخيرة سلَّطت منظمات 
اجملتمع املدني ومنظمات دولية أخرى الضوء على 
تستهدف  التي  واملشاريع  البرامج  من  عدد  تنفيذ 
الشباب وتركز على تنمية معارفهم ومهاراتهم وبناء 
قدراتهم ملواجهة التحديات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وبناء السام يف املقام األول.
ــع سلطان  ــدي ب ــقــول  ي نــفــســه  الــســيــاق      يف 
)صحفي(:" من املفترض إن يكون للشباب دور كبير 
وفاعل يف املشاركة يف صنع القرار بخاصة يف ظل 
هذه الظروف التي يعيشها اليمن منذ سنوات، فقد 
حالّيًا  األوضــاع  تسير  كيف  يدرك  الشباب  أصبح 

ومجريات األمور سياسّيًا واقتصادّيًا وأمنّيًا".
   وأوضح: "أن من أهم التحديات التي تواجه 
والــتــدريــب  التأهيل  نقص  هــي  ــا  حــالــّيً الــشــبــاب 
القرار  وصنع  السياسة  كواليس  على  والتعرف 
الى جانب عدم  بها،  املرتبطة  واجملــاالت األخــرى 
حيث  الشباب،  بقدرات  السياسية  األحــزاب  ثقة 
مازلنا نرى قيادات شاخت وهي تتسيَّد وتتربَّع على 
مناصب سياسية منذ عقود وليس مجرد سنوات، 
وعلى تلك القيادات أن تدرك بأنها لم تعد صاحلة 
للدماء  اجملال  إتاحة  عليها  وأن  الراهنة  للمرحلة 

اجلديدة".
د على أهمية مشاركة الشباب يف       كما شدَّ
صنع القرار بخاصة يف هذه املرحلة الصعبة التي 
تعاني منها الباد، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم 
الواقع إلى  حتى يصبحوا قادرين على تغيير هذا 

األفضل.

 أزمة هوية وانتماء
عبد  أحــام  الصحفية  توسعت  جانبها  من     
تنفيذي يف منظمة سواسية  الرقيب سام )مدير 
للتنمية والعدالة( يف حديثها عن الشباب ودورهم 
يف صنع القرار، قائلة: "إن مجتمعات العالم تدرك 
العملية  يف  الشباب  إشـــراك  الــضــروري  مــن  أنــه 
التنموية وصنع القرار من أجل تطوير بلدانهم؛ لذا 
تقوم بعملية استثمار لعقول الشباب، لكن يف بادنا 
من مشكات  نعاني  مازلنا  الوضع مختلف، حيث 
وحتديات أثرت تأثيًرا عكسّيًا يف الدور الذي يؤديه 
واالقتصادّية  االجتماعّية  اجلــوانــب  يف  الشباب 

والتعليمّية وحتى السياسّية".
عملية  عــن  نتحدث  عندما   " أحــام  وتضيف 
الــقــرار البــد مــن وجــود  الشباب يف صنع  إدمـــاج 

خصوًصا  النفسي  االستقرار  لهم  توفر  مساحة 
املتعددة  والــصــراعــات  اخلطيرة  املنعطفات  بعد 
نفسية وعقول  وأثرت سلًبا يف  بالباد  التي مرت 
الشباب الذين أصبحوا يعانون من عدم وجود هوية 

أو انتماء للبلد"
    وعن املعاجلات تقول سام: "يجب أن تهتم 
اجلهات املعنية ــ الدولة ومنظمات اجملتمع املدني 
وإتاحة  السياسية  العملية  يف  الشباب  بدمج  ــــ 
الفرصة ملشاركتهم ألجل صنع القرار الذي يرتقي 
تأهيلية  برامج  تنفيذ  على  العمل  وكذا  باجملتمع، 
املرحلة  جيل  كونهم  اجملاالت  مختلف  يف  للشباب 

القادمة".
   قرار مجلس األمن 2250 

 ترى أحام ان تطبيق قرار مجلس األمن رقم 
املشاركة  لتوسيع  املناسبة  احلــلــول  أحــد   2250
السياسية للشباب، وتستدرك بالقول: "يواجه قرار 
مجلس األمن )2250( املتعلق بالشباب، صعوبة يف 
تطبيقه على أرض الواقع يف اليمن يف ظل غياٍب 
التنموية  العملية  وتقهقر  الــدولــة،  لهيبة  حقيقيٍّ 

واالقتصادية والسياسية يف اليمن".
يذكر ان قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
2250 الصادر يف التاسع من ديسمبر 2015 جاء 
السام  بناء  عملية  يف  الشباب  مشاركة  لتشجيع 
واألمـــن وصــنــع الــقــرار، وجــعــل الــشــبــاب شريكا 
ويتضمن  والعنف،  التطرف  للمواجهة  أساسياً 
الشباب يف صنع  )مشاركة  أساسية:  بنود  خمسة 
القرار ـ وتفاعل الشباب مع احلكومة ـ تفعيل آلية 
إتاحة اجملال  ـ  حلماية املدنين مبا فيهم الشباب 
التطرف  تنبذ  بيئة  لبناء  أنشطة  إلقامة  للشباب 
ـ نزع الساح وإعادة إدماج  وتعزز ثقافة التسامح 

الشباب(.

قرار  من  اليمني  القانون  موقف  وملعرفة      
مجلس األمن الدولي )2250( اخلاص بالشباب 
والــســلــم واألمـــــن، يــوضــح احملــامــي والــنــاشــط 
احلقوقي وهبي علي مرشد: "أنه وفًقا للدستور 
أن  على  تنصُّ  التي   )6( رقــم  املــادة  يف  اليمني 
االتفاقيات الدولية مصدر من مصادر التشريع. 
تعدُّ  اليمن  عليها  وقــع  التي  الدولية  فاملواثيق 
يف  إلزاميَّة  املواثيق  هذه  تطبيق  وعملية  ُملزمة، 
القانون اليمني طبًقا وشرًعا، واملعاهدات الدولية 
القانون  مثل  مثلها  الــبــاد  يف  تطبيقها  يسري 
ت  اليمني كما نصَّ الوضعي املبرم وفًقا للدستور 

عليه املادة".  
إلــى أن هناك قصوًرا  "وهــبــي"     كما أشــار 
يف  يتمثل  اليمني  القانون  يف  واضــًحــا  ــًرا  وتــأخُّ
أغلب  يف  بخاصة  2002م  منذ  تعديله  عــدم 
القوانن الوضعيَّة املوجودة، مثل قانون العقوبات 
ل  واإلجراءات اجلزائيَّة. والقانون اليمني لم يُعدَّ
إال يف بعض املواد القليلة ــ القانونية والدستوريةــ 
التي تتأقلم مع الوضع احلالي، وهذا األمر سبب 
االقتصادية  اجلــوانــب  جميع  يف  وركـــوًدا  فــتــوًرا 
والسياسية واالجتماعية وأثر تأثيًرا عكسيا على 

الشباب ومستوى تطورهم.
قرار  تطبيق  عملية  حول  مختلف  رأي  يف     
مجلس األمن الدولي )2250( ـ اخلاص بالشباب 
ـ على الواقع ومدى إلزامية العمل به، يوكِّد بديع 
سلطان: "ال يوجد تطبيق فعلي لهذا القرار، حتى 
بشكله  تنفيذه  يف  متاطل  عليه  املصادقة  الــدول 
بينها  ــن  وم األرض،  على  والــواقــعــي  احلقيقي 
على  حبر  مجرد  الــقــرار  سيبقى  لهذا  بــادنــا، 
ورق حتى يُهيَّأ الشباب سياسّيًا عن طريق فرض 

أنفسهم على الواقع".

حزب سياسي
حــزٍب سياسيٍّ خاص  تشكيل  "بديع"  واقترح      
يكون  وأن  وهمومهم،  بقضاياهم  ومعنّي  بالشباب 
45 عاًما فقط،  ـ   25 تتراوح ما بن  أعمار أعضائه 
وكلُّ من يتجاوز سن 45 عاًما عليه تقدمي استقالته 
يف  يشارك  وأن  الشباب،  من  لغيره  اجملــال  وإفساح 
البرملان،  يف  مقعد  لديه  ويكون  النيابية  االنتخابات 
األممــي  ــرار  ــق ال د  املــقــتــرح سيجسِّ هـــذا  أن  ــرى  ويـ

)2250( بحذافيره.
إثبات أنفسهم

مـــشـــاورات شبابية يف  )عــضــو  اهلل  عــبــد  ســحــر 
إلى  مــازال  اليمن  الشباب يف  وضع  تقول:"إن  عدن( 
حتسينه  يف  بــوادر  أيُّ  توجد  وال  مستقر  غير  اآلن 
مبشاركتهم  يتعلق  فيما  بخاصة  املعنية  اجلهات  من 
يف العمل السياسي؛ ولكن مع كل التحديات استطاع 
مشاركتهم  طريق  عن  أنفسهم  إثبات  الشباب  بعض 
واجتماعية  تنموية  وكيانات  وفعاليات  مبادرات  يف 
أسهمت إسهاًما غير مباشٍر يف تعزيز جهود الشباب 
وإحداث  اجملتمعية  النزاعات  وفض  السام  بناء  يف 

تغيير إيجابيٍّ يف اجملتمع".
نستهدف  الشبابية  املــشــاورات  يف  "نحن  وتابعت 
البلد  منها  تعاني  التي  اجملتمعية  القضايا  من  عدًدا 
واالختصاص  العاقة  ذوي  مــع  طرحها  طريق  عــن 
ومناقشتها وحتليلها، األمر الذي أسهم يف فرض رأي 
بالقضايا  يتعلق  فيما  اجملتمع  مستوى  على  الشباب 
ناقصة،  تشريعات  وبن  الــقــرار".   وصنع  اجملتمعية 
السياسية  والتنظيمات  لألحزاب  متخاذلة  ومواقف 
يجد  الدولة،  قبل  من  رسمي  وإهمال  الشباب،  جتاه 
الشاب اليمني نفسه أمام حتدي إلثبات وجوده وفرض 
الصعيد  على  ليس  القرار،  مواقع صنع  مشاركته يف 

السياسي فحسب ولكن يف كافة اجملاالت األخرى.

أهمية دور الشباب يف صنع القرارأهمية دور الشباب يف صنع القرار

الصراعات خلقت مشكلة انتماء وهوية لدى الشبابالصراعات خلقت مشكلة انتماء وهوية لدى الشباب

أيوب عامروهبي علي مرشد الصحفي بديع سلطان احالم عبدالرقيب

ملف العدد

    أصبح الشباب يف اليمن يعي متاًما أهميته ودوره 
الصعبة  املرحلة  هذه  يف  بخاصة  السالم  بناء  يف 
أنه يدرك مدى قدرته  البالد، كما  التي متر بها 
مختلف  يف  الرشيد  احلكم  مبادئ  تطبيق  على 
املستوى  على  واألمن  بالسلم  املتعلقة  القضايا 
احمللي والدولي، ومع هذا ال جند اجلهات املعنية 
وصنع  السالم  عملية  يف  إشراكهم  على  تعمل 

القرار. 
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الشباب اليمني، ثروة مهدورة يف كهف البطالة

      البطالـة يف أوسـاط الشباب.. آثــــــــــارالبطالـة يف أوسـاط الشباب.. آثــــــــــار  اجتماعية واقتصادية وأمنية متعددةاجتماعية واقتصادية وأمنية متعددة

منال أمني- صوت األمل

     مازال أحمد قائد )29عاًما( ينتظر كل 
يوم أن تأتيه رسالة أو اتصال من أحد األماكن 
م فيها على وظيفة منذ أكثر من سبع  التي قدَّ
سنوات يف مدينة عدن من دون ملل أو إحباط.

    وبابتسامة متفائلة ممزوجة بحسرة وحزن 
التربية  يقول قائد: "منذ أن تخرجت من كلية 
أطور  أن  أحاول  2014م  يف  إجنليزي  قسم 
تدريبية  دورات  يف  املشاركة  عبر  نفسي  من 
مختلفة لترتفع فيها الفرصة يف قبولي بإحدى 
املنظمات أو الشركات اخلاصة يف أي  مجال, 
وقد قدمت يف أكثر من وظيفة، ولكن إلى اآلن 

لم أجد جتاوًبا.
     لم يكن حال الشاب علي املرشد )32عاًما 

يبحث  الذي أصبح  قائد  من حلج( أفضل من 
لقمة  توفير  أجل  من  الشوارع  يف  عمل  عن 
األوضاع  عليه  ضاقت  بعدما  ألسرته  عيش 
مكتب  يف  عمله  من  خروجه  بعد  االقتصادية 
خاص كان يتقاضى فيه 25 ألف ريال فقط منذ 
أكثر من ثاث سنوات بسبب األوضاع األمنية 

غير املستقرة.
الشهادات  حاملي  من  العديد  هناك      
الثانوية واجلامعية والفنية واملهنية، يعانون من 
صعوبة العثور على عمل حتى إن كان منخفض 
أسرهم  وحياة  حياتهم  ليضمنوا  وذلك  األجر، 
يف ظل هذه األوضاع االقتصادية السيئة التي 

متر بها الباد. 

 الشباب من الفرصة إلى الكارثة
     يرى وديد ملطوف )ناشط حقوقي(: "أن 

األسباب الرئيسة التي أسهمت يف انتشار نسبة 
البطالة يف اليمن خال هذه الفترة هي استمرار 
الصراعات اخملتلفة يف العديد من احملافظات 
اليمنية وتأزم الوضع االقتصادي بسبب الكثافة 
السكانية وقلة استثمار املوارد املتوفرة يف البلد 

التي تدعم املشروعات الصغيرة للشباب". 
جذرية  حلول  إلى  الوصول  استعصاء   "   
إلى  ى  أدَّ الزجاجة  عنق  من  باليمن  للخروج 
إلى جزء  لبناء اجملتمع  يٍد  الشباب من  حتويل 
كبير من الكارثة، وعمل على زعزعة االستقرار 
املسلحة  الفوضى  انتشار  عبر  الباد  يف 
االنتماءات  وزيادة  واالنحرافات  واجلرمية 

ده وديد ملطوف. التطرفية ". هذا ما وكَّ
    ومن جهته يرى املهندس عادل العريقي 
تنمية  صندوق  يف  العامة  العاقات  )مدير 
التعليم  ضعف  "أن  عدن(   يف  املهارات 

املناهج  مواكبة  وعدم  الغش  وانتشار  اجلامعي 
التعليمية ـ خاصة اجلامعية ـ للمعايير احلديثة 
العمل  سوق  ثقة  عدم  يف  أسهم  والتكنولوجيا 
ى إلى انتشار  باخملرجات التعليمية, ومن ثمَّ أدَّ

البطالة بن أوساط الشباب". 
تنمية  تعزيز  يف  الصندوق  دور  وحول       
األمل":  "صوت  لـ  العريقي  يقول  الشباب 
كبيرة  جهوًدا  يبذل  املهارات  تنمية  "صندوق 
يف دمج الشباب العاطل عن العمل يف اجملتمع 
عن طريق البرامج التدريبية ــ املهنية والتقنيةــ 
وتعزيز كفاءتهم مبختلف التخصصات ليحصلوا 

على فرصة عمل مناسبة". 

تأخر التنمية البشرية يف اليمن
     "بلغ عدد سكان اليمن 29.1 مليون نسمة 
السكان  نسبة  وصلت  حيث  2019م،   عام  يف 

الذين تقل أعمارهم عن 24 عاًما إلى نحو60 
%  منخفضة من 69 % عام 2000م ". وذلك 
إلدارة  التابعة  السكان  شعبة  ذكرته  ملا  تبًعا 
األمانة  يف  واالجتماعية  االقتصادية  الشؤون 

العامة لألمم املتحدة 2019م. 
لتنسيق  املتحدة  األمم  مكتب  وصنَّف       
اليمن  يف  املستمرة  األزمة  اإلنسانية  الشؤون 
على أنها أسوأ أزمة إنسانية يف العالم، وهو ما 
تسبب يف تأخير التنمية البشرية مدة 21 سنة. 
ستكون  2022م  عام  حتى  النزاع  استمر  وإذا 

التنمية متأخرة مدة 26 سنة.
اجلبرا  اجلبار  عبد  إخاص  الدكتورة      
عدن  جامعة  يف  العام  األمن  مكتب  )مدير 
ازدياد  نسبة  "أن  ترى  االجتماع(  علم  دكتورة 
البطالة تركت آثاًرا سلبية على الفرد واجملتمع 
عموًما, متثلت يف زيادة اإلحباط والعجز املعنوي 

%55 من العاملني يفقدون وظائفهم يف القطاع اخلاص حســـــب تقارير األمم املتحدة

وديد ملطوف املهندس عادل العريقي الدكتور محمد بخضر

     تتفق العديد من الدراسات العلمية يف اعتبار البطالة مفهوًما  يُطلق على مجموعة 
من األفراد املؤهلن صحًيا وعلمًيا ونفسًيا للعمل لكنهم لم يجدوا فرص عمٍل مناسبة 
يف اجملتمع الذي يعيشون فيِه، وبالتالي فإّن هؤالء األفراد ال ميتلكون مورًدا أو رزًقا 
يوفر لهم احتياجاتهم الشخصّية سواء كانت اقتصادية أو معنوية، ويستثنى من هذا 

التعريف العاجزين، املتقاعدين، كبار السن، املرضى، واألطفال.

رجاء مكرد- صوت األمل

نتيجة  أو  اللحظة  وليدة  البطالة  مشكلة  تكن  لم 
بل هي  السنوات األخيرة،  ظروف معينة ُفرضت يف 
مشكلة مزمنة رافقت اجملتمع اليمني – ال سيما فئة 
الشباب- منذ عقود من الزمن، وبقيت هذه املشكلة 
تتوارثها  والاحقة  السابقة  احلكومات  برامج  يف 

األدراج واحلقائب الوزارية.
"مشكلة البطالة مستمرة وترافقنا منُذ التخرج من 
متوافقة  من جهة  أكثر  التقدمي يف  حاولنا  اجلامعة، 
مع تخصصاتنا، لكن اخلبرة كانت العائق الذي حال 
وأصبحنا  عمل،  فرص  على  احلصول  وبن  بيننا 
مخيرين بن الرضا بأعمال أخرى غير متوافقة مع 

تخصصاتنا وبن أن ننتهج طريق عمل مشروع خاص؛ 
وهذا يحتاج حرفة ومتويًا جيداً يف الغالب. يقضي 
الشاب من أربع إلى خمس سنوات باحًثا عن عمل أو 
خبرة"، هذا ما قالته )أحام الريامي( احلاصلة على 

بكالوريوس هندسة مدنية.
-مهندس  مني(  )أحمد  يشير  جانبه  من     
حاسوب- إلى أنه بالرغم من أن تخصص حاسوب-
أغلب  يف  حالًيا  مطلوب  معلومات  ونُظم  شبكات 
اجلامعة  من  اخلريج  فإن  واملؤسسات،  املنظمات 
دون  العمل  سوق  يف  اخلوض  يستطيع  ال  املعهد  أو 
اخلبرة، ودراسة دورات مبعاهد كبرى كتقوية، إذ إن 
التقوية  تتطلب  اآللي  احلاسب  على  املهارات  بعض 

والتدريب يف معاهد.

البنية  يف  تدهور  من  اليمن  تعانيه  ملا  باإلضافة 
اليمني،  االقتصاد  وُضعف  الصراع  بسبب  التحتية 
فالشباب الذين ميثلون أكبر القوى العاملة يف اجملتمع 
بن  األضرار  وتختلف  املتضررين،  أكثر  من  كانوا 
البطالة  تفشي  وكان  ووظيفية،  واجتماعية  نفسية 
واجملتمع  األسرة  يشمل  أثرها  ألن  األكبر  الكارثة 

بشكل عام.
فالبطالة مشكلة تسببت يف حدوث مشاكل أسرية 
فاقمت من الُعنف داخل األسرة، وأثارت اخلافات، 
وتسببت بحاالت ُعنف كثيرة، سواء بن الزوج وزوجته 
أو من األب جتاه أطفاله، إذ إن ازدياد القلق والتوتر 
)نفيسة  االجتماعية  لـألخصائية  وفًقا  الُعنف،  يولد 

اجُلنيد(.

البطالة معضلة البلد
  )أمل معجم( - موظفة يف وزارة حقوق اإلنسان- 
تقول إن هناك العديد من اآلثار السلبية التي تخلفها 
البطالة، منها ارتكاب اجلرائم والسرقة، وخيبة األمل 
والعزلة واالكتئاب عند الشباب، والتسبب يف شعورهم 
والعاطل عندما  بالضياع وإصابتهم مبشاكل نفسية، 
ارتكاب  لزيادة  يكون عرضة  واليأس  بالضياع  يشعر 

اجلرائم.
آثراً  للبطالة  أن  توضح  –مواطنة-  علي(  )هناء   
على  كبيرًة  نفسيًة  ضغوطاً  تسبب  فهي  سلبياً؛ 
الشباب يف اجملتمعات إذ يكون همهم العمل واإلنتاج 
لذلك  واإلبداع؛  واملهارة  القوة  جيل  باعتبارهم 
يحرصون على إبراز شخصياتهم يف اجملتمع، وتوجد 

بسبب  البطالة  من  وتعاني  تعمل  ال  منهم  كبيرة  فئة 
نقص التأهيل وقلة توفر اخلبرات وضعف مستويات 
التعليم، أو بسبب قلة االختيار الصحيح للتخصصات 

وعدم القناعة بالراتب.
وتشير )ندى العفوري( - ناشطة حقوقية- إلى أن 
البطالة كانت وال تزال أحد أسباب الهجرة، وحُتّمل 
أو  السفر  معاناة  من  سواء  الهجرة،  تبعات  الشباَب 
للفقر  سبب  البطالة  أن  كما  األهل،  عن  االبتعاد 
ومعاناة أرباب األسر من مشاكل نفسية أدى بعضها 
الواقع قصص  ويف  القتل،  إلى  وأخرى  االنتحار  إلى 
عن قتل أب ألطفاله أو عن انتحاره ألنه لم يستطع 

توفير لقمة العيش.
تفاقمت  البطالة  "مشكلة  )العفوري(:  وتضيف 

ملف العدد
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التطور التكنولوجي والبطالة 
    ومن األسباب االقتصادية للبطالة كثرة 
اجلامعات  خريجي  نسبة  وازديـــاد  املوظفن، 
املتوفرة،  الوظائف  قلّة عدد  بشكٍل سنوي، مع 
وهذا ما يجعل احلكومة غير قادرة على توفير 
مشكلة  يخلق  ممــا  لــهــم،  املناسبة  الــوظــائــف 

حقيقّية يف اجملتمع.
ويسرد أستاذ االقتصاد الزراعي يف جامعة 
اآلثــار  أهــم  بشر(  الرحمن  عبد  )الدكتور  إب 
االقتصادية املترتبة على البطالة بقوله: "تؤّدي 
البطالة إلى إهدار قيمة العمل البشري وخسارة 
البلد للناجت الوطني، كما تتسبب بزيادة العجز 
يف املوازنة العاّمة. وتؤدي البطالة إلى انخفاض 
يف إجمالي التكوين الرأسمالي والناجت احمللي 
الذي يؤدي مبرور الزمن إلى انخفاض نصيب 

الفرد من الناجت احمللي اإلجمالي".

إهمال التعليم واجملتمع
بشر(  )د.  يــؤكــد  اجــتــمــاعــي،  منظور  ــن  وم
هو  اليمن  يف  البطالة  أســبــاب  أهــم  مــن  أن 
قلّة  مــع  مترافًقا  للسكان،  السريع  الــتــزايــد 
املهن والوظائف التي تُساهم يف انتشار الفقر 
والبطالة يوًما بعد يوم، وعدم تفعيل دور التنمية 
االجتماعّية احمللّية يف اجملتمع التي تعتمد على 
االستفادة من التأثيرات اإليجابّية التي يُقّدمها 
االهتمام مبجال  أيًضا، عدم  االقتصاد.  قطاع 
حول  التوعية  نشر  إلــى  يهدف  الــذي  التعليم 
القضاء  وسبل  املهمة،  االجتماعية  املشاكل 
عليها ومعاجلتها وانتشار اإلحباط واليأس بن 

صفوف الشباب.
االجــتــمــاع يف  ويــقــول رئيس قسم علم      
جامعة إب )الدكتور جال املذحجي( إن اآلثار 
فقر  إلى  تؤدي  قد  كثيرة  للبطالة  االجتماعية 
رب األسرة أوالً، وتؤدي إلى مشاكل وخافات 
العاطل  لزوجها  الزوجة  كراهية  تسبب  زوجية 
إليه كرجل عدمي اجلدوى  عن العمل إذ تنظر 
املسؤولية،  حتمل  على  ــادر  ق غير  والــفــائــدة، 
ويدفع بالزوجن إلى الطاق والتفكك األسري 
التسول، وتعد سبًبا يف  إلى  وقد تدفع األسرة 
فقدان الشعور واإلحساس باملكانة االجتماعية.
وأضاف: "يف الغالب تولد لدى العاطل عن 
عدوانية  حقد  ودوافع  ونزعات  مشاعر  العمل 
العنف ضد  إلى ممارسة  تدفعه  اجملتمع  ضد 
املــرأة وأفــراد األســرة وضــد اجملتمع. كما أن 
إلى  العاطلن  مــن  بكثيٍر  تــدفــع  قــد  البطالة 

السرقة واجلرائم التي تهدد أمن اجملتمع.

البطالة تقود إلى االنتحار

 حتلل الظاهرة - نفسًيا - املرشدة النفسية 
طريقاً  العمل  "يعد  بقولها:  العواضي(  )مروى 
للحصول  وشرطاً  واحترامها،  الــذات  إلثبات 
النظر  بغض  الائقة،  االجتماعية  املكانة  على 
عن طبيعة هذا العمل؛ كون الفراغ يجعل الفرد 
يف خواء نفسي، فنجد أنه حتى املتقاعدين عن 
العمل متعبون نفسًيا لفقدانهم ذلك املعنى وتلك 

املكانة التي متأل الفراغ الروحي يف داخلهم".
أن البطالة قد جتعل    كما أوضحت أيضاً 
الشباب ينصرفون إلى تعبئة أوقاتهم بسلوكيات 
بشراهة  والــتــدخــن  ــقــات  ال كمضغ  ممــقــوتــة 
وإدمان اخملدرات والسرقة، ويف أسوأ األحوال 
قد تقودهم نحو االنتحار؛ ولهذه األسباب يعد 
العمل مهًما يف تكنيك العاج النفسي. وعلمًيا، 
نحن نتبع العاج بالعمل واالنشغال عن الهموم 

العابرة التي يتجاوزها املريض مبا هو أهم.

الدين والعمل 
الغنائم  ومن  بالعمل،  اإلسامي  الدين  أمر 
ــشــغــال حسب  فــيــه اغــتــنــام الـــفـــراغ قــبــل االن
إمام جامع اجلند يف  نبوّي. وقد شرح  حديٍث 
لـ"صوت  العديني(  سيف  )محمد  الشيخ  تعز 
األمل" أهمية العمل وخطورة البطالة يف الدين 
اإلسامي بقوله: "لقد أمر اهلل سبحانُه وتعالى 
للكسب  الظروف  واستغال  بالعمل  اإلنسان 
ــال، كما أمــر الــرســول الــكــرمي اإلنــســان  احلـ
املسلم بالعمل وحتدث كثيًرا عن هذا املوضوع 
اهلل  "ِإَنّ  مثل  الشريفة،  النبوية  األحاديث  يف 
يُِحُب إذا َعِمل أَحُدُكم َعَمًا أْن يُتِْقنَه"- و "وألن 
يحتطب أحدكم ُحزمة على ظهره خير له من 

أن يسأل أحًدا يعطيه أو مينعُه"".
دوراً  للمساجد  أن  العديني(  )الشيخ  ويؤكد 
أهمية  حــول  الشباب  توعية  يف  ومهماً  كبيراً 
ــذات،  الــبــحــث عــن الــعــمــل لــاعــتــمــاد عــلــى الـ

واالبتعاد عن كل ما يضر باجلسد والنفس.

تسهيالت قانونية
اجلنسية يف جامعة  قــانــون  أســتــاذ  يــرى    
القطاع  أن  علي(  محمد  ياسر  )الدكتور  تعز 
الصناعي من القطاعات القادرة على احلد من 
استيعاب  على  لقدرته  البطالة  ظاهرة  انتشار 
عدد كبير من األيدي العاملة، وعملية النهوض 
بالصناعة تساهم يف حل مشكلة البطالة. وقد 
التعامل  تسهيل  إلــى  اخملتصة  اجلــهــات  دعــا 
للتنمية  عامة  هيئة  وانــشــاء  املستثمرين  مــع 
لتحل محل عدد كبير من اجلهات،  الصناعية 
احلصول  إجــــراءات  تقليص  إلــى  بــاإلضــافــة 
التخفيف  يف  يساهم  ممــا  التراخيص،  على 
انتشارها بن  البطالة واحلد من  من معدالت 

الشباب.
اليمني  القانون  أن  أيضاً  ياسر(  )د.  ويؤكد 
توظيف  الصناعية  املــشــاريــع  عــلــى  يــشــتــرط 

وتدريب أكبر عدد ممكن من اليمنين، على 
أن تقدم املشاريع خطة إحال للكادر اليمني 
بدالً عن الكادر األجنبي خال مدة تتناسب 
وطبيعة كل مشروع. وللمشروع أن يوظف غير 
احتياجاته،  قوائم  ورد يف  ملا  طبقاً  اليمنين 
العمل  تصاريح  على  احلصول  احلق يف  وله 
 )3( ملــدة  العاملن  لهؤالء  اإلقامة  وتأشيرة 
من  توصية  على  بناًء  جتديدها  يتم  سنوات 

الهيئة.
جهود مبذولة 

والتحصيل  الــرقــابــة  مكتب  مــديــر  يــعــدد 
املالي يف مديرية السياني مبحافظة إب )عبد 
اجلبار عبد اهلل أحمد( اجلهوَد التي بذلتها 
الدولة للحد من انتشار البطالة بن الشباب، 
املشروعات  متويل  يف  الــدولــة  تتوسع  كــأن 
واملتوسطة  الصغيرة  واملشروعات  الناشئة 
واملشروعات متناهية الصغر، وأن تقوم البنوك 
بتسهيل شروط احلصول على القروض للشباب 
جهود  إلــى  باإلضافة  الــســداد،  طــرق  وتيسير 
املؤسسة التشريعية يف إصدار التشريعات التي 
من شأنها جذب املزيد من االستثمارات وإقامة 

املصانع واملشروعات كثيفة العمالة.
واملؤسسات  املنظمات  مــن  كثيًرا  أن  كما 
احمللية والدولية قد قامت بدعم مشاريع محلية 
عمل  فرص  وفرت  البطالة-  مشكلة  من  حتد 
بالتدريب  ومعززين  مؤهلن  جامعين  لطاب 

والتوجيه املستمر مادًيا ومعنوًيا. 
اخملــــايف( -صحفية يف  )أحــــام  وتــقــول   
وتوجيه  بدعم  فرصتنا  "تـُـعــد   :press7-إب
كنا  التي  العمل  فــرص  أجمل  من  )انترنيوز( 
نبحث عنها، ونحن ممتنون حلجم الدعم الذي 
أو  أوناين  التدريب  يف  ســواًء  املنظمة  قدمته 
على أرض الواقع، وقد تعلمنا الكثير من القيم 
الصحفي  للعمل  املنهجية  واملعايير  املهنية، 
املستقل على أيدي مدربات تونسيات رائعات. 
ونتمنى أن يستمر الدعم مع قرب انتهاء العقود 

املوقعة بن موقعنا وبن املنظمة املانحة".
خارج حدود الوطن

 يــقــول املــغــتــرب )يــوســف عــبــد احلــمــيــد(: 
لاقتصاد  دخلًا عظيًما  نشكل  املغتربن  "نحن 
خارج  نواجهها  التي  املعاناة  ورغــم  الوطني، 
التي  أســرنــا  ألجــل  فإننا صــامــدون  ــوطــن؛  ال
نعيلها يف الداخل، وهم بأمس احلاجة للمبالغ 
التي نرسلها إليهم كل مدة. وينبغي للدولة أن 
أولى  املغتربن يف اخلارج ضمن  تضع مشاكل 

أولوياتها".
ضد  املــتــشــددة  احلكومية  ــراءات  ــ اإلجـ إن 
كبيرة  بكارثة  تـُـنــذر  اخلليج  دول  يف  العمالة 
اآلالف  مــئــات  ــهــدد  وتُ الــقــريــب،  املستقبل  يف 
دخولهم  مصادر  بفقدان  اليمنين  العمال  من 
وبعودتهم إلى الداخل يف ظل أوضاع اقتصادية 

صعبة.
خامتة

األبرز  املشكلة  البطالة ستصبح  أن  ال شك 
يف اليمن على املدى القريب بعد أن وصلت إلى 
نسبة %60 يف العام 2018 يف إحصائية نشرتها 
لكل  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. ونظراً 
هذه األسباب، ولظروف الصراع وحالة النزاع 
ينبغي  اليمني؛  الشباب  مستقبل  طالت  التي 
إعادة دراسة مشكلة البطالة يف اليمن بصورٍة 
شروط  ضوء  على  وحتديدها  وأشمل،  أعمق 
وحيثيات ومقتضيات األوضاع احمللية، إلدراك 
اقتراح  ثم  ومن  وشاملة  دقيقة  بصورٍة  آثارها 
حدتها  مــن  تخفف  التي  واملــعــاجلــات  احلــلــول 
كدعم الدولة للمشاريع الناشئة، وتفعيل قانون 
اإلعفاء الضريبي للمؤسسات التنموية، وتوفير 

فرص عمل للعاطلن قدر اإلمكان. 

      البطالـة يف أوسـاط الشباب.. آثــــــــــارالبطالـة يف أوسـاط الشباب.. آثــــــــــار  اجتماعية واقتصادية وأمنية متعددةاجتماعية واقتصادية وأمنية متعددة
%55 من العاملني يفقدون وظائفهم يف القطاع اخلاص حســـــب تقارير األمم املتحدة

والسلوك السيِّئ واللجوء إلى تعاطي اخملدرات 
واالنتحار وارتكاب اجلرمية وعدم رغبة الشاب 
يف الزواج والتفكير بالهجرة والسفر واالنضمام 
إلى  حاجتهم  مستغلة  متطرفة  جماعات  إلى 

املال".
باسم  إخاص،  للدكتورة  دراسة  ويف       
" أن هناك  أكَّدت  2020م(  اليمن  )البطالة يف 
بن  الشباب  لفئات  البطالة  تفاوًتا يف معدالت 
 74.1% نحو  بلغت  حيث  والريف,  احلضر 
بطالة  وتتفاقم  الريف,  يف  و81%  احلضر  يف 
اإلناث الشابات بصورة صارخة يف أوساط هذه 
مقابل   78.3% نحو  بلغت  إذ  العمرية  الفئات 

%74 للذكور".
    واستعرضت الدكتورة إخاص األسباب 
لـ  حة  موضِّ اليمني،  الشباب  يف  أثرت  التي 
"صوت األمل" :"أن الوضع االقتصادي واألمني 
والصحي تدهور تدهوًرا كبيًرا يف الفترة األخيرة 
بسبب تدهور البنية التحتية للمؤسسات والعملة 
احمللية وارتفاع أسعار املشتقات النفطية واملواد 
الغذائية ارتفاًعا جنونّيًا وغياب الدولة والرقابة 
القانون  فرض  وعدم  األمنية,  املؤسسات  على 
على اجلميع وظهور جهات أمنية حتت مسميات 
مختلفة وانتشار األوبئة بخاصة جائحة كورونا 
وعدم  العمل,  سوق  إغاق  يف  تسببت  التي 
الازمة،   الطبية  واملستلزمات  العاجات  توفير 
كل هذا وأكثر أسهم يف تفشي ظاهرة البطالة 

وضياع الشباب". 
 

   %55  من العاملني فقدوا وظائفهم
ويف السياق نفسه يوكِّد الدكتور محمد سالم 

واملصرفية  االقتصاد  يف  بخضر)املتخصص 
سياسية  بأزمات  مرَّ  اليمن  :"أن  اإلسامية( 
الوضع  على  سلًبا  انعكست  واقتصادية 
على  اليمني  للمواطن  واملعيشي  االقتصادي 
اخلصوص,  وجه  على  والشباب  العموم  وجه 
حيث جاءت جائحة كورونا )كوفيد ـ 19( لتلقي 
االقتصادي  الوضع  على  السلبية  بظالها 
يشهده  الذي  النزاع  ى  وأدَّ للشباب,  واملعيشي 
كبيًرا,  تقلًصا  العمل  فرص  تقلص  إلى  اليمن 
حيث فقد  نحو %55 من العاملن يف القطاع 
األمم  لتقارير  تبًعا  وذلك  وظائفهم.  اخلاص 
املتحدة, كما انعكست هذه األزمة على املشاريع 
األسر  من   40% وفقدت  واألصغر  الصغيرة 

مصدر دخلها األساس".
أن   إلى  األمل"  صوت  لـ"  بخضر  وأشار     
بعض  تصدرها  التي  التقارير  بعض  هناك 
والتضخم  البطالة  حول  الدولية  املنظمات 
على  بناًء  اليمن  يف  االقتصادي  والوضع 
تقديرات معينة, تشير إلى تفاقم معدل البطالة 
نسبة  بلغت  حيث   , اآلن  وإلى  2015م  منذ 
أغلبها  التي  العاملة  القوى  من   32% البطالة 
من الشباب, كما تشير تقارير أخرى إلى أنها 
تتراوح ما بن 60 ـ %70 عام 2020م والنسبة 

مؤهلة إلى االرتفاع.

خارطة حلول
وللسؤال عن وجود فرص إلصاحات       
الشباب  قدرات  تطوير  يف  تسهم  اقتصادية 
الدكتور  أجاب  البطالة،  نسبة  من  وتخفف 
احلالية  األزمة  إنهاء  على  العمل  "أن  بخضر: 
االستقرار  وحتقيق  اليمن  منها  تعاني  التي 
حكومة  وتشكيل  واالقتصادي  السياسي 
يف  األزمة  آثار  معاجلة  يف  سيسهم  كفاءات 
آثار  من  سيخفف  املقابل  يف  اجملاالت,  شتى 
البطالة املنتشرة بن الشباب ويسهم يف إيجاد 
على  التركيز  طريق  عن  للشباب,  عمل  فرص 
املشاريع اخلاصة واالستفادة من صيغ التمويل 
اإلسامية التي تساعد على التوفيق بن رؤوس 

األموال وأصحاب اخلبرة.
إخاص"  الدكتورة  توكِّد  املقابل  يف      
املشتركة  اجلهات  جميع  بن  التنسيق  ضرورة 
واملنظمات  واخلاصة  احلكومية  املرافق  ــ 
بحسب  عمل  فرص  لتوفير  والدوليةــ  احمللية 
وضرورة  العمل  سوق  واحتياج  التخصصات 
عنهم  وإحال  التقاعد  إلى  السن  كبار  إحالة 
الشباب لشغل وظيفتهم والتركيز على حتسن 
عملية التدريب والتأهيل يف مختلف اجملاالت". 

دعم املشاريع الصغيرة، 
تسهيل القروض للشباب، 

وتشجيع االستثمار 
مفاتيح ملواجهة املشكلة

من  كثيرين  وعزوف  الصراع،  ظروف  مع  خصوًصا 
املوظفن عن الوظائف احلكومية بسبب عدم صرف 
الرواتب أو صرف نصفها. البطالة مرض خطير جًدا، 
فتبعاته ال تؤثر على الشخص العاطل فقط، بل وعلى 

أسرته، واجملتمع برمته.
مين  مؤسسة  أجرته  إلكتروني  الستطاع  وفًقا 
انفورميشن سنتر للبحوث واإلعام، يف منتصف شهر 
يونيو  2021 حول أسباب انتشار البطالة يف اليمن، 
%14.7 بسبب استمرار  أن  املُستطلَعن  آراء  رجحت 
األزمة   7.3% التعليم،  من  التسرب   2.8% الصراع، 
ما  كل   73.4% أخرى،  أسباب   1.8% االقتصادية، 

سبق.
مخرجات التعليم والبطالة

أن  يوضح   – اجتماعي  ناشط   - نصر(  )محمد 
ضعف  منها  ألسباب،  تكون  الشباب  عند  البطالة 
الهمة لدى الشباب للعمل، عدم وجود خطة للمستقبل 
قلة  األمور،  أولياء  بعض  ترفيه  لتحقيقها،  والسعي 
األعمال بسبب الوضع والظروف التي متر بها الباد، 
انتشار اآلالت التي قد حتل مكان الكثير من العمال، 
السفر  قلة  مع  الشباب  فئة  السكاني من  العدد  كثرة 

خلارج البلد.
تتضافر  أن  يف  يكون  احلل  أن  )نصر(  ويضيف 
وتتكاتف عدة جهات، فكل جهة لها عاقة باألخرى، 
وأولياء  القرار  ُصناع  املسؤولة:  اجلهات  هذه  ومن 
للعمل،  الشباب  حتفيز  يف  ودوره  اإلعام  األمور، 
املربون واملرشدون والوعاظ واخلطباء، كأن يتم فتح 
معاهد تقنية وحرفية وتوظيف الشباب فيها، وتشجيع 
الدخل  لذوي  اخلاصة  املشاريع  ودعم  االستثمار 

احملدود.
األعمال  وإدارة  ريادة  أستاذة   - محمد(  )شريان 
بجامعة احلديدة – تقول إن احلل ملشكلة البطالة ال بُد 
أن يكون من الدولة، من خال اهتمامها بفئة الشباب، 
املشاريع،  عمل  طريق  عن  نشاطاتهم  واستيعاب 
مع  متوافقة  اخملرجات  تكون  بحيث  التعليم  وتطوير 

متطلبات سوق العمل.
أي  داخل  االستثمار  أن تشجيع  )محمد(  وتضيف 
أن  كما  للشباب،  عمل  فرص  توفير  يف  يساهم  بلد 
التعاون مع القطاع اخلاص مهم وميكن أن يُساهم يف 
حل مشكلة البطالة، وأن االهتمام باملبادرات الشبابية 
سيُساهم يف تنمية قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم.

البطالة يف اليمن.. محلك سر

تؤدي البطالة إلى اإلخالل باألمن وانتشار العنف
   يرى الشاب )جميل عايض( 29- عاًما، من محافظة الضالع- أن البطالة 
أخالقيًا  مجتمع،  أي  تدهور  إلى  تؤدي  التي  الرئيسة  األسباب  إحدى 
واقتصاديًا وأمنيًا؛ حيث إن تكدس األيدي العاملة من الشباب يخلق العديد 
باجملتمع  ويضر  األخالقية،  الناحية  من  اجملتمع  كانحالل  املشاكل  من 
املشاكل  من  كثيٌر  عنها  ينجم  التي  واالقتصادية  األمنية  النواحي  يف 
وأنا -بوصفي خريج هندسة ميكاترونكس-أشعر بخيبة أمل  االجتماعية، 
كبيرة وضغط نفسي كبير، والسبب يعود إلى عدم مواكبة اخملرجات العلمية 

الحتياجات سوق العمل وفًقا لقانون العرض والطلب.

ملف العدد
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رجاء مكرد - صوت األمل

أرقام:
بــوزارة  لإلعــام  العامــة  لــإلدارة  وفًقــا 
ــل"  ــت "صــوت األم الشــباب والرياضــة حصل

التاليــة: اإلحصائيــات  علــى 
عــدد األنديــة يف اليمــن يفــوق الـــ   -

نادًيــا.  300
متــارس   300 الـــ  األنديــة  كل   -
رياضــة كــرة القــدم؛ باعتبارهــا شــرًطا مــن 
واملتضمنــة   ، نــاد  بــأي  االعتــراف  شــروط 
ممارســة أكثــر مــن ســبعة ألعــاب رياضيــة.
العبــو  الاعبــن:  مكافــآت   -
املنتخبــات الوطنيــة يتقاضــون رواتــب شــهرية 
يف  وهــي  مينــي،  ريــال  ألــف   100 حوالــي 
اجملمــل مبالــغ ضئيلــة جــًدا إذا مــا قورنــت 
مبــا يتقاضــاه العبــو الــدول األخــرى، مبــا يف 
ذلــك دول اإلقليــم التــي تصــل شــهرًيا إلــى 
عشــرات اآلالف مــن الــدوالرات. فضــلًا عــن 
ــا الـــ 100  ــوق غالًب ــي تف ــود الســنوية الت العق
ألــف دوالر ورمبــا الـــ 200 ألــف دوالر، وال 

ألبتــة. للمقارنــة  وجــه 
لكــرة  منتخبــات  ثاثــة  توجــد   -
وطنــي(،  شــباب _  ناشــئن _   ( القــدم 
هــذه  األوملبــي،  املنتخــب  إلــى  باإلضافــة 
ســنوي  بشــكل  تخــوض  األربعــة  املنتخبــات 
هــو  مــا  منهــا  وقاريــة،  عربيــة  تصفيــات 
معتمــد بشــكل رســمي مــن قبــل االحتاديــن 
منتخباتنــا  ومشــاركة  والدولــي  واآلســيوي 
املنتخــب  تخلــف  أن  إلزاميــة، مبعنــى  فيهــا 
ســواء كان "ناشــئن" أو "شــباب" أو "وطنــي"، 
ــات  ــة؛ ســيجعله عرضــة للعقوب عــن أي بطول
مــن  حرمانــه  إلــى  أحياًنــا  تصــل  والتــي 
املشــاركة ملــدة ال تقــل عــن خمــس ســنوات.

ملاذا يخسر املنتخب اليمني؟
ــي للشــباب )محمــد  مــدرب املنتخــب اليمن
الاعــب  إن  يقــول  مصــر،  النفيعــي(- 
خاماتــه  بالفطــرة،  املوهبــة   لديــه  اليمنــي 
ــى إمكانيــات وصقــل  ــاج فقــط إل ــة، يحت عالي
واهتمــام. ســينافس علــى املســتوى احمللــي 
ــي إذا لقــي نصــف االهتمــام  ــي والعامل والعرب
الــذي يلقــاه أي العــب مــع منتخبــات ســواء 
آســيوية أو أفريقيــة، ســيكون الاعــب اليمنــي 
محطــة كبيــرة جــًدا. الاعــب اليمنــي ينافــس 
أقــوى العبــي آســيا وأقــوى منتخبــات أفريقيــا 
بشــكل ممتــاز. ويؤمــن أن توفــر اإلمكانيــات 
لصقــل مواهبــه ستســاعده علــى أن يبــدع، 
كمــا أن االســتقرار األســري واملــادي مســاندة 

لــه.
التــي  اإلجنــازات  اختفــاء  ســرعة  وعــن 
اجملــاالت،  بعــض  يف  الرياضيــون  يحققهــا 
نــاجت عــن عــدم  يقــول )النفيعــي( أن ذلــك 
االهتمــام، وإذا مــا ُوجد اهتمام فيكون بشــكل 
آنــي وقــت البطولــة فقــط. واالهتمــام ال مُيثــل 
ــات،  ــي املنتخب ــاه بباق ــا قارن ــى %5 إذا م حت
مؤًكــدا أن الفريــق اليمنــي -عندمــا تنتهــي 
ــش؛  ــة العي ــود ليبحــث عــن لقم ــة- يع البطول
تنتهــي  عندمــا  بأنــه  نطالــب  نحــن  لذلــك 
وتوفيــر  الاعبــن،  جتميــع  يتــم  البطولــة 

الرواتــب؛ لنحقــق لــه الراحــة مــع أســرته.

اإلعالم مرآة الرياضة
موقــع  حتريــر  -رئيــس  ســنان(  )بشــير 
الضــروري  مــن  أن  يؤكــد  نــت-  الرياضــي 
القوانــن  يف  الرياضيــة  املنظومــة  إصــاح 
عمــل  طبيعــة  تنظــم  التــي  والتشــريعات 
مــن  واالســتفادة  الرياضيــة،  املؤسســات 
التجــارب التــي قامــت بهــا الــدول اجملــاورة 
خصوًصــا فيمــا يتعلــق بالتســويق واالســتثمار 
الرياضــي الــذي يعــد العصــب أو الشــريان 

القــدم. كــرة  بــه  تتنفــس  الــذي  احلقيقــي 
وينــوه )ســنان( أن القوانــن الرياضيــة يف 
بادنــا ضعيفــة جــًدا، ممــا تســببت يف حالــة 
تراكــم الفســاد -مالًيــا وإدارًيــا- يف األنديــة 
واالحتــادات؛ فالــدوري العــام لكــرة القــدم لــم 
يُنَظــم منــذ ســبع ســنوات، وأن القوانــن التــي 
حتمــي الرياضيــن غائبــة كلًيــا، وهــذا ســاعد 
ممارســة  عــن  العظمــى  الغالبيــة  نفــور  يف 
الرياضــي  اإلعــام  أن  مضيًفــا  الرياضــة. 
مــن املفتــرض أن يكــون املــرآة التــي تعكــس 
االحتــادات  تلــك  لعمــل  احلقيقيــة  الصــورة 
واملنظومــات الرياضيــة بشــكل عــام وكشــف 

مكامــن اخللــل.
الاعــب اليمني ميتلــك احلماس واإلصرار 
الــذي يجعلــه قــادراً علــى تقــدمي األفضــل. إن 
ــة  ــات العمري وجــود اســتراتيجية تراعــي الفئ
واســتمرار املنافســات احملليــة مهــم، وأبــرز 
احتياجــات الاعــب هــي االســتقرار املالــي 
والنفســي، واإلعــداد الطويــل قبــل املشــاركة؛ 

)حتســن  املطلــوب  الهــدف  إلــى  ليصــل 
األداء(، وفًقــا لـــلصحفي املتخصــص بالشــأن 

الرياضــي )يحيــى احلالــي(.
عــارف  )الدكتــور  يقــول  ناحيتــه  مــن 
تبــدو  الاعبــن  أجســام  إن  النظامــي( 
ســوء  هــو  ذلــك  يف  الســبب  وأن  ضعيفــة، 
عاقــة  لــه  يكــون  أحياًنــا  وهــذا  التغذيــة، 
ــد الشــهية. وأيضــا  ــه يفق ــات؛ ألن مبضــغ الق
البدنيــة  اللياقــة  ممارســة  عــدم  بســبب 
وخاصــة الصبــاح الباكــر، مثــل اجلــري وكــرة 

اخملتلفــة. والتماريــن  القــدم 

احلل ودور اجلهات املعنية 
يؤكــد مديــر اإلدارة العامــة لإلعــام بــوزارة 
أن  شــكري(  )حســن  والرياضــة  الشــباب 

االحتــاد اليمنــي العــام لكــرة القــدم، ومــن 
لديهــم  والرياضــة،  الشــباب  وزارة  قبلــه 
احلــرص علــى احلضــور اليمنــي يف مختلــف 
رغــم  واآلســيوية،  العربيــة  املســابقات 
ــد  ــي تعيشــها البل ــة الت ــر املواتي الظــروف غي
ــى  ــام للبن ــر شــبه ت ــن تدمي ــك م ــى ذل ــا تل وم
الصــاالت،  الرياضيــة،  )املاعــب  التحتيــة 

وغيرهــا(. األنديــة،  مقــار 
ويوضــح أن هنــاك مشــاركات وديــة ال 
التــي  خصوًصــا  شــيء،  عليهــا  يترتــب 
الدولــي  االحتــاد  لروزنامــة  تخضــع  ال 
مثــلًا.  الفيفــا، كبطولــة كأس اخلليــج 
بــد  العــام، ال  مــدار  وإجمــاالً، علــى 
عــن  -فضــلًا  الثاثــة  للمنتخبــات 

ــاًرا"  ــي- املشــاركة "إجب املنتخــب األوملب
يف جميــع البطــوالت حتــى ال تكــون 
أن  مضيًفــا  للعقوبــات.  عرضــة 
فقــط،  إشــرافية  جهــة  الــوزارة 
ودورهــا يكمــن يف تقــدمي الدعــم 
واملســاندة لاحتــادات مــن حيــث 
ماليــة  اعتمــادات  تخصيــص 

ســنوية، أو تقــدمي مبالــغ لغــرض 
والتأهيليــة  التدريبيــة  املعســكرات  إقامــة 
للمنتخبــات قبيــل مشــاركتها يف أي بطولــة.

قبض للريح وحصاد للهشيم
كمــا أفــاد )شــكري( أنــه مــن أجــل حتســن 
هنــاك  يكــون  أن  يجــب  الرياضــي  الوضــع 
توجــه حكومــي لرعايــة الشــباب وتأهيلهــم 
مــدارس  وإقامــة  بالنــشء،  واالهتمــام 
أكادمييــة خاصــة بالرياضــة علــى مســتوى 
احملافظــات  يف  األقــل  -علــى  األنديــة 
وعــدن  كصنعــاء  الرياضــي  الثقــل  ذات 
كخطــوة  وحضرمــوت-  وتعــز  وإب  وأبــن 
ــد  ــن خــارج البل ــن م ــى، واســتقدام مدرب أول
لإلشــراف عليهــا، وتأهيــل املدربــن احمللين، 
ــة وإشــراك رأس  ــة الرياضي ــم دعــم األندي ث

إدارتهــا،  يف  األعمــال  ورجــال  املــال، 
ثــم تنظيــم مســابقات دوري القــدم 

للفــرق املمتــازة والدرجتــن األولــى 
الناشــئن  ومســابقات  والثانيــة 

والشــباب.
أن  شــكري(  )حســن  ويؤكــد 
يف  الرياضــي  القطــاع  جنــاح 
اليمــن بشــكل عــام مبــا يؤهلــه 
خلدمــة قطــاع الشــباب يحتاج 
مــن  اجلميــع  تكاتــف  إلــى 

أعلــى هــرم يف الســلطة إلــى أصغــر مســؤول 
رياضــي؛ بحيــث يتــم بنــاء املنشــآت الرياضية، 
والعمــل علــى تطويــر أداء األنديــة وتأمــن 
حيــاة الاعبــن وجلــب أفضــل املدربــن لهــم، 
وتأهيــل الكــوادر اليمنيــة محلًيــا وخارجًيــا. 
ــح وحصــاد للهشــيم. ــك فقبــض للري عــدا ذل

 شكري حسني
مدير اإلدارة العامة لإلعالم بوزارة الشباب والرياضة

يحيى احلاللي
صحفي رياضي

 ســالم عــوض( -العــب يف املنتخــب- أكــد مــا ذكــره املــدرب )النفيعــي( يف أن(
 أداء الاعبــن بالفطــرة، وأنــه بحاجــة فقــط إلــى عوامــل تســاعده علــى تطويــر
 أداءه، منهــا: مدربــون ذوو كفــاءة، وتثقيفــه رياضيــاً مــن خــال عمــل دوري
 منتظــم علــى مســتوى املراحــل الســنية كــي يخــرج مــا لديــه مــن إمكانيــات. كمــا
ــة مــن منشــآت وماعــب تســاعد ــة حتتي ــى بني ــاج إل ــي يحت  أن املنتخــب اليمن

.الاعــب يف تطــور مســتواه ودعمــه معنوًيــا وماديــاً

  كنــُت مهتمــًا أشــد االهتمــام بالرياضــة، وكنــت رياضيــًا، لكنــي تركتهــا منــذ فتــرة بســبب انشــغالي، وملــا تعانيــه الرياضــة يف اليمــن مــن إهمــال«. هكــذا رد أحــد الشــبابكنــُت مهتمــًا أشــد االهتمــام بالرياضــة، وكنــت رياضيــًا، لكنــي تركتهــا منــذ فتــرة بســبب انشــغالي، وملــا تعانيــه الرياضــة يف اليمــن مــن إهمــال«. هكــذا رد أحــد الشــباب»»
..الالعبــني يف كــرة القــدم ســابًقا، ُمشــيًرا إلــى أن الفريــق اليمنــي ُمهمــل مــن قبــل اجلهــات املعنيــةالالعبــني يف كــرة القــدم ســابًقا، ُمشــيًرا إلــى أن الفريــق اليمنــي ُمهمــل مــن قبــل اجلهــات املعنيــة

  محمــد عصــام( شــاب أحــب كــرة القــدم وكان العًبــا يف الســابق لكنــه تركهــا. يــرى أن قطــاع الرياضــة بشــكل عــام ال يحظــى بــأي اهتمــام، وأن العبــو الرياضــة -وخاصــةمحمــد عصــام( شــاب أحــب كــرة القــدم وكان العًبــا يف الســابق لكنــه تركهــا. يــرى أن قطــاع الرياضــة بشــكل عــام ال يحظــى بــأي اهتمــام، وأن العبــو الرياضــة -وخاصــة((
  العبــي كــرة القــدم يف اليمــن- ال يتوفــر لهــم التدريــب املســتمر والــدوري املنتظــم، وأن اخملصصــات املاليــة غيــر محفــزة ألعضــاء الفريــق ألداء األفضــل، مؤكــًدا أنــه بســببالعبــي كــرة القــدم يف اليمــن- ال يتوفــر لهــم التدريــب املســتمر والــدوري املنتظــم، وأن اخملصصــات املاليــة غيــر محفــزة ألعضــاء الفريــق ألداء األفضــل، مؤكــًدا أنــه بســبب

 . .املشــاكل واألحــداث يف اليمــن لــم يســتطيعوا تشــكيل فريــق موحــد وقــوي حتــت إدارة مؤهلــة تستشــعر املســؤوليةاملشــاكل واألحــداث يف اليمــن لــم يســتطيعوا تشــكيل فريــق موحــد وقــوي حتــت إدارة مؤهلــة تستشــعر املســؤولية
  مضيًفــا، أنــه مــن محبــي الرياضــة بشــكل عــام يف اليمــن، كتنــس الطاولــة وكذلــك الطائــرة وكــرة القــدم، وأن الرياضــة مهمــة جــًدا للشــاب اليمنــي، وال بــد مــنمضيًفــا، أنــه مــن محبــي الرياضــة بشــكل عــام يف اليمــن، كتنــس الطاولــة وكذلــك الطائــرة وكــرة القــدم، وأن الرياضــة مهمــة جــًدا للشــاب اليمنــي، وال بــد مــن

..حتفيــز الشــباب اليمنــي علــى الرياضــة بــدًلا مــن جلســات القــات، وأن الرياضــة بشــكل عــام حتتــاج إلــى اهتمــامحتفيــز الشــباب اليمنــي علــى الرياضــة بــدًلا مــن جلســات القــات، وأن الرياضــة بشــكل عــام حتتــاج إلــى اهتمــام

ماذا يحتاج الالعب اليمني؟ماذا يحتاج الالعب اليمني؟

الرياضة يف اهتمامات الشباب اليمنيالرياضة يف اهتمامات الشباب اليمني
))كرة القدم(.. أمنوذًجا للرياضة يف اليمنكرة القدم(.. أمنوذًجا للرياضة يف اليمن

 مدرب
 املنتخب
 اليمني

 للشباب،
 محمد

النفيعي

ملف العدد
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علياء محمد ـ منال أمني
صوت األمل

منزلها  حالّيًا يف  العائل  من  معرفة  وحول     
من  لي  ى  تبقَّ ما  ببيع  قمت  سنوات  "منذ  تقول: 
ذهب ومقتنيات ثمينة، وحالّيًا يقوم أخي بإعطائي 
مبلًغا كل شهر من السعودية ألنفق على أوالدي".

واالقتصادي  األمني  الوضع  تدهور  استمرار   
سنوات  الست  خال  اليمن  يف  والسياسي 
الظواهر  من  العديد  بروز  إلى  أفضى  املاضية، 
كونها  املرأة  معاناة  فيها  زادت  التي  السلبية 

املتضرر الرئيس من تلك الظواهر. 
    كشفت أحام محمد أسباب انفصالها عن 
أيَّ  يقبل  العمل وال  الذي كان عاطلًا عن  زوجها 
شروًطا  لقبولها  ويشترط  عليه  تُعرض  وظيفة 
عديدة بحجة أنها ال تناسبه، األمر الذي زاد من 
طويلة  فترات  مكوثه  بسبب  األسرية  مشكاتهم 
االحتياجات  توفير  على  قدرته  وعدم  املنزل  يف 
قررت  وحينها  للمنزل،  واألساسية  الضرورية 

االنفصال عنه.

اكتساب سلوكيات غير أخالقية
     جال املذحجي )دكتور يف علم االجتماع( 
يوكِّد أنَّ البطالة سبب رئيس يف زيادة املشكات 
كراهية  إلى  تؤدي  التي  األسرية،  واخلافات 
الزوجة لزوجها العاطل عن العمل، وجتعلها تنظر 
الفائدة،  عدمي  رجلًا  كونه  انتقاص  نظرة  إليه 
عائلته،  نحو  مبسؤولياته  القيام  على  قادر  غير 
األمر الذي يؤدي يف أغلب األحيان إلى الطاق 

واكتساب سلوكيات غير أخاقية.
زيادة  من  ناحظه  ما  "إنَّ  قائلًا:  وأردف      
يف انتشار السرقات والنهب والنصب واالختاس 
السلبية  الظواهر  من  وغيرها  الشحاذة  وحاالت 
هذا  للفرد،  االجتماعية  املكانة  لفقدان  نتيجة 
الوضع يولِّد شعور احلقد والعدوانية لدى العاطل 
عن العمل ضد محيطه ومجتمعه، ويدفع به إلى 
ممارسة العنف ضد زوجته وأفراد أسرته، وضد 
وتفريغ  لتخفيف  منه  محاولة  عامة، يف  اجملتمع 
الكثيرين  يدفع  الذي  األمر  به،  حلَّ  الذي  األلم 
منهم للهجرة القسرية للبحث عن عمل، وهذا ما 

يزيد من معاناة كثير من األسر اليمنية".

تسببت  البطالة  أن  الى  املذحجي  وأشار    
الزواج  عن  العازفن  الشباب  معدل  ارتفاع  يف 
بسبب عدم قدرتهم على توفير متطلبات الزواج 
من  به  منر  ما  ظلِّ  يف  خصوًصا  ومسؤولياته 
يف  سلبّيًا  تأثيًرا  أثرت  خانقة  اقتصادية  أوضاع 

اجملتمع.
رضوخ املرأة

األوضاع  اء  جرَّ النساء  من  الكثير  تأثرت     
االقتصادية واألمنية واملعيشية الصعبة التي أدَّت 
إلى مكوث أغلب الرجال يف منازلهم بسبب إغاق 
واحملات،  واملؤسسات  اخلاصة  الشركات  أغلب 
عن  البحث  على  منهن  الكثير  أجبر  الذي  األمر 
واملطاعم  األسواق  من  كثير  أصبحت  لذا  عمل، 
التجارية  احملات  يف  العامات  بالنساء  مكتظًة 

والبسطات. 
   "تعلمُت اخلياطة ولم أكن أعلم أنها ستكون 
سبب تعاستي" هكذا وصفت )د. ح .ص( معاناتها 
مع زوجها العاطل عن العمل الذي زاد اتِّكاله أكثر 
وبدأت  املابس،  خياطة  زوجته  تعلمت  ما  بعد 

العمل  بهذا اجملال .
   تقول: "أصبح زوجي يعتمد اعتماًدا رئيًسا 
على ما أجنيه من مال من خياطة املابس، التي 
على  ألنفق  الوحيد  دخلي  مصدر  اآلن  أصبحت 
إعطاءه  أرفض  وعندما  كذلك،  وزوجي  أسرتي 
ماكينة  م  يحطِّ بأن  وتهددي  بتعنيفي  يبدأ  املال 
له  الرضوخ  على  يجبرني  ما  وهذا  اخلياطة، 
إلعالة  الوحيد  املصدر  ألنها  حتطيمها  لتجنُّب 

أوالدي".
     من جانبها تقول أم فاطمة: "إّنها اضطرت 
إلى العمل بعدما عانت كثيًرا من أوالدها الشباب 
الثاثة العاطلن عن العمل، فبعدما كانوا يعملون 
يف مجال احلراسة يف إحدى الشراكات اخلاصة 
لظهور  وذلك  عمل  دون  من  باملنزل  أصبحوا 

جائحة كورونا التي أُغِلقت الشركة بسببها".
األمرين من  تعاني  أم فاطمة من حلج        
الثانوية  شهادة  إال  ميلكون  ال  الذين  أوالدها 
العامة، يف ظل غياب والدهم الذي تويف قبل ست 
وطلباتهم  املنزل  طلبات  تلبية  بن  فما  سنوات. 
التي ال تنتهي اضطرت إلى أن تعمل منظفة يف 

أحد املعاهد.
ت  وحتدَّ كافحت  من  النساء  من  هناك       
الصعوبات، تقول أم خالد 42 عاًما: "إّنها باعت 
كلَّ ذهبها لفتح مشروعها اخلاص املتمثل يف بيع 
املأكوالت اجلاهزة من بيتها عبر وسائل التواصل، 
جلأت  كما  كثر،  عماء  استقطاب  على  وعملت 
إلى التنسيق مع بعض املطاعم لعرض بضاعتها 
لتلبي  وذلك  عدن،  مدينة  يف  بها  اشتهرت  التي 
وزوجها  أطفالها  ملعيشة  األساسية  االحتياجات 

العاطل عن العمل".

تطور املعاناة النفسية
    الدكتورة رانيا خالد )اختصاصية مجتمعية 
ودعم نفسي اجتماعي( تقول: "إن البطالة أثرت 
يف النساء تأثيًرا كبيًرا بخاصة يف اجلانب النفسي 
عموًما.  األسرة  على  التأثير  هذا  ينعكس  وقد 
ناهيك من اآلثار االجتماعية التي قد تؤدي إلى 
مع  خصوًصا  اجملتمع  يف  الطاق  نسبة  ازدياد 

ازدياد نسبة البطالة وارتفاع األسعار".
    وأضافت: "قد تتطور املعاناة النفسية عند 
اء البطالة والضغط الذي مُيارس عليها  املرأة جرَّ
اإلصابة  إلى  فتعرضها  اجلوانب  مختلف  من 
مبرض نفسي مثل االكتئاب احلاد وعدم الرغبة 

يف التواصل مع احمليط من حولها".
الزوجة واألم واالبنة تكون  املرأة هي  " وألنَّ   
العائل  كان  فإذا  األسرة،  عائل  رعاية  حتت 
واملرض  الفقر  حالة  تزداد  دخل  أيَّ  ميتلك  ال 

نفسية  بصورة  تنعكس  بدورها  التي  واملشكات 
دته الدكتورة رانيا. سيئة عليها". هذا ما أكَّ

حلول مقترحة
     وحول كيفية التخفيف من عملية الضغط 
الضروري  "من  رانيا:  الدكتورة  تقول  النساء،  على 
على  القضاء  على  كافة  املعنية  اجلهات  تعمل  أن 
السبب املؤدِّي إلى قلة العمل، والسعي خللق فرص 
يختفي  ان  أجل  من  عموًما  واملُعيل  للشباب  عمل 
الضغط  ويخف  البطالة،  الناجت عن  السلبي  األثر 
على النساء بدرجة رئيسة. من جانب آخر ينبغي 
بها  تقوم  التي  الصغيرة  املشاريع  العمل على دعم 

املرأة لتطوير مشروعها وحتسن دخلها عموًما". 
البلد  وجع هذا  من  اليمنية هي جزءٌ  املرأة   "
من  الكثير  فقد حتملت  اآلن،  إلى  ينتِه  لم  الذي 
جائحة  وأزمة  الصراع  استمرار  بسبب  املعاناة 
كورونا، وباتت هي املعيل األول يف كثير من األسر 
اليمنية وتتحمل مسؤولية اإلنفاق، حيث اضطرت 
إلى اخلروج إلى العمل ولو بأقل أجر لدفع شبح 
دته  أكَّ ما  هذا  أُسرتها".  عن  واالحتياج  اجلوع 

الصحفية أماني العسيري.
العمل على  العيسري على ضرورة     وتشدد 
دعم املرأة نفسّيًا واجتماعّيًا واقتصادّيًا بخاصة 
أسرتها  من  اضطهاد  إلى  تتعرض  التي  تلك 
يف  العمل  إلى  فتخرج   اقتصادية؛  ومعاناة 
ظروف وبيئة عمل غير مناسبة، وترى انه يجب 
اخلاصة  الدولية  القانونن  تفعيل  الدولة  على 

مبناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي.
املتحدة  األمم  صندوق  مكتب  أوضح  وقد 
2020م  توتير  يف  حسابة  عبر  اليمن  يف  للسكان 
على  القائم  العنف  يف  ملحوًظا  ازدياًدا  هناك  أن 
النوع االجتماعي يف اليمن، تزامًنا مع انتشار وباء 

كورونا.

     "املرأة هي احللقة األضعف يف اجملتمع " بهذه العبارة تبدأ أم نرمن )34 عاًما 
من مدينة تعز( بسرد معاناتها الكبيرة مع زوجها الذي أصبح عاطلًا عن العمل منذ 
ست سنوات، بعدما كان يعمل يف إحدى الشركات اخلاصة التي أُغِلقت أبوابها بسبب 

األوضاع السائدة يف الباد.
يومّيًا،  زوجها  من  كثيرة  إهانات  تلقيها  املتمثلة يف  مأساتها  نرمن  أم      وحتكي 
وتعرُّضها النتقادات كثيرة وتذّمر منه، وتقصير يف مسئولياته الطبيعية جتاه منزله 

وأوالده األربعة وصولًا إلى مرحلة الضرب. 

انتشار البطالة بني الشباب ٌيجبر املرأة على اخلروج الى سوق العمل
معاناة املرأة من البطالة

علياء محمد 
صوت األمل

ا يف نهضة       يؤدي التعليم اجلامعي دوًرا مهّمً
إلى  يشير  واقعنا احلالي  أنَّ  إلَّا  مه،  وتقدُّ اجملتمع 
ا يقوم به من  أن التعليم يف اليمن تراجع كثيًرا عمَّ
أدوار تنموية تسهم يف خدمة اجملتمع وأفراده، هذا 
عن  الصادر  العاملي  التعليم  جودة  مؤشر  ده  أكَّ ما 
املنتدى االقتصادي العاملي يف "دافوس" إذ أنه ذكر 
خروج ستِّ دول عربية عن قائمة التقييم العاملي يف 
جودة التعليم ومنها اليمن لعدم توفر أدني معايير 

اجلودة يف التعليم.
من البديهي القول ان مخرجات التعليم اجلامعي 
لم  ما  العمل،  متطلبات سوق  مع  تتواكب  ان  البد 
فإن مخرجات التعليم ستضيف اعداًدا جديدة الى 
معاناة  من  سيفاقم  الذي  األمر  البطالة،  صفوف 

الشباب العاطلن.
    رامي العماد )خريج كلية اإلعام من جامعة 
من  تخرجه  بعد  العملي  بالواقع  انصدم  صنعاء( 
لسوق  ل  مؤهَّ غير  نفسه  وجد  إنه  اجلامعة، حيث 
العمل يف مجال تخصصه الذي تعلمه يف اجلامعة، 
فيقول: "ما تلقيناه يف اجلامعة لم يكن إال مفاتيح 
كافًيا  يكن  ولم  التخصص،  قواعد  ملعرفة  فقط 
العملي، األمر  للواقع  لتأهيلنا وتطويرنا وجتهيزنا 
الذي يحتِّم علينا بعد التخرج أن نشترك يف دورات 
الذي  التطبيقي  اجلانب  ملعرفة  مختلفة  تدريبية 

يلبي سوق العمل احلالية.
    أما هبة أحمد )خريجة مختبرات من محافظة 
تعز( فلم جتد فرصة عمل بسبب الكم الهائل من 
إلى  رت  فاضطَّ تخصصها،  نفس  يف  اخلريجن 
حلاجتها  النسائية  العباءات  بيع  محل  يف  العمل 

امللحة إلى العمل.

فجوة بني املنظومة اجلامعية وسوق العمل 
العاملة من غياب  القوى  %83 من  "يعاني      
املطلوبة  واملهارات  العلمي  التحصيل  بن  التطابق 
يف عملهم الرئيس، بينما ميتلك %3.4 من السكان 
املهارات املطلوبة يف  العاملن مستويات أعلى من 
عملهم". جاء ذلك يف مسح للقوى العاملة يف اليمن 

لعام 2013_2014 م .

   هنا يؤكد الدكتور محمد عجيلي )عميد كلية 
سابًقا(  احلديدة  جامعة  رئيس  ومساعد  الطب 
سوق  متطلبات  ق  حُتقِّ ال  التعليم  مخرجات  أن 
ظاهرة  فجوة  فهناك  املرجو،  الوجه  على  العمل 
العمل  من  اجملتمع  احتياجات  بن  جوهري  وخلل 
نوعية  بسبب  وذلك  اجلامعي،  التعليم  ومخرجات 

التعليم اجلامعي وطبيعته وواقعه.
ًيا كبيًرا بسبب        مضيًفا: "نحن نواجه حتدِّ
قلَّة جودة التعليم وضعف الكفاية وغياب اخلطط 
يف  للقبول  واضحة  سياسات  وغياب  والتصورات 
أنفسنا  العمل، لذا جند  اجلامعات وربطها بسوق 
يف  اجلامعات  خريجي  من  مهولة  أعداد  أمام 
تخصصات منطية ومتكررة ال يستطيع استيعابها 

سوق العمل".
    ويرى الدكتور عجيلي "أننا نحتاج إلى إعادة 
والتعليم  اجلامعي  التعليم  مخرجات  يف  النظر 
التعليم  من  أفضل  مخرجاتهما  تعدُّ  اللذين  الفني 
العالي، ولكن لألسف يف بادنا التعليم اجلامعي ال 

يلبى املطلوب من احتياجات سوق العمل وال يتاءم 
اخملتبرات  يف  والتطبيقي  النظري  الدراسة  منهج 
والورش مع الواقع املهني، فتكون مخرجات التعليم 
دوران  يف  تسهم  مكتسبة  مهارة  ال  ورقية  شهادة 

عجلة التنمية يف اجملتمع".
املناهج الدراسية وضعف التأهيل 

    وأوضح نبيل الشرجبي )دكتور إدارة األزمات( 
"أن النظام التعليمي يف اليمن يعتمد على أسلوب 
املعلومات  سرد  على  يركز  جامد  تقليدي  منطي 
وتلقينها وحفظها، وهذا ما ال يتناسب مع التطور 
دول  أغلب  تشهده  الذي  والتكنولوجي  التعليمي 
عاجًزا  اليمني  التعليم  جعل  الذي  األمر  العالم، 
عن اكساب الطلبة املهارات والقدرات واملهن التي 

يحتاجونها يف سوق العمل".
الطالب  يحصل  "ال  فقال:  حديثه  وتابع       
طوال فترة دراسته اجلامعية على فرص التدريب 
على  التركيز  غياب  بسبب  املناسبة  والتطبيق 
الطالب  منها  يكتسب  التي  التطبيقية  اجلوانب 

املهارات املطلوبة يف سوق العمل التي تختلف كثيًرا 
ا يدرسه الطالب. كما أنه ال توجد كتب ومراجع  عمَّ
املعلومات  على  ليحصل  الطالب  تساعد  علمية 

الكافية".
    ويف السياق ذاته يؤكِّد علي العواضي )وكيل 
مساعد يف وزارة التعليم العالي( أن أغلب مخرجات 
سوق  تطلعات  حتقق  وال  ضعيفة  العالي  التعليم 
مناهج  تقادم  إلى  ذلك  يف  السبب  ويرجع  العمل، 
واإللكترونية  املعملية  واألجهزة  العالي  التعليم 
باإلضافة  العصر،  مع  يتواكب  وعدم حتديثها مبا 
إلى ضعف البنية التحتية ألغلب اجلامعات وهجرة 
إلى  والفنين  التدريس  هيئة  أعضاء  من  الكثير 

اخلارج بسبب سوء األوضاع يف الوطن.

تطور تكنولوجي يقابله ُبطٌء يف الفهم 
اجتماع  علم  )طالب  الدبيش  علي  يرى     
وتطورت  السنون  تقدمت  كلما  "أنه  عدن(:  من 
التكنولوجيا قلَّ استيعاب الطالب للمناهج املقررة، 

العملية  احلياة  مع  املواجهة  ي  يبدأ حتدِّ هنا  ومن 
ومتطلبات سوق العمل التي تتطور يوًما بعد يوم". 
عموًما  التعليم  منظومة  جتديد  "ضرورة  ًدا  مؤكِّ
الواقع  حسب املعطيات احلديثة التي تتناسب مع 

احلالي".
     ويف السياق نفسه تقول هيفاء يحيى )خريجة 
يجعل  والتدريب  العلمي  التأهيل  "إن  صيدلة(: 
متطلبات  حتقيق  على  وقدرة  كفاية  أكثر  الشاب 
تطوًرا  يشهد  العالم  أن  خصوًصا  العمل،  سوق 
الطالب  يركز  أن  يجب  لذلك  ملموًسا  تكنولوجّيًا 
للقطاعات  املناسبة  التكنولوجيا  استخدام  على 

اخملتلفة لدعم شهادته العلمية اجلامعية".

حلول ومعاجلات
وزارة  مساعد  )وكيل  العواضي  علي  يرى      
"أنه لضمان تعليم أفضل يتناسب  العالي(  التعليم 
تخصصات  تُستحدث  أن  يجب  العمل  سوق  مع 
احمللية  العمل  سوق  تطلعات  تواكب  علمية 
جامعات  مع  شراكة  وعمل  والدولية  واإلقليمية 
ومواكبة  واملعارف  اخلبرات  لتبادل  ودولية  محلية 

املستجدات".
      ويؤكد العواضي أهمية إعادة تأهيل البنية 
مع  يتواكب  مبا  برمتها  التعليمية  للعملية  التحتية 
بعجلة  يدفع  أمثل  كحلٍّ  وذلك  العصر،  متغيرات 

التنمية االقتصادية املستمرة.
)دكتورة  اخملايف  هناء  دت  شدَّ وبدورها       
يف علم األحياء( على أهمية تطبيق معايير اجلودة 
الشاملة يف اجلامعات، والعمل على حتقيق املراقبة 
التي  التعليمية  العملية  لسير  واملستمرة  اجليدة 
حتدُّ من عملية التسيب يف التعليم، باإلضافة إلى 
وضع شروط صارمة لكل من يريد أن يفتتح جامعة 
التعليمية  واملناهج  األساليب  اختيار  يف  تتلخص 
العمل، والعمل على حتديثها  وفًقا ملتطلبات سوق 

وتطويرها على الوجه املناسب. 
املعنية  اجلهات  كل  على  أنه  إلى  وأشارت 
يف  التقني  والتقدم  العلم  تواكب  أن  اليمن  يف 
من  تزيد  التي  اخملتلفة  والقطاعات  اجملاالت 
اإلنتاج االقتصادي وتنّمي القدرات الشبابية، وهذا 
ايجاًبا  الفرد وينعكس  إنتاج  زيادة يف  إلى  سيؤدِّي 

على التنمية املستدامة.

مخرجات التعليم يف اليمن آمال مخيبة لطموحات الشباب يف سوق العمل

نصف المجتمع
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التي  املبادرات  إحدى  "خواطر"  مبادرة     
التطوعي والتنمية والتأهيل  العمل  إلى  تهدف 
واإلغاثة يف مدينة تعز، وتستهدف املدينة نفسها 

والريف ومخيمات النازحن يف احملافظة.
   يقول صابر عبده )نائب مدير املبادرة(: 
"قدمت املبادرة العديد من األنشطة التي تعمل 
طريق  عن  البطالة  ظاهرة  من  التقليل  على 
مختلف  من  والشابات  للشباب  استهدافها 
مختلف  ت  عمَّ األنشطة  هذه  املديريات، 
باإلضافة  واملهاريَّة،  والفنية  املهنية  اجملاالت 
عن  تتحدث  توعية  وفاشات  أفام  عمل  إلى 
سلبيات البطالة واآلثار املترتبة عليها وتأثيرها 

يف اجملتمع ككل".
حلول  "هناك  صابر  نظر  وجهة  ومن     
عديدة يجب أن تنفذ للحدِّ من هذه الظاهرة 
املعنية  واملؤسسات  اجلهات  مع  التنسيق  عبر 
لتستقطب  الدوليةــ  واملنظمات  احلكومية  ــ 
طاقتهم  من  لاستفادة  لوا  أُهِّ الذين  الشباب 
توظيًفا  وتوظيفها  اجملتمع  خدمة  يف  الكامنة 

صحيًحا".
العطاء،  "دروب  إلى مبادرة  بالنسبة  أما      

تعز" فتقول نبيلة أحمد سيف )رئيسة املبادرة(: 
متطوعون  شباٌب  فيها  يعمل  التي  املبادرة  إن 
معاناة  تخفيف  إلى  برامجها  عن طريق  تهدف 
كافة  يف  أفراده  بن  الوعي  ونشر  اجملتمع 

اجملاالت".
وأضافت: "أن املبادرة تدعم املشاريع الصغيرة 
للشباب الناشئ وتعمل على مساعدتهم يف فتح 
مشاريعهم اخلاصة، والتخلص من عبء البطالة، 
كما تقوم بتدريب الشباب والشابات على احلرف 
املهنية اخملتلفة مبا يتناسب مع قدراتهم، وتدعو 
إلى التوعية بأهمية العمل واالعتماد على الذات 
والنزول  التوعية  عمليات  يف  الشباب  وإشراك 
اخلبرات  من  املزيد  يكسبهم  الذي  امليداني 

واملهارات يف التعامل والتواصل".
الداعمة  املنظمات  على  نبيلة  واقترحت 
الشباب  وتدريب  تأهيل  عملية  على  التركيز 
مبا يتناسب مع قدراتهم ومجاالتهم ليستطيعوا 
احلصول على فرص للعمل، وكذلك دعم الشباب 
وإثبات  والتوسع  النجاح  من  ليتمكن  الطموح 

الذات.
ويف اإلطار نفسه أوضح مهران اجلبري يف 
الشباب  "أن  تعز(:  يف  التنموية  شباب  )حركة 
- من اجلنسن- هم العاملون يف املبادرات ملا 
ميتلكونه من طاقة يف العمل امليداني بخاصة 

السام  وبناء  والتعليم  التنمية  مجال  يف 
والصحة التي تعد من أبرز البرامج واألنشطة 

التي تنفذها احلركة".
  وأشار إلى أن احلركة تعمل ضمن مشاريع 
التمكن االقتصادي ملساعدة بعض الشباب عن 
طريق متويلهم باملال لفتح مشاريعهم الصغيرة 

اخلاصة بهم للنهوض مبستوى الدخل لديهم.
الدعم  على  احلصول  عدم  أن  مهران  وبنَّ 
أهم  من  يعد  املشاريع  الستمرارية  املتواصل 

العراقيل التي تواجه العمل يف احلركة.

الصندوق االجتماعي واملبادرات 
    يعمل الصندوق االجتماعي للتنمية على 
يف  القائمة  الذاتية  املبادرات  وتشجيع  تنمية 
الصندوق  استعرض  حيث  احمللية،  اجملتمعات 
مت  عديدة  برامج  عنه-   صادر  تقرير  يف   -
تنفيذها خال العام 2021م تركز على حتفيز 
وبناء  تدريب  خال  من  احمللية  اجملتمعات 
الشبابية  املبادرات  ودعم  البشرية،  القدرات 
التي  البرامج  أحد  يعد  الذي  روافد  كبرنامج 
اجلامعات  خريجي  من  الشباب  تستهدف 
إلحداث  يطمح  كما  الريفية،  املناطق  يف 
رأس  فيها  يستثمر  ومحلية  مجتمعية  تنمية 
والعمل  اجملتمعية  املشاركة  على  ويعمل  املال 

التطوعي لتحقيق التنمية املستدامة.
الصندوق  قدمها  التي  لإلحصائية  ووفًقا 
الشباب  إجمالي  وصل  للتنمية  االجتماعي 
 3.658 شاًبا  نحو6.497  املدربن  والشابات 
 20 يتبعون  اإلناث  من  و2.839  الذكور  من 

محافظة.
للمبادرات  آراء     وعلى خاف ما جاء من 
)دكتورة  الولي  فيروز  الدكتورة  ترى  الشبابية 
الشبابية ال تعطي  املبادرات  أن  علم االجتماع( 

للشاب حقه، بل تقوم باستغال طاقة الشباب 
املندفعة نحو العمل ووقتهم بطريقة لم تفدهم 
املعاناة  بنقل  تقوم  املبادرات ال  إن  جيًدا، حيث 
والدولي  اإلقليمي  العام  الرأي  إلى  وإيصالها 
وذلك بسبب عدم رفع تقارير صحيحة يف أغلب 

األحيان.
ال  املبادرات  "كثرة  بقولها:  الولي  دت  وشدَّ   
تكن  لم  إذا  ترهقه خصوًصا  بل  اجملتمع  تفيد 
تساعد  املبادرات  من  منشودة  أهداف  هناك 
حبًرا  تكون  حينها  فهي  الوطني  االنتماء  على 
على ورق". ومتنَّت الولي أن تتوحد اجلهود يف 
مبادرة واحدة توصل الرسالة وتساعد اجملتمع 

والشباب على تنمية القدرات تنمية صحيحة.
   وتؤكِّد الولي على أهمية االهتمام بالتعليم 
الذي يعدُّ أساًسا لتوعية الشباب واجملتمع ككل، 
باللغة  واالهتمام  املناهج  صياغة  بإعادة  وذلك 
االجنليزية بالتزامن مع اللغة العربية يف مراحل 
الى  باإلضافة  أكفاء،  معلمن  يد  وعلى  مبكرة 
وتتضافر  االجتماعية،  التنشئة  مؤسسات  دعم 
على  للعمل  واجلامعة  واملدرسة  األسرة  جهود 

تنمية عقول اجليل لبناء الوطن.
آراء شبابية 

   سا عامر احلفاشي )22عاًما من محافظة 
صنعاء( تقول: "املبادرات الشبابية تفتح أبواًبا 
كثيرة للشباب للعمل سواء كان العمل تطوعّيًا 
أم غير تطوعي، فاملبادرات مبختلف أهدافها 
تعمل على اإلسهام واملساعدة يف التخفيف من 
ظاهرة البطالة عبر استقطاب الشباب العاطل 
عن العمل، لتدريبهم وتكليفهم مبهام مختلفة، 
مستوى  تقليل  على  يساعد  ذاته  بحدِّ  وهذا 
املهارات  وتطوير  اخلبرة  واكتساب  البطالة 

والقدرات يف التعامل وتكوين العاقات".
ا أحام القباطي )23 عام من تعز(       أمَّ

فترى "أن املبادرات الشبابية هي فرصة للشباب 
طوعية  بأعمال  فراغهم  أوقات  الستغال 
بيئتهم ومجتمعهم، وتسهم  إلى حتسن  تهدف 
والطموح  العاطل  للشباب  فرص  تقدمي  يف 
إلثبات ذاتهم يف اجملتمع، فالدولة تُبنى بشبابها 

والبد من استثمار الشباب لتنهض الباد". 
من  عاًما   25( علي  خالد  يؤكِّد  فيما     
رداع( "أن املبادرات هي احملرك األساس الذي 
يعمل على تقليل البطالة، حيث تقوم املبادرات 
بفتح دورات تدريبية تعمل على توعية الشباب 
بكيفية فتح مشاريع صغيرة وإدارتها، ويستطيع 
فيها  واالستمرار  املشاريع  بهذه  البدء  الشباب 
إلى جانب العديد من األنشطة التي تعمل على 

احلدِّ من البطالة".
ملعاجلة  عديدة  حلولًا  هناك  "أن  ويضيف 
ظاهرة البطالة وذلك عبر القيام بحلِّ املعادلة 
قدرات  وبن  العمل  سوق  متطلبات  بن 
اخلريجن  تدريب  ذلك  ويقتضي  اخلريجن، 
على اخلوض يف مجاالت جديدة يحتاجها سوق 
ًدا أهمية االهتمام بالتعليم العملي  العمل". مؤكِّ
االلتحاق  على  الشباب  وتشجيع  والصناعي 
الشهادات  إنهاء  إلى  االنتظار  دون  من  فيه 
اجلامعية، والعمل على إنشاء مشاريع خدميَّة".
)26 عاًما من محافظة عدن(  حنان حمود 
فتقول: "للمبادرات دور كبير يف تنمية وتوعية 
واملشاريع  اخلدمات  ذلك  وسبيلها يف  اجملتمع 
التي تقدمها للحدِّ من انتشار البطالة، وإنشاء 
احلصول  على  الشباب  تساعد  التي  املشاريع 
تنمية  بكيفية  وتعرفهم  بسهولة،  وظائف  على 
مهاراتهم للحصول على الوظائف التي تتناسب 
االستثمار  تسهيل  على  والعمل  قدراتهم  مع 
يف  العمل  فرص  لزيادة  املستثمرين  وتشجيع 

مختلف اجملتمعات".

مبادرات شبابية وأعمال تطوعية تدعم قدرات الشباب
    املبادرات الشبابية الذاتية هي نتيجة عمل مجموعات شبابية وجهدها، 
التطوعية يف مساعدة  أعمالهم  أسهموا عن طريق  الزهور  شباب يف عمر 
اإلغاثية،  وحتى  والتنموية  واالقتصادية  االجتماعية  مبجاالته  اجملتمع 
فبسواعد شبابية تتحدى الظروف االستثنائية التي تعيشها البالد، أرادوا 

بناء ما خلفه الصراع عن طرق العمل امليداني التطوعي. 
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    وجدتُها يف قاعٍة لألعراس، تتنّقل كفراشٍة بن املدعَوّات 
تُشعُر  الطليقة  ابتسامتها  للتصوير،  احترافية  معّداٍت  حاملًة 
الزوجية  عالم  عتبة  على  تقف  وهي  فرحتها  بحجم  العروس 
نة إلكترونّيًا على  توّثق أدّق التفاصيل يف حفات الزفاف، متمكِّ

غير عادة معظم السيدات يف محافظة إب. 
اللغة  قسم  مــن  تخرجْت  الـــوارث"  عبد  ياسن  ــواء  "أضـ   
اإلجنليزية يف جامعة تعز، ثمَّ اضطرت إلى النزوح مع أسرتها 

من محافظتها إلى محافظة إب عقب أحداث 2014م .
    وجدت أضواء نفسها يف محافظة غريبة عنها، تبحث 
عن املأوى اآلمن، لكنَّها لم توقف عملية البحث عن ذاتها بن 

الركام الذي خلَّفته األزمة. 
    عملت مدرسًة يف مجال تخصصها يف مدارس ومعاهد 
أهلية إلى أن تذّكرت هوايتها وُحلُمها القدمي مبجرد أن أهداها 

ها "كاميرا".  ابن عمِّ
    تقول أضواء: "إن بداياتها يف عالم التصوير لم تكن هوايًة 
وشغًفا فقط بل وّلدتها الصدفة بهديٍة وصلَتها عقب زواجها 

من ابن عمها الذي ساندها". 
     التحَقت أضواء بدوراٍت للتصوير ووّثقت حفل ِخْطبة 
أخيها كأول جتربٍة لها يف مجال توثيق األعراس؛ كونها كانت يف 

منطقٍة نائيٍة ال توجد فيها أية مّصورات احترافيات. 

تقول أضواء:"وجدُت أن ملستي الفنية كانت رائعة يف حفلة 
ِخطبة أخي بشهادة اجلميع، ففكرُت يف البدء بالعمل 

االجتماعية  البيئة  دراسة  بعد  كمصورة لألعراس 
يف مدينة إب التي لم تكن تهتم بتوثيق أفراحها 

."
    كان مشروع أضواء من أوائل املشاريع 
ــواء بإنشاء  ــال، فــبــدأت أضـ يف هــذا اجملـ
صفحتها على موقع التواصل االجتماعي 
تفاصيل  بعض  فيها  لتنشر  "فيسبوك" 

أعمالها. 
عظيًما  التفاعل  أضــواء:"كــان  تكمل 
كبيًرا  باًبا  أمامي  فتح  فقد  أتوقعه  لم 
كثيراٌت يف  عمياٌت  اإلقبال،  أبواب  من 
كّونُت  هنا  ومن  معي،  تواصلَن  احملافظة 
زميلتن  برفقة  أعــمــل  ــا  ــّيً وحــال فريقي 

دّربتهنَّ بنفسي".
البداية متخّوفة لكن     كانت أضواء يف 

يقوم  كان  إذ  وحسّيًا  معنوًيا  ساندها  أخاها 
كي  العمل  مواقع  إلــى  وإيــاًبــا  ذهــاًبــا  بتوصيلها 

طابعًة  وّفرت ألضواء  التي  األسرة  وكذلك  تطمئن، 
صغيرًة ابتدأت بها. 

بقولها:"  واجهتها  التي  العقبات  بعض  أضــواء  تسرد      
فكرة التصوير يف إب كانت وليدة؛ لم يكن اجملتمع اإلّبي يهتم 

بتوثيق األعراس بطريقة مميزة، لكنني بالتدريج كوّنت نفسي 
من الصفر، وابتعُت معّداتي قطعًة تلو األخرى إلى أن 
وصلُت إلى املعّدات االحترافية التي تذهل كل من 

يتعامل معي اليوم".
واجهت صعوبات  أنها  أضــواء  وتضيف    
ــراس  ــ واألع وفــريــقــهــا  مكتبها  يف  ــة  ــ إداريـ
تــوســع فريقها  ــًضــا مبــجــرد  أي املــتــزامــنــة 
هذا  على  وتغلّبت  عليها،  اإلقبال  وتزايد 
يف  النت  عبر  دورات  بحضور  العوائق 

املهارات اإلدارية.
   حالّيًا تدير أضواء فريقها ووقتها 
بكل ساسة بحكم خبرتها التي متتدُّ إلى 
توثيق  مبجال  العمل  يف  سنوات  خمس 

األعراس. 
امللقاة  املسؤولية  تروي أضواء حجم    
العائلية  املناسبات  توثيق  يف  عاتقها  على 
ألعياد  أو  للزفاف  أو  للِخطبة  حفات  من 
املياد وغيرها يف مجتمع محافظ؛ وهي بهذا 
ثقة  تهز  قد  هفوة  أية  ارتكاب  من  بشدة  ر  حتذِّ
عمائها بها؛ ولهذا السبب تطبع أضواء كلَّ أعمالها 
أية استوديوهات  التعاقد مع  بنفسها يف منزلها من دون 
خارجية؛ استشعاًرا منها باملسؤولية، وتوكِّد أن أمانتها هذه من 

أعظم أسباب جناحها. 

   تضيف أضواء ملا سبق من مميزاتها "الشغف" بقولها: "إن 
األغلبية تقلّد ال جتّدد، وإن املصورات الشغوفات بالتصوير ال 
والتطوير  "باالستمرار  قائلة:  وتستدرك  بداياتهّن".   يف  يزلن 
ُوِجدت  إذا  وإبداعاتهن  أعمالهّن  بجودة  النجاح  إلى  سيصلن 

اإلرادة".
    تنسب أضواء الفضل ملا وصلت إليه من ريادة يف عالم 
توثيق املناسبات ــ بعد توفيق اهلل ـ إلى عائلتها املتعاونة وزوجها 
محافظة  استقراره يف  فمع  ملوهبتها،  الرئيس  الداعم  م  املتفهِّ
بيئًة  إب  محافظة  من  اّتخذت  التي  زوجته  عن  بعيًدا  عــدن 
خصبًة لعملها فهو يكتفي باإلجازات ليتلقي بها سواء يف إب 
أم عدن، وتعدُّ أضواء نفسها محظوظًة لتفّهم زوجها ومساندتِه 

لها على الدوام. 
   وتقول: "حن أرى خاصة اجلهد والتعب بعد الطباعة 

واملونتاج أشعر بلذة اإلجناز وأنام راضيًة عن نفسي متاًما".
الصعبة عقب تخرجها من  للظروف  لم تستسلم أضــواء    
اجلامعة وزواجها، لكنها تفاءلت وحفرت اسمها على الصخر 
لتخلَق لها فرصَة عمٍل مبتكرة مع قسوة النزوح الذي أرغمها 
على مغادرة ذكرياتها، ومكان طفولتها حلظة انفجاٍر األوضاع. 
اختتمت أضواء حديثها بجملٍة مفادها:"العمل هو فكرة يف 
املقام األول، فلو وَجدَت الفكرة التي ترى فيها نفسك وطموحك 
ُر  ك بها وعضَّ عليها بناجذيك، عقب ذِلَك ستتيسَّ وشغفك متسَّ
لك أسباب النجاح وستزول كل العوائق والصعاب. وهذه هي 

قصتي باختصار".

جتربة رائدة يف صناعة الفرصة وإثبات الذاتجتربة رائدة يف صناعة الفرصة وإثبات الذات

رؤى شبابية 

❝
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نشاط الصندوق االجتماعي
الصندوق  عن  الصادر  التقرير  أوضح      
العديد  ذ  نفَّ أنه  2019م  للتنمية  االجتماعي 
من  وحتدُّ  الشباب  استهدفت  التي  البرامج  من 
مقابل  النقد  برنامج  تنفيذ  طريق  عن  البطالة، 
العمل الذي استهدف 201.788 أسرة , 85 % 
منهم من فئة الشباب، يف إطار خطة االستجابة 
الذي  العمل  مقابل  النقد  نشاط  ضمن  الثانية 
املتحدة  األمم  وبرنامج  الدولي  )البنك  قدمه 
األملانية  واحلكومة  األوروبي  واالحتاد  اإلمنائي 
وبنك التنمية األملاني ووزارة التنمية البريطانية 
وبرنامج احلماية االجتماعية والبنك اإلسامي.
كما استعرض الصندوق برنامج "شبكة األمان 
االجتماعي" الذي شمل قطاعات برنامج النقد 
مقابل العمل والنقد مقابل اخلدمات االجتماعية 
والتحويات النقدية الغذائية، ويف إطار الشبكة 
قصيرة  وظيفية  فرص  من  اجملتمع  يستفيد 
لتحسن  للشباب  فرص  تتوفر  كما  األجل، 

مهاراتهم واحلصول على فرصة عمل.

منظمة العمل الدولية
    وأقامت منظمة العمل الدولية عدًدا من 
الفعاليات التي تهدف إلى بناء روح املبادرة لدى 
باسم  مشروًعا  ذت  نفَّ حيث  اليمني،  الشباب 
"تقدمي دعم متكامل للشبَّان والشابَّات يف اليمن 
قدرات  بناء  بهدف  الئق"  عمل  على  للحصول 
والفنية  املهنية  املهارات  من  عدد  يف  الشباب 
التجارية؛  األعمال  تنمية  خدمات  ومعرفة 
ولتحسن قابلية الشباب يف العملية التوظيفية، 

وذلك استناًدا لتقرير نشرته املنظمة يف 2016م.
  

كما أشار التقرير إلى تنفيذ برنامج "مبادرة" 
وضعته  الذي  التجارية  األعمال  ببدء  اخلاص 
األعمال  إرشاد  كدليل  الدولية  العمل  منظمة 
اخلريجن  إلى  وتقدميها  للشباب  التجارية 
مختارة،  وجامعات  كليات  من  واخلريجات 
بن  شراكات  عقد  إلى  أيًضا  البرنامج  ويسعى 
القطاعن العام واخلاص مبا يعكس الطلب يف 
ويضمن  التدريب  مزودي  وحاجات  العمل  سوق 
اجلودة، ويسهِّل حصولهم على دعم مالي إلنشاء 

مشاريعهم.

منظمة انترسوس
محافظة  يف  "انترسوس"  منظمة  استهدفت 
إب الشباب يف مديريات "جبلة والعدين وحبيش" 
مبشاريعها التي حتاول احلدَّ من مشكلة البطالة. 
    وقد أوضحت ياسمن اليماني )أخصائية 
إب( طبيعة  انترسوس يف  اجتماعية يف منظمة 
العيش"  املتمثلة يف مشروع "سبل  هذه املشاريع 
الذي يستهدف الشباب من أبناء األسر الفقيرة 
التي  واملهن  احِلرف  من  مجموعة  إلكسابهم 
ُعلِّم  كما  للشابات،  اخلياطة  تعليم  تتضمن 
مع  وتركيبها  الشمسية  الطاقة  صيانة  الشباب 
إلى  توفير حقيبة متكاملة لكل متدرب؛ إضافًة 
األمر  واإلكسسوارات؛  والعطور  البخور  صناعة 
آفاًقا  مبشاريعنا  املستهدفن  أمام  فتح  الذي 
كبيرة وفرص عمل تكفي أسرهم التي يكفلونها.

منظمات محلية وبرامج شبابية 
    منظمة "شباب با حدود" إحدى املنظمات 
يف  مهًما  دوًرا  ولعبت  الشباب  استهدفت  التي 
تنمية ودعم قدراتهم، رائد عبد الرقيب محمد 

)مسؤول يف وحدة املشاريع لدى املنظمة( يقول: 
استهدفت  ومشاريع  برامج  املنظمة  ذت  نفَّ  "
املتحدة  األمم  صندوق  مع  بالشراكة  الشباب 
السام"  بناء  آليات  "حتسن  كمشروع  للسكان 
الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب وإدارة 
جدولة  وكيفية  الصغيرة،  واملبالغ  املشاريع 
محددة,  زمنية  خلطة  وفًقا  وتنفيذها  املشاريع 
أربع  العام  ذ يف  ينفَّ ضمن إطار برنامج تدريبي 
م منًحا صغيرة تصل إلى 2000 دوالر  مرات ويقدِّ

لعمل مشاريع تنموية شبابية تخدم اجملتمع".
ذت مشروع      كما أشار إلى أن املنظمة نفَّ
بالتعاون  يَُدار  الذي  تنمية"  مساهمتي  "شبكة 
مأرب  أجيال  ومنظمة  اليمن  رنن  مؤسسة  مع 
حضرموت  ويف  عدن  يف  متطوعن  ومؤسسة 
الذي استهدف  املفوضية األوروبية،  بتمويل من 
40 شاًبا وشابة يف كل محافظة لرفع قدراتهم 
مفهوم  وترسيخ  التنمية  عملية  يف  وكفاءاتهم 

املسؤولية االجتماعية.
)املدير  قدار  مودة  تقول  نفسه  اإلطار  يف 
يف  اإلنساني  لألمن  وجود  ملؤسسة  التنفيذي 
أنشطتها  يف  تستهدف  املؤسسة  "إن  عدن(: 
ذت العديد من البرامج  النساء والشباب، فقد نفَّ
التي أسهمت يف تطوير مدارك الشباب بأهمية 
كمشروع  التطوعي،  والعمل  اجملتمعية  التنمية 
الذي  األمن اجملتمعي"  "املساهمة اجملتمعية يف 
لديهم  ي  ينمِّ فهو  وشابة،  شاًبا   20 استهدف 

مهارات التيسير وإعداد التقارير".
يف  عديدة  صعوبات  "واجهنا  وتضيف:      
بسبب  واملشاريع؛  والفعاليات  األنشطة  تنفيذ 
تأثير الوضع األمني احلالي غير املستقر، الذي 
بعض  تنفيذ  تأجيل  يف  األكبر  اجلزء  له  كان 

األنشطة والبرامج املقدمة إلى الشباب".
املرأة  منتدى  )مسئولة  الشيباني  شيماء      

التفاعلي ملنظمة طّور مجتمعك ـ محافظة تعز( 
توضح أن من األنشطة التي استهدفتها املنظمة 
قدرات  "تنمية  برامج  الشباب  يخص  فيما 
امليداني واألعمال  العمل  الشباب وإشراكهم يف 
التنموية" الذي له تأثير إيجابي يف الشباب عن 
مختلف  يف  وقدراتهم  خبراتهم  تطوير  طريق 

اجملاالت التي تلبي احتياجات سوق العمل. 
)املسؤول  عدنان  مازن  يقول  جانبه  من      
تعز(:"إن  يف  جنات،  مؤسسة  يف  اللوجستي 
بيئة مجتمعية  تسهم يف خلق  احمللية  املنظمات 
ووظيفية وفرص عمل للشباب عبر تنفيذ دورات 
تدريبية وتثقيفية مبجاالت عديدة ــ مهنية وفنية 
وتقنيةــ حيث أقيمت دورات تدريبية يف اخلياطة 
والتطريز استهدفت الشابات، ودورات يف مجال 
الطاقة الشمسية وصيانتها والطاقة الكهربائية 

وصيانة األجهزة استهدفت الشباب".
مؤسسة  )رئيس  احلاج  نبيل  الدكتور        
اجملتمع  ركيزة  "الشباب  يقول:  للتنمية(  واثقن 
اسم  اليمني  اجملتمع  على  نطلق  أن  وميكن 
الـ  دون  الشباب  ل  يشكِّ حيث  الشباب  مجتمع 
ما  اليمن؛  سكان  من  األكبر  النسبة  عاًما   30
االقتصادي  التحول  أساسية يف  قاعدة  يجعلهم 

واجملتمعي يف اجملاالت كافة"..
     وأضاف: "أن املؤسسة تسعى عن طريق 
على  القضاء  محاولة  إلى  وأنشطتها  برامجها 
دعم  عبر  مكان  كل  يف  أشكاله  بجميع  الفقر 
الفئات  على  والتركيز  الصغرى،  املشروعات 
األكثر ضعًفا بن الشباب وذلك بتقدمي القروض 
احلياة  بن  الفجوة  وسدِّ  العمل  فرص  وتيسير 

األكادميية والعملية".
وحملاولة إيجاد حلول جذريَّة ملعاجلة مشكلة 
الشباب يرى احلاج: "أن ملنظمات اجملتمع املدني 
دوًرا مهًما يف تخفيف اآلثار السلبية للنزاع عبر 

يف  الشباب  ومتكن  والتأهيل  اإلدماج  إعادة 
اجملتمع".

ًدا أنه على اجلهات املعنية كافة السعي     مؤكِّ
أساليب  وإدخال  التعليم  تطوير  على  للعمل 
املتطلبات  مع  تتاءم  وهادفة،  جديدة  تعليمية 
وتسهيل  العمل  لسوق  واملتطورة  الرئيسة 
اإلجراءات التي بواسطتها يحصل الشباب على 
باإلضافة  ويسر،  بسهولة  الدولة  من  القروض 

إلى تقليل الفائدة"

آراء شبابية
عدن(  محافظة  ـ  عاًما   25( اهلل  عبد  هيام 
فاعٌل  دوٌر  والدولية  احمللية  "للمنظمات  تقول: 
يف تأهيل الشباب لإلسهام يف احلدِّ من مشكلة 
البطالة، ولها آثار إيجابية بن أوساط الشباب 
يف اجملتمع اليمني مع الصعاب التي يعاني منها 

الشباب يف عدم توفير فرص عمل مناسبة". 
   من جهتها تقول )أضواء الصاحي ـ21عاًما 
من محافظة إب(: "تؤدي املنظمات واملؤسسات 
ع  تتوزَّ عمل  فرص  خلق  يف  كبيًرا  دوًرا  احمللية 
بن مكاتب القطاع اخلاص، وهي تردم الفجوة 
التي تقع بن إجمالي اخملرجات وواقع  الكبيرة 

سوق العمل".
الشهاري)30  قاسم  منير  الرأي  ويشاركها 
عاًما من محافظة إب( بقوله:  "البد للمنظمات 
الذين  الشباب  شريحة  من  أكبر  فئة  تشمل  أن 
نواة  ون  ويعدُّ األسرة  بناء  كثيًرا يف  عليهم  يعوَّل 
ذات  املؤسسات  جتتهد  أن  وأقترُح  اجملتمع. 
من  ليتمكنوا  الشباب  مهارات  لتنمية  الصلة 
ال  العيش  لقمة  لهم  ر  يوفِّ عمل  على  احلصول 
يوم سمكة  كل  تعطني  بها، فا  ق عليهم  التصدُّ

ولكن علمني كيف أصطادها".

منظمات اجملتمع املدني .. حتتضن طموحات الشباب من واقع مرير
قدرات  تعزيز  يف  وفعال  كبير  دور  والدوليةــ  احمللية  ــ  للمنظمات       
أنها شاركت يف  اليمن، كما  القطاعات واجملاالت يف  الشباب يف مختلف 
صقل إبداعاتهم وقدراتهم ومواهبهم يف العديد من املشاريع واألنشطة 
والبرامج التنموية واالقتصادية، مع وجود عوائق وحتديات تواجههم يف 

احلصول على فرص عمل مناسبة.

منير قاسم الشهاري الدكتور/ نبيل احلاج  بسام القاضي 

حنني الوحش - صوت األمل
   

ويقول: "إن املؤسسة افتُتحت قبل سنة تقريًبا يف 
يناير 2020م بعد بذله الكثير من اجلهد املتواصل، 
واملرور بالكثير من التحديات التي جتاوزها بصعوبة 
على  يسيطر  الذي  البطالة  لشبح  يستسلم  ال  كي 

مستقبل معظم الشباب".
 وأضاف: "بدأت العمل وأنا ال أملك أيَّ ميزانية 
احللم  حققت  املتواصل  العمل  مع  ولكن  للمشروع، 

الذي أرجوه".
ة  "شحَّ قائلًا:  يسترسل  التحديات  وحول       
إلى  باإلضافة  كثيًرا،  عملي  تعيق  كانت  اإلمكانات 
الوضع العام يف البلد، ولكن اإلصرار على االستمرار 
يف  احللم  وحتقيق  الصعوبات  كل  جتاوز  يف  أسهم 
قدرتي  من  ر  طوَّ الذي  اخلاص  مشروعي  تأسيس 

وموهبتي يف عالم التصاميم".
األهل  بتعاون  حلمه  بتحقيق  اجمليدي  قام       
واألصدقاء عبر إنشاء مؤسسة "تكوين " مع فريقه 
متجاوًزا  كثيًرا  يتوسع  أن  استطاع  الذي  اخلاص 
املستقر  غير  الوضع  يف  متثلت  عديدة  صعوبات 
وقلة  للكهرباء  املستمرة  واالنقطاعات  البلد  يف 

تها مع تدهور العملة  اإلمكانات املادية التي زادت حدَّ
يف  مناسب  مقر  إيجاد  وصعوبة  األسعار  وارتفاع 

مكان مناسب".
ذ        كما أوضح" أنه قبل افتتاح املؤسسة كان ينفِّ
مبجال  تختص  جديدة  ألشياء  وابتكارات  تصاميم 
وُجِمعت  التطوعي،  العمل  طريق  عن  اإلعانات 
قاعدة من العماء مباشرة، واستطعنا عن طريقهم 
وواصلنا  طلبهم،  حسب  تصميم  من  أكثر  نعمل  أن 
العمل بوتيرة عالًيا يف تلك الفترة حتى أزداد الطلب 
على التصاميم تدريجّيًا ومن سنة إلى أخرى ازداد 
بالطلبات  نوايف  أن  نستطع  ولم  العمل  يف  الضغط 
على نطاق احملافظات، حينها اتَّخذنا قراًرا بإنشاء 

املؤسسة والبدء باملشاركة والعمل اجلماعي.
تقتصر  ال  "املؤسسة  يقول:  اخلدمات  وحول     
بن  أعمالها  تنوَّعت  ولكن  التصميم  على  فقط 
الديكور  كذلك  أنواعها،  بكل  والطباعة  التصميم 
أفضل  من  حالّيًا  يعدُّ  الذي  اإللكتروني  والتسويق 
عن  عبارة  املؤسسة  فريق  وجميع  التسويق،  أنواع 

شباب مختص مدرب وطموح يف هذا اجملال".
    من أهداف إنشاء هذه املؤسسة هو استقطاب 
يف  والكفاية  اخلبرة  ذوي  الشباب  من  مجموعة 

مجال التصاميم لصقل موهبتهم مبا يخدم اجملتمع 
ويساهم يف التخفيف من مشكلة البطالة الناجتة عن 

األوضاع املتدهورة يف البلد.
    ويف إطار التعريف باملؤسسة يوضح اجمليدي: 
التسويق  قسم  عديدة:  أقسام  من  مكونة  "املؤسسة 
املسؤولون  وهم  أشخاص  ثاثة  من  يتكون  الذي 
وخلق عاقات جديدة  للعماء  األعمال  عن عرض 
وللعماء  العمل  ملكتب  اجلديدة  األفكار  واقتراح 
ستة  من  يتكون  الذي  املصممن  وقسم  أيًضا، 
واخلدمات  الديكور  بأعمال  مختصن  أشخاص 
التصوير  وقسم  البرند)الهويات(،  وأعمال  التجارية 
وهم املسؤولون عن تصوير املنتجات واملونتاج وتوثيق 

احلمات  وتصوير  املناسبات  وتغطية  الفعاليات 
اإلعانية التي بسببها كسبنا ثقة الكثير من العماء" 

.
قدمناها يف  التي  األعمال  بعض  إلى  إضافة     
ت دليلًا جامعّيًا وتصميم هوية بصرية  اخلارج وضمَّ
جلامعة الطائف يف السعودية واالهتمام بهوية شركة 
طور وشركة باعمر وغيرها من املؤسسات التعليمية 

االخرى.
املستقبلية  والنظرة  والتطور  الطموح  وحول     
ر مكاتب  أكثر ويوفِّ ع نشاطه  يأمل اجمليدي أن يوسِّ
عمل مستقلة لكل قسم من اجل استيعاب أكبر عدد 
توفير  يف  يسهم  ومبا  املبدعن  الشباب  من  ممكن 

فرص عمل جديدة للشباب.
    ووجه اجمليدي رسالة حتفيزيَّة إلى الشباب 
قائًا: "على الشباب الذين ميلكون فكرًة البدء بالعمل 
على تنفيذها من دون تردد، ومواجهة كل التحديات 

بإصرار، والتمسك بالهدف الذي يحملونه"

من أعمال تطوعية الى مشروع خاص 
     من إنسان ذي دخل محدود إلى صاحب مؤسسة " تكوين " للدعاية واإلعالن يف مدينة تعز، بشغف 

وطموح وعلى مبدأ أول الغيث قطرة بدأ محمد اجمليدي ـ 34 عاًما مشروعه اخلاص به.
    يستعرض اجمليدي بداياته يف عالم األعمال، البداية التي كانت عبارة عن تصميم لبعض اإلعالنات 
والبطاقات التي ُتباع أحياًنا بأسعار رمزية وغالًبا يوزعها هو مجاًنا طواعية، فهو شغوف ومبدع يف مجال 

التصاميم واإلعالنات منذ نحو عشرة أعوام.

مجتمع مدني
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 أرواد اخلطيب

الشباب 
وحتدي البطالة

اليمن مبرحلة حرجة جعلتها بؤرة اكبر ازمة انسانية متر 
تتهددها  التي  ــدول  ال مجموعة  وتتصدر  العالم  يف 
اجملاعة، اال ان الشباب واليافعن يشكلون اليوم اعلى معدالت 
البطالة يف الباد والتي بلغت  % 32 لتتصدر بذلك قائمة الدول 

العربية حيث تأتي فلسطن يف املرتبة الثانية مبعدل  % 31  .
  2020 لعام   السكانية  االسقاطات  احدث  الى  واستنادا 
الشباب  فان  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزارة  عن  الصادرة  
واليافعن يف اليمن  ميثلون  % 32 من اجمالي عدد السكان ، 
االمر الذي يزيد من اهمية هذه الفئة يف اجملتمع  ويزيد من 
البطالة  معدالت  فيه  وصلت  واقع  يف  االقتصادية  احتياجاتها 
ان نسبة  الى  ، حيث تشير  بعض االحصائيات  الــى    % 32 
يف  العمل  سوق  وخــارج  والتدريب  التعليم  اطار  خارج  الشباب 
اليمن  تبلغ  % 44  يف العام 2013 ، كما بلغ معدل البطالة بن 
النسبة  العام  % 33  متثل االناث  % 74 من  الشباب يف نفس 
والذكور 26  %   واعادت اسباب ذلك الى فشل النظام التعليمي 
يف اعداد وتهيئة اخلريجن لسوق العمل  وضعف معدل النمو 

االقتصادي  
وتظهر نفس االحصائيات ان النسبة الكبري من الشباب 
تزيد على  % 50  وبنسبة  الغير  لدى  يعمل  املشتغلن هم ممن 
فيما يعمل 27  %  منهم لدى اسرهم فيما تصل نسبة العاملن 
قطاع  يف  اعمالهم  معظم  ويتركز   ، اخلــاص  % 20  حلسابهم 
اخلدمات الذي يستوعب  % 49.3 منهم فيما يعمل يف القطاع 
الزراعي  % 35  والقطاع الصناعي 14  %  و  % 8 يف قطاع البناء 
واالدارة العامة.  واالكثر اثارة يف هذه االحصائيات ان  % 75 
من الشباب العامل هم اما من االمين او من احلاصلن على 
الشهادة االساسية فقط، و 22.8 من حملة الشهادة الثانوية و 

1.6 هم من حملة الشهادة اجلامعية.  
فان  بنسبة  % 200   الغذائية  املــواد  اسعار  ارتفاع  ومع   
غالبية عظمى من  سكان اليمن البالغ عددهم   30.8 مليون 
نسمة فقدوا مصادر دخلهم اما بسبب وقف صرف رواتب نحو 
مليون موظف عمومي او بسبب توقف اعمال الشركات والقطاع 
اخلاص نتيجة احلرب ، او بسبب النزوح حيث نزح نحو اربعة 
ماين من مناطقهم الى مناطق اخرى وغالبيتهم يعيشون يف 

مخيمات تفتقد ألبسط مقومات احلياة. 
يعيشون  اليمن  يف  السكان  من  املئة  يف   36 ــان    ك وإذا 
العظمى تعيش يف االرياف  الغالبية  املناطق احلضرية فان  يف 
الذي  الزراعي  القطاع  يف  العمل  على  حياتهم  يف  ويعتمدون 
تضرر كثيرا من الصراع اما بسبب املواجهات املباشرة او بسبب 
التسويق.  وصعوبة  الطرقات  اغاق  او  الوقود  اسعار  ارتفاع 
ومعها تراجعت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 24 عاما 

الى حوالي 60 يف املئة منخفضة من 69 يف املئة عام 2000. 
التنمية  مؤشر  قيمة  ان  املتحدة  االمم  تقارير  وتشير 
ذلك يضع  فان   - بلغت 0.483 عام 2018  اليمن  البشرية يف 
الباد عند العتبة الدنيا من فئة البلدان ذات التنمية البشرية 
املنخفضة حيث احتلت املرتبة 177 من أصل 189 بلداً مع انها 
التنمية  مؤشر  يف   153 املرتبة  حتتل     2015 العام  يف  كانت 
بن  املــســاواة  عــدم  عامل  االعتبار  يف  اخــذ  ما  وإذا  البشرية، 
اجلنسن، فان الباد تفقد 32 يف املئة من قيمة مؤشر التنمية 
البشرية املنخفضة أصا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم 

املساواة يف التعليم. 
تشير   ،2015 مــارس  يف  الــنــزاع  بداية  منذ  التقديرات   
إلى أن االقتصاد اليمني سجل انكماشاً بنحو 50 يف املئة، مع 
انخفاض حاد يف اإلنتاج بنسبة 28 يف املئة يف عام 2015. ويف 
بحيث  مرة  ألول  إيجابية  النمو  معدالت  أصبحت   ،2018 عام 
بلغت 0.8 يف املئة وبلغت 2.9 يف املئة يف عام 2019. ولكن النمو 
انكمش بنسبة 3 يف املئة يف عام 2020. باإلضافة إلى ذلك، 
انخفض إنتاج النفط والغاز بنسبة 90 يف املئة منذ عام 2014. 
وتضرر اإلنتاج الزراعي إلى حد كبير من جراء النزاع وشح املياه 
ونقص الوقود. كما انخفضت مساحة الرقعة املزروعة يف اليمن 

يف عام 2016 مبعدل 38 يف املئة. 
عاوة على ذلك، ووفقاً ألحدث إحصاءات البنك الدولي، 
دخلها  مصدر  اليمن  يف  األســر  من  املئة  يف   40 حوالي  فقد 
احتياجاتها  شــراء  على  قدرتها  فقدت  وبالتالي  األســاســي، 
كان  بينما  اجملاعة.  حافة  إلى  اليمن  وصل  ومعها  األساسية. 
األزمــة، عاش  قبل  فقراء  يعتبرون  اليمن  حوالي نصف سكان 
78.5 يف املئة منهم بأقل من 3.20 دوالر أمريكي يف اليوم يف 
مليون   16.3 من  أكثر  عانى  ذلــك،  إلى  باإلضافة   .2017 عام 
شخص من انعدام االمن الغذائي فيما   خمسة مليون معرضن 
خلطر اجملاعة، كما ان 2.3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.
بلغ معدل املشاركة يف القوى العاملة 38 يف املئة، مع تفاوت 
كبير بن معدل املشاركة بن الرجال والنساء، اللذين بلغا 70 يف 

املئة و5.8 يف املئة على التوالي يف عام 2019.  
والى ما قبل اندالع الصراع كان اليمن يحرز تقدماً كبيراً 
بالتعليم  االلتحاق  معدل  إجمالي  ارتفع  اذ  التعليم.  حقل  يف 
االبتدائي من 73 يف املئة يف عام 1999 إلى 94 يف املئة يف عام 
2016، بينما ارتفع معدل التحاق الفتيات باملدارس من 52 يف 
املئة إلى 87 يف املئة خال الفترة نفسها. لكن النزاع تسبب يف 
تدهور قطاع التعليم، فتم تدمير ما يزيد عن 2،500 مدرسة 
من قبل النازحن أو اجلماعات املسلحة وأصبح حوالي مليوني 
طفل خارج املدارس، ويقدر معدل تسرب الفتيات بنحو 36 يف 

املئة مقارنة ب 24 يف املئة لدى الفتيان.

صحيفة اجتماعية - تنموية - شاملة - مستقلة )نصف شهرية(
 تصدر عن مين إنفورميشن سنتر 

صوت األمل - خاص

نـُـفــذت من  التي  الــعــام  الـــرأي  نتائج استطاع  أظــهــرت     
انفورميشن  التابع ملركز )مين  املعلومات واالستطاع  قبل وحدة 
للبحوث واإلعام(، حول )الشباب والبطالة يف اليمن( ؛  أن 73% 
نسبة  انتشار  الباد ساهمت يف  السائدة يف  األوضــاع  ان  يرون 

البطالة بشكل كبير خال السنوات األخيرة املاضية.
اخلاص  االستطاع  املشاركون يف  من   95% أكــد  كما      
اليمن  يف  البطالة  مشكلة  تفاقم  أن  ــل(:  األم )صــوت  بصحيفة 
أثر بشكل قوي على االستقرار االسري يف مختلف احملافظات 
الصراع  واستمرار  العمل  فرص  قلة  أن  يرون   71% و  اليمنية، 
التي  التعليمية مع مخرجاتها من أهم األسباب  العملية  وضعف 

ساهمت يف دفع الشباب للسفر إلى اخلارج.
   ويف االستطاع الذي استهدف %59 من الذكور و 41% 
من اإلناث من مختلف االعمار واحملافظات اليمنية، أكد 96% 
من املستهدفن أن تأثير البطالة على انحراف الشباب كان كبيراً 
ومؤثراً، كما %70 من املشاركن أن املرأة تأثرت بشكل قوي من 
انتشار البطالة؛ فيما يرى %61 أن مدى إشراك الشباب يف صنع 
أن  يــرون  ال   80% وأن  الواقع،  أرض  على  متواجد  غير  القرار 

مخرجات التعليم تتناسب مع متطلبات السوق العمل.
يبن  التنمية،  عملية  يف  الشباب  دور  أهمية  وحــول      

العملية  يف  الشباب  دور  أهمية  يؤكدون   66% أن  االستطاع 
التنموية خال املرحلة الراهنة وذلك عبر تنفيذ مبادرات حتسن 
الوضع االقتصادي واالجتماعي، وفتح مشاريع صغيرة تقلل من 

نسبة البطالة؛ ويرى %49 أن القروض البنكية تسهم الى حداً 
 62% وأن  الشباب،  أوســاط  بن  البطالة  نسبة  من  التقليل  ما 

يفضلون العمل احلر عن القطاع احلكومي واخلاص.

رجاء مكرد  - صوت األمل

اجملاهد  التشكيلي  الفنان  بــدأ 
عمر  ــــ  الطفولة  مرحلة  يف  بالرسم 
تلقاء  من  يرسم  كان  ــ  عشرة  الثالثة 
الرسم وهو يف سن  أتقن  نفسه، وقد 
العشرين عاًما، أخوه األكبر عبد اهلل 
ساعده وكان أول املشجعن له، أُصيب 

اجملاهد بكسر يف يده اليمنى وتوقف 
عــن الــرســم مــا يــقــارب خمس عشرة 

سنة، ثم عاد إلى الرسم تدريجّيًا.
اللطيف  عبد  الــفــنــان  ــداع  إبـ    
يحظى  جعلُه  معاناته  من  ــد  ُوِل الــذي 
التفاعل يف أوساط موقع  بالكثير من 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي "فــيــس بــوك" 
أو  قابلُه  من  كل  بداخل  ــًرا  أث ويترك 

فبراعة  التشكيلية،  لــوحــاتــُه  شــاهــد 
يف  تتجلى  شــعــوره  وشفافية  أنــامــلــه 
رسوماته، فهي إبداع يعجز اللّسان عن 
وصفه، كما أنه يحاكي مناظر الطبيعة 
أو يعبِّر عن األشياء التي يتذكرها يف 

طفولته ويستنبطها من خياله.
املوهبة مهنة

   لم يوِح الفنان اجملاهد عن أيِّ 

واكتفى  ملوهبته  مستقبلية  طموحات 
بـــاإلشـــارة إلـــى أنــهــا مــصــدر للدخل 
والبطالة  الظروف  ًيا  متحدِّ املعيشي 
يواجه صعوبة يف عدم  أنُه  إلى  منبًِّها 
بسبب  اليمن  يف  األلــوان  بعض  توفر 
الصراع، وألوان أخرى موجودة لكنه ال 
يستطيع شراءها بسبب ثمنها الباهظ، 
وبتكرار سؤاله عن الطموح أشار إلى 

أنه يتمنى أن يتوقف الصراع.
رواد  ــن  ــ م ــرون  ــيـ ــثـ ــكـ الـ أشــــــاد 
الــســوشــيــل مــيــديــا بــلــوحــات الــفــنــان 
وا عــمــلــه يف رســم  اجملـــاهـــد، وعــــــدُّ
ًيا للواقع املرير  اللوحات التشكيلة حتدِّ
بالناجح  ووصفوه  الصعبة،  والظروف 
جهة  من  اإلعاقة  ى  حتدَّ كونه  الباهر 
أخرى،  جهة  من  والبطالة  والظروف 

النظر  املسؤولن  من  وآملن  متمنن 
الازم  الدعم  وتوفير  الكفاءات  لهذه 
إمنوذًجا  ولتكون  عملها  لتسهيل  لها 

باعًثا لألمل لدى اآلخرين.

عندما تتحدى املوهبة البطالة واإلعاقة

www.yemeninformation.org   -   www.sawt-alamal.net
yic@yemeninformation.org
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يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعامي
الذي يعالج قضايا التنمية والسام يف اليمن

كلمة أخيرة

   يُرسل أحاسيسُه يومّيًا عبر رسوماته العميقة... فقدانه حلاسة السمع ولنعمة النطق وإلحدى عينيه لم يثنه عن إيصال 
رسالته والتعبير عن مختلف القضايا والظروف، واألروع من ذلك توظيف موهبته لتحدي البطالة وجعلها مصدًرا لكسب 

لقمة العيش.
اللطيف علي اجملاهد، رب أسرة تتكون من سبعة أفراد، يعمل يف جمعية الصم والبكم وإعادة تأهيل املعاقن يف  عبد 

محافظة ذمار، يعتمد يف املقام األول على موهبة الرسم إلعالة أسرته وتوفير متطلبات احلياة.
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يكمن دور الشباب في عملية التنمية

خالل المرحلة الراهنة بالتالي:
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