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لـكل بـاد مـوارد طبيعيـة تختلـف من دولة إلى أخـرى، ومعرفة 
هـذه املـواد واختيـار أفضـل الوسـائل واتباعهـا لاسـتفادة مـن هـذه 
املـوارد قـرار مفصلـي يتـم اتخـاذه ِمـن َمن لهم السـلطة؛ فهناك دول 
املـوروث  النفطيـة أو املعدنيـة، وهنـاك مـن ميتلـك  املـوارد  متتلـك 
احلضـاري والتاريخـي، وأخـرى ال متلـك أيـاً ممـا سـبق لكنهـا جتيء 
يف مقدمـة قائمـة الـدول املتقدمـة مثـل اليابـان وأملانيـا بعـد انتهـاء 
احلـرب العامليـة الثانيـة أو كوريـا اجلنوبيـة التـي تشـترك معهـا يف 
بالـدول  إحلاقهـا  عجلـة  تسـريع  يف  أسـهمت  التـي  العوامـل  أهـم 
التـي سـبقتها بالرغـم مـن أسـوإ الظـروف التـي كانـت متـر بهـا هـذه 

البلدان.
وعندمـا نتعمـق يف دراسـة وفهـم مـا مرت به هـذه الدول وكيف 
أنـه مسـتحيل، جنـد عامـًا  اسـتطاعت أن حتقـق مـا كان يعتقـد 
مشـتركاً رئيسـاً بـن هـذه البلـدان أال وهـو تنميـة املـورد األهـم مـن 

النفـط والذهـب ونقصـد بـه االنسـان.
اإلنسـان ببسـاطة كان وال يـزال وسـيظل احملـور األساسـي يف 
تطـور وتنميـة أي مجتمـع. إمنـا قبـل أن يكـون هـذا اإلنسـان احملـور 
الرئيـس يجـب علينـا اتخاذ القرار الصحيح ومتكن الفرد لإلسـهام 
الفعـال والناجـح؛ ومـن هنـا نبـدأ خطواتنـا خللـق واقـع جديـد قـادر 

علـى االسـتجابة خملتلـف احتياجـات مجتمعنا.
تتبايـن مسـتويات التطـور والثـراء والرفـاه بـن دولـة وأخـرى 
بالرغـم مـن تسـاوي أو تقـارب مـوارد هـذه الـدول. والسـؤال الـذي 
يخطـر يف ذهـن أي شـخص: ملـاذا هـذا التبايـن بـن دولتـن تتطابـق 
مواردهما وملاذا هذا التباين الواضح يف مسـتوى معيشـة املواطنن 

يف كا الدولتـن.
أحـد أبـرز األسـباب هـو الكفـاءة وحسـن اإلدارة يف هـذا البلـد 
أو ذاك، وهنـاك عوامـل أخـرى لهـا تأثيـر بـارز وناجتـة عـن عـدم 
اختيـار األكثـر كفـاءة إلدارة مـوارد البلـد املتاحـة، ومـن هـذه النتائـج 
تفشـي ظاهرة الفسـاد املالي والثراء غير املشـروع، وبروز جماعات 
عليـه،  هـو  مـا  علـى  الوضـع  بقـاء  مـع  مصاحلهـا  اسـتمرار  يتفـق 
وأحيانـاً افتعـال صراعـات بـن هـذه اجملموعـات حتـت مسـميات 

الدميوقراطيـات واحلريـات، وغيرهـا مـن صانعـات األوهـام.
إن الـدول التـي لديهـا األدوات واألسـاليب السـليمة لتشـخيص 
املـوارد املتاحـة، ومعرفـة أفضـل األسـاليب الصحيحـة لاسـتفادة 
القصـوى مـن هـذه املـوارد وحتقيـق أفضـل العوائد للبـاد، تكون يف 
مصـاف الـدول الصناعيـة مثـل اليابـان وإندونيسـيا وأملانيـا ...إلـخ.
هنـاك بلـدان لديهـا مـوارد طبيعية مثل الغـاز والنفط والذهب، 

املقومـات  هـذه  متتلـك  ال  أخـرى  ببلـدان  مقارنتهـا  اإلعـداد  لكـن 
جندهـا متأخـرة تنمويـاً، ملـاذا؟

إن العنصـر البشـري أهـم وأغلـى مـورد طبيعـي إذا مت إعـداده 
األعـداد اجليـد بـدءاً مـن املراحـل األولـى لنمـوه ومراحـل تعليمـه 
إلى أن يسـتطيع أن يكون شـخصاً فاعا نافعاً ومشـاركا يف تطوير 
بـاده، أو يكـون مجـرد رقـم إحصائـي وجـزءاً مـن تعقيـدات اجملتمع 

ومشاكله. 
وغالبيـة أفـراد اجملتمـع اليمنـي يف تركيبتـه السـكانية هـم مـن 
الفئة العمرية الشـابة والفتية واالسـتفادة املثلى من هذه الشـريحة 
الواسـعة والشـابة لـن يتأتـى إال إذا مت تعليمهـا وتأهيلهـا ومتكينهـا 

مـن العلـوم واملعـارف احلديثـة والتطبيقيـة.
األسـرة  علـى  ضغـط  مصـدر  الشـريحة  هـذه  تشـكل  سـوف 
واجملتمـع ومنبعـًا للتذمـر وعـدم الرضـا وانتشـار التفـكك اجملتمعـي 
واألسـري وزيـادة اجلرميـة وظواهـر أخـرى ال يسـعنا اجملـال هنـا 

لتعدادهـا. 
اجلـوار  دول  مـع  وعاقتـه  اجلغـرايف  اليمـن  ملوقـع  نتيجـة 
واإلقليـم وتركيبتـه االجتماعيـة ونتـاج األنظمـة السياسـية املتعاقبـة 
، وحتقيقـا لرغبـات الـدول احملوريـة علـى مـر التاريـخ.  التتمه ص٣

 االفتتاحيـــة
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علياء محمد
صوت األمل

دور القطاع اخلاص
شؤون  )أمن  احلماسي  سيف  يقول 
التدريب والتأهيل باالحتاد العام للمقاولن 
دوًرا  يؤدي  اخلاص  القطاع  إن  اليمنين(: 
التعليم  مخرجات  دعم  يف  األهمية  بالغ 
الفني واملهني وتأهيلها وحتسينها وتطويرها  
وخدمة  اإلنتاج   متطلبات سوق  يواكب  مبا 

االقتصاد الوطني.
للقطاع  ميكن  أنه  احلماسي  ويرى 
يف  وإيجابي  فاعل  بدور  يسهم  أن  اخلاص 
االنفصام  معاجلة  طريق  عن  املسار  هذا 
القائم حالّيًا بن اخملرجات التعليمية الفنية 
املعاش،  الواقع  يف  اإلنتاج  سوق  ومتطلبات 
اخلطوات  من  بعدد  إال  ذلك  يحدث  ولن 
إعادة صياغة  الفاعلة يف  املشاركة  أهمها  
الفني  التعليم  لقطاع  التعليمية  املناهج 

واملهني ملنشآت التعليم احلكومية القائمة.
مؤكًدا “أهمية طرح رؤية علمية وعملية 
وتطويره،  الفني  التعليمي  املنهج  لتعديل 
وهذا بدوره سيؤدي إلى حتسن مخرجات 
سيكتسب  وبذلك  التعليمي،  القطاع  هذا 
التي  املمتازة  والكفاءة  اخلبرة  اخلريجون 
متكنهم من تأدية مهامهم الفنية والوظيفية 
ومبا  لتخصصاتهم،  تبًعا  منهم  املطلوبة 
سيدفع  الذي  األمر  العملي،  الواقع  يتطلبه 
بعجلة االقتصاد الوطني يف جميع مجاالته 

بصورة إيجابية ونوعية«.
هذه  متكن  أن  إلى  احلماسي  ويشير 
على  احلصول  من  الوطنية  الفنية  الكوادر 
سوق  لواقع  واملطابق  السليم  الفني  التعليم 
الوطني  املستوى  على  ومتطلباته  العمل 
الفنية  املعاهد  خريجي  سيساعد  والدولي 
والتقنية على ممارسة تخصصاتهم بجدارة 
وكفاءة عالية سواء داخل اليمن أم خارجه، 
وهذا لن يكون إال يف حال أصبحت شهادات 
تخصصاته  بجميع  القطاع  لهذا  التخرج 
جديرة بالثقة على املستوى الوطني والدولي، 
العالية  الكفاءة  معايير  تطبيق  عبر  وذلك 
الفني واملطبقة يف  للتعليم  املمتازة  واجلودة 
الدول املتقدمة التي قطعت شوًطا كبيًرا يف 

هذا املضمار.

شراكة وترابط 
املعهد  )عميد  البحش  أحمد  عبدامللك 
يؤكد  -احلديدة(  احلوك  الصناعي  التقني 
األساسية  الركائز  من  اخلاص  القطاع  أن 
هناك  يكون  أن  ميكن  ال  إذ  الفني،  للتعليم 
تعليم فني من دون قطاع خاص؛ ألن القطاع 
التعليم  خملرجات  املستهلك  هو  اخلاص 
التجارية  الغرف  إن  حيث  واملهني،  الفني 
تسهم يف دعم التعليم الفني واملهني  بنسبة 
%49 ويأخذ القطاع احلكومي نسبة 51% 

من اإلسهام.
القطاع  يف  اإلدارة  إن  البحش:  ويقول 
والتدريب  الفني  التعليم  ووزارة  اخلاص 
املهني يجب أن تكون إدارة مشتركة وحقيقية 
العالم،  دول  يف  السابقة  التجارب  أثبتتها  

واملصرية  والصينية  األملانية  كالتجربة 
لم يصل  اليمن  أوروبا، لكن  واملغربية ودول 

إلى هذه الشراكة لألسف. 
الصنوي  عدنان  الدكتور  جانبه  من 
دوًرا  أن هناك  يؤكد   ) )اخلبير االقتصادي 
يف  اخلاص  والقطاع  الدولة  بن  مشترًكا 
ودعمه  واملهني  الفني  التعليم  قطاع  تأهيل 
القطاع  بتشجيع   الدولة  قيام  طريق  عن 
اخلاص وحتفيزه، ثم تأتي بعد ذلك خطوة 
بالقطاع  والفنية  التعليمية  املعاهد  ربط 

اخلاص.
القول: يف هذه املرحلة  ويتابع الصنوي 
نتيجة  سلبّيًا  اخلاص  القطاع  تأثر  أصبح 
الصراع،  جراء  الوطني  االقتصاد  تدهور 
وأصبح االقتصاد قائًما على إمكانات يسيرة 
جًدا، وعلى الرغم من ذلك يستطيع القطاع 
دعم  يف  محورية  نقطة  يكون  أن  اخلاص 
الدولة  لسياسة  وفًقا  واملهني  الفني  التعليم 
توضع  أن  املثال يجب  فعلى سبيل  ودورها، 
اخملتلفة  املشاريع  لتنفيذ  واضحة  خطط 
اخملتصة يف القطاع الفني واملهني والتي عن 

ر فرص العمل. طريقها ستُوفَّ
ليست  العملية  أن  الصنوي  ويؤكد 
يف  جنحت  دولًا  هناك  وأن  السهولة،  بتلك 
كبيرة  بعد عمليات دعم  ولكن  هذا اجملال، 

للقطاع اخلاص.

 جتارب قدمية يف اليمن
املعهد  )عميد  البحش  أحمد  عبدامللك 
عدًدا  هناك  أن  يوضح  الصناعي(  التقني 
من التجارب نُفِّذت يف اليمن وكانت جيدة، 
كتجربة احلديدة التي حملت اسم ) التدريب 

التعاوني( وكانت يف العام 1995م.
األمل”:  »صوت  لـ  عبدامللك   ويضيف 
يرفض  السابق  يف  اخلاص  القطاع  “كان 

والتدريبات  الفنية  املعاهد  خريجي  قبول 
وكانوا  للعمل،  فهمهم  عدم  بحجة  املهنية 
والبنغالية   الهندية  العمالة  يختارون 

والفيتنامية  واملصرية«.
فكرة  أتت  هنا  من  قائًا:  وأردف      
اإلجازة  تدريباتها يف  نُفِّذت   التي  التجربة 
أشهر،  ثاثة  مدة  استمرت  التي  الدراسية 
وكانت الفكرة أن يوزع الطاب على املصانع 

لعملية التطبيق العملي.
املشكات  العديد من  »واجهنا  مضيًفا: 
اجمللس  ل  ُشكِّ حينها  املشروع  بداية  يف 
القطاع  من  املكون  املهني  للتدريب  احمللي 
التجارية، ومن  الغرفة  اخلاص، وعضو من 
املعاهد احلكومية، ومن نقابة العمال يف كل 

محافظة”.
قرارات  أصدر  اجمللس  أن  وأوضح 
معدات،  وتقدمي  عمل  ورش  إقامة  بشأن 
عبد  يقول  كبيرة.  استفادة  الطاب  والقى 
للتدريب  طالًبا  عشرين  نقدم  “كنا  امللك: 
ونتفاجأ بعد شهرين بطلب من املصنع نفسه  
لتوظيفهم، وهكذا استمرت العملية إلى أن 
وصل تقدمي بعض املصانع  بطلبات رسمية 

إلى املعاهد نسبة 80%”.
قوية  عاقة  مثلت  التجربة  أن  مؤكًدا 
اخلاص  والقطاع  التعليمية  املؤسسات  بن 

وأصبحت مثالًا حّيًا للشراكة احلقيقية.

حتديات القطاع اخلاص 
التقني  املعهد  )عميد  املقطري  خالد 
هناك  إن  يقول:  الثقيلة(  واملعدات  لآلليات 
عدًدا من التحديات املتجذرة يف القطاعات 
اخلاصة والتي تصاعدت أكثر جراء الصراع 
األخيرة  املراكز  احتلت  وبذلك  القائم، 
ضعف  بسبب  العاملية؛  األعمال  ملؤشرات 

دور القطاع اخلاص يف دعم مؤسسات التعليم الفنيدور القطاع اخلاص يف دعم مؤسسات التعليم الفني
التنمية  عجلة  حتريك  يف  ا  محورّيً دوًرا  اخلاص  القطاع  يؤدي       
االقتصادية عن طريق خلق فرص عمل جديدة تسهم يف الوصول إلى 

االستقرار االقتصادي واالجتماعي.
كما أسهم القطاع اخلاص يف فتح أبوابه أمام العديد من شرائح اجملتمع 
القطاع  التي احتضنها  الفئات  ومن  للعمل،  فرص  عن  الباحثة  وفئاته 

اخلاص خريجو التعليم الفني والتدريب املهني.
فجوة  ظهرت  الصراع،  واستمرار  الراهنة  األوضاع  ظل  ويف  ذلك  ومع 
واسعة يف العالقة التي تربط القطاع اخلاص مبؤسسات التعليم الفني 

والتدريب املهني.

عبدامللك احمد البحش سيف احلماسي 
رجال  من  العديد  وخروج  املالي  الدعم 
األعمال ونقل أعمالهم إلى اخلارج، ومن قرر 
أبرزها  التحديات  من  العديد  واجه  البقاء 
وتدهور  اخلاصة،  األعمال  إقامة  صعوبة 

بيئة االستثمار عموًما.
مؤكًدا أن كل ذلك أفقد القطاع اخلاص 
فجوات  تغطية  عن  عاجًزا  وأصبح  قوته، 
تأهيل  ضمنها  ومن  األعمال  من  الكثير 

التعليم الفني والتدريب املهني ودعمه.
)عميد  البحش  أحمد  وكشف عبدامللك 
التعليم  أن  عن  الصناعي(  التقني  املعهد 
من  الكثير  إلى  وبحاجة  جًدا،  مكلف  الَفني 
كاملكائن  اخملتلفة  َواالحتياجات  التكاليف 
لعملية  األولية  َواملواد  الكهرباء  وآالت 

التطبيق العملي .
على  الدولة  قدرة  صعوبة  إلى  مشيًرا 
هنا  من  وأنه  كاملة،  التكلفة  هذه  حتمل 
يأتي دور القطاع اخلاص يف جتهيز العمالة 
املدربة، ثم تأتي لتأخذها جاهزة، وهذا مالم 

يقم به القطاع اخلاص يف اليمن.
يعاني  اخلاص  القطاع  أن  موكًدا 
بظروف  ومير  اإلنتاج،  وقلة  الركود  من 
املوازنات  توفر  عدم  نتيجة  صعبة  ومراحل 
من   العمل  إلجناز  املطلوبة  واالحتياجات 
تسبب  الذي  األمر  وآالت؛  ومعدات  كهرباء 
مبعاهد  الطاب  التحاق  نسبة  تراجع  يف 
التعليم الفني والتدريب املهني ، نٌظًرا لغياب 

اخلطط.

حلول ومعاجلات
التي ميكن  واملعاجلات    وحول احللول 
احلقيقية  الشراكة  عملية  لضمان  تقدميها 
بن القطاع اخلاص والتعليم الفني واملهني، 
اقترح سيف احلماسي )أمن شؤون التدريب 
والتأهيل باالحتاد العام للمقاولن اليمنينب( 
أن تتوجه رؤوس األموال الكبيرة لاستثمار 
املعاهد  إنشاء  طريق   عن  اجملال  هذا  يف 
يف  اآلن  قائم  هو  ما  مثل  اخلاصة  الفنية 

مجال التعليم املدرسي العام واجلامعي.
مضيًفا، يفضل أن يجري ذلك عن طريق 
استقدام كيانات تعليمية عاملية ومرموقة يف 
هذا اجملال وتشجيعها على فتح فروع لها يف 
اليمن بحيث تطبق جميع معاييرها التعليمية 
هذا  خريجو  يصبح  بحيث  متكامل،  كنظام 
واحلاصلن  املؤهلن  من  التعليمي  الصرح 
على اخلبرة والكفاءة العالية يف تخصصاتهم 
الفنية، ويستطيعون املنافسة بقوة، وممارسة 
العملي سواء  الواقع  تخصصاتهم املهنية يف 

يف اليمن أم  يف الدول األخرى.
الكيانات  هذه  مثل  وجود  أن  مؤكًدا 
اجملال  هذا  تطوير   إلى  ستؤدي  العلمية؛ 
مؤسساته  يف  املنافسة  وتشجيع  التعليمي 
أم  منها  العام  سواء  القائمة  التعليمية 

اخلاص.
)عميد  البحش  أحمد  عبدامللك  ويرى 
تشغيل  يجب  أنه  الصناعي(  التقني  املعهد 
باإلضافة  فترات،  ثاث  أو  فترتن  املعاهد 
بتقدمي  ومصنع  شركة  كل  تقوم  أن  إلى 
وجتهيزهم  العمال  لتدريب  خاصة  ميزانية 

للتطبيق العملي وبعد ذلك توظيفهم.

مختصون يؤكدون أن القطاع اخلاص 
من الركائز األساسية للتعليم الفني 
والميكن أن يكون هناك تعليم فني 

بدون قطاع خاص

فجوة واسعة يف الشراكة 
التي تربط القطاع اخلاص 
مبؤسسات التعليم الفني 

والتدريب املهني



رجاء مكرد
صوت األمل

 
يف اليمـن مـع اسـتمرار النزاع الـذي كان أبرز 
وتضـرر  احلاصـل،  االقتصـادي  التدهـور  نتائجـه 
ازدادت  املهنـي  والتدريـب  الفنـي  التعليـم  قطـاع 
العاملـة،  القـوى  أوسـاط  بـن  البطالـة  نسـبة 
وأصبـح  )التعليـم(،  العمـل  سـوق  رافـد  وتدهـور 

واجلـوع. الفقـر  مـن  يعانـي  اجملتمـع 

أرقـــــــــام
 استطاعت "صوت األمل" أن حتدد حجم 

الفجوة احلاصلة بن مخرجات التعليم الفني 
ووضع سوق العمل، وذلك عن طريق حصولها 
على إحصائيات أخيرة توضح حجم البطالة، 
ونسبة الفقر، وحجم األضرار التي حلقت 

بقطاع التعليم الفني والتدريب املهني.
قطـاع  عـن  صـادرة  إحصائيـة  آخـر  يف      
بـوزارة  االقتصاديـة  والتوقعـات  الدراسـات 
التخطيـط والتعـاون الدولـي فبرايـر 2021م، تبن 
أن معـدل البطالـة بلـغ %32 )يف آخـر مسـح عـام 
مـن  يعانـون  شـخص  مليـون   16.2 وأن  2019م(، 

2021م. احلالـي   الوقـت  يف  اجلـوع 
    وتوضـح اإلحصائيـة أن معـدل الشـباب 
سـوق  وخـارج  والتدريـب،  التعليـم  نظـام  خـارج 

.44.8% بلـغ  2013م  العـام  يف  العمـل 
تقييـم  الدولـي  البنـك  لوثيقـة  ووفًقـا     
فـأن  2020م،  الصـادرة  اليمـن  يف  االحتياجـات 
عامـة  بصـورة  التعليـم  لقطـاع  التشـغيلي  الوضـع 
%9 غيـر معـروف  يعمـل،  %11 ال  يعمـل،   80%

ال. أو  يعمـل  كان  إن 
علـى  األمـل"  "صـوت  حصلـت  كمـا       
إحصائيـة للعـام 2021م مـن اجلهـات ذات العاقة 
- حتتفـظ صـوت األمـل باملصـدر- توضـح حجـم 
األضـرار التـي حلقـت بقطـاع التعليـم الفني سـواء 
املنشـآت أم التجهيـزات اخلاصـة باملعاهـد، و بلـغ 
اإلجمالـي الكلـي لتكلفة األضـرار 208.986.384 

دوالًرا.
باملبانـي  حلقـت  التـي  األضـرار  ومـع 
والتجهيـزات اخلاصـة مبؤسسـات التعليـم الفنـي 
األوضـاع  يف  احلاصـل  والتدهـور  ومعاهـده، 
وارتفـاع  النـزاع  جـراء  اليمـن  يف  االقتصاديـة 
البطالـة واجلـوع؛ إال أن الكثيـر مـن النـاس يـرون 
أن هنـاك عاقـة بـن التعليم الفني وتطور الوضع 

بـن  اجليـد  التخطيـط  عمليـة  وأن  االقتصـادي، 
مخرجـات التعليـم الفنـي واحتياجـات السـوق قـد 

التنميـة. عجلـة  إلـى  وتقـوده  اليمـن  تنقـذ 

التعليم الفني ودوره يف التنمية
عامـل  أهـم  الفنـي  التعليـم  مخرجـات  تُعـدُّ   
لاقتصـاد  قويـة  دعامـة  فهـي  الشـاملة،  للتنميـة 
اليمنـي، وتـزداد أهميتهـا يف ظل األوضاع احلالية 
وعـدم  االقتصـادي،  الوضـع  وتدهـور  البلـد،  يف 

للدخـل. وجـود مصـادر 
أن  يـرى  اقتصـاد(  )خريـج  أحمـد  سـليم 
وثيًقـا  ارتباًطـا  ترتبـط  الفنـي  التعليـم  مخرجـات 
املـوارد  وأن  االقتصاديـة،  التنميـة  بسياسـات 
تلـك  عليهـا  تقـوم  التـي  األسـاس  هـي  البشـرية 
وهدفهـا،  التنميـة  صانعـة  كونهـا  السياسـات، 
ويـرى أن أولـى خطـوات اإلنعـاش االقتصـادي هي 

البشـرية. التنميـة 
"مـن الضـروري االهتمـام   ويضيـف أحمـد: 
الفنيـة  املعاهـد  يف  وتدريبهـا  البشـرية  بالقـوى 
والتقنيـة؛ ليكـون لـدى األيـدي العاملـة أو خريجـي 
التعليـم الفنـي القـدرة علـى التعامـل مـع املعلومات 
والتقنيـات، وحتقيـق امليـزة التنافسـية يف الوطـن؛ 

إلخـراج أفضـل املنتجـات التصنيعيـة الفنيـة".
الفنـي  بالتعليـم  االهتمـام  أن  مؤكـًدا       
سـيضمن حتسـن االقتصـاد والتنميـة، ألنه املعني 
بتزويـد العمليـة اإلنتاجيـة يف أي مجتمـع بالقـوى 
املهنيـة،  اجملـاالت  مختلـف  يف  واملدربـة  العاملـة 
خاصـة أن العالـم يشـهد حركـة إنتاجيـة بتغيـرات 

واإلنتـاج. العمـل  أسـاليب  متسـارعة يف 

تقـول:  )مواطنـة(  آدم  ُسـعاد  جانبهـا  مـن   
التـي  الركيـزة  يُعـد  الفنـي  بالتعليـم  االهتمـام  إن 
ستسـتند عليهـا خطـط التنميـة االقتصاديـة، وإن 
العمالـة املؤهلـة ستسـهم يف الوصـول إلـى مجتمـع 
متطـور، كمـا أن مخرجاتـه سـتخلص اجملتمـع مـن 

أكبـر مشـكاته  وهـي الفقـر والبطالـة.
     خالـد املنصـوب )خبيـر اقتصـاد( يقـول 
لــ "صـوت األمـل": إن التعليـم الفنـي يعـدُّ احملـرك 
العالـم،  دول  كل  يف  اإلنتـاج  لعجلـة   الفعلـي 
والميكـن أن ينهـض أيُّ قطـاع اقتصـادي مـن دون 

فنـي. تعليـم 
   مضيًفـا: "لذلـك يهتـم اليمـن بالتعليم الفني 
التشـكيلة  تضمـن  طريـق  عـن  واضًحـا  اهتماًمـا 
الفنـي  بالتعليـم  مختصـة  وزارة  احلكوميـة 
والتدريـب املهنـي، فالبلـد اليـوم يف حاجـة شـديدة 
مؤسسـاته  لتطويـر  اللّازمـة   بالتمويـات  لرفـده 

واملعاهـد". الكليـات  يف  املتمثلـة  التعليميـة 
     ويؤكد خالد أنه نظًرا للوضع االقتصادي 
املتـردي يف اليمـن، فـإن املواطنـن يف حاجـة إلـى 
التركيـز علـى التعليـم الفنـي؛ لضمـان القـدرة على 
اخلدمـات  تلبيـة  وكذلـك  اإلنتـاج،  أنشـطة  إدارة 

التـي تعتمـد علـى الـكادر الفنـي املتخصـص.
 احتياجات السوق ومخرجات التعليم

دائـرة  مـن  للخـروج  اجليـد   التخطيـط  إن   
ُدرسـت  إذ   يحـدث  أن  ميكـن  والبطالـة  الفقـر 
عليهـا  يشـتغل  التـي  وامِلهـن  السـوق  احتياجـات 
توافقهـا  مـدى  وُعـرف  جيـدة،  دراسـة  اليمنيـون 
مـع مخرجـات التعليـم الفنـي؛ لـذا كان لــ "صـوت 
األمـل" لقـاء مـع خبيـر االقتصـاد وعضـو مجلـس 

للحديـث  شـماخ  سـعيد  أحمـد  الدكتـور  الشـورى 
مختلـف  يف  اليـوم  السـوق  احتياجـات  عـن 

اليمنيـة. احملافظـات 
      يقول اخلبير االقتصادي الدكتور أحمد 
شـماخ: إن ُهنـاك مهًنـا وحرًفـا تختلـف من منطقة 
إلـى أخـرى، ففـي صنعـاء هنـاك منتجـات زراعيـة 
ميكـن جتفيفهـا مثـل: الزبيـب، الـنب، البلـس، كمـا 
أن أحزمـة اجلنابـي تُصنَّـع بعد التجفيف. ويوضح 
املعاهـد  معامـل يف  تخصـص  أن  شـماخ ضـرورة 

تشـتغل علـى مثـل هـذه املهن.
    كما اقترح الدكتور شـماخ أن تُفتح معامل 
الصيغـة  لتصنيـع  املنجمـي،  باالسـتخراج  خاصـة 
فيهـا  مينيـة  مناطـق  فهنـاك  بالفضـة،  اخلاصـة 
تتخصـص  بـدأت  املعاهـد  وبعـض  نقيـة،  معـادن 
واملعهـد  التركـي،  املعهـد  مثـل  اجملـاالت  هـذه  يف 
جديـدة  بتخصصـات  يعمـان  اللذيـن  الصينـي 

األرض. باطـن  املعـادن يف  مـع  تتناسـب 
تعـز توجـد مهنـة         وأردف قائـلًا: "يف 
والـوزف  البلـدي،  اجلـنب  وإعـداد  التغليـف، 
)السـمك اجملفـف( الـذي ميكننـا عمـل حمضيـات 
عليـه ويصنـع كمنتـج غذائـي مميـز، باإلضافة إلى 
الُعشـار)الليمون  وصناعـة  اجللـود،  دباغـة  مهنـة 
اخمللـل(، وصناعـة البخـور، والتطريـز. ويُقتـرح أن 
تخصـص معاهـد لتـدرس هـذه املهـن، كونهـا متثـل 

احمللـي".  السـوق  احتياجـات 

معاجلات ودور اجلهات املعنية
يف  سيسـهم  الفنـي  بالتعليـم  االهتمـام  إن   
حتسـن األوضـاع االقتصاديـة للمجتمع، وسـيدفع 
إلى زيادة دخل الفرد املعيشـي، كما سـيوفر فرص 
عمـل، إذ يتفـق اجلميـع مـن مواطنـن وخبـراء أن 
بـن  التكيـف  عـن  املسـؤول  هـو  الفنـي  التعليـم 
التحـوالت والتطـورات يف العالـم وخطـط التنميـة 

خصوًصـا يف مناطـق الصـراع.
 الدكتـور أحمـد سـعيد شـماخ )عضـو مجلس 
الشـورى( يسـتعرض جتارب عاملية ناجحة ميكننا 
االسـتفادة منهـا وتطبيقهـا يف اليمـن، فمـن الـدول 
التـي نهضـت بفعـل هذه التجارب دول شـرق آسـيا 
كالصـن وكوريـا، واليابـان والهنـد. لـم تنهض هذه 
الـدول بالتعليـم النظـري، بـل عـن طريـق التعليـم 

الفنـي والتقنـي والتطبيقي.
     ويؤكـد شـماخ أنـه مـن الضـروري أن تكون 
هنـاك اسـتراتيجية وشـراكة حقيقيـة بـن القطـاع 
اخلـاص واحلكومـي وليسـت شـكلية، وذلـك تلبيـة 

الحتياجـات مخرجـات التعليـم الفني.
     ويشـير عضـو مجلـس الشـورى الدكتـور 
أحمـد شـماخ إلـى أن القطـاع اخلـاص يف التعليـم 
الفنـي مخرجاتـه أيًضـا، ال تتواكـب مـع مخرجـات 

متطلبـات سـوق العمـل.

كيف ميكن إعادة خطوط اإلنتاج؟
     وعن احللول يقول شـماخ: من الضروري 
مـع  والعمـل  االسـتيرادية،  الفاتـورة  مراجعـة 
معامـل  أدوات  تطويـر  ناحيـة  مـن  التكنولوجيـا 
املعاهد، وعلى املصانع أو اجلهات العاملة تشغيل 
القـوى العاملـة، فمـن غيـر املعقـول شـراء آلة تقوم 
بـكل العمـل واالسـتغناء عـن األيـدي العاملـة، البـد 
مـن عمـل مشـاريع حتتاج إلى عمـال كثيرين، ال أن 

نسـتورد آالت ونتخلـى عـن املـورد البشـري. 
     مؤكـًدا أنـه ال ميكـن التقـدم إال بوجـود 
حاضنـات، بنـوك متويـل، ومخصصـات حكوميـة، 
وأن الرؤيـة الوطنيـة 2030 ميكـن أن تواكـب مثـل 
ـا عـن  هـذه األشـياء، لكـن البـد مـن متويـات، أمَّ
األيـادي الشـابة، فاليمـن مليئـة بالشـباب القـادر 
علـى النهـوض بهـا، كمـا أنـه البـد مـن إصـاح مـا 
فـرص  وإيجـاد  اإلنتـاج،  خطـوط  وإعـادة  تدمـر 

جديـدة تسـتوعب ذلـك.
ويشـرح لنـا العوامـل التـي ترفـع مـن اقتصـاد 
مـن  إن  فيقـول:  التنميـة،  علـى  وتسـاعد  البلـد 
ُسـبل إعـادة خـط اإلنتـاج، حتسـن نوعيـة التعليـم 
تقنيـون  للحكومـة  يكـون  أن  مـن  والبـد  وجودتـه، 
أولويـات مخرجـات  علـى  يركـزون  اجلانـب  لهـذا 
التعليـم املهنـي التـي يحتـاج إليهـا البلـد يف جانـب 
التنميـة والنمـو، والصناعـة، والزراعة. هناك تنوع 
كبيـر يف االقتصـاد، ولكـن ذلـك - يف نظـره- ال 
يعطي يف سـبيل اإلنتاج سـوى %30، أما اإلنسـان 

%70 كونـه صانـع التنميـة.
   وعـن دور وزارة التعليـم الفنـي والتدريـب 
الفنـي  التعليـم  مخرجـات  تطويـر  يف  املهنـي 
يف  مسـؤول  مصـدر  العمـل،  سـوق  مـع  لتتناسـب 
"إن  يقـول:  اسـمه-  ذكـر  عـدم  طلـب   - الـوزارة 
التعليـم  مخرجـات  تطويـر  إلـى  تسـعى  الـوزارة 
الفنـي، عـن طريق فتـح تخصصات جديدة مواكبة 
أصحـاب  مـع  والتنسـيق  العمـل،  سـوق  ملتطلبـات 
احتيـاج  إليجـاد  تخصـص  أو  مجـال  بـأيِّ  العمـل 
مؤسسـاتهم مـن مخرجـات التعليـم الفنـي، مؤكـًدا 
حـرص الـوزارة علـى توجيـه اخملرجـات الحتيـاج 

اليمنـي. العمـل  قائـم يف سـوق 
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التعليم الفني طريق مختصر إلى التنمية االقتصاديةالتعليم الفني طريق مختصر إلى التنمية االقتصادية
يف اآلونة األخيرة أدى التعليم الفني حول العالم دوًرا بارًزا يف احلركة 
التنموية واالقتصادية، إذ أسهم برفد سوق العمل بكوادر تشغيلية مؤهلة 

يف مختلف اجملاالت؛ األمر الذي أسهم يف حل مشكلة الفقر والبطالة.
وإكساب  التربوي  اإلعداد  تتضمن  تعليمية  مرحلة  الفني  والتعليم 
املهارات يف مدة تتراوح بني سنتني إلى ثالث سنوات بعد الثانوية العامة، 
مختلف  يف  مهنية  كوادر  لتدريب  تعليمية؛  ومعاهد  مؤسسات  عبر 

التخصصات الصناعية والصحية والزراعية واإلدارية وغيرها.

لـن يسـتطيع اليمـن جتاوز مختلـف التحديات 
إال من خال توفر اإلرادة الصادقة لتحسن وضع 
اليمـن أوالً، الـذي سـينتج عنـه اختيـار الكفـاءات 
املؤهلـة لتسـيير شـؤون املـورد األهـم واألغلـى وهو 
اإلنسـان؛ ومـن هنـا تبـرز أهميـة وحتميـة إعطـاء 
األولويـة لتنميـة هـذا املـورد البشـري مـن خـال 
ثانـوي،  )أساسـي،  مسـتوياته  بـكل  التعليـم  نظـام 
جامعـي( وكذلـك أنواعـه )أكادميـي، مهنـي، تقنـي، 

تطبيقـي(.
يعـد  املهنـي  والتدريـب  الفنـي  التعليـم  إن 
وفعـال  منتـج  مجتمـع  نحـو  لانطـاق  األسـاس 
زراعيـة صناعيـة سـياحية  يف مختلـف اجملـاالت 
مجـاالت  حتديـد  منطلـق  مـن  هـذا  وخدماتيـة. 
املناطـق اليمنيـة وأنشـطتها مـع اختـاف مناخهـا 
وجغرافيتهـا ومواردهـا؛ فطبيعـة اليمـن وأنشـطة 
يتطلـب  عمـل  سـوق  تشـكل  اخملتلفـة  مجتمعهـا 

مـع  تتماشـى  مبسـتويات  ومؤهلـة  مدربـة  عمالـة 
طبيعة النشـاط، ومن هنا تبرز أهمية نوع املناهج 
وطبيعتهـا التـي ال بـد أن تكـون مواكبـة للتطـورات 

االحتياجـات. مـع  متطابقـة  وكذلـك  احلاصلـة 
ومـن  للجميـع،  معروفـة  احلاليـة  الظـروف 
انتهـاء  أيضـا  املؤكـد  ومـن  نتجاوزهـا،  أن  املؤكـد 
الصـراع الدائـر، ويف تلـك اللحظـة يجـب أن تضـع 
الفنـي  التعليـم  انتشـال  عينيهـا  نصـب  السـلطة 

والتدريـب املهنـي مـن الوضـع احلالـي مـن خـال 
إنهاء التضارب يف التشـريعات املسـيرة لهذا النوع 
مـن التعليـم فيمـا يتعلـق بجانـب التمويـل واإلدارة.
الهـدف  رسـم  خـال  مـن  ذلـك  ويكـون 
واخلطـوات واإلجـراءات التـي يجـب اتباعهـا مـن 
السـلطة  رؤيـة  وتوحيـد  تناغـم  لضمـان  اجلميـع 
مثـل  العاقـة،  ذات  األخـرى  األطـراف  ورؤيـة 
القطاعـن اخلـاص والعـام اللذين لهما تأثير ودور 

مباشـر يف تنميـة هـذا النـوع من التعليـم وتطويره، 
وإشـراكهم يف خطـوات وإجـراءات تطويـر املناهج، 
اليمـن  لظـروف  املائـم  الفنـي  التعليـم  وتبنـي 
الـدول  جتـارب  مـن  االسـتفادة  وكـذا  وطبيعتهـا، 
أثبتـت  التـي  الفنـي   التعليـم  أنظمـة  األخـرى يف 
جناحهـا يف أمـور كثيـرة، منهـا علـى سـبيل املثـال 

التعاونـي. و  املشـترك  التدريـب 

العنصر البشري يف التنمية  . . . تتمه من الصفحة األولى



منال أمني
صوت االمل

   وملعرفـة دور اجلهـاز التنفيـذي للمجلـس األعلـى لكليـات 
اجملتمـع يف اليمـن، كان لصحيفـة “صـوت األمـل” لقـاءٌ خـاص 
القانـون،  حسـب  األهـداف  علـى  ليُطلعنـا  اجلهـاز  رئيـس  مـع 

التطويريـة. واملشـاريع  والصعوبـات 
يوضـح احلـاج أن قانـون كليـات اجملتمـع رقـم 5 لعـام 1996 
يهـدف إلـى تنظيـم العمليـة التعليمية لكليـات اجملتمع يف اليمن، 
التعليـم  وزيـر  برئاسـة  اجملتمـع  لكليـات  األعلـى  اجمللـس  عبـر 
الفنـي والتدريـب املهنـي، ومتخـض عـن اجمللـس جهـاز تنفيـذي 
يقـوم بترجمـة قـرار اجمللـس األعلـى إلـى قـرارات تنفيذية، وهو 
مسـتقل مالّيًـا وإدارّيًـا عبـر الئحـة تنظيميـة صـدرت يف 2007، 
ويعـد املسـؤول األول واملباشـر عـن سـير عمل العمليـة التعليمية 

يف كليـات اجملتمـع علـى مسـتوى اليمـن.

إنشاء جامعة تطبيقية
  يعمـل اجلهـاز التنفيـذي منـذ إنشـائه على حتقيق رسـالته 
واإلمكانـات  الصعوبـات  مـن  الرغـم  علـى  الرئيسـة   وأهدافـه 
كليـات  إنشـاء  مواصلـة  يف  التوسـع  تتضمـن  التـي  احملـدودة 
متطلبـات  وتوفيـر  اليمنيـة،  احملافظـات  مختلـف  يف  اجملتمـع 
واسـتحداث  مؤهلـة،  وكـوادر  حديثـة  جتهيـزات  مـن  تشـغيلها 
وفـق  علـى  التعليميـة  املناهـج  وتطويـر  النوعيـة  التخصصـات 
واإلقليميـة.  احملليـة  العمـل  سـوق  ومتطلبـات  اجلـودة  معاييـر 
ويضيـف احلـاج لــ “صـوت األمـل”: “إن هنـاك مسـاعًيا 
التعليميـة  العمليـة  تطويـر  إلـى  يهـدف  لتنفيـذ مشـروع  حثيثـة 
يف مختلـف التخصصـات الفنيـة والتقنيـة يف كليـات اجملتمـع، 
فيهـا  تُـدرَّس  عـدن  يف  تطبيقيـة  جامعـة  إنشـاء  يف  واملتمثـل 
التخصصـات الفنيـة والتطبيقيـة بنظـام البكالوريـوس املشـابه 
الفجـوة  معاجلـة  إلـى  اجلامعـة  وتهـدف  األردنيـة،  للتجربـة 

العالـي«. والتعليـم  اجملتمـع  كليـات  يف  احلاصلـة 
 مبيًنـا، أن مخرجـات كليـات اجملتمع تلبي احتياجات سـوق 
العمـل يف القطـاع اخلـاص، وليـس لهـا مـكان يف الوظائـف التـي 
ترتبـط باألجهـزة اإلداريـة للدولـة، وهـذا يعـدُّ مـن أهـم أهـداف 
الطالـب  لقـدرات  املسـتمر  التحسـن  أن  كليـات اجملتمـع، كمـا 
أحـد أهـداف إدارة اجلـودة يف اجلهـاز. ولألسـف هنـاك نظـرة 
ثقافيـة واجتماعيـة قاصـرة تقلـل مـن قدر خريـج كليات اجملتمع 
خصوًصـا يف اجلامعـات التابعـة لـوزارة التعليـم العالـي، تتضـح 
م اخلريـج ملواصلـة حتصيلـه العلمـي  هـذه النظـرة عندمـا يتقـدَّ

يف اجلامعـة.
 وأكـد أنـه خـال الفتـرات املاضيـة ُفِتـح مسـاق بكالوريوس 
معلـم تقنـي يف كلِّيتـي اجملتمـع بصنعـاء وعـدن يف 2008، وكان 
واحلكومـة  الفنـي  التعليـم  وزارة  بـن  مشـترك  تعـاون  هنـاك 
الهولنديـة يف فتـح بكالوريـوس الشـبكات ونظـم معلومات إدارية 
يعمـل علـى نظـام البولوكات)عـدم وجود فصل أول وثاني( ويتبع 

النظـام التفاعلـي التطبيقـي.
  وأوضح أن قرابة60ـ  70 طالًبا من مخرجات بكالوريوس 
معلـم تقنـي اسـتكملوا الدراسـات العليـا يف جامعـة عـدن، ولكـن 
علـى الرغـم مـن ذلـك هناك مشـكلة تتمثل يف حتول الطالب من 

اجلانـب التطبيقـي إلـى اجلانـب البحثـي، كمـا أن جامعـة عـدن 
- ولألسـف- أوقفـت اسـتقبال طـاب كليـة اجملتمـع ملواصلـة 
قصيـرة،  فتـرة  منـذ  العليـا  الدراسـات  يف  العلمـي  التحصيـل 
وذلـك بسـبب نوعيـة التعليـم غيـر األكادمييـة املقدمـة يف كليـات 
اجملتمـع - حسـب قولهـم- علـى الرغـم مـن أن مناهـج كليـات 

اجملتمـع تعـد أكادمييـة تقنيـة.

   
الصراع وأضراره على كليات اجملتمع

   »يبلـغ عـدد كليـات اجملتمـع علـى مسـتوى احملافظـات 
اليمنيـة 18 كليـة مجتمـع، أُضيفـت خمـس كليـات مجتمـع منـذ 
2017 تضمنت )كلية اجملتمع يف تعز، وكلية يف املضاربة، وكلية 
يف شـبوة، وكليـة يف أبـن، وكليـة اجملتمـع يف ريـان »حضرموت«( 
وهـذا يعـدُّ إجنـاًزا كبيـًرا يف ظـل الظروف الصعبـة التي متر بها 

البـاد«. وفًقـا لرئيـس اجلهـاز التنفيـذي.
قـرارات  لهـا  كليـات  إن هنـاك  فقـال:  وواصـل تصريحـه، 
)كليـة  مثـل  احلالـي  وقتنـا  إلـى  مفعلـة  غيـر  ولكـن  جمهوريـة 
اجملتمـع يف املهـرة، ويف حيفـان )تعـز(، ويف املغبنـة )تعـز(، وكليـة 

البيضـاء(. ويف  )احلديـدة(،  زبيـد 
   وحـول األضـرار التـي حلقـت بكليـات اجملتمـع يف بعـض 
احملافظـات أوضـح أن هنـاك عـدًدا مـن الكليـات تضـررت جراء 
الصـراع تضـرًرا كلّيًـا وجزئّيًـا، مثـل كليـة اجملتمـع يف محافظـة 
وكليـة  للنازحـن،  سـكًنا  وأصبحـت  تضـررت  التـي  الضالـع 
الـدرب  منطقـة  ويف  )القبيطـة(،  احلجـر  منطقـة  يف  اجملتمـع 
)ذمـار(، باإلضافـة إلـى كليـة اجملتمـع يف محافظـة مـأرب التـي 
تضـررت  الصـراع  قبـل  والتجهيـز  التشـطيب  طـور  يف  كانـت 

وحتولـت إلـى سـكن للنازحـن.

مجاالت وتخصصات  
عـدًدا  تشـمل  التـي  التخصصيـة  اجملـاالت  أهـم  وحـول    
احلـاج  اسـتعرض  اجملتمـع  كليـات  يف  التعليميـة  البرامـج  مـن 
اجملـاالت، قائـًا: إن اجملـاالت تتمثـل بــ )مجـال العلـوم الطبيـة 
صيدلـة،  طبـي،  »مسـاعد  هـي  برنامًجـا   12 يتضمـن  الـذي 
أسـنان،  فنـي  أسـنان،  مسـاعد  قبالـة،  مختبـرات،  متريـض، 
طـب طـوارئ، فنـي عمليـات، معاجلـة تنفسـية، عـاج طبيعـي، 
برامـج   8 ويتضمـن  الهندسـية  العلـوم  و)مجـال  تخديـر«( 
“اتصـاالت، معـدات كهربائيـة، هندسـة سـيارات، إلكترونيـات 
حتكـم صناعـي، هندسـة الكمبيوتـر، تبريـد وتكييـف، معـدات 

ميكاترونكـس”(. طبيـة، 
برامـج:«   10 ويضـم  واملاليـة  اإلداريـة  العلـوم  و)مجـال   
محاسـبة، إدارة مشـاريع ريفيـة، إدارة مشـاريع صغيـرة، إدارة 
منظمـات صحيـة، إدارة أعمـال، نظـم معلومـات إداريـة، إدارة 
مشـتريات ومخـازن، تسـويق، إدارة جـودة، سـكرتارية ومكاتـب 
برامـج   6 ويتضمـن  احلاسـوب  علـوم  و)مجـال  تنفيذيـة«( 
علـوم  شـبكات،  حاسـوب،  برمجـة  املعلومـات،  “تكنولوجيـا 
حاسـوب، تصميـم مواقـع تكنولوجيـا اإلنترنـت، نظـم معلومـات 
التطبيقيـة ويضـم ثاثـة برامـج:  العلـوم  حاسـوبية”( و)مجـال 
تصميـم  ـ  “ديكـور  داخلـي  تصميـم  وملتيميديـا،  “جرافيكـس، 

أزيـاء«(.

  حتديات وصعوبات 
  »إن مـن أهـم الصعوبـات والتحديـات التـي تعانـي منهـا 
كليـات اجملتمـع يف اليمـن ضعـف املوازنـات التشـغيلية املقدمـة 
للكليـات، حيـث إن التعليـم يف اجلانـب التقنـي مكلـف للغايـة، 
وتصـل قيمـة العمـل التطبيقـي يف إحـدى التخصصـات بحـدود 
التكاليـف،  تغطـي  ال  حالّيًـا  املقدمـة  واملوازنـة  ريـال.  املليـون 

أهميـة  حـول  متدنيـة  أصبحـت  التـي  اجملتمعيـة  والثقافـة 
مخرجـات كليـات اجملتمـع، باإلضافـة إلـى انشـغال الكثيـر مـن 
كـوادر الكليـات يف أعمـال أخـرى وإهمـال اجلانـب األكادميـي 
إليـه  أشـار  مـا  هـذا  الكليـات«.  التعليميـة يف  العمليـة  وإربـاك 

احلـاج.

نسبة التحاق الطالب
التعليميـة  العمليـة  يف  الطـاب  التحـاق  نسـبة  وحـول     
بكليـات اجملتمـع يف مختلـف احملافظـات اليمنيـة حالّيًـا، يشـير 
احلـاج إلـى أنـه خـال العـام الدراسـي 2019 ـ 2020 بلـغ عـدد 
احملافظـات  مختلـف  يف  اجملتمـع  لكليـات  املنتسـبن  الطـاب 

5933 طالًبـا وطالبـة. اليمنيـة 
 وهنـا يؤكـد أن هـذا العـدد يبـنِّ وجـود نقـص يف نسـبة 
االلتحـاق بالكليـات خـال األعـوام املاضيـة، وصـل إلـى حـدود 
%20، ويرجع ذلك ألسـباب عديدة أهمها: توجه الشـباب إلى 
جبهـات القتـال خاصـة يف محافظـات الضالـع وتعـز، وتدهـور 
التـي  األسـر  مـن  الكثيـر  لـدى  واملعيشـي  االقتصـادي  الوضـع 
أصبحـت ال تسـتطيع  اإلنفـاق علـى أوالدهـا ليكملـوا دراسـتهم. 

مشاريع تطويرية
 وفيمـا يتعلـق باملشـاريع التطويريـة للعمليـة التعليميـة يؤكد 
اخلطـط  وإعـداد  بتجهيـز  قـام  التنفيـذي  اجلهـاز  أن  احلـاج 
املقـدم  الكويتـي  القـرض  مـن  املمولـة  للمشـاريع  التطويريـة 
مـن )الصنـدوق الكويتـي للتنميـة االقتصاديـة العربيـة( والـذي 
ينقسـم علـى قسـمن األول: منحـة مجانيـة ضمـن اتفاقيـة رقـم 
كليـة   - اجملتمـع  كليـة  وجتهيـز  تشـييد  مشـروع  لتمويـل   208
انتهـت  وقـد  سـقطرى،  - يف  الصبـاح  األحمـد  الشـيخ صبـاح 
مـن كل اإلجـراءات املتعلقـة بتنفيـذ املشـروع الـذي كان متوقًفـا 
منـذ 2002 بسـبب األوضـاع غيـر املسـتقرة، واسـتكمل العمـل 
عليـه يف الوقـت الراهـن علـى الرغـم من الظـروف الصعبة، كما 

سـتُنزل املناقصـة خـال الفتـرة القادمـة.
كليـات اجملتمـع  كليـة مـن   12 والقسـم اآلخـر: جتهيـز     
وتأثيثها يف مختلف احملافظات اليمنية )6 كليات يف احملافظات 
ـر،  الشـمالية و6 يف احملافظـات اجلنوبيـة( ضمـن قـرض ُميسَّ
مناقصـات  تنزيـل  القادمـة  األشـهر  الثاثـة  خـال  وسـيجري 
التـي  التقنيـة  األجهـزة  بأحـدث  الكليـات  عمليـة جتهيـز  حـول 
تلبـي احتياجـات التخصصـات بحـدود 40 برنامًجـا تخصصّيًـا، 
وتأثيـث الكليـات علـى وفـق الهيـكل التنظيمـي، وتدريـب الـكادر 

األكادميـي التعليمـي وتطويـره يف كليـات اجملتمـع يف اليمـن.
كمـا تسـعى قيـادة وزارة التعليـم الفنـي والتدريب املهني عن 
طريـق اجلهـاز التنفيـذي إلـى الوقـوف أمـام كل التحديـات التـي 
تواجـه الكليـات وفًقـا لرؤيـة واضحـة للنهـوض مبنظومـة التعليم 
الفنـي والتقنـي وذلـك بتطويـر البرامـج واملناهـج التـي تواكـب 

التجهيـزات احلديثـة وحتديثهـا عبـر دعـم حكومـي.  
كليـاُت اجملتمـع كليـاٌت راقيـة يجـب التركيـز علـى أهميـة 
سـعت  عربيـة  جتـارب  وتطبيـق  اجملتمـع،  خلدمـة  مخرجاتهـا 
إلـى االسـتفادة منهـا يف تطويـر مجتمعاتهـا وتنميتهـا اقتصادّيًـا 
واجتماعّيًـا، مثـل األردن وفلسـطن واملغـرب وتونـس، ويف وقـت 
قريـب أصبحـت قطـر ومدينـة دبـي تهتـم بـدور كليـات اجملتمـع 

أيًضـا.

العدد )23( - 2022/1/1 ملف العدد4

كليات اجملتمع يف اليمــــن

واقع التعليم التفاعلي ومواجهة الصعوبات

اليمن  يف  اجملتمع  لكليات  األعلى  للمجلس  التنفيذي  اجلهاز  “إن   
يسعى إلى الوصول إلى أعلى مستويات التطوير يف العملية التعليمية 
طريق  عن  الشاملة  اجلودة  معايير  تالئم  خلطط  وفًقا  التطبيقية؛ 
خلق بيئة تعليمية محفزة وداعمة لإلبداع ملنتسبي الكليات”. هذا ما 
أكده الدكتور عبد اهلل صالح احلاج )رئيس اجلهاز التنفيذي للمجلس 

األعلى لكليات اجملتمع(.
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أرواد اخلطيب
صوت االمل

    ويف لقـاءات مـع مسـؤولن مـن هـذا القطـاع يف 
كلٍّ مـن عـدن وصنعـاء نُلقـي الضـوء علـى اآلثـار املدمـرة 
الـذي كان  واملهنـي  الفنـي  التعليـم  التـي أصابـت قطـاع 
يراهـن عليـه يف حتقيـق التـوازن بـن مخرجـات التعليـم 
واحتياجـات سـوق العمـل، والنهـوض باملشـاريع الصغيـرة 
التـي تعـد الرافعـة الفعليـة للتنميـة, فقد مرَّ سـوق العمل 
مبتغيـرات عديـدة, وأصبحت اخملرجـات التعليمية  التي 
ال تواكـب سـوق العمـل مـن أهـم التحديـات التـي تعمـل  
علـي رفـع معـدالت البطالـة يف اليمـن، وقـد بلغـت وفًقـا 
آلخـر إحصائيـة صـادرة عـن األمم املتحـدة نسـبة 57% 
إلـى جانـب الفسـاد ومـا متـر بـه البـاد مـن صـراع، وكان 
التعليـم الفنـي والتدريـب املهنـي مـن أهـم املعاجلات التي 

تعمـل علـي إيجـاد كـوادر مائمـة ملتطلبـات السـوق.
    يقـول سـعيد اخلليـدي )الوكيـل املسـاعد لـوزارة 
أن  يفتـرض  واجلـودة(:  املعاييـر  لقطـاع  الفنـي  التعليـم 
يتوسـع التعليم الفني واملهني توسـًعا كبيًرا ألن مخرجاته 
احتياجاتـه،  لتلبيـة  العمـل  سـوق  إلـى  مباشـرة  تذهـب 
ويشـير إلـى أنـه -علـى سـبيل املثـال- يف أملانيـا واليابـان 
جتـد أن %60 مـن الطـاب يذهبـون إلـى التعليـم الفنـي 
واملهنـي، فيمـا يذهـب البقيـة إلـى التعليـم العـام، ولكـن 
األمـر لدينـا علـى العكس من ذلـك فا تتجاوز مدخاتنا 

%2 فقـط مـن مخرجـات التعليـم.
    وأضـاف: أن السياسـة العامـة للبلـد ال تولـي 
التعليـم الفنـي واملهنـي األهميـة املطلوبـة، فالتعليم الفني 
الطالـب يجـب أن  ف جـًدا، ألن   املهنـي مكلِـّ والتدريـب 
يقضـي مـن %70-60 مـن وقـت الدراسـة والتدريـب  يف 
الورشـة مـا يعنـي أنـه بحاجـة إلـى مواد تشـغيلية، إضافة 
إلـى أنـه كان يف السـابق يوجـد لـدى الطالـب سـكن وبدل 
تغذيـة لهـذا السـبب كانـت نسـبة امللتحقـن مـن الطـاب 
البـاس بهـا، لكـنَّ  تـردي الوضـع االقتصـادي واألوضـاع  
احلاليـة غيـر محفـزة لالتحـاق بالتعليـم الفنـي واملهنـي,  
ولهـذا  جنـد أن هنـاك تراجًعـا كبيـًرا جـًدا  يف أعـداد 

امللتحقـن بالتعليـم الفنـي واملهنـي.

آثار الصراع:
     واسـتناًدا ملـا جـاء عـن اخلليـدي كان لـدى وزارة 
التعليـم الفنـي اسـتراتيجية وطنيـة مـن -2005 2014م 
عشـرية تهدف إلى التوسـع يف التعليم الفني ورفع نسـبة 
العـام  التعليـم  مخرجـات  مـن   15% إلـى  بـه  امللتحقـن 
ولكـن هـذا لـم يحـدث، بـل تراجعـت النسـبة عمـا كانـت 
وانقطـاع  البـاد  تعيشـها  التـي  الظـروف  بسـبب  عليـه 

املميـزات واحملفـزات التـي تعطـى للطالـب.
بصـدد  كانـت  الـوزارة  أن  اخلليـدي  يؤكـد       
عمـل اسـتراتيجية شـاملة وكان مـن املفتـرض أن تبنـي 
الظـروف  ولكـن  الوطنـي  املسـتوى  علـى  االسـتراتيجية 
التـي فرضهـا الصـراع حالـت دون املضـي يف اسـتكمال 

الاحقـة. الفتـرات  يف  تطبيقهـا  مـن  ناهيـك  اخلطـة 
أنـه يف  إلـى  النظـر  الوكيـل اخلليـدي  ولفـت       
الوقـت احلالـي تقـوم هيئـة الـزكاة بعمـل دورات تدريبيـة 
أن تسـتوعب  أسـاس  الفنـي علـى  التعليـم  عبـر معاهـد 
أكبـر عـدد مـن اخلريجـن أو ممـن ليـس لديهـم أعمـال 
لينشـئوا  مادّيًـا  اخلريجـن  بدعـم  الهيئـة  تقـوم  بحيـث 

اخلاصـة. أعمالهـم 
وبخصـوص تأهيـل املـرأة، يقول: إنهم كانوا يسـعون 
بنسـبة  واملهنـي  الفنـي  التعليـم  يف  املـرأة  وجـود  إلـى 
%25, وأن األمـر لـه عاقـة بالوعـي اجملتمعـي، وهنـاك 
تخصصـات خاصـة باملـرأة كالقبالـة والديكـور واخلياطة 
للتدريـب  نقـم  معهـد  مثـل  متخصصـة  ومعاهـٌد  أيًضـا، 

علـى اخلياطـة، كمـا أنشـئ قطـاع خـاص باملـرأة.
التعليـم  وزارة  وكيـل  يوضـح  السـياحة  قطـاع  ويف 
وكانـت  عـدن،  يف  متخصًصـا  معهـًدا  هنـاك  أن  الفنـي 
العمـل،  سـوق  إلـى  مباشـرة  تذهـب  املعهـد  مخرجـات 
ألن قطـاع السـياحة كان نشـًطا، كمـا أن هنـاك معهـًدا 
والسـياحة يف صنعـاء، ولكـن ال يوجـد  للفندقـة  وطنّيًـا 
إقبـال عليـه يف السـنوات األخيـرة وجتمـد علـى الرغـم 

للطـاب. وسـكن  كبيـرة  وجـود جتهيـزات  مـن 
املعاهـد  هـذه  تسـتعيد  أن  اخلليـدي  ومتنـى      
التـي  نشـاطها يف الوقـت القريـب وتنتهـي هـذه األزمـة 
نالـت مـن كل شـيء حتـى السـياحة، ألن السـياحة تعـدُّ 

مـورًدا مهًمـا مـن دون تكاليـف يجـب اسـتثماره والعمـل 
أثريـة  ومناطـق  عريـق  بتاريـخ  تتميـز  فاليمـن  عليـه، 

مـكان. كل  يف  موجـودة 

املشكالت والعوائق
التـي  والعوائـق  املشـكات  أبـرز  وبخصـوص       
ذكـر  املهنـي  والتدريـب  الفنـي  التعليـم  قطـاع  يواجههـا 
وكيـل الـوزارة أن املـوارد املاليـة مـن أهـم الصعوبات التي 

الفنـي. التعليـم  تعتـرض قطـاع 
     يقـول: علـى سـبيل املثـال جنـد أن كادر التعليـم 
الفنـي والتدريـب املهنـي محـروم مـن صـرف املسـتحقات 
املاليـة حتـى إن كانـت رمزيـة تقتصـر علـى توفيـر بـدل 
املواصـات كحافـز كمـا هـو حاصل يف القطـاع التربوي، 
ال  املنظمـات  تقدمهـا  التـي  الغذائيـة  املعونـات  وحتـى 
يحصلـون عليهـا إال نـادًرا؛ وهـذا أدي إلـى تسـرب عـدد 
كبيـر مـن كادر التعليـم الفنـي والتدريـب املهنـي اجليـد، 
مشـروعه  لنفسـه  عمـل  مـن  ومنهـم  هاجـر  مـن  منهـم 

اخلـاص.
مقترحات وحلول:

    وعـن احللـول املقترحـة مـن أجـل تطويـر قطـاع 
التدريـب يف الفتـرة املقبلـة، يقـول اخلليـدي: إنهـم كانـوا 
يأملـون مـن املنظمـات الداعمـة أن تولـي اهتماًمـا بقطاع 
التعليـم الفنـي واملهنـي، ولكـن دورهـا اقتصـر علـى عقـد 
اجتماعـات بـا فائـدة«. وأضـاف: وجدنـا أن توجـه هـذه 
املنظمـات ال ينصـب علـى موضوع التعليم سـوأ أكان فنّيًا 
برامـج  نحـو  يتجـه  واهتمامهـا  توجههـا  وأن  غيـره،   أم 
اإلغاثـة ألنهـم يرونهـا أولويـة يف الفتـرة الراهنـة بسـبب 

مـا خلفـه الصـراع يف البلـد.
     وعلـى الصعيـد الرسـمي متنـى اخلليـدي أن 
يخصـص جـزء مـن واردات املعاهـد الفنيـة إلداراتهـا أو 
علـى األقـل منحهـم صاحية توريد مـا يصنعوه وبيعه يف 
السـوق؛ ألن ذلـك سـيخلق مـردوًدا لكـن القانـون املالـي 

حجـز هـذا املـردود وجعلـه تابًعـا لـوزارة املاليـة.
تـورد  خاصـة  معاهـد  لدينـا  اآلن  موضًحـا:       
مبالـغ غيـر عاديـة يف الشـهر الواحـد يكون اإليـراد مئات 
املايـن مـن رسـوم وتراخيـص وغيـره. هـذه فقـط إذا 

نظمـت وصرفـت لصالـح التعليـم الفنـي والتدريب املهني 
سـتكون كفيلـة بإحـداث تطـور نوعـي يف مخرجـات هـذه 
علـى  املالـي  للقانـون  وفًقـا  مجبـرون  ولكنهـم  املعاهـد، 
إعادتهـا لـوزارة املاليـة، ومـن املفتـرض أن يرجـع للمعهـد 
املـواد  لتوفيـر  األقـل  علـى  اإليـرادات  هـذه  مـن  جـزء 

للـكادر نفسـه. التدريبيـة أو تصـرف حوافـز 
     أمـا عيـدروس القباطـي )مديـر عـام اإلعـام 
الفنـي واملهنـي يف  التعليـم  العامـة يف وزارة  والعاقـات 
عدن( فيؤكد أن الوزارة أسـهمت عبر مؤسسـات التعليم 
القصيـرة  الـدورات  وعبـر  اخملتلفـة  املهنـي  والتدريـب 
اخملتلفـة واملوجهـة لتغطيـة احتياجـات سـوق العمـل بـكل 
التخصصـات وتزويـد املتدربـن باملعـارف الكافيـة حتـى 

ينخرطـون يف سـوق العمـل.
ومسـاعدة  التنسـيق  طريـق  عـن  إنـه  ويقـول:      
املتدربـون  د  يُـزوَّ الفنـي  التعليـم  ملؤسسـات  املنظمـات 
ميكنهـم  للعمـل  ومـواد  بـأدوات  القصيـرة  الـدورات  يف 
االسـتفادة منهـا يف سـوق العمـل، إال أنـه يتحـدث بأسـف 
داخـل  العمـل  سـوق  قطـاع  مـن  دعـم  أي  غيـاب  عـن 
الـوزارة، »لألسـف قطـاع سـوق العمـل لدينـا ال يقـدم أيَّ 
الـدورات  املنظمـات عـن طريـق  مـا تقدمـه  دعـم سـوى 

القصيـرة«.
أثـرت سـلًبا  إلـى أن سـنوات الصـراع      ويشـير 
يف مؤسسـات التعليـم اخملتلفـة حيـث تعرضـت بعضهـا 
لاقتحـام وسـرقة محتوياتهـا ونهبهـا ممـا جعلهـا خـارج 

التعليمـي. دورهـا  ألداء  اجلاهزيـة 
والصعوبـات  املشـكات  أبـرز  عـن  ويتحـدث      
واملهنـي  الفنـي  التعليـم  وزارة  يف  العمـل  تواجـه  التـي 
املتضـررة  املعاهـد  تأهيـل  إعـادة  يف  ويحددهـا  بعـدن 
مـن الصـراع وجتهيزهـا، واحلاجـة إلـى رفدهـا بالكـوادر 
بلغـوا  والكفـاءات  اخلبـرات  مـن  الكثيـر  ألن  املؤهلـة؛ 
كـوادر  إلـى  احلاجـة  وكذلـك  بالتقاعـد،  األجلـن  أحـد 
وعمـال  كاحلراسـات  واملسـاعدة  اإلداريـة  اجلوانـب  يف 

اخلدمـات.
    وحسـب ما ذكر القباطي فإن املشـكات امتدت 
إلـى إغـاق كثيـر مـن التخصصات يف الهيئـات التعليمية 
والتدريبيـة واإلداريـة إلـى جانـب عـدم حصـول املوظفـن 

علـى مسـتحقاتهم املاليـة لسـنوات، كمـا أن عـدم حتديث 
القوائـم املاليـة وارتفـاع الكلفـة املالية للمواد املسـتخدمة 
يف التدريـب جتعـل مـن الصعوبـة شـراءها، ذلـك أن هـذه 
القدميـة،  باألسـعار  املاليـة  القوائـم  يف  تـزال  ال  املـواد 
يـكاد يكـون  التدريـب والتأهيـل  القـول إن  ولهـذا ميكـن 

منعدًما.
     أمـا بخصـوص املقترحـات الازمـة لتجاوز هذا 
الوضـع وحتسـن أداء التعليـم الفنـي واملهنـي يـرى مديـر 
أن  يتطلـب  األمـر  أن  العامـة  والعاقـات  اإلعـام  عـام 
تتوجه احلكومة لاسـتفادة من املنظمات املانحة إلعادة 
ـر مـن مبانـي وجتهيـزات  تشـغل مـا ُرممِّ وجتهيـز مـا ُدمِّ
مزايـا  املهنـي  والتدريـب  الفنـي  التعليـم  منتسـبي  ومنـح 
ماليـة خاصـة لهـذا النـوع مـن التعليـم لتشـجيع منتسـبيه 

وتطويـر قدراتهـم.
    هكـذا ويظـل قطـاع التدريـب الفنـي واملهنـي مـن 
أهـم قطاعـات الدولـة التـي باإلمكان اسـتغالها ودعمها 
للمشـكات  حلـول  وإليجـاد  التنميـة،  بعجلـة  للدفـع 
االقتصاديـة التـي تعانيهـا العديـد مـن األسـر اليمنيـة.

التعليم الفني والتدريب املهني املورد املهدور

الصراع أوقف تنفيذ خطة كانت تهدف إلى رفع نسبة االلتحاق بالتعليم الفني إلى 15%

سعيد اخلليدي الوكيل املساعد لوزارة سعيد اخلليدي الوكيل املساعد لوزارة 
التعليم الفني لقطاع املعايير واجلودةالتعليم الفني لقطاع املعايير واجلودة

سنوات الصراع أثرت سلبًا 
على مؤسسات التعليم 

اخملتلفة

كل  على  بظالله  الصراع  ألقى      
قطاع  أن  إال  اليمن  يف  القطاعات 
أكثر  يكون  رمبا  الفني  التعليم 
قطاعات التعليم تضرًرا، سواء أكان 
من جهة الدمار الذي حلق مبنشآت 
التعليم ونهب جتهيزاتها أم من جهة 
امللتحقني  عدد  يف  الكبير  التراجع 
أدى  كما  واإلناث.  الذكور  من  به 
تسرب  إلى  الرواتب  صرف  توقف 
التعليمية  الكوادر  أعداد كبيرة من 
للدخل،  أخرى  مصادر  عن  والبحث 
االنقسام  املشكلة  عمق  من  وزاد 
لهذا  اإلداري  اإلطار  يف  احلاصل 
االقتصادي  واالنهيار  القطاع 

وتوقف خطط التنمية.
عيدروس القباطيعيدروس القباطي

 مدير عام االعالم والعالقات العامة  مدير عام االعالم والعالقات العامة 
يف وزارة التعليم الفني واملهني يف عدنيف وزارة التعليم الفني واملهني يف عدن

علياء محمد
صوت األمل 

والتقنيـة يف  الفنيـة  املعاهـد  الكثيـر مـن خريجـي  يبحـث      
اليمـن عـن أفـكار ملشـاريع صغيـرة تقودهـم إلـى النجـاح بنـاء علـى 
منهـم  الكثيـر  يواجـه  قـد  ولكـن  بهـا،  التحقـوا  التـي  التخصصـات 
املنشـود،  احللـم  أمـام حتقيقهـم  عائًقـا  تقـف  حتديـات وصعوبـات 
فمنهـم مـن يستسـلم مـع أول حتـدٍّ وبعضهـم يكسـر حاجـز التحـدي 

الهـدف. إلـى حتقيـق  ليصـل  ويحطمـه 
    بطـل قصـة النجـاح هـذه الشـاب فيصـل هـزاع البالـغ مـن 
العمـر 25سـنة مـن محافظـة صنعـاء، خريـج معهـد التعليـم الفنـي 

والتدريـب املهنـي للعـام   2018م، تخصـص مسـاحة وطرقـات.
     قـاده  شـغفه وإصـراره يف احليـاة إلـى تلقـي التعليـم الفنـي 
فرصـة  لتحقيـق  الوحيـد  السـبيل  هـو  هـذا  بـأن  مؤمًنـا  والتقنـي، 
عمـل مسـتمرة ودائمـة يف ظـل أوضـاع صعبـة قلمـا  يجـد الشـباب 

اجلامعـي فرصـة للعمـل فيهـا.

انصدم بواقع صعب 
الفنـي  املعهـد  الدراسـة يف  فيصـل  بـدأ  وحـب  وبشـغف       

والتقنـي، وعنـد تخرجـه انصـدم بواقـع مختلـف عمـا كان يتوقعـه 
أو  بـاهلل،  واثقـة  بخطـى  االنطـاق  إمـا  خياريـن  أمـام  وأصبـح 

للواقـع.  االستسـام 
يقـول الشـاب فيصـل لــ "صـوت األمـل": إنـه واجـه عـدًدا كبيـًرا 
وانصـدم  املعهـد،  مـن  تخرجـه  بعـد  والتحديـات  الصعوبـات  مـن 
واألجهـزة  املعـدات  إن  إذ  العمـل،  سـوق  يف  وجـده  الـذي  بالواقـع 
احلديثـة يف السـوق ليسـت كالتـي درسـها وتـدرَّب عليهـا يف منهـج 

املعهـد. داخـل  التدريـب  وورش 
ويصـف هـزاع البـون الشاسـع بـن مـا تعلمـه ومـا يحتـاج إليـه 
سـوق العمـل، فيقـول: "عنـد خروجـي إلـى الواقـع العملـي لـم أكـن 
كانـت موجـودة يف  التـي  املعـدات احلديثـة  أسـتخدم  كيـف  أعـرف 
شـركات املقـاوالت اخلاصـة باملسـاحات والطـرق، ألننـا لـم نتطـرق 
تلبـي متطلبـات  التـي ال  الدراسـية والتطبيقيـة  إليهـا يف مناهجنـا 
سـوق العمـل، كمـا انصدمـت مـن ثمـن تلـك األجهـزة عنـد محاولـة 
شـرائها وامتاكهـا حملاولـة البـدء مبشـروعي اخلـاص، فهـي باهظـة 
الثمـن، وعلـى الرغـم مـن ذلـك ظلـت محاولـة البحـث عـن فرصـة 

عمـل ومصـدر للدخـل مسـتمرة".
    لـم ييـأس الشـاب فيصـل هـزاع مـن الصعوبـات التي واجهها 
بدايـة انطاقـه لسـوق العمـل، فبحـث عـن وظيفة يف أكثر من شـركة 

متعلقة بالطرق واملسـاحات.

كسر احلاجز 
ويشـرح فيصـل كيـف أنـه سـعى جاهـًدا ليحصـل علـى عمـل بعـد 
تخرجـه، فيقـول: "كالعـادة لـم أجـد عمـلًا يف أي شـركة تقدمـت إليهـا، 
بسـبب طلباتهـم التعجيزيـة التـي ال تقـدر حاجـة اخلريـج الـذي يبحـث 
الشـركات  مـن  فكثيـر  مسـتقبله،  وبنـاء  واإلبـداع  للعمـل  فرصـة  عـن 
تطلـب شـهادة خبـرة أو معرفـة مـن قبـل مقـاول معـروف، أو واسـطة 
لهـا حظـوة عنـد صاحـب العمـل، حينها قررت أن أدخل عالم املشـاريع 

الصغيـرة اخلاصـة ولكـن بتخصـص آخـر".
باإلحبـاط  بعـد أن شـعر  هنـا كسـر فيصـل حاجـز االستسـام 
والفـراغ بعـد تخرجـه، فقـرر أن يـدرس مجـالًا آخـر، واختـار دراسـة 
صيانـة الهواتـف وبرمجتهـا يف املعهـد العـام لاتصـاالت، وسـاعده يف 
ذلـك والـده وإخوانـه ليفتـح محلـه اخلـاص، وبـدأ بتأسـيس مشـروعه 

اخلـاص بفتـح محـل لبيـع الهواتـف احملمولـة وبرمجتهـا وصيانتهـا.
وبعـد أكثـر مـن عـام وسـبعة أشـهر أصبـح هـزاع يعمـل يف محلـه 
بجهـد كبيـر، ويتطـور تطـوًرا واضًحـا لدرجـة أنـه اسـتعان بعامـل آخـر 

ليسـاعده يف تنميـة املشـروع الـذي أصبـح ذا سـمعة طيبـة.
التخصصـات  الذيـن تخرجـوا يف  الشـباب  إلـى  وأسـدى فيصـل 
الفنيـة واملهنيـة والتقنيـة النصـح بفتـح مشـاريع جديـدة، ومواجهـة كل 
الصعوبات والتحديات والعقبات التي سوف تواجههم، ورأى أن عليهم 

أن يتمتعـوا بـاإلرادة القويـة والعزميـة اجلبـارة جملابهـة كل الظـروف.

فيصل هزاع شاب يكسر صدمة الواقع
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حنني الوحش
صوت األمل

 ويضيـف عصـام: “وزارة التعليـم الفنـي لم 
تأخـذ نصيبهـا مـن االهتمام مثـل بقية الوزارات 
يف املنظومـة التعليميـة علـى الرغـم من األهمية 
الكبيـرة التـي يحظـى بهـا التعليـم الفنـي، إذ يعدُّ 
ديناميـكا يتحـرك علـى وفـق احتياجـات سـوق 
العمـل، فـا يوجـد إعمـار وال تنميـة مسـتدامة 
بالـكادر  يسـمى  مـا  أو  الطاقـم  هـذا  دون  مـن 

الوسـط”.

   وقـد بـنَّ أن إقبـال الطـاب علـى التعليم 
فلـم  كثيـًرا   تراجـع  الفتـرة األخيـرة  املهنـى يف 
عصـام  الدكتـور  ويـرى  املـراد،  باملسـتوى  يكـن 
أن السـبب  يف ذلـك هـو عـدم وجـود محفـزات 
للطـاب يف جانـب سـوق العمـل، إضافـة إلى أن 
سـوق العمـل ضعيـف وغيـر مبنـي علـى أسـس 

صحيحـة.
الدكتـور  أوضـح  التعليمـي  الـكادر  وحـول 
عصـام أن الـكادر نوعـيٌّ وال توجـد بدائل للكادر 
بسـبب  األصلـي  للـكادر  تدريبيـة  عمليـات  أو 
التـي  الصعوبـات  وهـذا ضمـن  املـادي،  العجـز 
يواجههـا التعليـم الفنـي واملهني. وأضـاف قائلًا: 
»لألسـف ال توجـد حلـول للتحديـات التـي منـر 
بهـا؛ بسـبب الوضـع العـام الـذي متر بـه البلد”.
عـام  )مديـر  املقطـري  فـؤاد  جانبـه  مـن 
الفنـي  التعليـم  وزارة  يف  البشـرية  املـوارد 
الـكادر  إن  يقـول:  عـدن(  املهنـي-  والتدريـب 
 ،80% علـى  نسـبته  تزيـد  اليمـن  التعليمـي يف 
حكومّيًـا  معهـًدا   89 العاملـة   املعاهـد  وعـدد 
املعاهـد  عـن  أمـا  2015م،  العـام  بدايـة  إلـى 
اليـوم فعـدد املعاهـد املتضـررة من الصـراع كلّيًا 
وجزئّيًـا نحـو  68معهـًدا منهـا  24معهـًدا خـرج 

كلّيًـا. اخلدمـة  عـن 
ويوضـح املقطـري أن العجـز ليـس مرتبًطـا 
باملبانـي فقـط، بـل هنـاك عجـز يف الـكادر يف 
الكثيـر مـن التخصصات الهندسـية وامليكانيكية 
وانقطـاع  النـزوح  بسـبب  %70؛  إلـى  يصـل 

املناطـق. بعـض  املرتبـات يف 
أن  املقطـري  يؤكـد  الصعوبـات  إطـار  ويف 

مـن أبـرز الصعوبـات التـي تواجـه وزارة التعليـم 
املوازنـات  انقطـاع  املهنـي  والتدريـب  الفنـي 
اخلـام-  املـواد  نفقـات   - بالتدريـب  اخلاصـة 
وانقطاع موازنة األقسـام الداخلية التي تتسـبب 
يف قلـة إقبـال الطـاب، وعـدم اسـتقرار العملـة 
التدريسـية  الكـوادر  هجـرة  يف  تسـببت  التـي 
املدربـة وجلـوء الكثيـر مـن املعلمـن إلـى القطاع 

اخلـاص.
 ويـرى املقطـري أنـه ليـس يف اإلمـكان أن 
تتوفـر  مالـم  حقيقيـة  معاجلـات  هنـاك  تكـون 
يف  املوجـود  العجـز  لتغطيـة  كافيـة  موازنـات 
صنـدوق  دور  تفعيـل  إلـى  باإلضافـة  الـوزارة، 
التعليـم  مؤسسـات  دعـم  يف  املهـارات  تنميـة 
الفنـي واملهنـي، وتفعيـل دور اجملتمـع احمللـي يف 
الدعـم والرقابـة علـى مؤسسـات التعليم الفني.
د أشـرف البسيسـي  ويف السـياق ذاتـه شـدَّ
)مديـر عـام شـؤون مجالـس التعليـم الفنـي يف 
وزارة التعليـم الفنـي والتدريـب املهنـي – عـدن( 
علـى أهميـة إعـادة تأهيـل اجمللـس االستشـاري 
ومواكبـة  الفنـي  التعليـم  حالـة  لدراسـة  العـام 
عبـر  التعليمـي  الـكادر  تأهيـل  مـع  التطـور، 
تواكـب  جديـدة  أقسـام  وفتـح  التطـور  دراسـة 
التطـور، ودراسـة االحتياجـات اخلاصـة. هـذا 
ولـن  يحـدث،  لـن  »وهـذا  قائـلًا:  وتابـع 
يتطـور التعليـم الفنـي إال عبـر االهتمـام بـه ألنـه 
املشـارك األكبر يف عملية التنمية، والتوجه إلى 
توفيـر احتياجاتـه واعتمـاد موازنتـه التشـغيلية 
للتخلـص مـن العجـز احلاصـل يف جانـب توفيـر 

العاملـة”. والكـوادر  اخلدمـات 

رؤى دولية
ملنظمـة  كان  الدوليـة  التدخـات  وحـول    
إطـار  وضـع  طريـق  عـن  دور  الدوليـة  العمـل 
اسـتراتيجي للتعليـم الفنـي واملهنـي سـيبدأ مـن 

2023م. العـام  إلـى  2021م  العـام 
  وأوضحـت االسـتراتيجية التـي وضعتهـا 
مـن  جملـة  ثمـة  أن  الدوليـة  العمـل  منظمـة 
الفنـي  التعليـم  قطـاع  تطـور  تعيـق  التحديـات 
التعليـم  رؤيـة  أبرزهـا  ومـن  املهنـي،  والتدريـب 
الفنـي واملهنـي الـذي وصفتـه بأنـه يفتقـر إلـى 
بـن  التنسـيق  ضعـف  وإلـى  املوحـدة  الرؤيـة 

واخلـاص. العـام  والقطاعـن  احملافظـات 
هنـاك  أن  تبـنَّ  ذاتهـا  االسـتراتيجية  ويف 
كليـات  لـدى  املناهـج  حتديـث  يف  قصـوًرا 
منـذ  للتحديـث  تخضـع  لـم  فاملناهـج  اجملتمـع، 
إلـى أن أنظمـة ضمـان  2012م، إضافـة  العـام 
اجلـودة التـزال غيـر كافيـة لتقييـم جـودة تقـدمي 
اخلدمـة التعليميـة، وغيرهـا من التحديات التي 

واملهنـي. الفنـي  التعليـم  أمـام  تعـدُّ عائًقـا 

من منظور الكادر التعليمي
التقنـي  املعهـد  )مـدرس يف  علـي  محمـد   
يقـول:  عـدن(   – الفنـي  التعليـم  لـوزارة  التابـع 
الـكادر  نحـن  لنـا  ملحـوظ  إهمـال  »هنـاك 
األقسـام  تعـدُّ  الفنيـة.  املعاهـد  يف  التعليمـي 
نوًعـا  مكلفـة  دراسـية  أقسـاًما  واملهنيـة  الفنيـة 
لتواكـب  متواصـل  حتديـث  إلـى  وحتتـاج  مـا، 

اخلارجـي«. والعالـم  التكنولوجيـا 

علـى  القائـم  اإلهمـال  حديثـه:  وأكمـل 
الـوزارة والـكادر التعليمـي واخلدمـات املقدمـة 
عمـل  احلالـي  الوضـع  ولكـن  بجديـد،  ليـس 
علـى تفاقـم املشـكلة وزاد مـن سـوئها فالتغييـر 
املسـتمر ألسـعار العملـة، وعـدم توفـر ميزانيات 
تشـغيلية وتدريبيـة، وافتقـار املعاهد إلى أبسـط 
اخلدمـات الدراسـية تسـببت يف ضعـف إقبـال 
باإلضافـة  املعاهـد،  بهـذه  والتحاقهـم  الطـاب 
املعاهـد  مـن  املعلمـن  مـن  الكثيـر  خـروج  إلـى 
لهـم  وتوفـر  تعيلهـم  أخـرى  بأعمـال  وااللتحـاق 

للعيـش. دخـل  مصـدر 
املعهـد  يف  )معلـم  أحمـد  عبـداهلل  أمـا 
التجـاري التابـع لـوزارة التعليـم الفنـي – عـدن( 
كثيـرة،  تعليميـة  صعوبـات  هنـاك  إن  يقـول: 
وهنـاك تراجًعـا ملحوًظـا للطـاب ففـي السـابق 
الطـاب  عـدد  وصـل  2015م،  العـام  قبـل 
أمـا يف  الواحـد،  املعهـد  1000طالـٍب يف  إلـى  
إلـى  الوقـت الراهـن فـا يصـل عـدد الطـاب 
أسـباب عديـدة  إلـى  يعـود  وهـذا  100 طالـٍب، 
كغـاء األسـعار، وعـدم توفـر اخلدمـات واملـواد 
مـن  الطـاب  متكـن  التـي  العمليـة  التدريبيـة 

العملـي. التطبيـق 
  مؤكـًدا أن هنـاك عجـًزا حتـى يف توفيـر 
املعلمـن، فقد تسـبب الصـراع القائم واألوضاع 
توفـر  عـدم  إلـى  األخيـرة  الفتـرة  يف  الدائـرة 
متطلبـات املعلمـن وحقوقهـم التعليميـة،  األمـر 
الـذي دفـع بعضهـم إلـى النـزوح والهجـرة ودفـع 
بعضهـم اآلخـر إلـى االلتحاق بالقطـاع اخلاص؛ 
ممـا تسـبب يف عجـز لـدى اجلانـب احلكومـي.

علياء محمد
صوت األمل

شـهدت فتـرة السـبعينيات والثمانينيـات منـًوا 
والتقنـي  املهنـي  والتدريـب  التعليـم  ملعاهـد  جيـًدا 
معهـًدا    47 افتتـح  حيـث  اليمـن،  يف  ومراكزهـا 
ومركـًزا علـى مسـتويات مختلفـة خال تلـك الفترة. 

للمعلومـات.  الوطنـي  للمركـز  وفًقـا  وذلـك 
 وظـل هـذا القطـاع أحد احملاور املهمة للتنمية 
االقتصاديـة والتنمويـة واالجتماعيـة،  وفتـح أبوابـه 
يحـَظ  لـم  لكنـه  اليمنـي،  الشـباب  مـن  عـدٍد  أمـام 
ينالهـا؛  أن  يجـب  التـي  واملكانـة  الكبيـرة  باألهميـة 
ألسـباب عديـدة سـيذكرها لنـا بعـض العاملـن يف 

هـذا القطـاع.
محمـد عبـد الرحمـن )مـدرب يف أحـد املعاهد 
الفنيـة( يقـول: إن مـن أبـرز أسـباب عـدم االهتمـام 
الوعـي،  قلـة  املهنـي  والتدريـب  الفنـي  بالتعليـم 
وارتبـاط فكـرة االلتحـاق بالتعليـم املهنـي والتقنـي 

ال  املهـن  هـذه  وأن  دراسـّيًا،  الفاشـلن  بالطـاب 
ـن الدخـل املـادي املطلـوب، وال ترقـى باملسـتوى  تؤمِّ

االجتماعـي.
سـبق  ملـا  باإلضافـة  عبدالرحمـن:  ويضيـف 
هنـاك عوامـل متعـددة أهمها: غيـاب الدور التربوي 
والتوجيـه  اإلرشـاد  يف  كبيـًرا  دوًرا  يـؤدي  الـذي 
بأهميـة القطـاع املهنـي،  وضعـف ارتبـاط مناهـج 
لسـوق  العملـي  بالواقـع  والتقنـي  املهنـي  التعليـم 
التعليميـة  اخملرجـات  ماءمـة  وعـدم  العمـل، 
حسـب  واملتغيـرة  امللحـة  العمـل  سـوق  ملتطلبـات 
أوضـاع البلـد، ومـن ثـمَّ يصبـح الطالـب غيـر قـادٍر 

السـوق. متطلبـات  مـع  االنسـجام   علـى 

التعليم الفني والتقني خبرة علمية وعملية 
معـن جبـر   30(عاًمـا أحـد الطاب امللتحقن 
باملعهـد التقنـي الصناعـي( يقـول: إن التعليـم الفنـي 
واملهني زاد من معرفته  العلمية، وأسـهم يف تأهيله 
إلـى  سـوق العمـل وفًقـا ملتطلبـات السـوق املطلوبـة، 
عـن  الكافيـة  اخلبـرة   املهنـي   بالتعليـم  واكتسـب 

النظريـة،  والـدروس  العمليـة  التطبيقـات  طريـق 
ويقـدر هـذه االسـتفادة  بنسـبة 70%. 

 معـن جبـر يشـجع الكثيـر مـن الطـاب علـى 
االلتحـاق مبثـل هـذه املعاهد، ألن الفائدة منها تعود 
علـى الطالـب فيحـرز بسـببها مهنـة حـرة يسـتطيع 
عـن طريقهـا فتـح مشـروعه اخلـاص الـذي يتحـدى 

بـه الواقـع .
أحـد  22عاًمـا   ( معـن  احلافـظ  عبـد  ويـرى 
يـؤدي  الفنـي  التعليـم  أن  املهنيـة(  املعاهـد  طـاب 
دوًرا كبيـًرا يف  سـرعة االنخـراط يف سـوق العمـل، 
سـنوات  بعـد  ذلـك  إلـى  الوصـول  علـى   والقـدرة 
قصيـرة مـن الدراسـة مـن دون احلاجـة إلـى الوقـت 
الطويـل لتحقيـق ذلـك، وهـذا مـا مييـز املعاهـد عـن 

اجلامعـات.
ومضـى عبـد احلافـظ  يف كامـه، فقـال: إن 
واملعاهـد  اجلامعـات  بـن  جوهرّيًـا  فرًقـا  هنـاك 
التقنيـة واملهنيـة، فاجلامعـات  تعتمـد علـى اجلانـب 
مـا  بعكـس  العملـي  اجلانـب  مـن  أكثـر  النظـري، 
بالتطبيقـات  تهتـم  التـي  التقنيـة  املعاهـد  تقدمـه 

.  80% بنسـبة  العمليـة  
يقـول:  )طالـب(  املطـري  وليـد  جانبـه  مـن    
واملهنيـة،  الفنيـة  دراسـتي  مـن  الكثيـر  »تعلمـت 
تعلمـت فيـه عـدًدا  النجـارة،  فأنـا أدرس يف قسـم 
مـن املفاهيـم التـي كانـت غائبـة عنـي مثـل: ترابـط 
األخشـاب وكيفيـة فـك األثاث املصنوع من اخلشـب 

التقطيـع  كيفيـة  معرفـة  إلـى  باإلضافـة  وتركيبـه، 
والتسـمير والـرش والطاء وصناعـة األثاث املنزلي 

ة.  واألَِسـرَّ الدواليـب  الكراسـي  مثـل: 
طـاب  مـن  الكثيـر  هنـاك  أن  املطـري  ويـرى 
يجـدون  قـد  األخـرى  والتخصصـات  اجلامعـات 
صعوبـة يف االنخـراط يف العمـل بسـرعة لقلة وجود 

الفنية  التخصصات  فهم  ومحدودية  القاصرة  النظرة    
التعليمية  العملية  سير  يف  سلًبا  أثرت  واستيعابها  واملهنية 

والتأهيلية للطالب.
لدى  والصعوبات  املشكالت  زادت  األخيرة  الفترة  “يف 
أتينا  إذا  ولكننا  به،  االهتمام  وقلَّ  واملهني،  الفني  التعليم 
الصراع  فترة  تخص  ال  الصعوبات  فهذه  األمر  واقع  إلى 
وحدها، بل هي تراكمات لم ُتوضع لها حلوٌل فورية«. هذا 
التعليم  وزارة  يف  )مستشار  عبده  عصام  الدكتور  أكده  ما 

العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب املهني(.

التعليم الفني واملهني نقص يف الكادر واخلدمات

حتديات لالنتقال من مرحلة الطوارئ إلى التعايف

معاهد التعليم الفني والتدريب   املهنـي خبـرة عمليــة وتعليميــة

مشاكل التعليم الفني ال 
تخص فترة الصراع وحدها 
بل هي تراكمات لم توضع 

لها حلول فورية
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فـرص العمـل خصوًصـا يف ظـل األوضـاع اجلاريـة، 
إيجـاد  فيسـتطيعون  التقنيـة  املعاهـد  خريجـو  أمـا 
للعمـل بشـكل أسـرع؛ نظـًرا حلاجـة سـوق  فرصـة 

العمـل إلـى التخصصـات التـي تـدرس لهـم.

عائد مادي 
يقـول حسـن طـه: »إن التعليـم الفنـي والتقنـي 
وسـيلة للحصـول علـى عائـد مـادي دائـم،  فهو قائم 
علـى عـدد مـن املهـن واحلـرف التـي تلبـي متطلبـات 
السـوق ليس هذا فحسـب، بل نسـتطيع عن طريقة 
مـع  تتناسـب  التـي  اخلاصـة  مشـاريعنا  تأسـيس 
التخصـص، وهـذا سـيعمل نقلة نوعية يف االقتصاد 

ونهـوض البلـد”.
مضيًفا، نسـتطيع كذلك العمل وقت الدراسـة، 
تعلمنـاه؛  مـا  لتطبيـق  ملحـة  ضـرورة  الشـي  وهـذا 

األمـر الـذي يجعلنـا أكثـر ارتباًطـا بسـوق العمـل.
ويـرى طـه أن التعليـم الفنـي والتدريـب املهنـي 
والبطالـة،  الفقـر  مكافحـة  يف  كبيـًرا  دوًرا  يـؤدي 
عمليـة  ويسـهم يف  الفـرد  دخـل  مسـتوى  وحتسـن 

االسـتقرار االجتماعـي عـن طريـق اسـتيعاب فئـات 
قدراتهـا  تنميـة  علـى  والعمـل  جميعهـا،  اجملتمـع 
وإعطائهـا فرًصـا للعمـل تقلـل مـن انتشـار ظاهرتـي 

والبطالـة. الفقـر 

احتياجات التعليم الفني واملهني 
يشـير محمـد القاضـي )مديـر وحـدة ضمـان 
اجلـودة يف املعهـد التقنـي الصناعـي( إلـى أن أهـم 
التحديـات التـي تواجـه املعاهـد التعليميـة والفنيـة 
يف اليمـن هـي ضعـف النفقـات التشـغيلية، وعـدم 
العمليـة  بالتطبيقـات  املتعلقـة  اخلـام  املـواد  توفيـر 

واملهنيـة. الفنيـة  للتخصصـات 
وقـال أيًضـا: “إن هـذه التحديـات وأكثـر تعـدُّ 
سـبًبا رئيًسـا لعرقلـة سـير التعليـم الفنـي واملهنـي، 
مـن  االسـتفادة  الطالـب  يسـتطيع  ال  فبسـببها 
أن  كمـا  مثلـى،  اسـتفادة  واملهنيـة  الفنيـة  املعـارف 
هنـاك ورًشـا لتطبيـق  تلـك املعـارف ولكـن املعـدات 
ا، وتعـود إلـى السـبعينيات ولـم  واآلالت قدميـة جـدً

تواكـب مـا وصـل إليـه العالـم مـن تطـور.

قسـم  )رئيـس  املعمـري  محمـد  أحمـد  ويؤكـد 
ميكانيـك اإلنتـاج يف املعهـد التقنـي الصناعـي( أن 
للتخصـص  وتطبيـق  تدريـب  إلـى  يحتـاج  الطالـب 
الـذي يختـاره بحيـث يكـون التدريـب ضمـن املعاييـر 
احلديثـة حتـى يسـتطيع  اخلـروج إلـى سـوق العمل.
مشـيًرا إلـى أن الطـاب بحاجـة إلـى دراسـة 
الرئيسـة  املتطلبـات  مـن  اللغـة اإلجنليزيـة؛ ألنهـا  
فهـي  املناهـج  عـن  أمـا  الفحـص،  أجهـزة  لقـراءة 
متوفـرة، وهنـا تأتـي خبـرة املـدرب يف إعـداد منهـج 
مناسـب للطـاب  يلخـص كل مـا يحتـاج إليـه وفًقـا 
الحتياجـات سـوق العمـل، فالعائـق األول هـو ِقـَدم 
اآلالت التـي يُـدرَّب عليهـا الطـاب؛ إذ ال تتطابـق 
مـع األجهـزة احلديثـة املتوفـرة حالّيًـا، وهـذا األمـر  
يصيـب عـدًدا مـن اخلريجـن بصدمة عنـد اخلروج 

إلـى سـوق العمـل.
وأردف قائـلًا: »كلمـا كان الوقـت كافًيا واألفراد 
يسـتفيد  أن  ضمنـا  مقبـولًا،  وعددهـم  قليلـن 
الطـاب  مـن املمارسـة العمليـة، أمـا إذا كان العـدد 
كبيـًرا فلـن يسـتطيع الطـاب االسـتفادة على الوجه 

املطلـوب”.
مؤكـًدا أن هنـاك دوًرا كبيـًرا يقـع علـى عاتـق 
الطالـب نفسـه، إذ يجـب عليـه أال يكتفي مبا يأخذه 
مـن املعهـد، بـل عليـه البحـث والتطويـر مـن قدراتـه 

العمليـة والتعليميـة.
يشـير محمـد القاضـي )مديـر وحـدة ضمـان 
اجلـودة يف املعهـد التقنـي الصناعـي( إلـى أن هناك 
حاجـة إلـى مدربـن مؤهلـن قادريـن علـى التكيـف 
والتعامـل مـع كّل جديـد، فالعالم اليوم متطور؛ ولذا 
فمـن الضـروري تطويـر التعليـم املهنـي والتقنـي مبـا 
يتناسـب مـع املتغيـرات اجلديـدة؛  لضمـان التجديد 

والتوافق.
مضيًفـا، أنـه يجـب التعـاون علـى نشـر الوعـي 
جتـاه أهميـة التعليـم الفنـي والتدريـب املهنـي ودوره 
الوطنـي  االقتصـاد  ورفـد  املسـتدامة  التنميـة  يف 
للبـاد، ولـن يحـدث ذلـك إال بوضـع خطـة جتعـل 
التعليـم الفنـي  والتدريـب املهنـي من األولويات التي 

تهتـم بهـا الدولـة كغيرهـا مـن القطاعـات.
مشاريع  خريجي املعاهد التقنية والفنية 

 أوضـح القاضـي لـ«صـوت األمـل« أن مشـاريع 
تتنـوع،  املهنـي  والتدريـب  الفنـي  التعليـم  خريجـي 
والتمديـدات  الكهربـاء،  يف  يعمـل  مـن  فمنهـم 
الكهربائيـة، وكهربـاء املركبـات )سـيارات(، وبعضهم 
اآلخـر يعمـل يف السـمكرة والدهـان، باإلضافـة إلـى 
فتـح عـدد من ورش ميكانيكا اخلراطة والتمديدات 
الصحيـة واللحـام، والغالبيـة العظمـى يلجـُؤون إلـى 
فتح مشـاريع  ورش جنارة األثاث وحدادة األملنيوم.
ويتابع القاضي: خريجو  قسـم الثانوية املهنية 
بعـد شـهادة الصـف التاسـع  يعملـون يف املشـاريع  
التـي تختـص بإلكترونيـات  التحكـم الصناعـي، أمـا 
خريجـو الدبلـوم التقنـي فيعملـون يف مجال الطرق، 

واإلنشـاءات، وبرمجيـات احلاسـوب.
املهنـي   والتدريـب  الفنـي   التعليـم  أن  مفيـًدا 
متنـوع ومجاالتـه كثيـرة،  كحـرف النجـارة والطباعة 
التخصصـات  العديـد مـن  إلـى  والبنـاء، باإلضافـة 
فيهـا  تتعـد  التـي  والهندسـية،  والقانونيـة  الطبيـة، 
اخليـارات، وتسـهل علـى الطالـب اختيـار املشـروع 

املناسـب واملطابـق ملـا درسـه يف املعهـد.  

معاهد التعليم الفني والتدريب   املهنـي خبـرة عمليــة وتعليميــة

قطاع التعليم الفني والتدريب املهني بحاجة إلى ثورة منهجية
رجاء مكرد
صوت األمل

مسـيرة التعليـم الفنـي والتدريـب املهنـي تبـدأ 
فالتعليـم  الدراسـية،  للمناهـج  اجلّيـد  باإلعـداد 
املنهـج  بتحديـث  واالعتنـاء  والتطبيـق  اجلّيـد 
املعلوماتيـة،  الثـورة  التغيـرات يف  مواكبـة  يضمـن 

العمـل. سـوق  مـع  ويتناسـب 
   يف اليمـن منـذ العـام 2013م وإلـى العـام 
2021م لـم تتمكـن وزارة التعليـم الفنـي والتدريـب 
املهنـي مـن حتديث املناهج وتطويرها، على الرغم 
خطـط  وإعـداد  جديـدة  تخصصـات  افتتـاح  مـن 
تطويريـه، ولـم يتبـَق سـوى مرحلـة التنفيـذ. وفًقـا 
والتدريـب  الفنـي  التعليـم  وزارة  رفيـع يف  ملصـدر 

ـل عـدم ذكـر اسـمه(. املهنـي )فضَّ
ثـم قـال: »إن هـذه اخلطـط مرهونـة بتوفيـر 
الـوزارة  قامـت  وقـد  اخلطـة،  بحسـب  امليزانيـة 
بإعـداد مناهـج وكتـب خـال السـنوات املاضيـة، 
ميزانيـة  لهـا  توضـع  لـم  لألسـف-   – ولكـن 

الـوزارة«. مسـاعدة  ونأمـل  للطباعـة، 
مؤكـًدا أن لـدى الوزارة الكثير من التجهيزات 
مبختلـف  والـورش  واملعامـل  للمعاهـد  احلديثـة 
أنواعهـا، فاملعهـد اليمنـي الكـوري الـذي كان تابًعـا 
للـوزارة كان ممـولًا بقرضـن: القـرض األول مـن 
دوالر،  مايـن  عشـرة  بقيمـة  اإلسـامي  البنـك 
والثاني املشـروع الكوري وقيمة القرض 15 مليون 
دوالر، وقـد أُصـِدر قـرار لتسـليم املعهـد اليمنـي 
واالبتـكار.  للتكنولوجيـا  العليـا  للهيئـة  الكـوري 
وكانـت هـذه التجهيـزات تكفـي لتجهيـز أكثـر مـن 

15 معهـًدا مـن معاهـد التعليـم الفنـي واملهنـي.

نوعية املناهج
 يف املعهـد التقنـي - حتتفـظ صـوت األمـل 
باألسـتاذ  األمـل«  »صـوت  التقـت  املعهـد-  باسـم 

املهنـي  التعليـم  أن  أفـاد  الـذي  احلجاجـي  علـي 
عبـارة عـن دراسـة يدخلهـا الطالـب بعـد شـهادة 
التعليـم األساسـي، يَدُخـل مسـتوى مهنّيًـا يَـْدرس 
فيـه ثـاث سـنوات ويحصـل علـى شـهادة الثانويـة 
الزراعيـة. أو  التجاريـة  أو  الصناعيـة  أو  املهنيـة 

   أمـا التعليـم التقنـي فهـو عبـارة عـن دبلـوم 
مدتـه سـنتان بعـد الثانويـة املهنيـة أو الصناعية أو 

التجاريـة أو الزراعيـة أو العلميـة أو األدبيـة.
يف  التخصصـات  احلجاجـي:  وأردف 
سـيارات،  مكنيـك  نحـو  كثيـرة،  املهنـي  التعليـم 
وكهربـاء  متديـدات،  وكهربـاء  سـيارات،  وكهربـاء 
لـف، وتكييـف وتبريـد، وخراطـة معـادن، وحتكـم 
صناعـي، وبيطـرة، وخياطـة وتطريز، وسـيراميك، 
مولـدات،  وصيانـة  صحيـة،  ومتديـدات  وحلـام، 
وصيانـة درجـات نارية، وإدارة مكاتب، ومحاسـبة، 
وخراطـة معـادن، وصـب معـادن، وصياغـة ذهـب، 

وزراعـة. وفندقـة،  وكوافيـر،  وجرافكـس، 
يأتـي  املهنيـة  للتخصصـات  سـرده  وبعـد 
وهـي  التقنـي  التعليـم  تخصصـات   ذكـر  علـى 
وديكـور،  وطـرق،  ومسـاحة  وبنـاء،  عـام،  كهربـاء 
صناعـي،  وحتكـم  وتسـويق،  ومحاسـبة،  وإدارة، 
وفندقـة،  وحاسـوب،  ونيوماتيـك،  وهيدروليـك 
وصيدلـة.  طبيـب،  ومسـاعد  وموانـي،  وسـياحة، 
ويقـول بعـد ذلـك إن التخصصـات كثيـرة وتختلـف 
متطلبـات  بحسـب  أخـرى  إلـى  محافظـة  مـن 

اجلغرافيـة. املنطقـة 

آراء الطالب يف املناهج
االسـتفادة  ومـدى  الطـاب  آراء  تختلـف    
والتأثـر مـن طالـب إلـى آخـر، أسـعد عبـد احلميد 
 – سـباكة  الوطنـي  املعهـد   2003 عـام  )خريـج 
يواجـه صعوبـة يف احلصـول  متديـدات صحيـة( 
عـدم  يف  الكبيـر  العائـق  أن  ويـرى  عمـل،  علـى 
الواسـطة،  هـي  مجالـه  عمـل يف  علـى  احلصـول 

ويقـول إن التطبيـق العملـي يف املعهـد كان ممتـاًزا 
والعملـي. النظـري  بـن  يجمـع  املنهـج  وكان 

أمـا أدمي عبـد الـكايف )تقنـي كهربـاء بأحـد 
املنهـج  إن  يقـول:  2018م،  عـام  تخـرج  املعاهـد( 
نظـري وعملـي، وأنـه بعـد التخـرج واجـه صعوبـة 
يف احلصـول علـى عمـل، وإن دخوله املعهد التقني 

كان لغـرض الشـهادة فقـط.
السـبب يف صعوبـة  أن  الـكايف:  عبـد  ويـرى 
مجـال  يف  األعمـال  أن  عمـل؛  علـى  حصولـه 
إلـى  نـادرة، فقلمـا يجـد عمـارة حتتـاج  الكهربـاء 
تسـليك كهربائي.مضيًفـا، أن مـن عيـوب املناهـج 
القدميـة  األجهـزة  علـى  التطبيـق  اليـوم  العمليـة 

جديـد. أو  حديـث  كل  تواكـب  ال  التـي 
سـوق  يف  قبـولًا  التخصصـات  أكثـر  وعـن 
التخصصـات  الـكايف:  عبـد  أدمي  يقـول  العمـل، 
التـي يطلبهـا سـوق العمل وجندهـا يف معهدنا هي 
هيدروليـك )معـدات ثقيلـة( إلكترونيـات، وكهربـاء 
سـيارات، خراطـة )خـرط مكائـن(، سـباكة، ولكـن 
يظـل خريجـو الكهربـاء األقـل حًظـا يف احلصـول 

علـى عمـل؛ لعـدم وجـود كهربـاء يف اليمـن.
ج  تخـرَّ كهربـاء(  )تقنـي  القباطـي  اهلل  عبـد   
قبـل سـنتن يف معهـد ذهبـان، يجـد صعوبـات يف 
سـوق العمـل، كونـه لـم يعمـل مـن قبـل. ويف سـياق 
حديثـه عـن املنهـج يقـول: إن  املنهج نظري وعملي 
إن هنـاك حتديثـات يف  إذ  إلـى تطويـر،  ويحتـاج 
واقـع التكنولوجيـا واملعلومـات لـم تكـن موجودة يف 
كلهـا  السـوق  يف  املعـدات  أو  فاملوديـات  املنهـج، 
حديثـة، فعلـى األقـل يُفتـرض أن يطـور املنهـج كل 

خمـس سـنوات.

اخملرجات وسوق العمل
والتدريـب،  التأهيـل  إلـى  املعاهـد  حتتـاج 
وهنـاك ضـرورة قصوى لتحديث املناهج واألدوات 
فـاألدوات  التكنولوجيـا،  تواكـب  املعامـل حتـى  يف 

وترمـى.  واحـدة  ملـرة  وتسـتخدم  قدميـة 
  االهتمـام بالتعليـم الفنـي واملهنـي ضـرورة 
أم  »احلاجـة  فــ   ، الظـروف  هـذه  مثـل  ملحـة يف 
الفنـي  التعليـم  مخرجـات  سـتعد  و  اإلختـراع«، 
وفًقـا   . الوطنـي  لاقتصـاد  قويـا  رافـًدا  واملهنـي 
للدكتـور أحمـد سـعيد شـماخ اخلبيـر االقتصـادي 

الشـورى. مجلـس  وعضـو 
االعتمـاد  بـدل  أحمـد:  الدكتـور  ويضيـف   
علـى املنظمـات، البـد مـن توجيـه جزء مـن اجلهود 
لدعم مشـاريع الشـباب، كعمل معامل يف املعاهد، 
وتوفيـر فـرص عمـل الشـباب، وميكـن االسـتفادة 
التـي  فيتنـام  مثـل  املتقدمـة  الـدول  جتـارب  مـن 

شـجعت التعليـم الفنـي والتدريـب املهنـي.
   من جانبه األستاذ علي احلجاجي، يضرب 
مثـالًا علـى حـال املعامـل يف املعاهد، وعدم مواكبة 
يطبـق  الكهربـاء  مجـال  ففـي  للسـوق،  املناهـج 
الطـاب علـى مفتـاح مفـرد ومـزدوج وثاثـي، يف 
التـي  اإلضـاءة  هنـاك  العمـل  سـوق  يف  أن  حـن 
أو  الضـوء  أو  احلركـة  حسـاس  بواسـطة  تعمـل 

الصـوت.
ليـس هـذا وحـده مـا ذكـره علـي حـول التباين 
الواضح بن ما يُدرس يف املعاهد وحاجة السوق، 
ففي سـوق العمل هناك كهرباء تسـتخدم بواسـطة 
كـروت شـحن، تشـبه اجلـوال وهـذه التقنيـة غيـر 
موجـودة إطاًقـا يف املعهـد، ويضـرب مثـالًا آخـر 
يف مجـال مكنيـك السـيارات، فيقـول: السـيارات 
التـي يتـدرَّب الطـاب عليهـا مـا زالـت موديـل 70 
مبعنـى )سـتاوت قـدمي( أو )شـاص( قـدمي جـًدا، 
ال توجـد حتـى سـيارة تعمـل بالبخاخـات!! بينمـا 
سـوق العمـل بعيـد كل البُعـد عـن ذاك اإلصـدار، 
فهناك سـيارات تعمل بالكهرباء، أو الغاز. مشـيًرا 
يف  منـه  فائـدة  ال  يُـدرس  الـذي  املنهـج  أن  إلـى 
السـوق، فالسـيارات التـي يُطبَّـق عليهـا تدهـورت 

حالتهـا واختفـت.

 مردًفـا، أن مـن األمثلـة علـى عـدم مواكبـة 
املنهـج للسـوق هنـاك تخصصـات مثـل )الديكـور( 
اجلبـس  علـى  زال  مـا  فيـه  والتطبيـق  املنهـج 
الديكـور  أن  والزخرفـة فقـط، يف حـن  والنحـت 
يف السـوق أصبح ُسـُقًفا من خشـب أو ألومنيوم أو 
باسـتيك أو كادينـج وغيرهـا مـن املـواد التـي ال 
توجـد إطاًقـا يف املنهـج.  وقـال: »مـاذا نتوقـع مـن 
جيـل مـا زال يتعلـم بعقليـة جيـل انتهـى فعـلًا جيـل 
السـبعينيات والثمانينيـات، فحـال املعاهـد يحتـاج 

فعـلًا إلـى ثـورة منهجيـة«.

دور اجلهات املعنية
الفنـي  التعليـم  وزارة  دور  عـن  للحديـث 
إلـى  األمـل«  »صـوت  توجهـت  املهنـي،  والتدريـب 
ل عدم  الـوزارة والتقـت باملسـؤول اإلعامـي - فّضً
ذكـر اسـمه-  الـذي حتـدث عمـا تسـعى الـوزارة 
إلـى فعلـه، فقـال: »أمـا عـن تطويـر املناهـج فقـد 
إلعـداد  اخلطـط  مـن  العديـد  الـوزارة  وضعـت 
مناهـج محدثـة للتخصصات املوجودة يف املعاهد، 
سـوق  املطلوبـة يف  لتخصصـات  حديثـة  ومناهـج 
لتغطيـة  موازنـة  أّي  هنـاك  ليـس  ولكـن  العمـل، 
أحـدث  علـى  الـكادر  وتدريـب  املناهـج  إعـداد 

الطـاب«. إلـى  اخلبـرة  لنقـل  املناهـج 
مجتمـع  أي  يف  معـروف  هـو  »كمـا  مضيًفـا: 
الفنـي  التعليـم  فـإن  كلِّ مؤسسـاته  لهـدم  تعـرض 
واملهنـي مـن األساسـيات التـي يتَّـكأ عليهـا إلعـادة 
إعمار الوطن بشـتى اجملاالت، وشـبابنا قادٌر على 

بنـاء ميـن جديـد بأيديهـم الفتيـة«.
إنـه يف  قائـلًا:  املسـؤول اإلعامـي  وتابـع     
الفئـات  لـكل  تدريبيـة  برامـج  وضـع  اإلمـكان 
تعليميـة مختلفـة، كإضافـة  العمريـة، ومسـتويات 
ملـا تقدمـه املعاهـد مـن تعليم نظامـي، ميكن تنفيذ 
التعليـم  محـدودي  ملهـن  قصيـرة  ودورات  برامـج 
موجهـة لسـد فجـوة يف احتياجـات سـوق العمـل.
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سماح عمالق 
صوت األمل

»اإلمكانات  قاله:  ما  إلى  زكريا  ويضيف   
املتاحة للمعاهد الفنية تقل بكثير عن الدعم املقدم 
القائمة،  اجلهات  من  والعالي  اجلامعي  للتعليم 
وعدم  القطاع  بهذا  االهتمام  قلة  إلى  يعود  وهذا 
إدراك أهميته يف تنمية االقتصاد الوطني، ويتقدم 
أن  بها  يرجو  برسالة  األمل”  “صوت  عبر  زكريا 
تُخصص امليزانيات املناسبة لتأهيل املعاهد املهنية 
بأحدث  فيها  التدريبية  الورش  ودعم  والفنية، 
من  ترفع  التي  القوانن  سّن  وكذلك  اإلمكانات، 
شأن هذا القطاع وجتعل خريجيه يف مقام خريجي 

التعليم اجلامعي من حيث املكانة وغيرها«. 

احتياجات ملّحة
 قطاع التعليم الفني واملهني يف اليمن يعاني 
العديد من املشكات والعوائق التي متثلت يف تردي 

وانعدام  التطبيقية،  والوسائل  التعليمية  املناهج 
احلاصل  التطور  تواكب  التي  احلديثة  التجهيزات 

يف العالم يف مختلف التخصصات.
التقييمية  الدراسات  من  الكثير  وتؤكد     
لواقع التعليم الفني تدني مستوى املدخات وعدم 
الفنية والتدريبية  بالتقنيات والتجهيزات  االهتمام 
التي أصبحت تؤثر يف واقع سوق العمل، ألن أغلب 
وال  االفتراضي،  عمرها  انتهى  التجهيزات  تلك 
تواكب العصر، كما أنها ال تُستحَدث وفًقا ملتطلبات 

السوق.
كلية اجملتمع  )أستاذ يف  يشير محمد هزاع   
مبديرية الدرب - محافظة ذمار( إلى ضرورة ردم 
الفجوة بن احتياجات التنمية الصناعية والبرامج 
ومعاجلة  فيها،  والتدريبية  الدراسية  واملناهج 
التعليم  مقابل  املهني  التعليم  موازنات  انخفاض 

اجلامعي والعالي. 
 كما يسرد أنور الساملي )أستاذ يف املعهد التقني 
احتياجات  احملويت(   - الرجم  مبنطقة  الزراعي 

يف  التعليمية  السياسات  إن  فيقول:  املعاهد،  هذه 
املعاهد املهنية حتتاج إلى أن تهتم بالكيف ال بالكم، 
وأن تتواكب مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، 
كذلك املقاربة والتنسيق بن أنواع التعليم الثاثة، 

األساسي واملهني والعالي. 
  وتابع الساملي :طالب التعليم األساسي يجب 
فالتطور  واملهنية،  التقنية  املعاهد  أهمية  يعي  أن 
تغطي  وتقنية  فنية  كوادر  يتطلب  االقتصادي 

املشاريع املستقبلية بكادر متخصص ومقتدر.

أكثر من  7مليار ريال أضرار الورش التدريبية
الصادرة  األخيرة  التوثيقية  الدراسات  تشير 
مايو  يف  بصنعاء  واملهني  الفني  التعليم  وزارة  عن 

أصابت  قد  الصراع  أحداث  أن  إلى  2016م، 
العمل  ورش  يف  التدريبية  واملعدات  األجهزة 
اخلاصة باملعاهد املهنية التابعة للوزارة، وقد بلغت 
تكلفة اخلسائر أكثر من سبعة مليار و300 مليون 

ريال ميني. 
وطالبة  9500 طالب  انقطاع  الدراسة  وتذكر 
وتدريبية؛  تعليمية  29مؤسسة  يف   الدراسة  عن 
والتدريبية  التعليمية  مؤسساتهم  لتدمير  نتيجة 
الذي  األمر  2015م؛   –  2014 الدراسي  العام  يف 
ى إلى حرمان آالف الطلبة من التخرج يف العام  أدَّ
من سوق  ملّح  احتياج  إلى ظهور  باإلضافة  نفسه، 
تركيب  مثل:  األعمال  لبعض  ماهرة  لعمالة  العمل 
كالطاقة  وصيانتها  املستدامة  الطاقة  منظومات 

الشمسية التي استبدلها الشعب اليمني بالكهرباء 
بعد انقطاعها. 

البنية  أصاب  الذي  البالغ  الضرر  وبسبب 
العمل  ورش  ر  ودمَّ املهنية،  للمعاهد  التحتية 
التدريبية فقد انخفض عدد الطاب بنسبة تفوق 
التعليم  وزارة  إحصائيات  تذكر  حيث   ،50% الـ 
املهني والفني بصنعاء أن عدد الطاب قبل أحداث 
انخفض  فيما  15287طالًبا،  كان  بالباد  الصراع 
على  فقط  طالًبا   5787 إلى  األحداث  بعد  العدد 

مستوى معظم محافظات اجلمهورية اليمنية. 

نسبة انقطاع الطلبة عن التعليم
واملهني  الفني  التعليم    تشير دراسات وزارة 

واقع التعليـــم   الفني واملهني يف اليمنواقع التعليـــم   الفني واملهني يف اليمن
 متطلبات جناح العمليــة التعليمية ومعوقاتها

املهني  والتدريب  الفني  التعليم  يتطور   
اليتسم  ديناميكي  علم  وهو  باستمرار، 
ارتباطه  يستوجب  الذي  األمر  باجلمود؛ 
الشاملة؛  الوطنية  التنمية  بخطط 
احلراك  عملية  مواكبة  على  تعينه  حيث 
مخرجات  وتشير  للبلد،  االقتصادي 
ترسيخ  إلى  مفتقر  أنه  إلى  املهني  التعليم 
أهمية الدراسة يف املعاهد املهنية والتقنية.
نعمان  علي  زكريا  يقول  الشأن  وبهذا 
)خريج املعهد التقني الصناعي - مديرية 
عبس مبحافظة حجة(: إنه من املهم العمل 
كفكرة  املهني  الفني  التعليم  تقبل  على 
ومن  الطالب،  عند  بديلة  وليست  أساسية 
أنهم  اخلريجني  من  كثير  إخفاء  املؤسف 
املهني وكأنها وصمة إخفاق  املعهد  خريجو 

لعدم التحاقهم بالتعليم اجلامعي.

رجاء مكرد
صوت األمل

   يف اليمن وحتديًدا يف أبريل عام 2001م صدر 
تُسمى  وزارة  بتشكيل   ،46(( رقم  اجلمهوري  القرار 
بـ )وزارة التعليم الفني والتدريب املهني( أسهمت يف 
ذلك  منذ  الدولة  قطاعات  بن  نوعية  نقلة  إحداث 

احلن وإلى اليوم.
 ومع مرور السنوات وقرب دخول الوزارة عامها 
للوزارة يف  التابعة  التعليم  قطاعات  تسلم  لم   22 الـ 
مختلف احملافظات اليمنية من تأثيرات الصراع الذي 
التحتية  البنية  تضررت  حيث  السابع،  عامه  يدخل 
وكليات اجملتمع يف مختلف  والفنية  التقنية  للمعاهد 

احملافظات.

الوضع العام لقطاع التعليم الفني والتقني
وثورة  التكنولوجيا  تطورات  ملواكبة  التخطيط   

املعلومات قابله الصراع بالدمار واألضرار اجلسيمة، 
يواجهها  التي  التحديات  أكبر  من  يعدُّ  األمر  وهذا 
القطاع، باإلضافة إلى إعادة إعمار ما خلفه الصراع، 
والتمويل، وتطوير املناهج، وتوفير الطاقة الكهربائية.
مجلس  )عضو  شماخ  سعيد  أحمد  الدكتور 
إعمار قطاعات  إن احلماس إلعادة  يقول:  الشورى( 
التعليم الفني والتدريب املهني موجود، وتبقى املشكلة 

الوحيدة هي التمويل.
تواجه  التي  التحديات  من  شماخ:  ويضيف 
املعاهد عدم حتديث املناهج، ونقص األدوات، فمثلًا 
قسم امليكانيك يوجد فيه كادر لكنه من دون أدوات، 
كما أن اآلالت قدمية والتطبيق عليها يعطي مخرجات 
ليست حديثة وال تواكب العصر. مؤكًدا، ضرورة أن 
عبر  والتدريبية  الدراسية  املناهج  يف  النظر  يُعاد 
التقنيات احلديثة،  مع  لتتواكب  وتطويرها  مراجعتها 
احلديثة  التطورات  مواكبة  الرسمية  اجلهات  داعًيا 

وتوطينها يف البلد.
املعاهد  أحد  يف  )طالب  بدر  سعد  جانبه  من   
مهم،  الكهربائية  الطاقة  تشغيل  أن  يؤكد  التقنية(، 

املنتج  وتشجيع  احمللية  القوى  تشغيل  إلى  ويدعو 
احمللي على األجنبي.

حجم األضرار يف قطاع التعليم الفني واملهني
الصادرة  2019م  للعام  وفًقا آلخر اإلحصائيات 
األمل«  »صوت  حتتفظ  العاقة  ذات  اجلهات  عن 
األمل«  »صوت  لإلحصائية،  املانحة  اجلهة  باسم 
فت  على حجم األضرار التي طالت قطاع التعليم  تعرَّ
الفني والتدريب املهني يف مختلف احملافظات، وحال 
البنية التحتية للقطاع، ففي صنعاء بلغ عدد املعاهد 
مناخة(،  املهني-  )املعهد  معاهد  خمسة  املتضررة 
و)املعهد املهني - جحانة(، و)املعهد التقني التجاري- 

مطر(،  بني  املهني-  و)املعهد  الداخلية(،  احليمة 
و)املعهد املهني- همدان(، أما الكليات املتضررة فهي 
)كلية اجملتمع سنحان- باد الروس(، )كلية اجملتمع 

- صنعاء(. 
املنشآت  يف  أضرار  بن  األضرار  واختلفت   
فإن  لإلحصائية  واستناًدا  التجهيزات،  يف  وأضرار 
طالت  التي  لألضرار  اإلجمالية   التكلفة  حجم 
بلغ  بصنعاء  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  قطاع 

30.385.633 دوالًرا.
املتضررة  املعاهد  عدد  بلغ  العاصمة  أمانة  يف 
جراء الصراع ثمانية معاهد وكلية، وتوزعت تكاليف 
يلي:  كما  والتجهيزات  املنشآت  على  األضرار  حجم 

)املعهد التقني الصناعي- ذهبان(، و)املعهد الوطني 
اليمني  احلريف  و)املعهد  والفندقة(،   للسياحة 
التركي(، و)معهد الفقيد محمد عبداهلل صالح »معهد 
ـ  الصيني  التقني  املهني  و)املعهد  املركزي«(،  السجن 
حدة(، و)معهد أروى التجاري(، و)معهد عبدالناصر 
سعوان(،  ـ  الصناعي  التقني  و)املعهد  التجاري(، 
بلغت  الصوفان(  »البوليتكنيك« حي  التقنية  و)الكلية 
حجم األضرار يف املنشآت واألجهزة للمعاهد السابقة 

13.290.348 دوالًرا.
أما يف إب، )املعهد املهني الصناعي ـ بعدان( ال 
األضرار  وحجم  تعمل،  يرمي(  ـ  اجملتمع  )كلية  يعمل، 
ويف  دوالًرا،   10.399.318 بلغ  واملعدات  املنشآت  يف 
مأرب )املعهد املهني- صرواح( ال يعمل، تكلفة حجم 

األضرار فيه 8.191.687  دوالًرا.
ويف البيضاء، املعاهد التي ال تعمل )املعهد املهني 
البيضاء(،   - الصناعي  املهني  و)املعهد  -الصومعة(، 
و)املعهد املهني- السوادية(، وهناك معهدان يعمان 
و)املعهد  –القرشية(،  الصناعي  التقني  )املعهد  هما 
التقني التجاري -البيضاء(، وتكلفة األضرار للجميع 

بلغت 35.087.669 دوالًرا.
هو)املعهد  احملويت  يف  وحيد  معهد  وهناك 
األضرار  تكلفة  يعمل،  ال  الرجم(  الزراعي-  التقني 
التعليم  مكتب  ويف  دوالًرا.   2.258.583 بلغت  فيه 
الصناعي  التقني  )املعهد  هناك  تعز  الفني حملافظة 
-احلصب(،  الصناعي  التقني  و)املعهد  احلوبان(،   -
و)املعهد التقني التجاري - احلصب( جميعها تعمل، 
بلغت  فيها  والتجهيزات  للمنشآت  األضرار  وتكلفة 

14.108.509 دوالرات.
ال  عتق(  الصناعي-  التقني  )املعهد  شبوة  أما 

البنية التحتية لقطــاع التعليــم الفنــي والتقنــي يف اليمــن
تقوية  إلى  يقود  الذي  النهج  هو  املهني  والتدريب  الفني  التعليم 

إعداد  على  برامجُه  ُتركز  إذ  للدولة،  واالقتصادي  اجملتمعي  النسيج 

أو  مؤهلة،  ومهارات  وخبرات  بأفكار  العمل  سوق  إلى  للدخول  الشباب 

تدريب املوظفني لتطوير أدائهم الوظيفي، وتوفير فرص عمل مختلفة.

انخفاض عدد الطالب امللتحقـــــني بالقطاع من 15 إلى خمسة الف طالب
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هناك  أن  إلى  2016م  عام  الصادرة  بصنعاء 
البيضاء  محافظة  يف  للطاب  تام  شبه  انقطاًعا 

وتعز وصعدة وعمران وحلج.
التقني الصناعي  املعهد  تقول إحدى طالبات 
اسمها:  ذكر  عدم  -فضلْت  بالبيضاء  القرشية  يف 
إن من أسباب انقطاعها عن الدراسة قبل التخرج 
كذلك  للعنف،  مرتقبة  أحداث  أي  من  خوفها 
نزوحها مع عائلتها نحو الريف بحًثا عن األمان.  

من  التسرب  نسبة  ارتفاع  يف  الصراع  تسبب 
املعاهد الفنية واملهنية يف احملافظات التي مازالت 
األوضاع  وتردي  املسلحة  املواجهات  من  تعاني 
ل الكثير من الطاب التوجه  االقتصادية، حيث فضَّ
للبحث  الباد  خارج  السفر  أو  العمل  سوق  إلى 

عن مصدر رزق. هذا ما أكده يحيى محمد )أحد 
طاب املعهد الفني يف محافظة تعز(.

 ويشير يحيى الذي يدرس يف مجال الكهرباء 
إلى أنه بسبب الوضع العام يف البلد، وعدم قدرة 
يستطع  لم  تعليمه  نفقات  حتمل  على  أسرته 

مواصلة الدراسة، ودفعه األمر إلى التوقف.

جهود مبذولة
ملكتب  عام  )مدير  احلدي  وليد  يقول    
التجهيزات بوزارة التعليم الفني واملهني بصنعاء(: 
إن الوزارة قامت بطرح معاجلاٍت عديدة للمشكات 
فيما  واملهني  الفني  التعليم  قطاع  يواجهها  التي 
ظل  يف  للطاب  التدريس  عملية  بتسهيل  يتعلق 

احلدي  سردها  وقد  املتضررة،  باملناطق  الصراع 
لـ”صوت األمل” من محاور عديدة أهمها: 

استكمال  من  الطاب  متكن  خطة  وضع 
يف  العلمية  األقسام  تشغيل  إعادة  عبر  دراستهم 
املؤسسات واملعاهد التي مازالت سليمة على الرغم 

من تضرر أجزاء منها.
الفترات  خال  الوزارة  به  قامت  ما  مواصلة 
ثاث  على  التخرج  اختبارات  تنفيذ  من  املاضية 
من  قدر  أكبر  الستيعاب  محاولة  يف  مراحل 

الطاب.
باملراكز  الطلبة  التحاق  تسهيل  على  العمل 
الطلبة  ونقل  اجلمهورية،  أنحاء  يف  االختبارية 

املتضررين والنازحن إلى مراكز االختبارات.

املراكز  يف  املستجدين  تسجيل  على  العمل 
يف  تسكينهم  إجراءات  وتسيير  تعليمهم  ملواصلة 

تلك املعاهد.
وفيما يخص التدريب والتأهيل يذكر احلدي 
حديثه،  من  الثاني  احملور  يف  الوزارة  معاجلات 
التدريب  برامج  دعم  يف  الوزارة  “تستمر  فيقول: 
من  املتسربن  واحتواء  وتنفيذها،  القصيرة 
والنازحن  العمل،  عن  والعاطلن  العام،  التعليم 
وتعمل  اقتصادّيًا،  متكنهم  تدريبية  برامج  ضمن 
هذه  متويل  مصادر  من  تنوِّع  سياسات  تبني  على 
والشراكة  اإلسهام  طريق  عن  وأكثر  املعاجلات 
وبعض  واخلاص  احلكومي  القطاع  بن  الفاعلة 

املنح والقروض”.

واقع التعليـــم   الفني واملهني يف اليمنواقع التعليـــم   الفني واملهني يف اليمن
 متطلبات جناح العمليــة التعليمية ومعوقاتها

الضالع  دوالًرا،   2.620.596 األضرار  تكلفة  يعمل، 
)املعهد الفندقي والسياحي- دمت( اليعمل، و)املعهد 
اجملتمع  و)كلية  الضالع(  التجاري-  التقني  املهني 
ذمار  دوالًرا،   1.624.843 األضرار  تكلفة  -الضالع( 
املهني  و)املعهد  عنس(،  سحر-  ذي  املهني  )املعهد 
الصناعي- الدرب(، و)كلية اجملتمع-الدرب( جميعها 

ال تعمل تكلفة األضرار 11.999.170 دوالًرا.
التعليم  )مكتب  تعمل  التي  املعاهد  صعدة  ويف 
التجاري- صعدة(،  التقني  و)املعهد  الفني- صعدة(، 
و)مركز التدريب املهني- إصاحية السجن املركزي(، 
قحرة(،  الصناعي-  املهني  )املعهد  تعمل  ال  والتي 
و)كلية اجملتمع- صعدة( تكلفة األضرار 10.949.716 

دوالًرا.
ويف احلديدة املعاهد التي ال تعمل )املعهد املهني 
 - الصناعي  التقني  و)املعهد  الصناعي-اخلوخة(، 
اللحية(،  وكلية اجملتمع-  )معهد  تعمل  والتي  باجل(، 
و)املشغل  احلوك(،  الصناعي-  التقني  و)املعهد 
التقني  و)املعهد  احلالي(،  املرأة-  لتنمية  النسوي 
 11.847.244 األضرار  تكلفة  -احلالي(  الصناعي 

دوالًرا.
)املعهد  تعمل  ال  التي  املعاهد  حجة  ويف    
-عاهم(،  املهني  و)املعهد  الزراعي(،   البيطري 
والذي يعمل )املعهد التقني- عبس( وتكلفة األضرار 
حلج  يف  تعمل  التي  واملعاهد  دوالٍر.   20.894.000

التقني  و)املعهد  املهني(،  للتدريب  بومدين  )معهد 
الزراعي والتجاري- صبر(، يف حن أن )كلية اجملتمع 
فيها   األضرار  وتكلفة  تعمل،  ال  القبيطة(  –الهجر، 

7.392.687 دوالًرا.
املنشآت  تكلفة األضرار على  بلغت  ويف عمران 
و)املعهد  عمران(،  الفني-  التعليم  )مكتب  واملعدات 
التقني الصناعي- خمر(  التقني- عمران(، و)املعهد 
تكلفة األضرار 16.635.262 دوالًرا، ويف عدن )املعهد 
التقني الصناعي- املعا(، و)املعهد التقني البحري- 
خور مكسر(، و)املعهد الوطني لتدريب املدربن- دار 

سعد( تكلفة األضرار 2.928.254 دوالًرا.
  أما أبن فتكلفة أضرار املنشآت والتجهيزات 
و)معهد  اخلدير(،  الصناعي-  التقني  )املعهد  يف 
األوراس للتدريب املهني- زجنبار(، و)معهد التدريب 
جعار(،  الزراعي-  التقني  و)املعهد  الكود(،  املهني- 
التعليم  و)مكتب  الكود(،  الصناعي-  املهني  و)املعهد 

الفني- أبن( بلغت 8.372.865 دوالًرا.

معاجلات ودور اجلهات املعنية
»إن من أهم التحديات التي تواجه الوزارة حالّيًا 
باحلدِّ  التدريب  ومواصلة  التعليمية  استمرارالعملية 
شك  وال  التعلم،  من  الطاب  حرمان  لعدم  األدنى 
واملرتبات  للمعاهد  التشغيلية  املوازنات  انعدام  أن 
أصعب  تعدُّ  للتدريب  األولية  واملواد  واحملروقات 
العوائق«. وفًقا لتصريح صادر عن املسؤول اإلعامي 
بوزارة التعليم الفني والتدريب املهني، )طلب عدم ذكر 

اسمه(.
 مضيًفا، أن التعليم الفني والتدريب املهني يتكون 
وجتهيزات  للتدريب،  أولية  ومواد  مؤهل،  مدرب  من 

حال  ففي  متدرب،  وطالب  التطور،  تواكب  حديثة 
التحديات  تنشأ  العناصر  من هذه  أيُّ عنصر  نقص 

والصعوبات للقطاع والطالب على حدٍّ سواء.
املعاجلات  من  أن  اإلعامي  املسؤول  ويرى   
باستمرار  للتكّفل  الكافية  املوازنات  إيجاد  املمكنة، 
املتهالكة،  التجهيزات  وحتديث  التعليمية،  العملية 
وتطوير املناهج ملواكبة متطلبات سوق العمل، وتدريب 
الكوادر على تطوير تخصصاتهم، باإلضافة إلى فتح 
تخصصات نوعية تواكب احتياجات ومتطلبات سوق 

العمل.
وفيما يخص دور »وزارة التعليم الفني والتدريب 
األخيرة  أن  بالوزارة  اإلعامي  املسؤول  ذكر  املهني« 

بها  أصيب  التي  األضرار  عن  دوريَّة  تقارير  تعد 
املعاهد  القطاع، ومعرفة تكلفة إعادة اإلعمار ملباني 
املوازنة  انعدام  ظل  يف  باهظة  تعد  التي  املتضررة، 

اخلاصة بإعادة اإلعمار.
مؤكًدا، أن الهدف الرئيس هو استمرار العملية 
كون  سابًقا،  واجملهزة  العاملة  املعاهد  يف  التعليمية 
إعمار وجتهيزات  إعادة  إلى  بحاجة  املهدمة  املعاهد 
املطلوبة  املوازنة  توفرت  للتدريب يف حال  مخصصة 
لتشغيل تلك املعاهد، وبهذا ستكون هناك نقلة نوعية 
املعاهد  تأهيل  سيُعاد  ألنه  واملهني؛  الفني  بالتعليم 
وإعمارها على وفق احتياجات سوق العمل، بدلًا من 

التخصصات القدمية.

البنية التحتية لقطــاع التعليــم الفنــي والتقنــي يف اليمــن
وليد احلدي 

مدير عام التجهيزات وزارة التعليم الفني والتدريب املهني

انخفاض عدد الطالب امللتحقـــــني بالقطاع من 15 إلى خمسة الف طالب



رجاء مكرد
صوت األمل

قصـة اليـوم مسـتوحاة مـن عالم »التعليـم الفني 
يف  ذويـه  وجتـارب  ومخرجاتـه  املهنـي«  والتدريـب 
اليمـن، حكايـة جمعـت زميلـن يف املهنـة بعـد رحلـة 
مشـروع  وتأسـيس  عمـل  عـن  للبحـث  طويلـة  عنـاء 
تفاصيلهـا  يـروي  التـي  الصدمـة  حصلـت  خـاص، 

احلجاجـي. علـي  األسـتاذ 

ينتمـي  اخلضـراء  إب  محافظـة  القفـر  مـن 
الشـاب ذو الثاثـن سـنة، احلجاجـي أب لطفلتـن، 
التقنيـة  للعلـوم  الصينـي  اليمنـي  املعهـد  وخريـج 
عمـارة  قسـم  يف  درس  2014م،  عـام  والتطبيقيـة 
داخليـة فـن الديكـور والزخرفـة، مسـتوى تقنـي بعـد 

أثـاث. جنـارة  تخصـص  املهنيـة،  الثانويـة 

بداية املشوار
املعهـد  يف  الدراسـة  إن  علـي:  األسـتاذ  يقـول 

كانـت جيـدة مـن ناحيـة املنهـج والتطبيـق، الصعوبات 
التـي واجهتـه بعـد التخـرج، هـي البحـث عـن عمـل، 
وبدايـة حياتـه العمليـة عانـى كثيـًرا. ثـاث سـنوات 
وهـو يبحـث عن أصحاب األعمال واملقاولن، فكانت 
املرحـوم  صديقـه  مـع  العمـل  سـوق  دخولـه  بدايـة 
شـكري النجـار، حيـث بـدآ بعمـل تصاميـم ديكـورات 
لبعـض احملـات وبأجـرة قليلـة جـًدا، اسـتمرا مـدة 
عـام، حتـى جـاءت لهمـا فرصة لتصميـم مول جتاري 
وتنفيذه يف شـمان اسـمه )هايبر شـمان( ومنه بدآ 

دخـول السـوق وعمـا مشـروعهما اخلـاص. 
قـال علـي: »كنـا ناجحـن بـكل مـا تعنيـه الكلمـة 
عليـه  شـكري  كان  مبهـرة،   وبطريقـة  جنـاح  مـن 
يف  بعضنـا  نسـاعد  وكنـا  التنفيـذ،  وأنـا  التصميـم 

الفـراغ«.  أوقـات  أغلـب 

قصة جناح مشروع
اخلـاص  مبشـروعهما  وشـكري  علـي  اسـتمر 
)هايبـر شـمان( مـدة سـنتن، صـار لديهمـا مكتـب 
بتكويـن  وبـدآ  بهمـا،  خاصـة  عمـل  وورشـة  خـاص 

والشـابات،  الشـباب  مـن  مجموعـة  ووظفـا  إدارة، 
منهـم مسـوقن ومصممـن ومنفذيـن، ويف السـادس 
هـذا  الفجيعـة،  حدثـت  2018م  عـام  ديسـمبر  مـن 

علـي احلجاجـي. ينسـاه  لـن  الـذي  اليـوم 
يقـول علـي: »كان آخـر يـوم أرى فيـه صديقـي 
الـذي كان مبنزلـة أخ لـي، يف ذلـك اليـوم كنـت أعمـل 
ديكـوًرا ألحـد محـات الصرافـة يف شـارع احلصبـة، 
وشـكري مـع أربعـة مـن العمـال ينفـذون لوحـة حملـل 
الشيشـة أو املعسـل يف شـارع اخلمسـن جوار مكتبنا 
كهربائـي  ملـسٍّ  وزمـاؤه  شـكري  تعـرض  اخلـاص، 

أودى بحيـاة اثنـن منهـم«.

ذهاب بال عودة
 يواصـل علـي سـرد سـبب اخلطـأ الـذي وقـع 
لصديقـه، حيـث يقـول: »إن العمـال كانـوا واثقـن من 
عـدم وجـود كهربـاء ضغـط عالـي، وحـن قـام الثاثة 
برفـع السـلم صعقتهـم الكهربـاء، ليتضـح يف األخيـر 
علـى  التجاريـة  احملطـات  إحـدى  لـت  ُوصِّ قـد  أنـه 
ذلـك اخلـط. ُرِفعـت شـكوى مبـا حـدث حينهـا، ولكن 
تُتَابـع القضيـة التـي  لـم  بسـبب التكاليـف الباهظـة 
تسـببت بهـا إحـدى محطـات الكهربـاء التجاريـة«. 

عاشـها  التـي  اللحظـات  أصعـب  كانـت 
احلجاجـي، متنـى لـو أنـه ذهب مـع أصدقائه، بعدها 
حـاول االسـتمرار يف العمـل جاهًدا، واسـتمر سـنتن 
لديـه  تعـد  ولـم  والعمـل  اجملـال  كـره  لألسـف  لكنـه 
طاقة للعمل كالسابق، قائلًا: “كل مكاٍن كان يذكرني 
بصديقـي. يف يـوم وأنـا أعمـل لوحـة حملـل )الزاجـل 
أفكـر يف صديقـي  كنـت  تعـز،  للصرافـة( يف شـارع 
وأشـتغل، فسـقطت فوق رأسـي سـقالة )لوح خشبي( 

ترتفع بارتفاع دورين سـقطُت أثر ذلك على األرض، 
وظللـت بعدهـا فاقـًدا للذاكـرة مـدة أربـع سـاعات، 
والرضـوض،  الكسـور  وجبـرت  ذلـك  بعـد  حتسـنت 
رت تـرك مجـال فـن الديكـور والزخرفـة  ولكننـي قـرَّ
نهائّيًـا واجتهـت إلـى العمـل يف أحد املصانع لصناعة 

امليـاه الصحيـة، وحالّيًـا حياتـي مسـتقرة«.
احلجاجـي  ـع  وقَّ الـدورة  يف  جهـم  تخرَّ بعـد    
التعليـم الفنـي واملهنـي؛ كـي  عقـد عمـل مـع مكتـب 
يعمـل مدرًسـا يف فـن الديكـور والزخرفـة يف املعهـد 
اليمنـي الصينـي، وقـع العقـد واشـتغل ولكـن من دون 
منـذ  مدرًسـا  العمـل  يف  احلجاجـي  اسـتمر  راتـب، 
عـام 2017م إلـى عـام 2020م، كان يعمـل يف املعهـد 
صباًحـا وبعـد الظهيـرة واللّيـل يعمل يف مكتبه وعمله 
اخلـاص هـو وشـكري. وتابع حديثـه قائلًا: “هذه هي 

قصتـي وقصـة مشـروعي التقنـي اخلـاص«.

رسالة
الدولـة  إلـى  رسـالته  احلجاجـي  علـي  يوجـه 
الفنـي،  للتعليـم  بعمـل حتسـينات  املعنيـة  واجلهـات 
باملـواد  باملعاهـد واملعامـل  الـورش اخلاصـة  وبدعـم 
اخلـام، وإعطـاء الطـاب مشـاريع حقيقيـة، تشـرف 
يف  منتجاتهـا  بيـع  علـى  وتسـاعد  الدولـة،  عليهـا 
وأن  واملعلـم،  املتعلـم  علـى  بالنفـع  لتعـود  السـوق؛ 
تكـون هنـاك معـارض خاصـة بأعمـال الطـاب، وإذا 
لـم تسـتطع تلـك اجلهـات توفيـر مـواد خـام، عليهـا 
أن تتعاقـد مـع قطـاع خـاص لتدريـب الطـاب مبـا 
يتواكـب مـع سـوق العمـل، ومـا يحتـاج إليـه السـوق 

مهـارة. مـن 
واحلجاجـي يدعـو الطالـب إلـى أن يكـون قريًبـا 

مـن سـوق العمـل، ليعـرف مـا يتطلبه السـوق وماعليه 
مـن واجبـات والتزامـات؛ لكـي يعمـل علـى حتسـن 

أدائـه وكفاءتـه ويظهـر بشـيء جديـد وليـس مقلـًدا.
يختتـم األسـتاذ علي احلجاجـي حديثُه، فيقول: 
بحـدِّ  ثـروة  يعتبـرون  التقنيـة  املعاهـد  خريجـي  إن 
ذاتهـم، لـذا يجـب أن مُتـدُّ لُهـم يد العون وسـيبدعون، 
فهنـاك شـباب طمـوح ولديـه أفـكار ومشـاريع مذهلة 

جًدا.

عقبات
  يوّكد علي أنَّ احتمالية اخلسارة كانت أكبر 
ل املسؤولية، وبدأ يف جتميع  من الكسب، لكنه حتمَّ
العمال حوله ليشرف عليهم ويحقق حلمه بأن يغدو 

رجل أعماٍل.د
ــل” أن عملية  ــ ـــ »صـــوت األم ل يــوضــح عــلــي 
التحديات  كانت من أعظم  التمويل  احلصول على 
على  احلــصــول  كذلك  الــبــدايــة،  يف  واجهته  التي 
ــة الفــتــتــاح ورشـــتـــه، وعملية  ــلّازمـ الـ الــتــراخــيــص 

التعاقدات مع محات البيع يف بقية احملافظات. 
الصنعة  رواد  بعض  مــن  وبتوجيهات  لكنه 
بجهود  بـــدأ  بنفسه،  طــريــقــه  يــشــقَّ  أن  اســتــطــاع 
اليوم من  العرش(  )ورشة  لتصبح  للغاية  متواضعة 
لبقية  وتصديره  األلومنيوم  تصنيع  ورش  أفضل 

محافظات اجلمهورية. 
ًيا آخر هو كفاية  تواجه اليوم ورشة العرش حتدِّ
الطلب، وحلل هذه املشكلة قام علي مبضاعفة عدد 

عمال الورشة، وجتهيز معملن إضافين.

 يقول علي: إن الطلب يزيد على العرض أخيًرا 
مع استقرار األوضاع األمنية يف البلد، وأن العكس 

كان صحيًحا قبل عاٍم فقط. 
“لم  يقول:  الداعمة،  اجلهات  يخص  وفيما 
ملساندتي  وقــف  إمنــا  رسمية،  جهة  أيُّ  تدعمني 
ــاجــًرا كــبــيــًرا يف  صــديــق ســابــق، حــيــث إنـــه كـــان ت
أقل  قرًضا قضيته خال  دعمه  وكان  املفروشات، 
يونيو  يف  الــورشــة  افتتحت  إذ  ونــصــف،  عــام  مــن 

2015، وقضيت الدين يف مارس 2017”.

ومما يرويه علي أن الدعم املعنوي كان مسانًدا 
نظرة  وأن  اللحظة،  حتى  زال  ومــا  بداياته  يف  له 
من  زت  وعــزَّ كثيًرا  ساعدته  له  اإليجابية  اجملتمع 
ثقته بنفسه ودفعته إلى املغامرة بافتتاح ورشة بأقل 

من نصف رأس املال اللّازم. 
األربعة،  إخوانه  وكذلك  زوجته  عليُّ  ساندت 
علي  ويحكي  قــولــه-  -حــد  هــم  األصــدقــاء  ولنعم 
إلى  الشدائد ووقفت  آزرته يف  التي  موقف زوجته 
جانبه عند كل خسارة تعرض لها، فقد عملت على 

ذلك،  األمــر  تطلب  حن  بحلّيها  ودعمه  تشجيعه 
وهو اليوم أكثر ثباًتا ويخطط الفتتاح فروع لورشة 

العرش يف احملافظات األخرى. 
واختتم عليُّ حديثه بالقول: »إن للمعهد املهني 
الدور األكبر يف مسيرتي العملية، وما كنت ألصل 
إلى ما وصلت إليه من دون املعرفة األساسية التي 
نهلتها من أساتذتي يف املعهد«. وأكد أن مشروعه 
، ويخدم عملية بناء البلد، وأنه يحرص  حيويٌّ ومهمٌّ

على تقدمي كل جديد. 

منال أمني
صوت األمل

يف  املهنـي  والتدريـب  الفنـي  التعليـم  قطـاع      
والتنمويـة  التعليميـة  القطاعـات  مـن  كغيـره  اليمـن 
الصـراع  جـراء  كثيـًرا  تأثـرت  التـي  واالقتصاديـة 
هـذا  ونـال  عديـدة،  سـنوات  منـذ  اليمـن  يف  الدائـر 
تدهـور  مـن  األخـرى  القطاعـات  أصـاب  مـا  القطـاع 
فانعكـس ذلـك علـى خريجـي هـذا القطـاع  ووسـعت 
رقعـة الفقـر والبطالـة بن أوسـاط اجملتمـع يف جميع 

اليمنيـة. احملافظـات 
     وملعرفـة واقـع التعليـم الفنـي والتدريـب املهني 
القطـاع  هـذا  إلـى  النظـر  مـن  البـد  كان  اليمـن  يف 
نظـرة تاريخيـة توضـح أهميـة هـذا القطـاع يف تنميـة 

التـي  النكبـات  لـكل  التصـدي  يف  ودوره  اجملتمـع 
البـاد. وتواجـه  واجهـت 

واقع األمس
صناعيـة  مدرسـة  أول  سـت  أُسِّ تاريخّيًـا..       
ـس  أُسِّ فقـد  عـدن  يف  أّمـا   ،1859 عـام  صنعـاء  يف 
أُسسـت   1936 ويف   ،1927 عـام  التجـاري  املعهـد 
يف  للنسـيج  صناعيـة  ومدرسـة  زراعيـة  مدرسـة  أول 
صنعـاء، ويف 1949 افتتحـت الكليـة الفنيـة يف عـدن، 
عـام  يف  عـدن  يف  املهنـي  التدريـب  مركـز  وتأسـس 
العـام  بصنعـاء  الصحـي  املعهـد  وتأسـس   ،1954
ا  1957. وشـهدت فترة السبعينيات والثمانينيات منّوً
ملحوًظـا ملنظومـة التعليـم والتدريـب املهنـي والتقنـي 
وزارة  يف  املهنـي  للتعليـم  إدارة  اسـتحداث  عبـر 

أُنِشـئت  ثـم  ومـن  العـام1976،  يف  والتعليـم  التربيـة 
ضمـن  كان  التـي  املهنـي  والتدريـب  العمـل  وزارة 
يف  املهنـي  والتدريـب  الفنـي  التعليـم  قطـاع  هيكلتهـا 
العامـة  الهيئـة  أنشـئت   1992 عـام  ويف   ،1990 العـام 
أنشـئت   ،2001 عـام  ويف  والتقنـي،  املهنـي  للتدريـب 
وفًقـا  املهنـي.  والتدريـب  الفّنـي  التعليـم  وزارة 
لتقريـر حكومـي بعنوان: )تنفيذ التوصيات املشـتركة 
لليونسـكو ومنظمـة العمـل الدوليـة يف مجـال التعليـم 
والتدريـب التقنـي واملهنـي للـدول العربيـةـ  2004م(.
التعليـم  وزارة  )مستشـار  علـي  عبـده  عصـام     
األمـل«:  لـ«صـوت  يقـول  املهنـي(  والتدريـب  الفنـي 
هـذه  يف  املهنـي  والتدريـب  الفنـي  التعليـم  واقـع  إن 
املرحلـة التـي متـر بهـا البلـد يعـد واقًعـا سـيًِّئا للغايـة، 
محافظـات  اسـتهدف  الـذي  الصـراع  بسـبب  وذلـك 

كثيـرة وأثـر يف أغلـب القطاعـات املهمـة منهـا قطـاع 
واحملافظـات  وأبـن  عـدن  يف  خاصـة  الفنـي  التعليـم 

. بيـة جلنو ا
وأشـار إلـى أن قطـاع التعليـم الفنـي واملهني قبل 
منظومـة  مـن  أ  يتجـزَّ ال  جـزًءا  يعـد  كان   1990 عـام 
حيـث  اليمـن،  جنـوب  يف  خصوًصـا  البلـد  يف  التعليـم 
كان الطالـب يتخـرج يف الثانويـة التقنيـة مـدة خمـس 
جامعـة  ثانيـة  سـنة  يف  تعليمـه  يواصـل  ثـمَّ  سـنوات 
مباشـرة؛ ألنـه كان ضمـن منظومـة تعليميـة متكاملة.

صعوبات اليوم
يعانـي خريج التعليم الفنـي من صعوبات عديدة 
بالدراسـة  االلتحـاق  مـن  متّكنـه  عـدم  أهمهـا  لعـل 
الطالـب  أن  عصـام  املستشـار  يؤكـد  هنـا  اجلامعيـة. 

أيِّ  يف  العليـا  دراسـاته  مواصلـة  يسـتطيع  ال  اليـوم 
بعـد  احلكوميـة  اجلامعـات  يف  علمـي  تخصـص 
الفنـي،  التعليـم  معاهـد  مـن  معهـد  أي  يف  تخرجـه 
وذلـك بسـبب الثقافـة اخلاطئة املنتشـرة التي ترى أن 
التعليـم الفنـي ال يعـد تعليًمـا أكادميّيًـا، باإلضافة إلى 
اجلانـب  علـى  يعتمـد  الفنيـة  املعاهـد  يف  التعليـم  أن 
التطبيقـي يف حـن أن اجلامعـات تعتمد على اجلانب 
النظـري العلمـي، هـذا األمـر يعـد حتّدًيـا مـن جملـة 
الفنـي  التعليـم  قطـاع  يواجههـا  التـي  التحديـات 

واملهنـي.
علـي  أحمـد  االجتماعـي  للباحـث  دراسـة  ويف 
املهنـي  والتدريـب  التعليـم  »مسـيرة  بعنـوان  احلـاج 
والتقنـي يف اليمـن 2008« أوضـح أّن التعليـم املهنـي 
والتقني يف اليمن يعاني من استمرار مظاهر االزدراء 

ضريبة النجاح.. العزمية بداية املشوار

التعليــم الفنــي واملهنــي يف اليمـن   بني تألــق األمــس وحتــدي اليــوم

من معلمٍ إلى تاجر. .  علي احلماطي وورشة العرش لأللومنيوم . . . . تتمه من الصفحة األخيرة
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هناك شباب طموح 
ولديه أفكار ومشاريع 

مذهلة جدا

عمٍل  يف  والزخرفة«  الديكور  »فن  درب  رفيقي  جمعت  الصداقة  هي    
غمار  بخوض  ليبدآ  اخلاص،  مشروعهما  وأسسا  مًعا،  دربيهما  ا  شقَّ واحد، 
ت  احلياة، ويعلقا أزهى معاني الفن والتقنية، وما أن شرعا يف العمل حتى شتَّ

خطأ كهربائي شملهما فتويف أحدهما وظل اآلخر حبيس تلك اللحظة.



حنني الوحش
صوت األمل

التنفيذي  )املــديــر  داغــم  اهلل  عبد  الــدكــتــور 
يقول:  - عدن(  وتأهيلها  املهارات  تنمية  لصندوق 
تدريب  هو  الصندوق  إليه  يهدف  ما  أهم  من  إن 
تدريبية  دورات  على  حصولهم  وضمان  الشباب 

تفيدهم يف هذه اجملاالت.
من  تتزايد  املتدربن  أعــداد  إن  قائلًا:  وتابع   
فتح  بداية  منذ  2017م  العام  ففي  آخر،  إلى  عام 
عدن،  محافظة  يف  نشاطه  واستعادة  الصندوق 
وصل عدد املتدربن إلى 370 متدرًبا ثم زاد عدد 
املتدربن إلى أن وصل إلى 2208 متدربن يف العام 
،2021 يف دورات تدريبية حددت على وفق مسح 

الحتياجات سوق العمل.

برامج صندوق تنمية املهارات
جــاهــًدا  يعمل  الــصــنــدوق  أن  ــم  داغـ ــؤكــد  وي
وتنمية  التدريبية  البرامج  عبر  الشباب  ملساعدة 
املهارات التقنية التي تقدم لهم؛ ليستطيع الشباب 

تطوير مهاراتهم وااللتحاق بسوق العمل.
يعمل  املــهــارات  تنمية  صندوق  أن  موضًحا، 
الصعبة  املرحلة  بجهود مكثفة، خصوًصا يف هذه 
الطاقات  الباد عن طريق استثمار  بها  التي متر 
القدرات  تنمية  على  يعمل  فهو  والعمل؛  الشبابية 

لدى الشباب عن طريق البرامج املقدمة لهم.
ت  التي خصَّ اجلــديــدة  الــبــرامــج  إطــار   ويف 

الشباب يف هذا العام، يقول داغم: إن هناك برامج 
عديدة قد نُفِّذت يف هذه السنة والسنوات السابقة، 
الصندوق  التي عمل  والبرامج  األعمال  آخر  وأما 
على تنفيذها، فهي تدشن 14 دورة تدريبية يف22 
يوًما،   35 مدة  ستستمر   2021 العام  من  نوفمبر 
أنفسهم يف  الشباب من تطوير  إلى متكن  تهدف 
مجاالت عديدة متمثلة يف التمديدات الكهربائية، 
والطاقة  الهواتف،  وصيانة  السيارات،  وصيانة 
واحلــاســوب،  والكوافير،  واخلــيــاطــة،  الشمسية، 

واجلرافيك وغيرها.

صعوبات الصندوق
يواجهها  التي  الصعوبات  عن  احلديث  وعند 
هذه  من  أن  داغــم  يبنِّ  املــهــارات  تنمية  صندوق 
اإلمكانات  ونقص  االحتياجات،  زيادة  الصعوبات 
ومحدوديتها، وعدم التزام اجلهات املعنية باإلسهام 
واملساعدة والقيام بدورها يف حتمل املسؤولية على 
وفق القوانن التي أُعدت على أساس رؤية واضحة 
األعباء  بعض  حتمل  يف  الصناديق  إسهام  حتــدد 
الوضع  ظل  اجملتمعية، خصوًصا يف  واملسؤوليات 

الصعب الذي متر به املؤسسات احلكومية.
ــم كــل اجلــهــات  ــه، دعـــا داغـ ــ ــار ذات ويف اإلطــ
وتقدمي  املساعدة  تقدمي  إلى  والداعمة  اخلاصة 
وتوفير  الــتــدريــب،  طريق  عــن  للمتدربن  الــدعــم 
احلقائب املهاراتة للطاب؛ ألجل استيعاب املزيد 
من الشباب وتدريبهم وإخراجهم إلى سوق العمل 
وهم ميلكون القدرة واملهارة الكاملة لتغطية السوق 

واملشاركة يف عملية التنمية االقتصادية. 

املهارات الشبابية وتأثيرها االقتصادي
يعدُّ التعليم الفني والتدريب املهني األرضية 
التي ميكن أن تستند عليها خطط التنمية الشاملة 
للوصول إلى بناء مجتمع إنتاجي متطور، كما أنه 
االقتصادية،  التنمية  لعجلة  االقتصادي  احملرك 
وأحد أهم وسائل االستقرار والسلم االجتماعي.

حيدرة  الرحمن  عبد  الدكتور  نظرة  حــول 
االقتصادية(  العلوم  مجال  يف  مساعد  )أستاذ 
وحتليله لقطاع التعليم املهني، يقول: ميثل عائد 
العمل املهني والفني والتقني وسيلة مؤكدة لزيادة 
الدخل القومي الناجت عن ارتفاع مستوى الصناعة 

وقدراتها.
مضيًفا، أن مثل هذه املعاهد تساعد يف إيجاد 
متطلبات  تلبي  التي  واحلــرف  املهن  يف  التجدد 
السلع  على  احلــصــول  ييسر  ــه  أن كما  الــســوق، 
واخلدمات يف األوقات املناسبة واجلودة املناسبة 
وبأسعار معقولة؛ نتيجة الثورات االقتصادية التي 

يحققها التدريب املهني يف تكاليف اإلنتاج.
مــؤكــًدا، ضـــرورة الــربــط بــن أنـــواع التعليم 
املهني  والتعليم  األســاســي،  )التعليم  الــثــاثــة 
بأهمية  الوعي  لزيادة  العالي(  والتعليم  والتقني، 
متطورة  ديناميكية  كونها  واملهنية،  الفنية  العلوم 
وليست جامدة، ولذلك من املهم جًدا أن يرتبط 
يف  الشاملة  الوطنية  التنمية  بخطط  التعليم 
املرحلة املقبلة؛ ليواكب احلراك االقتصادي الذي 
وتوفر  املستقبلية  املشاريع  تغطي  كــوادر  يتطلب 

الكادر املتخصص.

وحول ضعف روابط مخرجات التعليم الفني 
واملهني مع سوق العمل أشار الدكتور حيدرة إلى 
وجود عجز يف سوق العمل على الرغم من اإلقبال 
على هذه اجملاالت التي تستوعب نحًوا من 0.2% 

من الفوج السنوي يف التعليم الثانوي والعالي.
التعليم منقسمة  إدارة قطاع  أن    موضًحا، 
للتعليم،  ومنسقة  مــوحــدة  ــة  رؤيـ إلـــى  وتفتقر 
األمر  زاد  اليمن  يف  القائمة  ــة  األزم واستمرار 
القطاع  يــقــوم  الــضــروري أن  ــه مــن  ــوًءا، وأنـ ســ
اخلاص بتمويل التعليم الفني واملهني متويلًا أكبر، 
وحاجة  الطلب  املهني  التعليم  مجاالت  تلبي  وأن 
العمل  أصــحــاب  قيام  عــن  فــضــلًا  إليها  الــســوق 

بإدارتها مؤسسّيًا.
العمل  لسوق  املستقبلية  الرؤية  حتليل  ويف 
العاملة  القوى  واحتياجات  واخلــارجــي  احمللي 
احلالية واملستقبلية، أوضح الدكتور عبدالرحمن 
العمل  الراغبن يف  بن  املواءمة  ضــرورة حتقيق 
جهة  من  املتاحة  األعمال  ومواصفات  جهة  من 
أخرى؛ لتحسن فرص األفراد يف احلصول على 
واكتساب  باالستمرار  لهم  يسمح  بحيث  وظائف 

مرونة يف سوق العمل.
ولزيادة فاعلية نظم التعليم الفني والتدريب 
ــرورة دراســـة  املــهــنــي يـــرى الــدكــتــور حــيــدرة ضــ
فرص  توفير  يف  لإلسهام  العمل  سوق  مؤشرات 
بن  تـــوازن  لتحقيق  مناسبة؛  تدريبية  وبــرامــج 

عرض القوى العاملة والطلب عليها.

االحتياجات  حتديد  عملية  أن  إلى  مشيًرا 
التعليم  أهـــداف  حتديد  أســاس  هــي  التدريبية 
الــفــنــي واملــهــنــي؛ لـــذا مــن الـــضـــروري أن تكون 
للقياس وميكن  األهداف محددة وواقعية وقابلة 

حتقيقها خال فترة زمنية قصيرة. 

تنسيقات مشتركة
وعن طبيعة العاقة بن وزارة التعليم الفني 
يقول  عــدن،  املــهــارات-  تنمية  وصندوق  واملهني 
الفني  التعليم  وزارة  يف  )مستشار  عبده  عصام 
واملهني(: إن لصندوق تنمية املهارات دوًرا إيجابّيًا 
وفّعالًا يف حتفيز الطاب عن طريق البرامج التي 
لفتح مشاريع صغيرة خاصة  لهم وتؤهلهم  تُقدم 

بهم وتنمي السوق احمللية.
أما عزت خالد )مدير إدارة املوارد البشرية 
املهني- عدن(  والتدريب  الفني  التعليم  وزارة  يف 
املشترك  والتنسيق  التعاون  نوعية  فيستعرض 
بن صندوق تنمية املهارات ووزارة التعليم الفني 
الكادر  تأهيل  إعادة  طريق  عن  املهني  والتدريب 
الوظيفي يف املعاهد، وإبراز مستجدات السوق يف 
على  الكادر  ليُدرَّب  والتكنولوجي  العلمي  اجملال 

هذا األساس. 

حيـث  اجملتمـع،  تكوينـات  مـن  العديـد  يف  واالحتقـار 
ينظـرون إلـى التعليـم الفنـي علـى أنـه تعليـم يقـود إلى 

مهـن يدويـة وحرفيـة موجهـة إلـى الفقراء.
مـا  الفنـي  التعليـم  أن  دراسـته  يف  ويؤكـد      
فيهـا  تتضافـر  قويـة  دفعـة  إلـى  ماسـة  بحاجـة  زال 
اخلارجيـة  والقـروض  والشـعبية  الرسـمية  اجلهـود 
احلالـي  الوضـع  لقلـب  الفاعلـة  السياسـية  واإلدارة 
لتصـل  عقـب،  علـى  رأًسـا  اليمنـي  التعليـم  لنظـام 
طـاب  مـن   60% حـدود  إلـى  املهنـي  التعليـم  نسـبة 

واملتوسـط. العـام  التعليـم 
وحـول مـا تواجهـه مؤّسسـات التعليـم الفّنـي من 
صعوبـة يف حتديـث األجهزة واملناهـج وبرامج تدريب 
الـكادر، يقـول عصـام لـ«صـوت األمـل«: إن اسـتمرار 
الفنـي  القطـاع  بـه  ميـر  كبيـًرا  حتدًيـا  يعـدُّ  الصـراع 

يف اليمـن، فقـد أصبـح مـن الصعـب توفـر معلومـات 
يف  العمـل  سـوق  احتياجـات  عـن  حتليليـة  ودراسـات 
الوقـت الراهـن، وهـذا يسـبب قصـوًرا لعـدم حتديـد 
وعلـى  القطـاع،  هـذا  خملرجـات  املطلوبـة  املهـارات 
الرغـم مـن أن القطـاع قبـل عـام 2015 كان يعانـي مـن 
مـا. نوًعـا  مسـتقًرا  يُعـد  كان  أنـه  إال  وإهمـال  قصـور 

وضع قوانني جديدة
والتركيـز  االهتمـام  ضـرورة  عصـام  ويؤكـد       
علـى قطـاع التعليـم الفنـي لتنميـة اجملتمـع وتطويـره 
أيُّ  هنـاك  تكـون  أن  ميكـن  فـا  وتنموّيًـا،  اقتصادّيًـا 
والتعليـم  إال  العالـم  يف  دولـة  أي  يف  مسـتدامة  تنميـة 
نظـرة  هنـاك  فيهـا.  دوًرا  يـؤدي  واملهنـي  الفنـي 
والقطـاع  اليمـن،  يف  الفنـي  التعليـم  لقطـاع  دونيـة 

غيـر موجـود يف املنظومـة التعليميـة اليمنيـة. وهـذه 
النظـرة ال جندهـا يف الـدول املتقدمـة؛ لـذا جنـد أن 
الـدول  بعـض  يف  واملهنـي  الفنـي  التعليـم  مخرجـات 
%70 منهـا تتصـل بسـوق العمـل، وهـذا سـر التطـور 
والتنميـة لـدى تلـك الـدول، فـدول العالـم تهتـم بهـذا 

القطـاع اهتماًمـا كبيـًرا.
الضـروري  مـن  أنـه  األمـل«  لـ«صـوت  وأضـاف    
الواقـع  أرض  علـى  وتطبيقهـا  جديـدة  قوانـن  وضـع 
التعليميـة  العمليـة  منظومـة  حتسـن  يف  لإلسـهام 
قطاًعـا  كونـه  واملهنـي  الفنـي  التعليـم  تشـمل  التـي 

ومتكامـلًا. شـاملًا 
 

محاولة ملعاجلة الفجوة
إلدارة  العـام  )املديـر  ثابـت  عيـدروس  يقـول       

الفنـي  التعليـم  وزارة  يف  العامـة  والعاقـات  اإلعـام 
واملهنـي  الفنـي  التعليـم  واقـع  إن  املهنـي(:  والتدريـب 
املعاهـد  بعـض  يف  متوسـًطا  يعـد  املرحلـة  هـذه  يف 
إلـى  ويحتـاج  للغايـة  ضعيًفـا  يعـدُّ  اآلخـر  وبعضهـا 

جديـد. مـن  تفعيلـه  إلعـادة  الدعـم  مـن  الكثيـر 
الوضـع  بسـبب  أنـه  األمـل«  لـ«صـوت  وبـنَّ       
ـ  والتنمـوي  واالجتماعـي  االقتصـادي  ـ  الصعـب 
عديـدة،  سـنوات  منـذ  اليمـن  منـه  يعانـي  كان  الـذي 
الفنـي  التعليـم  قطـاع  علـى  كثيـًرا  البـاد  عّولـت 
كمرتكـز أسـاس للنهـوض باملـوارد البشـرية والقضاء 
عبـر  والبطالـة،  الفقـر  مـن  الكبيـرة  النسـبة  علـى 
اخملرجـات  بـن  احلاصلـة  الفجـوة  ملعاجلـة  محاولـة 
الصـراع  أنَّ  إال  العمـل،  سـوق  ومتطلبـات  التعليميـة 
ًيا  جـاء ليكمـل على ذلك الوضع السـيء فأصبـح متردِّ

للغايـة.
     “إن من أهم التخصصات التي يجب التركيز 
عليهـا يف هـذا الوقـت التخصصـات الصناعيـة التـي 
ينبغـي حتويلهـا إلـى نظـام )البكالوريـوس التطبيقي( 
هـذا  البلـد”.  يف  االقتصـاد  تنميـة  يف  ألهميتهـا 
معاجلـة  إيجـاد  حملاولـة  عيـدروس  إليـه  أشـار  مـا 

اليمـن. يف  الفنـي  التعليـم  وضـع  لتحسـن 
     كمـا أكـد أنـه يف مرحلة ما بعد الصراع والبدء 
اإلعمـار  وإعـادة  االقتصـادي  التعـايف  عمليـة  يف 
سـيكون هنـاك طلـب للحصـول علـى األيـادي العاملـة 
نظـًرا  واملهنـي،  الفنـي  التعليـم  مجـال  يف  املاهـرة 
الحتيـاج السـوق للعامـل احملتـرف وصاحـب املهارات 

املؤهلـة. اإلنتاجيـة 

التعليــم الفنــي واملهنــي يف اليمـن   بني تألــق األمــس وحتــدي اليــوم
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ا ا وتقنّيً دور صندوق تنمية املهارات يف تدريب الشباب مهنّيً

التعليم الفني يستوعب %2 من الفوج السنوي يف التعليم العام
 برزت يف اآلونة األخيرة برامج التدريب والتأهيل يف مختلف اجملاالت املهنية والتقنية، 
وكان لها صدى كبير لدى الطاقات الشبابية الفاعلة يف عملية إصالح العجلة التنموية 

وحتريكها، واإلسهام يف رفع ناجت االقتصاد احمللي.
وألجل تطوير ودعم برامج التدريب والتأهيل اخلاصة باملعاهد الفنية واملهنية كان 
من  للتطوير  بالشباب  والدفع  التشجيع  يف  األكبر  النصيب  املهارات  تنمية  لصندوق 

أنفسهم.

إدارة قطاع التعليم 
منقسمة وتفتقر إلى 

رؤية موحدة ومنسقة 
للتعليم
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الشراكات التاريخية واملستقبلية للتعليم الفني واملهني مع اجملتمع املدني

سماح عمالق 
صوت األمل

 سفراء اخلير لإلغاثة والتنمية
والتنمية  لإلغاثة  اخلير  سفراء  مبادرة  تعمل 
الصحة  برنامج  هي  رئيسية  مجاالت  سبع  يف 
والتعليم،  البيئي،  واإلصحاح  واملياه  والتغذية، 
واالستجابة  الغذائي،  واألمن  واملأوى،  واحلماية 

الطارئة، والتمكن وبناء القدرات. 
البرامج يف مبادرة سفراء اخلير  يقول مدير 
أ. هيثم بن سيدم لـ)صوت األمل(:«يف كل برنامج 
فقد  التدريب  يخص  ومبا  مشاريع،  مجموعة 
تتبع  وحدة  ولدينا  التمكن،  برنامج  له  خصصنا 
األيام  يف  ونأمل  ومتكن(،  )بناء  اسمها  البرنامج 
تفعيلها، وترخيصها من  يتم استكمال  أن  القادمة 

التعليم الفني«.
ويضيف ابن سيدم بأنهم يف املبادرة يهدفون 
كخطة مستقبلية إلى التأهيل اجملتمعي يف مجاالت 

عدة
كالكوافير  ومنزلية  ومهنية  إدارية  مهارات 
احلقائب  وصناعة  والتطريز  واخلياطة  والنقش 
اجللدية واحلرف يدوية وصناعة البخور والعطور 

وغيرها ».
ويعدد هيثم بن سيدم االسهامات التي قامت 
بقوله  والتمكن  التدريب  مجال  يف  املبادرة  بها 

:«نحن
دربنا يف مجال اإلسعافات األولية، وأهلنا يف 
ويف  الصحية  التوعية  ويف  التغذية  سوء  مكافحة 

العمل اإلنساني من إغاثات وغيرها«.

مبادرة إجناز
نوفمبر  من  الـ25  يف  إجناز  مبادرة  أنشئَت 
2020 ضمن الورشة التدريبية للمبادرات الشبابية 
والرياضة  الشباب  مبكتب  الطوعي  والعمل 
كان  وقد  فقط،  أعضاء  بثمانية  إب  مبحافظة 
اإلنسانية  العاقات  وبناء  تعزيز  منها  الهدف 
واالجتماعية، والتنسيق والتشبيك لتدريب وتأهيل 
األسر املتعففة وأصحاب الدخل احملدود لتحسن 
سبل املعيشة، وكذلك تعميق وترسيخ مبدأ التكافل 
االجتماعي والطوعي. وتعّد مبادرة إجناز امتداًدا 

ملبادرة طوعية ذاتية تأسست عام 2016م. 
تقول رئيسة مبادرة إجناز أ. شورى البعداني 
لـ)صوت األمل(:” قدمنا تدريبات نوعية يف كافة 
اآلمنة  املساحة  اجملاالت ومع جهات متعاونة مثل 
الرحيمة ومركز سما لألقمشة  النفوس  ومؤسسة 

واخلياطة. 
للتدريب  والتشبيك  التنسيق  يف  عملنا  كذلك 
أهمها  اآلمنة  املساحة  يف  اجملاالت  من  عدد  يف 

وصناعة  دبلوم،  بنظام  موبايل  صيانة  مجال  كان 
واخلياطة  واملعجنات  واحللويات  اإلكسسوارات 

والبخور والزباد والعطور بأنواعها. 
وتسرد البعداني بعض التفاصيل بقولها:«أّهلنا 
15 متدربة بالشراكة مع مؤسسة النفوس الرحيمة

يف مجاالت صناعة احلقائب والبخور والزباد 
واخلياطة، وبالشراكة مع مركز سما للخياطة دربا 
املابس  وحياكة  خياطة  مجال  يف  متدربات  سبع 

الشتوية واخلياطة املبتدئة ومابس األطفال«.
-شخصًيا-  عملت  بأنها  شورى  وتضيف 
لتدريب  اخلياطات  من  عدد  مع  التنسيق  يف 
عدد20متدربة بواقع خمس متدربات لكل خياطة 
مبادرة إجناز - حسب شورى  كما عملت  واحدة. 
توزيع  على  اخلير  فاعلي  مبساعدة  البعداني- 
لتمكن  والتنسيق  اخلياطة،  ماكينات  من  عديٍد 
لدى  اقتصادًيا،والعمل  الدخل  محدودة  األسر 
التدريب للمتميزات. وتسعى  املؤسسات يف مجال 
الفئات املستهدفة لعمل  املبادرة من خال تدريب 

معمل خياطة تابع للمبادرة . 

 مركز متدين للتدريب والتأهيل املستدام 
استشارات  يقدم  مستمر  تعليم  مركز  متدين 
املدني  اجملتمع  ملؤسسات  تدريبية  وخدمات 

والقطاع اخلاص، وشرائح اجملتمع املتعددة.
للتدريب  متدين  مركز  ومؤسس  مدير  يشرح 
بأنهم  البعداني  محمد  أ.   املستدام  والتأهيل 
ضرورة  املستمر  التعليم  بأن  يؤمنون  متدين  يف 
مراحل  مختلف  يف  اجملتمع  يف  فرد  كل  يحتاجها 
تدريبية  حلول  تقدمي  إلى  يسعون  وبهذا  حياته؛ 
فّعالة ملؤسسات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، 
ملتطلبات سوق  املوائمة  باملهارات  الشباب  ومتكن 

العمل احمللي والدولي.
ويضيف البعداني بأن رسالة املركز هي تقدمي 
أفضل احللول التطويرية للمؤسسات، والعمل على 
إدارة  على  قادرة  لتصبح  البشرية  الكوادر  متكن 

التغيير والنمو يف إطار التطورات احلديثة. 
واحلالية  السابقة  املشاريع  عن  يتحدث  كما 
واخلطط املستقبلية بقوله:” نحن يف متدين ننطلق 
وخصوًصا  املستدامة  للتنمية   2030 رؤية  من 
تنمية  يف  يهتم  الذي  الرابع  اخلاص  الهدف 
إخراج  إلى  سعى  متدين  مركز  للشباب.  املهارات 
عملية التدريب من اجلانب النمطي املتعارف عليه 
واملتكرر فقمنا ببناء برامج قائمة على احتياج سوق 

العمل لها«. 
قمنا  التي  اجملاالت  من  كثير  ويستطرد:« 
إب  محافظة  يف  نحوها  اجملال  وفتح  باقتحامها 
يعتبر  الذي  الرقمي  احملتوى  صناعة  مجال  مثل 
القانونية  الدورات  وقدمنا  باملستقبل.  وصل  قناة 
ملنتسبي القانون، كما أقمنا أول دورة يف احملافظة 
القصيرة«.  األفام  سيناريوهات  كتابة  بجانب 

ويسعى مركز متدين إلى دراسة مشكات اجملتمع 
حتقيق  على  بجهد  يعمل  كما  اخلاص  والقطاع 
البعداني  حسب  مستقبًا  احللول  من  الكثير 

مؤسس ومدير املركز. 
شبكة نيوڤيجن للتسويق الرقمي واإلعاني 

الرقمي  للتسويق  نيوڤيجن  شبكة  تأسست   
الفكرة  وكانت   ٢٠١٨ أكتوبر   ١ يف  واإلعاني 
كان  تدريبية  ودورات  برامج  تنسيق  عن  عبارة 
من  مجموعة  الشبكة  وأسس  بحاجتها،  اجملتمع 
خريجي قسم العاقات العامة كزماالت للمؤسس 
وصاحب الفكرة أ. معن الشاهري الذي يقول :« 
كان أول برنامج قمنا بتنسيقه بالشراكة مع معهد 
واملونتاج  اجلرافكس  دبلوم  برامج  ناو(  )سبيك 
وعملنا،  تخصصنا  جملال  مهمه  ومهارة  كاحتياج  
ومن هنا تولدت فكرة أن ندرس احتياجات خريجي 
مع  التعامل  ستباشر  التي  الفئة  كونها  اجلامعات 
سوق العمل، وبالتالي ستحتاج عديد من املهارات، 
لبرنامج  اإلشراف  و  بالتسويق  قمنا  بعدها 
التخطيط االستراتيجي مع منظمة سكاي للتنمية، 
باملنظمات  اخلاص  امليداني  املسح  برامج  ثم 
 )PRA كبرنامج )أسفير - وأدوات املسح امليداني
التسويق  ثم برنامج  بالشراكة مع معهد كورسيرا، 
بتصميم  املتدربن  فيه  قام  والذي  االستراتيجي 
موجودة  ملؤسسات  استراتيجيتة  تسويق  خطط 

وأخرى افتراضية،وكان هذا البرنامج بالشراكة مع 
أكادمية ويلز”.

ويضيف الشاهري:« أقمنا أيًضا بعض البرامج 
األنظمة  شركات  بعض  مع  بالشراكة  التأهيلية 
احملاسبية كشركة برونكس، وكان لدينا عدة برامج 
كفكرة وتسويق مع مركز متدين مثل برنامج كتابة 
السيناريو، وحاليا بدأنا بالتسجيل لدبلوم تصميم 
األزياء يف مجال اخلياطة والتصميم بالشراكة مع 
النسوي،  خدمتي  ومركز  الصناعي  التقني  املعهد 
الكلية  مع  بالشراكة  السونار  دبلوم  لبرنامج  أيضا 

األملانية صنعاء ومركز أكادميية ويلز«
 وكان للشبكة أيًضا -حسب الشاهري- كثيٌر 
والشبابية  الطابية  األنشطة  يف  املشاركات  من 
التي تهدف إلى تعزيز املهارات واكتشاف املواهب، 
أمل(  )بسمة  مبادرة  مع  بالشراكة  كان  بعضها 
الصم  )جمعية  وكذلك  السام(  )سفراء  ومنظمة 

والبكم(
 ويهتم معن الشاهري حديثه لـ)صوت األمل( 
حتمل   2022 للعام  جديدة  خطة  لدينا  بالقول:« 
يف طياتها باقات لبرامج تأهيلية ودبلومات مهنية 
وستكون بالشراكة مع جهات متخصصة يف مختلف 
اجملاالت، فنحن نهدف إلى إكساب املتدرب املهارة 
وتطبيق  عملية  جتارب  خال  من  عملي  بتطبيق 
ميداني ملا تعلموه حتى يخرج املتدرب مبهارة علمية 

إلدارة نفسه وتسويق مهاراته والقدرة على االتصال 
والتواصل مع سوق العمل.

املعهد اليمني الصيني، شراكة بن بلدين
الفني  التعليم  وزير  ناقش   ،2013 يونيو  يف 
التجارة  وزارة  وفد  لقائه  خال  املهني  والتدريب 
الصينية إمكانية املساهمة يف تأهيل وترميم املعهد 
معهد  وإنشاء  التطبيقية،  للعلوم  اليمني-الصيني 
جديد للتعليم الفني بأمانة العاصمة، وأبدى الوفد 
الصيني ترحيبه باملقترح واستعداد الصن لتمويل 
وإنشاء وجتهيز معهد جديد للتعليم الفني واملهني 
بأمانة العاصمة باملواصفات احلديثة، إضافة إلى 
اخلاصة  التقنية  التجهيزات  بتوفير  استعدادهم 
التطبيقية)املدرسة  للعلوم  الصيني  اليمني  باملعهد 
الفنية سابقاً( على أن يتكفل اجلانب اليمني بعملية 

الترميم والتأهيل .
الصيني  اليمني  املعهد  وتأهيل  تنفيذ  وبعد 
اليمني عقب سنوات من املقترح حقق شراكة فعلية 
مع اجلانب الصيني يف عملية التدريب واإلشراف 
واإلدارة والتشغيل يف بعض املعاهد الفنية واملهنية 
يف  الصينية  اخلبرات  من  واالستفادة  اجلديدة، 
النهوض بواقع التعليم الفني والدفع بعجلة التنمية 
االقتصادية والبشرية ودورها بناء األوطان، حسب 
الفني  التعليم  لوزارة  الرسمي  املوقع  يف  تقرير 

واملهني. 
وكان قد أوضح وكيل الوزارة املساعد لقطاع 
مع  تفاهمت  الوزارة  أن  زهرة  علي  العمل  سوق 
املعهد  وتأهيل  ترميم  إلعادة  الصينين  األصدقاء 
اليمني الصيني للعلوم التطبيقية الذي انتهى عمره 
ومتطلبات  احتياجات  مع  ومواءمته  االفتراضي 
العصر، وذلك يف إطار مد جسور التعاون وتطوير 
العاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقن 

منذ القدم.
وأكد زهرة أهمية إعادة تأهيل املعهد اليمني- 
رمز  ميثل  كونه  سابقا«  الفنية  املدرسة  الصيني« 
القرن  ستينيات  منذ  -الصينية  اليمنية  للصداقة 
تطوير  يف  الريادي  دوره  من خال  وذلك  املاضي 
العاقات التاريخية واملتينة بن البلدين الصديقن 
موضحاً  الصينين..  واخلبراء  الكادر  خال  من 
واملناهج  الكادر  بتوفير  أيضاً  قامت  الصن  أن 
واإلشراف واإلدارة والتشغيل للمعهد اجلديد ملدة 
التشغيل حسب  بدء  منذ  االقل  على  ست سنوات 

التفاهم معهم.

يحظى التعليم املهني والفني باهتمام منظمات اجملتمع املدني ومبادراته، 
ومن املنصف تسليط الضوء على اجلهود التي ساهمت - بشكٍل أو بآخر - يف 
التي  الفني واملهني، ومّدها بالفرص واإلمكانيات  التعليم  مؤازرة جهود وزارة 
املنظمات احمللية  امتناع معظم  ولوال  أكمل وجه،  أداء مهامها يف  تعينها على 

والدولية عن التحدث لإلعالم لكان هذا التقرير شامًلا لكافة هذه اجلهود. 
رفد  يف  أسهمت  مدني  مجتمع  ومبادرات  منظمات  على  الضوء  نسلط  هنا 
والتمكني  والتأهيل  بالتدريب  مجاله  يف  عملت  أو  واملهني  الفني  التعليم 
االقتصادي، مبادرات خّيرة عملت يف خطني متوازيني مع وزارة التعليم الفني 

واملهني يف بعض برامجها أو مشاريعها. 

معني الشاهري محمد البعداني
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منال أمني
صوت األمل

  التعليم الفني واملهني أساس يف بناء الدول 
يف  املتعلم  يكتسبها  التي  واملعارف  فاملهارات 
اجملاالت الفنية والزراعية والصناعية والصحية 
ارتباًطا  ترتبط  اجملاالت  فهذه  بالبلد،  تنهض 
واملرأة  والرجل  واحتياجاته،  باإلنسان  وثيًقا 
البناء  نستطيع  ال  ونحن  اجملتمع  تبنيان  يدان 
نستنكر  أو  نستغرب  ألَّا  علينا  لذا  واحدة؛  بيد 
الرجل يف هذه  ويزاحمن  يعملن  نساء  رأينا  إذا 

اجملاالت. 
تتبدل   أن  ينبغي  األفكار  أن  نعلم  أننا  ومع 
انخراط  تشجع  التي  العاملية  التطورات  لتواكب 
اليمنية  املرأة  أن  جند  و  املهن  هذه  يف  املرأة 
االجتماعية  املفاهيم  من  العديد  تواجه  مازالت 
والثقافية املغلوطة التي تقيد حريتها وتقف حائلًا 
أمام دخولها مجال األعمال املهنية والفنية، ومع 
تلك  ملواجهة  الكفاح   يف  تستمر  جندها  ذلك 

املشكات والعقبات التي تتعلق مبصيرها.
للموارد  واملهني  الفني  والتأهيل  التدريب   
زيادة  يف  يساعد  مجالًا  يعد  النسوية  البشرية 
قدرة املرأة على اخلوض يف مجاالت سوق العمل 
والفنية  املهنية  التخصصات  مختلف  يف  وبقوة 
لعام   )5( رقم  العمل  قانون  لها  عها  شرَّ التي 
املهني  والتدريب  الفني  التعليم  وقانون  1995م، 

رقم 23 لعام 2006 من دون قيود.
التعليم  )مديرة  ياسن  عمر  سميحة 
بوزارة  الفتاة  قطاع  يف  للفتاة  العام  والتدريب 
الفني  والتعليم  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
االلتحاق  للفتاة  »يحق  تقول:  املهني(  والتدريب 
بأي تخصص يف قطاع التعليم الفني والتدريب 
املهني على مستوى الباد حسب قانون التعليم 

الفني«.
يف  انخرطن  طالبات  »هناك  وأردفت: 
اجلانب  يف  تعقيًدا  وأكثر  مختلفة  تخصصات 
والتبريد  والبناء  امليكانيكا  تخصص  مثل  الفني 
الفني  التعليم  قطاع  ميتلك  كما  وغيرها، 
يف  معلمات  يعملن  وميكانيكا  بناء  مهندسات 
املعاهد الفنية واملهنية على مستوى احملافظات«.
 وأوضحت لـ«صوت األمل« أن قطاع التعليم 
الفني واملهني وضع تخصصات خاصة بالفتيات 

األساسي  التعليم  مواصلة  يستطعن  لم  الاتي 
وتصفيف  التجميل،  تخصص  مثل  والثانوي، 
من  العديد  يقدم  فالقطاع  واخلياطة.  الشعر، 
الدورات القصيرة التي تستطيع الفتاة االستفادة 

منها يف تطوير مهاراتها املهنية.

تنوير قدرات املرأة   
   »للمرأة أهمية كبيرة جًدا يف قطاع التعليم 
فإذا  املرحلة،  هذه  يف  خصوًصا  واملهني  الفني 
والتقنية  الفنية  وإمكاناتها  قدراتها  استثمرت 
التعايف  إعادة  يف  ستسهم  جيًدا  استثماًرا 
مختلف  يف  والتطوير  والتنمية  االقتصادي 
إليه مديرة  أشارت  ما  وذلك حسب  اجملاالت«. 

التعليم والتدريب العام للفتاة يف الوزارة.  
األهداف  أهم  من  قائلة:  وأضافت   
إلى  الفني  التعليم  وزارة  تسعى  التي  األساسية 
مختلف  يف  املرأة  قدرات  تنوير  هي  حتقيقها 
التخصصات الفنية والتقنية مبا يخدم اجملتمع، 
فالتعليم الفني يقدم نوعن من التعليم )التعليم 

النظامي وتعليم الدورات(.

التحديات
الفتيات  بها  متر  التي  التحديات  وحول   
تقول سميحة:  الفني،  التعليم  بقطاع  امللتحقات 
إنه من بعد عام 2000م بدأت العادات اجملتمعية 
تفرض قيودها على الفتيات امللتحقات بالتعليم 
برفض  القيود  تلك  وترجمت  واملهني  الفني 
الكثير من األسر التحاق بناتهن يف تخصصات 

تنحصر فقط على الشباب كما يعتقدون.
الفني  بالتعليم  امللتحقات  عدد  أن  وذكرت 

جًدا  قليل  والتقنية  الفنية  التخصصات  كل  يف 
إلى اليوم، وقد ال جند نسبة للفتيات امللتحقات 
الهندسة  مثل  ومهنية  فنية  بتخصصات 
يف  إال  والصيانة  والتبريد  والبناء  امليكانيكية 
مدينة تعز، وقد وصلت نسبة انخراط الفتيات 

لتلك التخصصات 10 %.
تخصصات  هناك  أن  سميحة  وتفيد 
أخرى فيها نوع من القبول لدى األسر اليمنية، 
ودبلوم  التجارية،  النظرية  التخصصات  مثل 
تتضمن  جتارية  مهنية  وثانوية  سنتن،  تقني 
وإدارة  كاحملاسبة،  تقنية  اقتصادية  تخصصات 
املكاتب، والتسويق، وبرمجيات احلاسوب اآللي، 

والتصوير الفوتوغرايف.
 2016 أنه منذ عام  إلى  وأشارت سميحة   
الفتيات  إقبال  كان هناك تدهور يف   2018 إلى 
األوضاع  بسبب  والتقني  الفني  التعليم  على 
أغلب  يف  املستقرة  غير  واألمنية  االقتصادية 
عام  أواخر  يف  ولكن  اليمنية،  احملافظات 
يستقر  الفني  التعليم  على  اإلقبال  بدأ   2019
 .20% بنسبة  السابقة  باألعوام  مقارنة  نسبّيًا 
قطاع  الوظيفي يف  الكادر  نسبة  تتجاوز  ال  كما 
مستوى  على  النساء  من  واملهني  الفني  التعليم 

احملافظات اليمنية 40%.
الفني،  التعليم  يف  املرأة  قطاع  دور  وحول 
ناحية  من  يهدف  القطاع  إن  سميحة:  تقول 
وتأهيلية  تدريبية  برامج  وضع  إلى  أكادميية 
للتعليم  حقيقية  استراتيجية  ووضع  للفتيات 
على  ينقسم  حيث  الفتيات،  يخص  فيما  الفني 
واإلدارة  وتدريبها،  الفتاة  تعليم  إدارة  إدارتن: 
تستهدف  التي  اجملتمعية  للمشاركة  العامة 

تدريب املرأة يف مختلف اجملاالت بالتنسيق مع 
الوزارات واجلهات املعنية.

تدني االهتمام باملرأة
 إن قانون العمل رقم )5( لعام 1995م أكد 
والواجبات  احلقوق  يف  بالرجل  املرأة  مساوات 
من دون حتيز مع حتقيق التكافؤ بينهما، ولكن 
الواقع العملي يف مختلف القطاعات ومنها قطاع 
التعليم الفني يبنِّ أن هناك تدنّيًا يف االهتمام 

بتطوير املرأة ومشاركتها يف  سوق العمل.
 أحام السيد)مدرسة يف مادة الكيمياء يف 
أحد معاهد التعليم الفني ـ عدن( تقول: إن أهم 
توفر  عدم  املعلمة  املرأة  تواجه  التي  التحديات 
التعليمية  العملية  يف  الضرورية  املستلزمات 
اخلاصة باملواد العلمية، مثل الكيمياء والفيزياء 
التي حتتاج إلى أنابيب ومحاليل وغيرها، واملواد 
والصيانة  السيارات  ميكانيكا  مثل  التطبيقية 

وغيرها.
اهتمام  عدم  يشكون  املعلمات  أن  وذكرت   
اجلهات املعنية وحتى الداعمة يف عملية تطوير 
الفني  التعليم  قطاع  يف  املرأة  قدرات  وتنمية 

حسب املعايير احلديثة.
من جانبها منى أحمد )30 عاًما من عدن( 
الفنية  املعاهد  أحد  من  تخرجت  عندما  تقول: 
اهتماًما  أجد  لم  الصيانة،  قسم  من   2013 يف 
من اجلهات الرسمية أو الداعمة لفتح مشروعي 
الكمبيوتر  وأجهزة  اجلواالت  بصيانة  اخلاص 
مع  ولكن  الفتيات،  بقدرات  إميانهم  لعدم 
صغيًرا  محلًا  فتحت  األسري  والدعم  اإلصرار 
لصيانة اجلواالت يف منطقة املنصورة، فحققت 

مشروعي اخلاص وبجهودي اخلاصة.

ضعف الثقة بقدرات النساء
العاقات  )مديرة  مجاهد  محمد  تغريد   
العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  العامة يف 
إلى  تشير   ) املهني  والتدريب  الفني  والتعليم 
االهتمام  إلى  الفني حتتاج  التعليم  املرأة يف  أن 
وتنميتها  وإمكاناتها  قدراتها  لتطوير  الازم 
يف  لتسهم  والتخصصات  اجملاالت  مبختلف 
اهتمام  هناك  يوجد  ال  ولكن  اجملتمع،  خدمة 
اخلريجات  للفتيات  االقتصادي  اجلانب  بتنمية 

من املعاهد الفنية والتقنية.
بقدرات  الثقة  أن  األمل«  لـ«صوت  وتؤكد   
داخل  الوظيفي  اجلانب  يف  ومهاراتهن  النساء 
مازالت  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  قطاع 
لتطوير  لهن  تشجيع  هناك  وليس  ضعيفة، 
أنفسهن يف مختلف اجملاالت اإلدارية والوظيفية 

والتعليمية.
قطاع  عانى  اآلن  وإلى   2015 قبل   »ما 
والتحديات  املشكات  من  الكثير  الفني  التعليم 
واجملتمعية  االقتصادية  أهميته  يف  أثرت  التي 
يف  العاملة  املرأة  على  هذا  وانعكس  البلد،  يف 
القطاع، وعلى نظرة اجملتمع للفتيات امللتحقات 
بالتعليم الفني بصورة عامة«. وذلك وفًقا لقول 

مديرة العاقات يف الوزارة.

دمج املرأة يف عملية التنمية
تقول تغريد: »هناك حتديات تواجهها املرأة 
من  كتهميشها  واملهني  الفني  التعليم  قطاع  يف 
املشاركة يف الدورات التأهيلية التي تهدف إلى 
وخارجها،   اليمن  داخل  القطاع  موظفي  تطوير 
األمل  يفقدن  النساء  بعض  يجعل  الذي  األمر 
يف تقدمي األفضل لقطاع التعليم الفني واملهني،  
ويف املقابل يعطي تشجيع ودافع أقوى لبعضهن 
بإمكاناتهن  أنفسهن  تطوير  ملواصلة  اآلخر 

اخلاصة«.
قطاع  يف  النساء  قدرات  تنمية  وحملاولة 
شعار  حتقيق  إنَّ  تغريد:  قالت  الفني،  التعليم 
وبطريقة  فعلّيًا  التنمية  عملية  يف  املرأة  دمج 
مؤثرة يتطلب تخطًطا استراتيجّيًا مناسًبا يهدف 
إلى تطوير العاملن يف القطاع والسيما النساء 
والتخصصات  اجملاالت  مختلف  يف  وتدريبهن 

التي تسهم يف عملية التنمية والتقدم.

املرأة يف التعليم الفني واملهني

بني إهمال اجلهات الرسمية ومحاولة إثبات الذات



التعليم الفني والتدريب املهني حجر زاوية
 يف حتقيق التنمية املستدامة

-        كيف تقيم واقع التعليم الفني والتدريب 
املهني يف اليمن يف الوقت الراهن؟

يف احلقيقة، اإلجابة عن هذا السؤال هي يف السؤال 
نفسه، وبالذات« وضع اليمن يف الوقت الراهن، فضًا عن 

جزئية واقع التعليم الفني والتدريب املهني. 
قبل  الشخصي:  تقييمي  لك  أقدم  أن  لي  اسمح  لكن 
بداية الصراع قطعت اليمن شوًطا ال بأس به يف عدة جوانب 
خال فترة الثاثن عاًما املاضية وقبل مرحلة االنقسامات 

السياسية املعروفة للجميع، التي انتهت بالصراع املسلح.
كان التعليم الفني والتدريب املهني يدار وتشرف عليه 
عدد من الوزارات والهيئات احلكومية بدون أدنى مستوى 
من التنسيق أو التشاور فيما بينها بالرغم من وجود رئاسة 

الوزراء التي ضمت حتت مظلتها هذه اجلهات.
فكان هناك وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة 
اخلدمة املدنية ووزارة الصحة ووزارة السياحة...إلخ، ومثل 
هذا الوضع كان كذلك يف اليمن اجلنوبي سابًقا قبل الوحدة 

املباركة.
وبعد حتقيق الوحدة قامت عدد من املنظمات الدولية 
حتت مظلة منظمة األمم املتحدة واالحتاد األوروبي بتقدمي 
مؤسسات  مختلف  حول  التشخيصية  التقارير  من  عدد 

الدولة احلديثة: )اجلمهورية اليمنية(.
لتشخيص  األولى  اللبنة  شكل  التقارير  هذه  أحد 
املهني  والتدريب  املهني  والتعليم  عموًما  التعليم  قطاع 
خاصة، وقد أبرز هذا التقرير السلبيات الناجتة عن تعدد 
اجلهات املشرفة على التعليم املهني وغياب الرؤية الواحدة 
واالستراتيجية التي تضمن حتقيق أهداف سبق أن ُرسمت 
جلميع املعنين يف الدولة واجملتمع املدني والقطاع اخلاص 

واجلهات املانحة.
 بدأت مساعي احلكومة يف اتخاذ اخلطوات للوصول 
شملت  التي  املانحة  اجلهات  تقارير  توصيات  إلى حتقيق 
احلكومية  اجلهات  تعدد  تعالج  تشريعية  إصاحات 
املشرفة وتداخلها، وكذلك معاجلة قصور اجلانب التمويلي 
تنمية  صندوق  إنشاء  باقتراح  املهني  التدريب  ملؤسسات 
يف  اخلاص  القطاع  مشاركة  معاجلة  وكذلك  املهارات، 
حتديد احتياجاته من العمالة املؤهلة واإلشراف عليه وفقا 

لتطورات آليات العمل.
العامة  الهيئة  بإنشاء  اجلمهوري  القرار  صدر  ثم 
الهيئة  العمل، وضمت  املهني حتت إشراف وزارة  للتدريب 
قرابة 14 مركَز تدريٍب مهني، ونتج عن هذا انقسام الكوادر 
املسؤولة بن وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم التي كانت 
بـ"مدارس  يسمى  كان  ما  على  اإلشراف  متارس  تزال  ال 
وجهة  من  الرئيس  السبب  وكان  املهنية".  الثانوية  ومعاهد 
العمل  وزارة  العمل هو حصول  وزارة  إلى  لانتقال  نظري 
على قرض جديد بغرض إصاح قطاع اإلدارة والتشريعات 

والتمويل لهذا النوع من التعليم. 
اجلمهوري  القرار  صدر  قليلة  سنوات  مرور  وبعد 
بتعديل اسم الهيئة العامة للتدريب املهني والتقني، لكن هذا 
لم يضع حًدا  الستمرار تعدد اجلهات املشرفة على هذا 
النوع من التعليم؛ حيث صدرت  قرارات جمهورية جديدة  
عما  يختلف  جديد  تعليمي  بنظام  اجملتمع  كليات  بإنشاء 
هو  مطبق يف الباد، انسجاما مع جتربة الواليات املتحدة 
األمريكية يف هذا النظام. كانت هذه الكليات حتت إشراف 
التعليم العالي  وزارة التربية والتعليم حتى مت إنشاء وزارة 

وانتقلت تبعيتها إلى وزارة التعليم العالي.
كانت الفترات الزمنية إلصدار هذه التشريعات قصيرة 
نفس  ولديها  الواحدة  احلكومة  دورة  نفس  يف  وأغلبها 
إلى  تسند  التي  الوزارات  مسميات  اختلفت  وإن  األعضاء 

الوزراء. 
الوزارات لعدد من السنن وكأن  التجاذب بن  استمر 
وحجم  الوزير  شخصية  قوة  مدى  على  ترتكز  القرارات 

الدعم )اللوبي( لهذا الوزير أو ذاك. 
وعندما نتأمل لتقييم الوضع الراهن جند أنه ال تزال 
هناك انقسامات وتكرار وتداخل بن اجلهات املشرفة على 
الفني  التعليم  وزارة  توجد  حيث  التعليم؛  من  النوع  هذا 
اخلدمة  وهناك  العالي،  التعليم  ووزارة  املهني،  والتدريب 
املدنية، ووزارة الصحة التي يقع حتت إشرافها مؤسسات 
اجلامعية.  الشهادة  دون  مستويات  يف  كوادر  بتقدمي  تقوم 
املهني  والتدريب  الفني  للتعليم  أعلى  مجلس  يوجد  كما 

ومجلس أعلى لكليات اجملتمع.
إذن، ال يزال الوضع كما هو عليه فيما يتعلق بالتعليم 

التقني )بعد الثانوية العامة أو الثانوية املهنية(.
- يعاني قطاع التعليم الفني الكثير من املشاكل 
أهم  هي  ما  اآلن،  إلى  طويلة  مدة  من  والتحديات 
الوقت  يف  القطاع  تواجه  التي  اجلديدة  التحديات 

الراهن؟
يواجهه ويقف  أكبر حتٍد  أن  من وجهة نظري، أعتقد 
التشريعات  تكرار  هو  وحتسينه  التعليم  هذا  تطوير  أمام 
األخرى  التحديات  من  مجموعة  إلى  إضافة  وتداخلها، 

املتمثلة يف:  
والتدريب  الفني  للتعليم  رسمي  مسار  اعتماد  عدم   -
املهني بكل مستوياته وربطه مع سلم الوظائف واألجور يف 
وزارة اخلدمة املدنية مبا يتناسب مع توجه احلكومة خللق 
ثقافة تعزز من الفخر واالعتزاز يف نفوس احلاصلن على 

شهادات التعليم الفني والتدريب املهني.
-عدم اتخاذ اخلطوات الصحيحة لتوحيد التشريعات 
يف  القائمة  التدخات  إللغاء  اخلصوص  بهذا  املعنية 

املنظومة اإلشرافية على هذا التعليم. 
للقطاع  املشجعة  اخلطوات  من  املزيد  اتخاذ  -عدم 

من  االحتياجات  حتديد  يف  بفعالية  للمشاركة  اخلاص 
إجراءات  يف  وكذلك  املناهج،  وإعداد  املتخصصة  العمالة 

التقييم واملتابعة للمخرجات. 
-عدم توحيد مصادر التمويات لألنشطة احلكومية، 
لتصب يف اجتاه واحد من أجل تعزيز اجلدوى االقتصادية 

لهذه االستثمارات. 
واملدرسن  املدربن  ألجور  هيكلي  نظام  تبني  -عدم 
ألفضل  جذب  عامل  ليشكل  القطاع  هذا  يف  العاملن 
الكفاءات لتقوم بنقل خبراتها ومعارفها للملتحقن يف هذا 

النوع من التعليم. 

املناهج  تطوير  على  التركيز  يتم  لم  ملاذا   -
التعليمي  الكادر  وتدريب  والتطبيقية،  التعليمية 
حسب املعايير احلديثة التي يحتاجها سوق العمل؟ 
الفترة  خال  عليه  العمل  مت  متكامل  نظام  هناك 
املدربن  إعداد  وكذلك  املناهج،  إعداد  آلية  املاضية شمل 

وإدارة املعاهد واملراكز وجوانب أخرى. 
وتعديلها  السابقة  التجربة  هذه  تقييم  مت  ما  وإذا 
وحتسينها مبا يخدم الهدف فسوف نصل إلى إجناز يواكب 

ما وصل إليه من سبقنا يف هذا اجملال.
التقييم مبشاركة جميع األطراف،  يتم هذا  أن  ويجب 

الطالب و املدرب واملدرس والقطاعن اخلاص والعام.

- ما حجم األضرار التي تعرَّض لها قطاع التعليم 
الفني يف اليمن جراء سنوات الصراع؟

 ليس عندي أرقام وإحصائيات يف هذا املوضوع، إمنا 
أن  جند  االستهدافات  أخبار  متابعة  خال  ومن  لألسف 
األضرار تصل يف بعض املواقع إلى الدمار الكامل وإتاف 
كل املعدات والتجهيزات يف هذه املواقع. مبعنى آخر، أتوقع 
أن تصل نسبة التأثير من ٩٠-٩٥ % عما كان موجوًدا من 

قبل بسبب الصراع. 

متدهور  اقتصادي  واقع  خلق  عن  الصراع  أسفر 
ذلك  تأثير  ما  العمل،  سوق  يف  خلل  حدوث  إلى  أدى 

الواقع على مخرجات التعليم الفني؟
مباشرة  يتأثر  العمل  سوق  حجم  أو  العمل  سوق 
بالنشاط االقتصادي، ويف مثل هذه الظروف تدنت األعمال 
للفرد،  الشرائية  القوة  وضعفت  االقتصادية،  واألنشطة 
وانخفضت معدالت الطلب على السلع واخلدمات وجميع 
ذلك حتًما ينعكس على انكماش حجم سوق العمل؛ فأصبح 
الضرورية  حاجاته  تأمن  صعوبات  مواجهة  يف  الفرد 
لاستمرار يف احلياة. وما وصلت إليه احلالة االقتصادية 
يف اليمن مأساوي بكل ما للكلمة من معنى. ال يتسع اجملال 
للشرح أو التفصيل؛ فاجلميع محلًيا وإقليمًيا ودولًيا يتغنون 
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املهنـــدس العاقــل:

تداخل اجلهات املشرفة وتضارب القوانني أهم مشاكل التعليم الفني 
والتدريب  الفني  التعليم  مخرجات  أضحت 
املهني مكوًنا رئيًسا للتنمية، يتجلى أبرز أدوارها 
سيما  ال  للشباب،  جديدة  عمل  آفاق  فتح  يف 
مهاراتهم  صقل  خالل  من  العمل  عن  العاطلني 

الفنية واملهنية.
البنية  تعزيز  على  اخملرجات  تعمل  كما 
االستثمار،  وتشجيع  االقتصادية  التحتية 
وتلبية احتياجات سوق العمل، مبا يتناسب مع 
تلبي  ملعايير  وفًقا  املستدامة  التنمية  متطلبات 

طموحات الشباب يف حتقيق مستقبل آمن.
األهم  العامل  هو  اإلنساني  العنصر  ويبقى 
التنمية  حتقيق  عوامل  يف  األبرز  واحملور 
على  التركيز  بني  الفارق  يكون  وهنا  الشاملة، 
والتركيز  الداعمة،  املادية  بالعوامل  االهتمام 
على  العامل البشري الذي يعد األساس واملنطلق 

والهدف للتنمية مبختلف جوانبها.
جوانب  عدة  نستعرض  املقابلة  هذه  يف 
مع  املهني  والتدريب  الفني  بالتعليم  متصلة 
املهندس عبد الوهاب العاقل – نائب رئيس مين 
ونائب  الوطني  اخلبير   -YIC سنتر  انفورميشن 

وزير التعليم الفني والتدريب املهني األسبق.

بالتعبير عن مستوى معانة املواطن اليمني، لكن  لألسف ال 
يوجد إجراء ملموس يخفف من هذه املعاناة.

الفني  التعليم  قطاع  يف  املرأة  دور  يكمن  أين   -
والتدريب املهني؟

ذاته السؤال الكاسيكي للجميع، وهنا أعطيك إجابة 
كاسيكية.

املرأة نصف اجملتمع وعدم تشجيعها واتخاذ اإلجراءات 
اإلدراك  يف  قصوراً  يعد  الطاقة  هذه  لتسخير  املناسبة 

وكذلك يف اإلدارة.
واملرأة لها دور أساسي يف منظومة التعليم الفني، أوالً 
واجملاالت  التخصصات  نسوية يف  كوادر  توفير  جانب  من 
ذات الصلة مبجاالت العمل واإلنتاج، وثانًيا دورها األساسي 
املشاريع  يف  أو  العمل  سوق  يف  سواء  اإلنتاج،  قطاع  يف 
الصغيرة والتشغيل الذاتي.  وتأهيل املرأة يف هذه اجملاالت 

أحد أهم واجبات اجلهات املعنية بهذا اخلصوص. 

ودعم  تقييم  يف  الرسمية  اجلهات  دور  ما   -  
يف  الفني  التعليم  خملرجات  الناجحة  املشاريع 

مختلف التخصصات؟
الذاتي  للتشغيل  دعم  تخصيص  يتم  أن  املنطقي  من 
كانت  وقد  الفني،  التعليم  خملرجات  الصغيرة  واملشاريع 
عمل  مساحة  بتخصيص  املعاهد  أحد  يف  جتربة  هناك 
هذه  وصلت  أين  أعلم  وال  اخلريجن.  منتجات  وعرض 

التجربة وما تقييمها إذا مت تقييمها فعاًل. 

- كيف تقيم دور القطاع اخلاص يف دعم مشاريع 
التعليم الفني والتدريب املهني؟

يهتم القطاع اخلاص باالستفادة من مخرجات املعاهد 
فأعتقد  الدعم  يخص  فيما  ولكن  طبيعي،  وهذا  واملراكز، 
أنه إذا مت االتفاق على آلية واضحة مع القطاع اخلاص يف 
كيفية اختيار ما سيتم تقدميه ومن سيقدمه، فرمبا نلحظ 

دوراً أوسع يف هذا اجملال.

عملية  أثناء  الفني  التعليم  طالب  يعاني   -
العالي  التعليم  جامعات  يف  العليا  دراساتهم  مواصلة 
هذا  ملواجهة  حلول  هناك  هل  املشاكل،  من  الكثير 

التحدي؟
هو  مبا  معينة  تشريعات  هناك  أتذكر،  ما  حسب 
معروف بالتجسير، وال يجب أن تكون هناك أي صعوبات 
يف هذا املوضوع، وإن وجدت فيعد هذا إحدى املشاكل التي 
يواجهها التعليم الفني، وهنا أعود إلى التأكيد على ضرورة 

التشريعات الواجب إعادة النظر فيها أو إصدارها. 

تطوير  يف  الداعمة  الدولية  املنظمات  دور  ما   -
الفني  التعليم  قطاع  يف  التعليمية  العملية  ودعم 

والتدريب املهني؟
تتمثل اجلهات اخلارجية يف القروض واملساعدات التي 
توفرها اجلهات املانحة، وهناك إجراءات وخطوات معروفة 

ومتفق عليها من اجلانب اليمني واجلهات املانحة. 
املشكلة األساسية تكمن يف تشخيص االحتياجات لهذا 

الدعم.
بتخصصات  يعنى  لليمن  تقدميه  يتم  فني  دعم  هناك 
على  عليها؛  متفق  مواقع  ويف  مسبًقاً  محددة  مجاالت  يف 
سبيل املثال الدعم الياباني لتخصص "السيارات" يف صنعاء 
أو الدعم األوروبي جملال الفندقة والسياحة، ذلك كان يف 
الذي  ماا  وال  موجودا  يزال  ال  الذي  ما  أعلم  وال  السابق، 

قد توقف. 

تسهم  وطنية  استراتيجية  خطط  هناك  هل   -
يف إعادة النهوض بقطاع التعليم الفني من جديد؟

إمنا  السؤال؛  هذا  على  للرد  كاٍف  اطاع  لدي  ليس 
األكيد أن اجلهات املعنية تعمل على تقييم األوضاع وإعداد 

اخلطط الازمة لتعايف مختلف القطاعات. 

هي  ما  اإلعمار،  وإعادة  التعايف  مرحلة  يف 
لتحسني  القطاع  يحتاجها  التي  املتطلبات  أهم 

مخرجاتها؟
النافذة،  والقوانن  التشريعات  تقييم  األمور  أهم 
للقطاع  وكذلك  واملدرب  للطالب  تشجيعية  سياسة  وتبني 
اخلاص  يتم من خالها تغيير املفاهيم املغلوطة عن املهن 
وممارستها بالرغم من أن احلاجة االقتصادية بدأت بفرض 

هذا التحول. 

YIC املهندس عبد الوهاب محمد العاقل – نائب رئيس مين انفورميشن سنتر
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حنني الوحش 
صوت األمل

تعدُّ مخرجات التعليم الفني والتدريب املهني 
يف  التنمية  بعجلة  تدفع  التي  اخملرجات  أهم  من 
اجملتمعات، إذا توفر وعي مجتمعيٌّ يؤمن بأهمية 
تندرج  التي  الشبابية  والقدرات  اجملاالت  هذه 

حتتها.
الفني  التعليم  مخرجات  أهمية  منطلق  ومن 
االهتمام  الضروري  من  كان  املهني  والتدريب 
بجودة التعليم ومعاجلة املشكات والصعوبات التي 
متطلبات  مع  اخملرجات  تتناسب  بحيث  يواجهها 

السوق احمللية.

ضعف الوعي اجملتمعي وتأثيره يف الطالب
 عزت خالد )مدير إدارة املوارد البشرية يف 
وزارة التعليم الفني واملهني( يقول: تختلف النظرة 
اجملتمعية من شخص إلى آخر حول مفهوم التعليم 
النظرة يف الطاب  الفني واملهني، وقد تؤثر هذه 
أنفسهم، وتتولد منها مشكات وحتديات عديدة، 
تتمثل يف نقص عدد الطاب وتسربهم من املعاهد 

الدراسية.
 ويرجع خالد ذلك إلى قلة الوعي لدى كثير 
والتخصصات  الفني  التعليم  بأهمية  الشباب  من 
ودورها يف  بناء اجملتمعات  التي تدرس يف عملية 
هذه  أن  بعضهم  فيظن  التنمية،  بعجلة  النهوض 
وضعيفي  للفاشلن  تدرس  املهنية  التخصصات 
ومشكلة  قاصرة  نظرة  ذاتها  بحد  وهذه  املستوى، 
بهذه  الشباب  ف  يَُعرَّ أن  وينبغي  أن تصحح،  يجب 
وأن  الكليات،  يف  األقسام  بقية  مثل  التخصصات 
يُنشر الوعي التعليمي بأهمية هذه األقسام املهنية 

يف السوق ويف عملية التنمية املستدامة.
  يقول خالد: إن الصراع والظروف االقتصادية 
إقبال الطاب على  أدَّت إلى ضعف  واالجتماعية 
هذه األقسام، كذلك املناهج الدراسية غير احملدثة 
يف  املوجود  التطور  تواكب  وال  التتاسب  والتي 
مع  العمات  وارتفاع  امليزانيات  وضعف  السوق، 
غاء األسعار، والكثير من األسباب التي كان لها 
التعليم  إلى  والنظر  الطاب،  إقبال  يٌد يف ضعف 

عموًما بأنه شيء ثانوي وغير أساس. 

أساسيات لفتح مشاريع ناجحة بعد التخرج 
وبرامج،  مشاريع  )مختص  البان  محمد    
واملهنية  الفنية  املعاهد  إن  يقول:  عدن(  محافظة 
عن  احمللي  االقتصاد  تنمية  يف  كبيًرا  دوًرا  تؤدي 
يقدمها  التي  الناجحة  واألعمال  املشاريع  طريق 
األساسيات  ببعض  ويوجه  املعاهد،  هذه  خريجو 

التي ستمكن الشباب والطاب من افتتاح مشاريع 
يف  اخلوض  من  ومتكنهم  تساعدهم  بهم  خاصة 

سوق العمل.
ويرى محمد أن من أولى مراحل بناء املشاريع: 
اختيار فكرة مناسبة تتناسب مع متطلبات السوق، 
واختيار املكان املناسب إلقامة املشروع، واكتساب 
فيه،  البدء  قبل  املشروع  إدارة  يف  اللّازمة  اخلبرة 
شراكة،  يف  الدخول  عن  اإلمكان  قدر  واالبتعاد 
وإيرادات  وعدم اخللط بن املصاريف الشخصية 
املشروع، وتقدمي خدمات مميزة يف السوق تضمن 
كبيرة من  واكتساب شريحة  املنافسة  االبتعاد عن 

املستهلكن.
م املؤسسات التسهيات   مؤكًدا أهمية أن تقدِّ
خاصة  صغيرة  مشاريع  الفتتاح  للشباب  اللّازمة 
وتوفير  العمل  سوق  تطوير  من  متكنهم  بهم، 

احتياجاته ومتطلباته.
 

رأي الشارع اليمني
فاطمة علي )رائدة أعمال من عدن( تقول: إن 
التخصصات الفنية واملهنية مهمة جًدا يف األسواق 
تسهم  أنها  كما  إليها،   يحتاج  واجملتمع  اليمنية، 
إسهاًما واضًحا يف عملية التنمية إذا ما نظرنا إليها 
وخدمتها  دورها  من  ننتقص  ولم  صحيحة  نظرة 
من  النوع  هذا  مبخرجات  واالهتمام  للمجتمع، 
بناء  يف  اخلريجن  مساعدة  وكذا  ضرورة،  التعليم 

ابتكار  تساعدهم واجملتمع يف  بهم  مشاريع خاصة 
أعمال مهنية وحرف جديدة تواكب النهضة احلالية. 
إحدى  يف  )موظف  محمد  حسن  أما 
»صوت  لـ  فيقول  تعز(   – احلكومية  املؤسسات 
واملهنية  الفنية  التخصصات  مع  يُتَعامل  األمل«: 
ومن  التعليم،  الثانية من  الدرجة  كتخصصات من 
مظاهر ذلك عدم االهتمام بها ومعاملة خريجيها 
يف  الدونية  هذه  لهم.  وجود  ال  عمالة  كأنهم 
إال  تتغير  لن  التخصصات  هذه  مثل  إلى  النظر 
الفنية  املعاهد  تغيرت نظرة اجملتمع خلريجي  إذا 
كامل لوضع  بتغيير  ويكون ذلك  بكل تخصصاتها، 
التعليم  منظومة  ضمن  التعليم  من  النوعية  هذه 

تُلغى  أن  مبعنى  اجلامعي،  والتعليم  اجلامعي  قبل 
املسميات وتُعمل تسميات جديدة يتقبلها اجملتمع.

من  مدني  )مهندس  اجلابر  صدام  ويرى 
الضروريات  من  والتقني  الفني  التعليم  أن  تعز( 
الثورة  أساسيات  ومن  واحلضارية  االجتماعية 
التكنولوجية يف جميع مجاالته، وهذا ما اتفق عليه 
العلماء يف جميع أنحاء العالم، إال أن بعضهم التزال 
قاصرة  اجملاالت  هذه  ألهمية  واستيعابه  نظرته 
ومحجمة؛ بسبب عدم الوعي وعدم االهتمام اللّازم 

من اجلهات اخملتصة.
ويؤكد صدام أن من أهم األهداف التي يسعى 
التعليم الفني والتدريب املهني إلى حتقيقها إعداد 

قوى عاملة مؤهلة علمّيًا وفنّيًا وتقنّيًا؛ ليسهم يف 
رفع الكفايات املهنية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز 

اخلبرات والتنمية املستدامة.
مضيًفا أن هناك فجوة بن مخرجات التعليم 
الفني والتقني واحتياجات سوق العمل؛ بسبب عدم 
ارتباط املناهج ببعضها وضعف التنسيق بن قطاع 

التعليم الفني والتدريب.
 واحللول التي اقترحها صدام اجلابر ملعاجلة 
هذا القطاع هي االهتمام بتحديث املناهج التعليمية 
اقتصادية  سياسة  ووضع  التدريبية،  والوسائل 
املصانع  تشجيع  كذلك  والتقني،  الفني  للتعليم 
التسهيات  وتقدمي  الكثيفة،  العمالة  وأصحاب 
لهم كاإلعفاء الضريبي وغيره، والتوسع يف القطاع 
بالتخصصات  العمل  سوق  وإنعاش  واملهني  الفني 

املهنية.
قاسم  الباري  عبد  يرى  ذاته  السياق  ويف   
يف  ملحوًظا  تدنّيًا  هناك  أن  عدن(  من  )صحفي 
مستوى  على  ليس  الدراسية  التخصصات  جميع 
التعليم الفني واملهني بل جتاوز ذلك إلى اخملرجات 
إليه  آلت  ما  إلى  التدني  هذا  ونُسب  اجلامعية، 
الظروف االقتصادية التي تعيشها الباد من نقص 
التعليمية  املؤسسات  يف  التشغيلية  امليزانيات  يف 

وغيرها من املؤسسات.
تعد  لم  الفنية  املعاهد  أن  ويؤكد عبدالباري   
تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ نظًرا لعدم 
والبرامج  الدراسية  املناهج  يف  حتديثات  وجود 
التدريبية التي تُدرَّس وال تواكب التطورات احلالية 

التي متر بها دول العالم.  
عبدالباري  الصحفي  د  شدَّ املعاجلات  وحول 
تأهيل  جتاه  اجلادة  الرؤية  أهمية  على  قاسم 
التطبيق  من  واالستفادة  عملّيًا  وتدريبهم  الطاب 
يستطيع  لكي  احلديثة؛  اآلليات  وتوفير  العملي 
بناء  ويستطيع  التخرج،  بعد  عليها  العمل  الطالب 
االقتصادي  التعايف  وإعادة  وعمله اخلاص،  نفسه 

للمشاريع واألسواق احمللية. 
صنعاء(  من  )إعامي  الروحاني  ولصبري    
لألهمية  وذلك  املهني  للتعليم  اإليجابية  نظرته 
الكبيرة التي ميتاز بها خريجو املعهد الفني واملهني 
التنمية  عملية  يف  فاعلًا  إسهاًما  يسهمون  فهم 
الشحيحة  اإلمكانات  من  الرغم  على  االقتصادية 
األخيرة  الفترة  يف  خصوًصا  اخلدمات،  وافتقار 
اعتماد  إلى  املعاهد  من  الكثير  اضطرت  التي 
اجلانب  وجتاهل  كبيًرا،  اعتماًدا  النظرية  املناهج 
لتوفير مواد  العملي؛ بسبب عدم وجود ميزانيات 
التدريب، إال أن املاحظ وجود إصرار من الشباب 
إثبات  محاولن  وقدراتهم  مهاراتهم  حتسن  على 

أنفسهم يف اجملتمع.

التعليم الفني ووعي اجملتمع بأهميته يف السوق اليمني

علياء محمد 
صوت االمل

لضمان  القوانن  من  العديد  عت  ُشرِّ
القصور  أوجه  وحتديد  التعليمية  العملية  سير 
واالختاالت التي يعاني منها قطاع التعليم الفني 
ت القوانن والتشريعات  والتدريب املهني، وقد مرَّ
والتدريب  الفني  التعليم  لعمل  املنظمة  واللوائح 
األولى  املرحلة  بدأت  عديدة  مبراحل  املهني 
لسنة   )23( رقم  بقانون  وانتهت  العام1976  يف 

2006م.

أهداف التعليم الفني والتدريب املهني
    يف املادة الرابعة من قانون رقم )23( لسنة 
2006م كان هدف التعليم الفني والتدريب املهني 
التنمية  تلبي متطلبات عملية  إعداد كوادر فنية 
العمالة  من  العمل  سوق  واحتياجات  الشاملة 
الوطنية، واالرتقاء بالكفاءة الفنية واملهنية للعمالة 
التي تستطيع التعامل مع التقنيات احلديثة التي 

تسهم يف النهوض باالقتصاد الوطني.
     وأشار القانون إلى ترسيخ مبدأ مشاركة 
مختلط(  خاص،  )عام،  االقتصادية  القطاعات 
واجملتمع املدني يف تخطيط برامج التعليم الفني 
وتنفيذها  ومتويلها  املتنوعة  املهني  والتدريب 
يرفع  مما  اجملاالت،  كل  يف  وتطويرها  وإدارتها 
من كفاءة القوة العاملة، ويعزز من فرص العمل، 
بن  العاقة  تعزيز  على  العمل  إلى  باإلضافة 

العمل  ومواقع  والتدريبية  التعليمية  املؤسسات 
الفني  التعليم  مخرجات  يخدم  مبا  اخملتلفة 

والتدريب املهني.
دور  تفعيل  أهمية  على  املادة  وركزت      
القطاع اخلاص واألهلي يف مجال التعليم الفني 
مهنية  تدريب  فرص  وتوفير  املهني،  والتدريب 
ركائز  من  أساسية  ركيزة  كونها  املرأة  تناسب 

اجملتمع.

إدارة التعليم الفني والتدريب املهني
الفني  بالتعليم  القانون اخلاص  يوضح      
شؤون  أن  اخلامسة  املادة  يف  املهني  والتدريب 
التعليم الفني والتدريب املهني تدار يف منظومة 
عديدة  وزارت  يف  تتمثل  متكاملة  وفنية  إدارية 
املهني،  والتدريب  الفني  التعليم  وزارة  أهمها: 
والتدريب  الفني  للتعليم  االستشارية  واجملالس 

املهني.
ويف املادة السادسة تتولَّى وزارة التعليم الفني 
وإدارته  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  تخطيط 
مبا  ومستوياته،  وتخصصاته  مجاالته  مبختلف 
محلّيًا  ومتطلباته  العمل  سوق  احتياجات  يلبي 
مع  يتوافق  ومبا  البشرية،  املوارد  من  وخارجّيًا 

السياسات العامة للدولة.
    ومبوجب القانون تتولَّى الوزارة عدًدا من 
بالتعليم  للنهوض  السياسات  رسم  أبرزها  املهام 
مستوياته،  مبختلف  املهني  والتدريب  الفني 
طبًقا  والنظم  القانونية  التشريعات  وإعداد 

واالجتماعية  االقتصادية  التحوالت  ملقتضيات 
معاير  حتقيق  على  والعمل  الهادفة،  والثقافية 

اجلودة الشاملة.
توفير  مسؤولية  الوزارة  تتحمل  كما      
اإلمكانات والتسهيات التي تساعد املرأة وذوي 
على  احلرف  وأصحاب  اخلاصة  االحتياجات 
والتدريب  التعليم  من  النوع  هذا  من  االستفادة 
وتطوير املناهج مبختلف املستويات، ووضع نظم 
ومعاير التعليم والتدريب، وإرساء نظام اإلعداد 
واإلدارية  الفنية  الكوادر  وتطوير  والتأهيل، 
تطوير  على  تعمل  الوزارة  أن  كما  العاملة. 
ومستوياتها،  أنواعها  االختبارات مبختلف  نظام 
واإلشراف على تنفيذها ومعادلة شهادة التعليم 
الفني والتدريب املهني الصادرة من اخلارج وفًقا 
الوطنية  واملستويات  العاملية  األكادميية  للمعايير 
والتوصيف  التصنيف  نظام  وتطوير  املعتمدة، 

املهني وإعداد نظام املعايير الوطنية للمهن.

التعليم الفني والتدريب املهني األهلي 
واخلاص

متنح  الوزارة  أن   )28( املادة  أوضحت     
الفني  التعليم  مؤسسات  إنشاء  تراخيص 
والتدريب املهني التابعة للقطاع اخلاص واألهلي، 
وتشرف عليها فنّيًا وتربوّيًا. ويف املادة رقم )29( 
والتدريب  الفني  للتعليم  مؤسسة  ألي  يحق  ال 
التي  بالشروط  يخل  تعديل  أي  إجراء  املهني 
بعد  إال  يخالفها  أو  مبوجبها  الترخيص  مُتنح 

التعليم  ملؤسسات  يحق  وال  الوزارة،  موافقة 
الفني والتدريب املهني األهلية واخلاصة إيقاف 
موافقة  بعد  إال  الدراسي  العام  خال  الدراسة 

د الائحة لتنظيم ذلك. الوزارة وحُتدَّ
إلى ضرورة   )32( رقم  املادة  وأشارت      
أن تخضع عمليات اختبارات الشهادات النهائية 
الفني  التعليم  مؤسسات  تقدمها  التي  للبرامج 
للمستويات  واألهلي  اخلاص  املهني  والتدريب 
الفنية واملهنية؛  للتنظيم واإلشراف املباشر من 

الوزارة وهي التي تصدر شهاداتها.

العقوبات
العقوبات  من  عدًدا  القانون  يفرض       
الترخيص  ُمِنحت  التي  البيانات  أن  ثبت  إذا 
البرامج  أوغيِّرت  صحيحة،  غير  ضوئها  على 
واحلصص املنصوص عليها بالترخيص، والتعاقد 
املقرة  الشروط  فيها  تتوفر  ال  مدارس  مع 
بالترخيص، باإلضافة إلى عدم متكن اخملتصن 
املكلفن من الوزارة من أداء واجبهم يف الرقابة 
واإلشراف الفني املنصوص عليه يف الترخيص، 
الوزارة،  ومخالفة اخلطة الدراسية املعتمدة من 

ومنح شهادات مزورة.
مركًزا  أو  معهًدا  فتح  من  كل  ويعاقب      
تقل  بغرامة مالية ال  للتدريب من دون ترخيص 
عن )100 ألف ريال( وال تزيد على )500 ألف 
الفنية واملهنية  ريال( وتُسحب تراخيص املعاهد 

أو تلغى  بقرار إذا ثبت وقوع اخملالفة.

فجوة اإلطار القانوني 
)املستشار  غرايف  اسماعيل  خالد  أكد      
والتدريب  الفني  التعليم  وزارة  يف  القانوني 
املهني( أن لكل قانون أهداًفا رئيسة  ولكل وزارة 
األهداف  ق  حُتقَّ كيف  ولتوضيح  ورسالة،  رؤية 
القانونية البد من دراسة املدخات واخملرجات 
يسمى   بل  انتقاًدا  يسمى  ال  وهذا  املؤسسة،  يف 

حتليلًا. 
    وحول مدى تطبيق قانون التعليم الفني 
والتدريب املهني رقم )23( لسنة 2006م أوضح 
اإلطار  بن  كبيرة  فجوة  هناك  أن  »غرايف« 
القانوني للتعليم التقني واملهني واألطر املؤسسية 
يتعلق  فيما  خصوًصا  عنه،  واملنبثقة  القائمة 
الشهادات  واعتماد  ومدته  التدريب  مبعايير 

للطاب.
الوزارة  تتمكن  لم  اآلن  »إلى  أيًضا:  وقال 
من تنفيذ القانون على الوجه املطلوب سواء يف 
اجلانب اإلجرائي أم الشكلي أم التنظيمي، وذلك 
ألسباب عديدة أهمها أن تنفيذ القانون يتطلب 
إعادة هيكلة إدارية وتنظيمية، وموازنات، ولوائح 
ورسالتها  الوزارة  رؤية  مع  يتوافق  مبا  تنفيذية 
القوانن  مع  تتعارض  ألَّا  بشرط  وأهدافها، 
الرسمية ذات العاقة خصوًصا أن التعليم ميثل 
الفني  أم  العام  التعليم  سواء  واحدة  منظومة 
والتقني أم التعليم العالي، باإلضافة إلى توحيد 

القوانن وانسجامها مًعا يف الوزرات الثاث.

فجوة يف التطبيق على الواقعفجوة يف التطبيق على الواقع

نظرة على قانون التعليم الفني والتدريب املهنينظرة على قانون التعليم الفني والتدريب املهني
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يتخصص املركز اليمني للمعلومات يف الدراسات االستراتيجية واالنتاج االعالمي
الذي يعالج قضايا التنمية والسالم يف اليمن

من معلٍم إلى تاجر.. علي احلماطي وورشة العرش لأللومنيوممن معلٍم إلى تاجر.. علي احلماطي وورشة العرش لأللومنيوم

58.358.3  %% حاجة سوق العمل خملرجات التعليم الفني واملهني كبيرة جًدا حاجة سوق العمل خملرجات التعليم الفني واملهني كبيرة جًدا

سماح عمالق
 صوت األمل

يعمل علي أحمد احلماطي معلًما للغة العربية يف 
ومنذ  البيضاء،  مبحافظة  رداع  مديرية  جمعان،  ثانوية 
فلم  بوظيفته،  ذاتّيًا  مكتٍف  وهو  عاًما  العشرين  قرابة 
يعمل يف اجلانب املهني على الرغم من خبرته ودراسته 
السابقة؛ ألن التدريس مهنته املقدسة واألحّب إلى قلبه. 
الظروف  أجبرت  املوظفن  رواتــب  انقطاع  وعقب 
املعيشية علّيًا على تذكر عمله املهني ألجل لقمة العيش، 

فهو مسؤول عن أربعة إخوة وزوجة وولد. 
عــاًمــا من  أحــمــد احلــمــاطــي)45  لــم يخجل علي 
بالعمل  الكتفائه  هجرها  الــتــي  مهنته  مــن  البيضاء( 
نحو  يتَّجه  كان  أنه  تذكر  2011م  عام  يف  لكنه  مدرًسا، 
معهد البيضاء املهني؛ ليتعلم حرفًة يستغل بها وقته يف 
العطل الصيفية للمدرسة، قبل تخرجه منها عام 1990.

ورشٍة  أول  نحو  علي  ه  اجتَّ 2011م  مارس  وبحلول 
مما  يستفيد  كي  مدينته؛  مركز  يف  األلومنيوم  لتصنيع 
الشهري  راتبه  فقد  أن  بعد  املهنية  مسيرته  يف  تعلمه 
لتصنيع  ورشـــة  أكــبــر  ميتلك  ــيــوم  وال ــصــراع،  ال بسبب 
ست  دام  عمل  بعد  محافظته  ضواحي  يف  األلومنيوم 

سنوات. 

ميالد ورشة العرش لأللومنيوم 
“مع أن ظرويف سمحت لي بإكمال دراستي الثانوية 
ألرفع  انتظاري  يف  الكبيرة  عائلتي  وكانت  واجلامعية، 
رأسها وأكون موظًفا حكومّيًا، لكنني مع ذلك احتفظُت 
بشعلة طموحي، وشغفي الكبير بعد هجرانه”. يقول علي 
احلماطي )مالك ورشة العرش لأللومنيوم يف البيضاء(. 
يف  عمله  ترك  على  علّيًا  املادية  الظروف  أجبرت 
املدرسة بسبب توقف الراتب مصدر دخله الوحيد، ليبدأ 

برحلة البحث عن مصادر حّرة للدخل. 

ظل  يف  يــرام  ما  على  حياتنا  “كانت  علي:  يقول   
كلِّ  من  جعلت  األزمــة  ظــروف  لكن  احلكومية،  وظيفتي 
البحث عن مصدٍر  يفكرون يف  املعلمن  موظف السيما 
آخر للعيش، وقد طرحُت على العائلة خيارات عديدة من 

ضمنها شراء باص للنقل، أو افتتاح بقالة”.
لــورشــة  اخــتــيــاره  يف  الــرئــيــس  الــســبــب  ويتجلى   
األصدقاء  أحد  أن  من  احلماطي  رواه  فيما  األلومنيوم 
اقترح عليه أن يستغل دراسته القدمية يف املعهد املهني، 
حلمه  لتحقيق  واألنسب  األقصر  الطريق  أنها  وأخبره 

وحتمل مسؤوليته يف آٍن واحٍد، وكان ذلك.

 تفّوق عليُّ يف تعلُّم تصنيع األلومنيوم، فقد تدرَّب 
منذ زمن يف ورشٍة متواضعة ليحصد حصيلة السنن، لم 
يتوقع علي أبًدا أن تصبح هذه الدورات القليلة مصدر 
منها  تعاني  خانقة  أزمــة  ظل  يف  لعائلته  وتــرف  عيٍش 

الباد.                          التتمه ص١٠

رجاء مكرد 
صوت األمل 

أوضحت نتائج استبانة إلكترونية أجراها مين 
2021م  نوفمبر  شهر  منتصف  سنتر  انفورميشن 
أن  اليمن  يف  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  حول 
%58.3 من السكان يؤكدون أن حاجة سوق اليمن 
خملرجات التعليم الفني والتدريب املهني كبيرة جًدا، 

%23.6 كبيرة، %13.9 متوسطة، 4.2 ضعيفة.
من   71% استهدفت  الــتــي  االســتــبــانــة  ويف 
من   24.7% رأى  اإلنــــاث،  مــن  و29%  ــور  ــذك ال
والتدريب  الفني  التعليم  أن مخرجات  املُستَطلعن 
 47.9% العمل، يف حن  مع سوق  تتناسب  املهني 
رأوا أنها تتناسب إلى حدٍّ ما، فيما نفى 27.4% 

وجود أي تناسب.
التي  التحديات  االستبانة  نتائج  بينت  كما 
 %  15.1 املهني،  والتدريب  الفني  التعليم  تواجه 
يرون أنها سياسية، و 30.1 % اقتصادية، و 12.3% 
بنيوية   28.6% و  اجتماعية،   5.5% و  ــة،  ــ إداري
 7% و  واقتصادية،  سياسية   1.4% و  ومؤسسية، 

كل ما سبق.
ــم الــقــطــاع اخلــــاص ومــؤســســات  ــول دعـ وحــ
الفني  التعليم  لقطاع  اليمن  يف  املــدنــي  اجملتمع 
جًدا،  كبير  الدعم  أن   7% يرى  املهني،  والتدريب 

و%4 كبير، و%34 متوسط، و%55 ضعيف.
وعن نتائج االستبانة اإللكترونية التي أجريت 
التي  املهني  والتدريب  الفني  التعليم  حول مجاالت 
من   12.5% رأى  اليوم  العمل  ســوق  إليها  يحتاج 
املستطلعن أنها التنمية البشرية، و%15.3 التنمية 
التقني  القطاع  و30.6%  واحليوانية،  الزراعية 
والتكنولوجي، و %8.3 القطاع الهندسي، و 16.7% 

القطاع الصناعي.
يــرون   1.4% أيــًضــا  االستبانة  آراء  وضمن 
احلرفية  املهن  حوا  رجَّ و2.6%  اإلداري،  القطاع 

واحليواني  الزراعي  القطاع  و1.4%  والصناعية، 
أن جميع  إلى  آراؤهــم  و%1.4 اجتهت  والهندسي، 
التعليم  خريجي  إلى  بحاجة  اخلدمية  القطاعات 

الفني والتدريب املهني، و %9.8 ُكل ما سبق.
وعن مدى وعي الناس بأهمية التعليم الفني 
والتدريب املهني كان تقييم املُستطلعن %5.5 يرون 
أن وعي الناس كبير جًدا، و %6.8 كبير، و87.7% 
متوسط. وعن فاعلية التشريعات القانونية لقطاع 
أنها   10% رأى  املهني  والتدريب  الفني  التعليم 
فّعالة، %55 غير فّعالة، واكتفى %35 باختيار “ال 

أعلم”.

والتدريب  الفني  التعليم  أن   97% أكد  فيما 
املهني مهم، يف حن أن %3 رأوا أنه مهم إلى حدٍّ 
ما، كما اتفق 60.3 % على أنه كبير جًدا، و38.3% 

كبير، و %1.4 متوسط.
   أمــا الــســؤال املــطــروح حــول سبب عزوف 
املهني  ــدريــب  ــت وال الــفــنــي  التعليم  عــن  الــطــاب 
%1.4 يرون أن اإلقبال كبير ولكن ال توجد طاقة 
استيعابية، و %1.4 ضعف القدرة االستيعابية لدى 
التدريبية، ضعف  املوارد  انعدام  بعض املؤسسات، 
مواكبة  أو  حديثة  تخصصات  فتح  وعــدم  املناهج 

الحتياجات سوق العمل.

وضمن أسباب عزوف الشباب، %1.4 يرون 
تكاليف  حتمل  يستطيعون  ال  الــطــاب  بعض  أن 
و  اخلــاص،  القطاع  يف  املرتفعة خصوًصا  التعليم 
%1.4 قلة الوعي لدى الطاب وعدم وجود نفقات 
التعليمي  بالكادر  تتعلق  أمــور   8.2% و  تشغيلية، 

واملنهج الدراسي.
عدم  سبب  أن  يـــرون   20.5% أن  حــن  يف 
إلى  يعود  واملهني  الفني  للتعليم  الطلبة  التحاق 
ضعف التخصصات املتاحة لتطلعاتهم املستقبلية،  
الفني  التعليم  بأهمية  ــوعــي  ال قــلــة  و47.9% 

والتدريب املهني، و %4 كل ما سبق.

 

18 - 25 
26 - 35 

36 - 45 
46 - 55 

56 - 65 

6.8 

28.8 
35.6 

11 
17.8 

 

 

 

13% 

56% 

23% 

8% 

 
    

24.7 

27.4 

47.9 

 

 
 

 ٍ   

10% 

55% 

35% 

 

ّ 

ّ   

 

 
5.5 6.8 

87.7 

   

 

 

9.8 

12.5 

15.3 

30.6 

8.3 

16.7 

1.4 

2.6 

1.4 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

0 5 10 15 20 25 30 35 

: 

 

58.3 

23.6 

13.9 

4.2 

ً   

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 

 

30% 

3% 
3% 
1% 

63% 

 
 
 
 
 

              
       

   19.7 9.1 9.1 1.5   6.1           3 21.2 27.3 1.5 1.5         

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 

" :": 

 
41% 

 
26% 

. 
15% 

. 
18% 

97% 

3% 

 
   

15.1 

30.1 

12.3 

5.5 

28.6 

1.4 
7 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

     
 

 

 ..
 

 

 : 

ً  60٫3  

38٫3  

1٫4  

4 

47.9 

11 

20.5 

8.2 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

 

 

 

 

 

 

_ً _
. 

. 

. 

. 

. 

 

90% 

6% 4% 

: 

 
 
 71% 

29% 

 
  

7% 
4% 

34% 55% 

ً   
 
 
 

 
 

للرجل يف على  املساند  العنصر  املرأة  تظل  العصور،  مر 
ربًة  املنزل  داخل  بدورها  تقوم  إذ  األوقات؛  جميع 
االكتفاء  حتقيق  عملية  يف  متعددة  أدوراً  ومتارس  له،  ومدبرة 
ألنشطة  ممارستها  خال  من  ألسرتها  الذاتي  االقتصادي 
يف  وعاملة  األرض،  يف  مزارعة  فنجدها  متنوعة،  اقتصادية 
وعاملة يف  املستشفى،  وطبيبة يف  املدرسة،  ومعلمة يف  املصنع، 
االجتماعية  اجملاالت  من  وغيرها  اليدوية،  احلرف  املهن  مجال 
أنها نصف اجملتمع بجدارة  تثبت من خالها  التي  واالقتصادية 

الكلمة والوصف.
وتعد احلرف اليدوية واحدة من األنشطة االقتصادية التي 
متارسها الكثير من النساء التي تتضمن صناعة وتطريز املابس 
التراثية خملتلف املناسبات االجتماعية، وصناعة األواني املنزلية 
التجميل  ومستلزمات  والعطورات  البخور  وإعداد  القش،  من 
والهدايا  اخليزران،  قبعات  وصناعة  النسيج،  وحياكة  املتنوعة، 
والتحف التراثية البسيطة التي تاقي رواجاً يف األسواق احمللية، 
النساء  تلك  أسر  معظُم  تعدها  التي  الصناعات  من  وغيرها 

مصدراً رئيساً لدخل األسرة.
ومتثل تلك الصناعات جزءاً من الهوية الوطنية لتراث اليمن، 
اليمن  متتلكه  الذي  واملتنوع  الهائل  التراثي  اخملزون  فيعكس 
مصدراً  اليدوية  احلرف  تلك  مثلت  وقد  تاريخية،  عصور  منذ 
السياحية  األفواج  وزيارة  السياحة  ازدهار  أثناء  للبلد  استثمارياً 
خملتلف محافظات اليمن. وقد برز دور احلرف اليدوية بوصفه 
استمرار  مع  أكبر  بصورة  اليمنية  لألسر  اقتصادياً  مصدراً 
من  الكثير  فيه  اضطرت  سنوات،  ست  من  أكثر  منذ  الصراع 
إلى  والريفية  املدنية  اليمن  مناطق  مختلف  اليمنيات يف  النساء 
القيام بصناعات حرفية يدوية بغرض حتقيق اكتفاء ذاتي تغطي 

احتياجات أسرهن.
اليمنية  امللبوسات  صناعة  يف  اليمنية  املرأة  أبدعت  لقد 
امللبوسات  يف  القدمي  اليمني  التراث  إعادة  مت  وهكذا  التراثية، 
يف جميع املناسبات اليمنية، وما مييز ذلك تنوعها حسب املناطق 
فظهر  والسقطري،  والتعزي،  الصنعاني،  التراث  فهناك  اليمنية 
تلك  صناعة  يف  الفنية  االبتكارية  وقدراتها  اليمنية  املرأة  إبداع 

امللبوسات بصورة مميزة.
ال شك أن احلرف اليدوية تؤدي دوراً واضحا يف رفع نسبة 
النساء العامات والتخفيف من معدالت البطالة بينهن، باإلضافة 
إلى رفع مستوى اإلنتاج احمللي، وزيادة التنافس، وتشجيع النساء 
العامات على االبتكار واإلبداع يف مختلف صور اإلنتاج للحرف 
وتعمل  ومهاراتهن،  قدراتهن  تنمية  تساهم يف  أنها  كما  اليدوية، 
على حشد األيدي العاملة الوطنية يف جتمعات اقتصادية صغيرة 
للمساهمة يف رفع مستوى االقتصاد الوطني، ومهما كان العائد 
الصعوبات  من  الكثير  معاجلة  فعال يف  بدور  يقوم  فإنه  ضئيًا 

االقتصادية واالجتماعية التي قد يواجها اجملتمع.
أبرزها  الصعوبات  من  العديد  النساء  تلك  تواجه  ذلك،  مع 
التسويق؛ حيث جتد الكثير منهن صعوبات يف عملية تسويق املنتج 
الصناعي الذي تنتجه وهذا يدفعها إلى بيع املنتج بأقل األسعار، 
أو محاولة تغيير النشاط الذي قد جتد فيه صعوبات أكثر من 

سابقه. 
جمعيات  بإنشاء  القيام  يتطلب  اجلهود  تلك  دعم  إن 
تلك  لبيع  أماكن  تخصيص  أو  التسويق،  لعمليات  متخصصة 
املنتجات، أو حتويل تلك املبادرات الفردية إلى مشاريع صغيرة من 
خال إيجاد دعم مالي بسيط لتنفيذها، مع العمل على جتديد 
تأهيًا من  أكثر  لتكون  العامات يف هذا اجملال  النساء  قدرات 
خال اجلمعيات املتخصصة يف املصنوعات التراثية، والعمل على 
إعفاء تلك املنتجات من الضرائب لتشجيعها على االستمرار يف 
اإلنتاج بنوع من االبتكار والتجديد يف املنتجات اليدوية احلرفية.

السبب  يعد  األسري  واالستقرار  البقاء  على  احملافظة  إن 
الرئيس الذي دفع بالكثير من النساء اليمنيات إلى إنعاش السوق 
ينبغي  ثم  ومن  اليدوية؛  احلرف  منتوجات  من  بالعديد  اليمنية 
املتنوعة،  التدريبية  البرامج  خال  من  املرأة  متكن  على  العمل 
األنشطة  تلك  لزيادة  الداعمة  االقتصادية  التسهيات  وتقدمي 

االقتصادية.
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