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 احمد المحمدي  سد. قي 

فميع  .ارئية في  التجبييل ال يامج  والت  ي من المبررات والدوافع التي  تتلبيإ رايراع مجال يات   عدد كبيرثمة 

إلي يا  الريراا اليدمو   فجبييةدوليية  وتواهيات ولجدم واود مؤشيرات ،السادس عامهادخول الحرب اليم ية 

دون دعيل مين الدعل اليدول  مواين وحيو اجايت اإلة اإلوسياوية أن و الما  الى هذه البحظة، إلحالل السالم تمهيدا  

 . ية واجاتماعيةلحفاظ عبى ما تب ى من م ومات الت مية اجقترادالموان وحو اال ضايا المرتبلة إلالتجبيل 

ي ،اإلوسييان اليم ي  مسيت ب  تييدميريج ي   ذلي  خبق أاييال مهووميية أو اييت امين خييالل ديمومية الرييراا التي  حتم 

مجال تهيا  لبإيتاياتتضاعف أثارها ف  المست ب  ال ريإ وفاادة أو مجتمدة عبى الدعل الخارا  وهذه كارثة 

كارثية إلرامج اجايت اإلة ف   يةاتمراراتتحول اج ا،م ل ي   ،الررااومع  ول فترة ع ود من الومن. عبى مّر 

 مراحبن.التجبيل إلمختبف والت  من م وماتها ال وهرية  بت ميةالداعمة لالبرامج  م لتش رذ لل تتواع ذاتها إلحدّ 

في  الوقيت لحاحيا  ركثير في  م دمية ال ضيايا اأ وأصيبحت ،قلاا التجبيل اليم  تجاظمت تحديات واختالجت ف د 

رحيد  الدّراايات في  الجيام ف يد أظهيرت  .اللالب واايتحدا  تخرريات مجاصيرةم اصرة المجبل والمجاصر 

الحيرب في   خبّفتهياعن عدم واود مجال ات كافية لألزمات اجقتريادية، واجاتماعيية، والتجبيميية اليى  2020

  مؤاسات التجبيل الجال  اليم  .

، ليتنن ج تتلبيإ اايتراتي يات واعتميادات ماليية كبييرة التي اللارئية  المجال ياتفي  هيذه الم الية لذا، ا لرح 

ت اايإ ميع ظيرو  الحيروب والم اأخير ميام ال هيات الفاعبية أمام اصيحاب ال يرار وأ المتوفرة بدائ ضمن ال

الواحييدة اصييبحت  الدولييةمييات م وّ ف ،أوضيياا كارثيييةإل تسييبّبت أن الحييرب ميين المجييرو ف. الجمي يية واأزمييات

 يتريف الت  توااين التجبييل ال يامج  اليم ي  واأزمات الداخبية التحديات الخارايةالجديد من وإلرزت  ،م وئة

 ثياره عبيى المسيت ب  ال رييإآو وال غير ظياهري جاآلخر  ال اوإ حين ف إلالتأثير الشديد وإلوضوح ااوإ م ها 

 اتنون أكثر شدة.

  ممناصرة المعل  

روميا في  الواقيع اليم ي ،  وواعيات.عين أ   يحييدأن  المفترضمن الذ  وية يال لاعات الحهو أحد قلاا التجبيل 

النيادر  مرتبيات مرتيإ وسيبة كبييرة مين صير  توقفإلالتأثير  هذا وص حيث  مباشر عبى وحو الرراا ر تأثّ 

تحمبين مين وظرا  لما النارثية  ها وإلهذه الدراةحدوثضمن المخا ر المحتم   من لل ينن. وهذا الوضع التجبيم 

م اصيرة المجبيل في  . ليذا، وال فسي الماد  واجاتمياع   ات رارد إلجدم اجمهدّ كوون المجبل  عبى مخا ر اسيمة

 .مع ااتمرار الحربحتى  اتولويمن اأه  هذه المرحبة 

 ييت اييوع أوضيياعهل المادييية ب ييائهل عبييى قيييد الحييياة وعمّ إلت ومّسيي مييينجيياو  م هييا المجبّ يالتيي   المشيياك  تفاقمييت

لب سيبة اأكبير مين  رإلجة اي واتأم ذ قراإلة ف  م دمتها او لاا الرواتإ ، عوام  كثيرةوتي ة  حوالهل ال فسيةأو

مسيت ب   جاييما عبيىب العبيى الليو لائبتهوت جنس هذه المشياك  الخلييرة عبيى عي. مجبم  ال مهورية اليم ية

دول خاراييية لييى رهبييية يه ييرون الببييد اأ اجيي  عييدد ميين أايياتذة ال امجييات الحنومييية، مييا الت ميييةواأايييال 

  ارئيةايا ل ضي ضيمن مجال يات نارثيةة الحيدّ التخفييف مين يمنن لب هيات المج يية والفاعبية ف .ةواله رة مستمرّ 

 .وعاابة

ا التأثير   اللل يتأثر اأاتاذ ال امج  ف  ال امجات الحنومية ف ط إل   قاميت  . رذاأهبييةال امجيات اليم يية أيض 

رواتيإ وتخفيي   غ اع عين ايوع مين النيادر اأكياديم اجايت عبيروليس ترشييدها وذلي  إلنبح وف اتها تها غالبي

 .ةتخفي  عدد أيام الدوام اأابوعي وف  إلج  ال امجات تلّ . اأااتذة



تجبئية م  التخلييط والحشيد وذ حمبية م اصيرة وااحية لبمجبميين تشيت فييمن هيذا الم لبيق، غيدا مين الّضيرورّ  

ين الجييام والخيياا، والم ظمييات غييير علبحنوميية صيي جاع ولمؤاسييات ال لييا) يية اميييع المييوارد المتاحيية والممن

ت فيييذ لبييرامج وأوشييلة ، جايييما (الحنومييية، والييدول الماوحيية، والم ظمييات اإلقبيمييية والدولييية، وأولييياع اأمييور

ميين المجال ييات اللارئيية أايياتذة ال امجييات دعييل المجبمييين مالي ييا ومادي ييا ووفسيييا . الم اصييرة والت ييييل لبتأكييد ميين 

 : وذكرالم  لجة رواتبهل 

 لتحياف  عبيى حيياته التي ضمان صر  مبالغ شيهرية تجيادل الحيد اأدويى مين اجحتياايات اأااايية  .1

 .لوعبى مناوته

 .رلى المحاضراتمن ودفع تناليف ال     .2

السيبلات والريالحيات لمجال ية موييد مين الإل لبنبييات تفوي  م الس ال امجيات والنبييات الحنوميية .3

 ات.المجال  مركويةإلدج  من  من اإليرادات المخررة لها قضايا المجبمين اأاااية

كاوت اواع تب  المرتبلية إلاجحتياايات الضيرورية  اأإل ائهل من الراوم الحنومية أي   رعفاع أو رقراض .4

 .ذات التأثير المباشرةو

لييى حييين رالتيي  عبيييهل خييالل فتييرة الحييرب أو  إلسييداد اجلتوامييات المالييية اتالملالبيي اييوع ميين تأاييي  .5

 .اجوتظام إلرر  الرواتإ

وحييو الجبمييية خييالل هييذه المرحبيية وتواييين اجإلحييا  التلبي ييية إلرصييدار تجبيمييات لب امجييات والنبيييات  .6

 .اجات اإلة الجاابة وإل ضايا الت مية المستدامة الت  تالمس الواقع المجاش مسائ  وقضايا

 التطبيقيةوتوجيه البحوث العلمية 

وحن إلحااية مااية ، حالل السالم ف  المست ب  ال ريإم ذ ا وات ولجدم واود افق إل الرراا وظرا  جاتمرار 

إلي ياد مجال يات واقجيية  افيور  اجوت يال  رليىإليرامج اجايت اإلة إلي  ج تجتمد ف ط عبيى  مجال ات  ارئةلى ت فيذ ر

أن ييتل توايين البحيو    يافين. مين ضيمن هيذه المجال ياتأالت  اتواان الم تميع اليم ي  إلني  لب ضايا النارثية 

ياالت ميية  وحيو قضيايا جايماووحو السالم واعادة اجعمار  وحو قضايا اجات اإلةوالدرااات  التي  تبي   خروص 

  .ايال ا خالل الج ود ال ادمةأيب ى تأثيرها السبب  النبير عبى ا

جيدد المراكيو البحثيية اليم يية الحنوميية ف .اتييمن حيث الم وميات واإلمناو الجبم  اليم   ضجيفقلاا البحث 

رميا  هيذه المراكيوف .د في  اي الت وزارة التجبييل الجيال  والبحيث الجبمي م يّي مركيو 96الي  والخاصة ج يت ياوز

كميا  .الماوحية عين تمويبهيادون أثر ح ي   وتي ة توقف دعيل الم ظميات وال هيات من متوقف إلسبإ الحرب أو 

سل إلالفردية وتهد  لغايات محددة رما لم رد الترقية أو كووها متلببات الجمي  أن غالبية البحو  الت  ت ر  تتّ 

 .وإلالتال  تنون إلجيدة عن مشنالت الم تمع واحتياااتن المجاصرة

 ليل تريدر أ  تجبيميات أو قيرارات جال  وال امجات والنبييات الت  ييةمن المالح  أن ال هات المسيرة لبتجبيل ال

حسييإ  المجاصييرة يم يييةال ضييايا إلال مرتبلييةة ميين قببيين المجييدّ  البحييو  والدراايياتتوايين البيياحثين أن تنييون 

توظييف وتيائج البحيو  التلبي يية توظيفيا  ت موييا  وخدمية  لبم تميع ميع  لل تشدد عبى .أولوياتها وأهميتها الجاابة

اواقع ال ضايا اليم ية المجاصرة   .ثار الحرب ف  المست ب  عبى أايال اآالمرتبلة إلاجات اإلة وإل ضايا  خروص 

 اليم يية ال امجياتفي  للبيجية البحيو  التلبي يية لتواهيات اجايتراتي ية الرؤيية وا ليى غييابر أيضا   فت روحن و

لبباحثين خالل فترة الحرب الحالية وخالل فتيرة التجياف   ةوميسر ةمواه فتغدوالمجاصر،  وآلية رإللها إلالواقع

اأإلحيا  الوصيفية التي   أكثير ميناأإلحيا  التلبي يية إلاجهتمام هل الى وتوايهتحفيو الباحثين عمبية المست بب . 

  ف  الم اجت ذات اأولوية. تفيد الم تمع عمبية دون ت ديل حبولمن غبإ عبيها امع المجبومات وتحبيبها ت

البحييو  التلبي ييية والتلويرييية ميين الخييدمات الخاراييية التيي  ي بغيي  عبييى ال امجييات تجتبيير  عييالوة  عبييى ذليي ،

الم تميع ايواع في  م يال  ك امشي لبم تميع، حييث تواين هيذه البحيو  مباشيرة لحي ّ  ت يديمهاوالمراكو البحثيية 

هميية البحيو  التلبي يية في  مجال ية الرغل مين أوإلاجاتماعية والت موية.  المشاك  كما لح ّ اإلوتاج والخدمات، 

قضايا الت مية والم تمجية، رج أن م وماتها ف  ال امجات اليم ية وف  مراكيو البحيث الجبمي  المتخررية غيير 



ختراصييات جبيياحثين ذو  االتضييافر اهييود ن عمبييية اشييترا  وإوفيي  هييذا السيييا ، فيي كبييير. لييى حييدّ  رمتييوفرة 

لتلبيييق وتييائج اتغييييإ إلاإلضييافة رلييى  ،غييير مفجبيية فيي  المراكييو البحثييية الحالييية مختبفييةالخبييرات المتجييددة وال

ومين الم وميات  .البحيو  التلويريية وشيا اتلى التليوير والتحسيين مين خيالل ر ترم الت  البحو  التلبي ية 

ا، المف ودة   ورإليراز حاض ات أعميال لتسيهي  عمبيية التشيبي  إليين البياحثين والمؤاسيات الداعميةر عدم توفّ أيض 

 فنار الريادية.وتائج إلحوثهل واأ اإلتنارات اللببة وتسويقالبحو  الجبمية والتلبي ية و

 برنامج األثر األكاديمي التابع لألمم المتحدةل االنضمام

 اراع رواإلط وتشبي  مع المؤاسات التجبيمية الجالمية ف  ظ ّ رمن  لواود صجوإلات وتج يدات تحدّ  اوظر  

ووص  ال امجات والنبيات الت  ية وإل ية المؤاسات التجبيمية اليم ية  الدموية ف  اليمن،مرار الرراعات اات

هو فهذا البروامج  .التاإلع لألمل المتحدة (Academic Impact) اأكاديم إلروامج اأثر إلاإلوضمام رلى 

الدعل والمشاركة  ابي ف  مؤاسات التجبيل الجال  مع اأمل المتحدة إلرامج وأوشلة مبادرة تهد  رلى مواعمة 

م ذ ذل  الحين قامت ف .م2010ووفمبر  المبادرة ف ف  تح يق أهدا  اأمل المتحدة. وقد أ ب ت  الفجّالة

المبادرة إلإقامة شبنة حيوية ومت وعة من اللالب، واأكاديميين، والجبماع، والباحثين، ومراكو اأإلحا ، 

دولة تضل  130التجبيمية ف  أكثر من  واجتحادات، ستمرّ ومؤاسات التجبيل الجال ، ومؤاسات التجبيل الم

مبادرة الراإلط الموحد لن  هذه التوفر كما ماليين اأشخاا ف  قلاع  التجبيل والبحث حول الجالل. 

البحث  لخدمة  والم تمعالمؤاسات اأكاديمية لبتأكيد عبى أن الم تمع الدول  يوان  اقة ومخترعات الشباب 

 . اتنون عبين إلرمة اأمل المتحدة اإلوساوية. وأ  موضوا أو ح   مجرف 

 لى:رير اأكاديم  ويسجى إلروامج اأمل المتحدة لبتأث

  المواعمة إلين مؤاسات التجبيل الجال  والمي ح والبحيو  واأميل المتحيدة وفيميا إلي هيا مين أاي  مجال ية

 أمل المتحدة، ج ايما اأهدا  اإلومائية لأللفية.المسائ  ذات اأولوية الملروحة عبى ا

 المؤاسات التجبيمة حول الجالل وعبر اجواا  اجكاديمية فيها. اشرر   

  لى التيداول الحير لبمجبوميات رأهدا  الت مية المستدامة وكذل  ال امجات  مساهمة عبىتسبيط الضوع

 ا. توازو   أكثرووشرها عبى ولا  أواع وإلرورة 

 ال واعات. توفير التجبيل لب ميع، واجاتدامة، وح ّ ماية ح و  اإلوسان، تلوير وح 

 شرا  عبى ابسبة خاصة من الم اجت وال ضايا المتجب ة إلأهدا  الت مية المستدامة.اإل 

  ل  ة اإلعالم من خالل ت ارير اأمين الجام المج ية إلخدمات التوعية الخاصة. رلى ا ويةت ديل ت ارير 

تل يييمراكييو إلروييامج اأثيير اأكيياديم  لألمييل المتحييدة حيييث  ،المؤاسييات التجبيمييية المتمتجيية إلالجضييويةتجتبيير و

اختيارها لتربح مراكو إلحث واإلتنار حول المبياد  المحيددة لبرويامج اأثير اأكياديم  لألميل المتحيدة. ويجتبير 

فنار، ومخترعات، وحبول ادييدة عم  ال امجات حيو  لتح يق أهدا  الت مية المستدامة إلما تحتو  عبين من أ

 . وااههاتلجدد من التحديات الجالمية الت  

 :وذكرها يمنن تح ي  الت  أو المؤاسة التجبيمية عبى مستو  ال امجةمن أهل الفوائد 

مين قبي   رمياوالجيروض الم دمية  المواييامين الحريول عبيى  مييةيالمؤاسية التجب  البكادر وتمنين  -1

 اأعضاع.البرامج أو من قب  

 .اجوضمام لشبنة حبول الت مية المستدامة وشركاع ف  التجبيل -2

 .وشر اهود ال امجة ف  م اجت خدمة الم تمع والت مية المستدامة -3

زيادة اتسا  أوشيتلها البحثيية وم اه هيا الدراايية  ف  ابي المجبومات لب امجة  إلج  البروامج توفير -4

 مع أعمال اأمل المتحدة.

ساعد هذه المبادرة المؤاسات التجبيمية عبى وشير المجبوميات مين خيالل مبيادرات ووشيا ات ت فضال  عن ذل ،

الدرااية،  وقاعياتاأمل المتحدة، وت دم أفنار حول تلبيق تب  ال شا ات عبيى المسيتو  المحبي  في  النبييات، 



ط وتبيادل اأفنيار،  الب ال امجات، واأكاديميين، والباحثين، رإل ايتمّننم رة  فمن خالل هذه .والم تمجات

 والبحو ، والمرادر من أا  تلوير مستدام أهدا  اأمل المتحدة.

 واحيد أمبيدأن ت يوم إلإظهيار دعمهيا لى المؤاسة التجبيمية عب م اوية واينون لهذا البروامج جضويةال تبركما تج

أن ت يوم ومين المفتيرض لفترة عيامين قاإلبية لبت دييد  هاعبى اأق  من مباد  البروامج ك  ا ة. حيث يتل اختيار

هيذه المؤاسييات إلتلييوير وامييع اأإلحييا  المتجب يية إلالمبيياد  ذات الرييبة، وااتضييافة ال ييدوات، وورش الجميي ، 

والم اقشات عبر الويإ، وال  اشات ال ماعية والمؤتمرات حول المبدأ اليذ  اختارتين تبي  المؤاسيات التجبيميية 

في  الحيرم جاييما ذل  داخ  قاعيات التيدريس والتيدريإ واأخير  والتحبي  والسيااة حولوالبحو  المت دمة، 

 ال امج  وف  م تمجاتهل.

 الحرب ثناءأدعم الطالب الجامعي 

أصيحاب  ممثّبيينهل فئية وشيلة مين فئيات الم تميع ف خاّصة.يجتمد المست ب  عبى الشباب وعبى اللالب إلدراة 

 مج يدة ومين ظيرو  ببية اللالب مين مشياك غأجاو  ت الرراا خالل و .ف  ك  ال امجات المربحة الح ي يين

وتت ياوز المبيادرات  كني ّ  شامبة ت فذ عبى مسيتو  الببيد محبية ودولية لى م اصرةريحتااون . فهل قااية لبغاية

تيوفير وايائ  إلسيلها أإلل خيدمات  ارئية لبليالب تتيراوح مين ت دي ال امجات عبر إلج  ت فّذهاالفردية الت  قد 

الى اكثرها تأثيرا  كتغلية راومهل الدرااية لمن تأثر إلاو لاا الرواتيإ،  ل اعات الدرااةلوصولهل مواصالت 

أواييع إلشيين  والتي  إلييرزت الثاووييية الجاميية  خّراي ومجال يية تييدو   ووفسيييا   أكاديميييا  ومه ييا    شياد اللالإليياإلرو

  .خالل ا وات الحرب الحالية

ف ميع رلى تواين اللببة لبحرول عبى أفضي  ال تيائج والتنيّي كاديميا  أاللالإل  يهد  اإلرشاد عبى صجيد  آخر، 

والتي  توثّيق  البيئة ال امجية عن  ريق توويدهل إلالمهارات اأكاديمية الت  ترفع من مستو  تحرييبهل الجبمي 

التوايين المه ي  ف .مين اهية  أخير أعضياع هيئية التيدريس اهية جاييما الجالقة إلين اللببة وأولياع اأمور مين 

الت يدم  مح ّ  ياوفسين لبجمي  إلهيا  يج   مساعدة الفرد عبى اختيار التخري  والمه ية التي  ت اايبن، وعبيى أن يجيدّ 

مسياعدة الليالب عبيى رليى أيضيا   ويسجى اإلرشاد اللالإل واجرت اع الوظيف  وزيادة اإلوتاج ومستو  اودتن. 

الدراايية والمه يية التيي  تت ااييإ مييع مييواهبهل وقييدراتهل وميييولهل واحتيااييات الم تمييع، وكييذل   اختيييار وييوا

تبريرهل إلالفرا التجبيمية والمه ية المتوفرة وتوويدهل إلالمجبومات وشرو  ال بول الخاصة إلها حتيى ينوويوا 

 قادرين عبى تحديد مست ببهل.

مسؤولية ت ع عبيى عياتق كي  أعضياع هيئية التيدريس  هاتترف إلاجاتمرارية كما أواللالإل  اإلرشاد عمبية  نر

ي)رن و   وليس عبى مسؤول وحدة الدعل واإلرشاد اأكياديم  فحسيإ إلي  ه يا  دور لب سيل إلضيمان مشياركة  (د  ا 

لتجويييو ث ييتهل فيي  أوفسييهل  عبييى اللببيية والمه يي  كيي  أعضيياع هيئيية التييدريس فيي  أوشييلة اإلشييرا  اأكيياديم 

 .وتدرإلهل عبى تحم  المسؤولية، وزرا فيهل روح المشاركة اإلي اإلية ف  الحياة الجامة وقيمة الحرية

اإلرشياد اللالإلي  تح ييق من الوااإ أن يتضمن اإلرشاد اللالإل  وظائف التخليط والت سيق واإلشيرا  عبيى 

عبير  رولهل عبى التواين واإلرشاد المه   واأكياديم حضمان ل وأعضاع هيئة التدريس اجقسامإلالتجاون مع 

تمنيي هل مين اايتغالل رمناويياتهل الذاتيية جاييما ، ومشياكبهلت ديل الخدمات الت  تساعدهل عبى تفهمهل أوفسيهل 

 من قدرات ومهارات وااتجدادات وميول مع مراعاة رمناوات إليئتهل.

م تييرح  (2018)اجشييمور  والحيياج م ال امجييات اليم ييية قييدّ إلغييرض تلييوير التواييين واإلرشيياد المه يي  فيي  و

 اجت : يتضمن

 ااتحدا  مركو التواين واإلرشاد المه   .1

 ااتحدا  وحدات الخدمات اإلرشادية ف  ك  كبية .2

 ت فيذ إلروامج )التهيئة اإلرشادية( لبلالب قب  وإلجد اوت الهل رلى صفوفهل الدرااية ال ديدة .3



مييين ال شيييرات والملوييييات  يتيييوفّرم  أحيييد  ميييا التجبيمييي  والمه ييي  وتشيييبييية اإلرشييياد تنيييوين ح ي .4

والملبوعييات والجميي  عبييى رمييداد مرشييد  اللببيية إلهييا لمسيياعدتهل فيي  تلييوير الخدميية اإلرشييادية فيي  

 الم ال التجبيم  والمه  . 

عبى الليالب وأولييائهل مين  إلجاد شخرية وماديةأ من لنلما  لبتخر  الخا ئاجختيار من المسائ  الخليرة 

رات ح ي يية في  من قدراتين عبيى رحيدا  تغيّي يحدّ ف من اهة أخر . إلجاد ت موية عبى مستو  الببد كن ّ أاهة، و

النثير في .اقجييةقضيية و وقد غيدتهذه ال ضية الهامة توااه ا إلوضوح ف  م تمج ا اليم   . الم ال الذ  اختاره

ررات ج ت س ل مع ميولهل ومع قدراتهل ويجمبيون في  م يال غيير ميا وهل يدراون إلتخأ م ا ومن مجارف ا رما

حياجت إلجيد التخيرج و، رميا ايةارخيالل اي وات الد ون ذلي نتشيفيلبتخري  و الخيا ئاجختيار  دراوه وتي ة

 جختييارمورهل من التخلييط السيبيل ألى تمنين اللالإ وأولياع روه ا وحن إلحااة . خالل مماراة الجم  خر أ

جوامي  الو المجياييرحسإ اأولوييات وإل اللالإ من اختيار التخر  الم ااإتمنين . ف  الجادة يتل التخر 

 :أهمها ما يب نون يالت  قد 

 .الم ال الذ  يرغإ إلن -1

ا يتمتّع إلهاالت    دراتال -2   .توفر وت وا مهاراتنومد   واإلدارة ال وية الذه ية خروص 

  لين قرإلائن ومجاريفن عبى شين  خبيرة أو عالقيات تسيهّ أ ال امجة ومن الدعل الذ  ايحر  عبين من -3

 .التجمق ومماراة التخر 

 والحااة لنالتخر   وحداثة ودرة -4

إلشيين   التواهييات الجالمييية و إلشيين   خياا (لحنوميية وال لياا الخيياا والم ظميياتتواهيات الدوليية )ا -5

تييوفير قواعيد مجبوميات عين ايو  الجميي ، وحاااتين المسيت ببية لتنيون فيي  وه يا ايينون عبيهيا  عيام.

 .اللالبمت اول 

 نشاء برامج تعليمية معاصرة إتطوير و

أغبإ البرامج الدرااية الت  تلرحها ال امجات اليم ية عبارة عن تخررات ت بيدية وعامة أو  وظرا  لنون

ن إ، فالت مية الشامبةومع متلببات  واإلقبيم لمحب  غير ملورة لتالئل مخرااتها مع احتيااات او  الجم  ا

لما يجنسن  اليمن كن ّ إل هذه ال ضية اتب ى من ضمن أهل ال ضايا الت موية الجاابة أن وتائ ها الخليرة تمسّ 

مها قد ج تتبع ف  ي ر  تدريسيها وت ي روما فالمشنبة ليست عبى هذا الّرج  فحسإ،تأثيرها عبى أايال ا. 

إلااتحدا   ت وم ال امجات اليم ية فبج الواقع اجاتراتي يات واللر  السبيمة الت  تواكإ الجرر الحال . 

مبادرات واهود فردية  تب ىومع هذا  .المست ب  ال ريإف  ف  الوقت المجاصر و ةكبير حااةتخررات لها 

او   حاااتلموااهة  أن خّرايها لن ينوووا كافينفضال  عن م  ااتحدا  مجظل التخررات الحديثة، لل تش

. فه ا  واود ااتراتي ية عبى مستو  الببدعبى مستو  الو ن ومستو  الم ل ة. ومن المجبوم عدم الجم  

هذا الموضوا الهام من مسؤوليات ال هات  تبرويج .لمست ب  لتحدد التخررات المجاصرةآليات تستشر  ا

تشتر  فين ال امجات والمؤاسات التجبيمة اأخر .  كمات    )مسؤولية رئيسية( المسيرة لبتجبيل ال امج  وال

فبهل وعبيهل التأثير ف  وفس الوقت إلهذا الشأن، مع  ،خري   الثاووية الجامة وأولياع أمورهل و سى أجعبي ا لذا 

واود أيضا  اهات فاعبة كال لاا الخاا وال لاا الحنوم  والم ظمات الجامبة ف  اليمن. لهذا اينون عبى 

هذه ال هات م تمجة مسؤولية وأدوار ف  اتخاذ خلوات عمبية عاابة جفتتاح تخررات مجاصرة ولتلوير 

 لتوقف الحرب.   اجوتظاردون من الم اخ لتلوير ااتراتي ية عمبية  وتهيئةالية التخررات الت بيدية الح

. عمبية تحديد التخررات اجكثر احتيااا  ف  هذا الجرر ي إ أن ت وم إلها اهات متخررة رن، اعموم  

دول وهذه الجمبية تجتمد عبى الجديد من الجوام  المتجب ة إلدرااة او  الجم  والتواهات اجاتراتي ية لب

والشركات ومستو  التلور التن ولوا  ف  ك  إلبد عبى حدة وقدرات ال امجات والمؤاسات التجبيمة 

إلأن ااتمرار الحرب  وج ش  حااة .ن اجكثر واأخر  عبى التأهي  والتدريإ ف  التخررات المتوقع أن تن

إلين ك  ال هات الفاعبة  يهااتراتي ية شامبة متوافق عبوالرراا ف  إلبدوا خبق صجوإلات وتج يدات لتلوير ا



فه ا  إلدائ  ومجال ات  .الى ت اوز مث  هذه الرجوإلات اجوتظاروال هات ذات الجالقة، ولهذا ج يمنن 

 ااتث ائية لهذه ال ضية ذات التأثير الجميق ف  الوقت الحال  وف  المست ب  ال ريإ.

ة ال هات المسيرة لبتجبيل وال امجات والنبيات ااتفاد. فمن خالل ر ال رار والجم  ال ماع من الم ل   رذا توفّ 

ف   اجحتياجالت  ية اليم ية من الدرااات والت ارب الدولية ومن خالل الت سيق والتشبي  مع ال هات ذات 

 الدراايةا تمنن من ااتحدا  البرامج  ،ال لاا الخاا وال لاا الحنوم  وم ظمات الم تمع المدو 

مة واتسا  المخراات مع او  الجم  ومتلببات عها وت ييمها إلما يضمن مالن ت فيذالمجاصرة مع التأكد م

ال هات المسيرة كووها ال هة  عاتق الت مية الشامبة. رن المسؤولية إلالدراة اأولى مفترض أن ت ع عبى

ستليع من خاللها الضغط أدوات وراراعات توالمخولة إلإدارة هذا الموضوا وتمتب  ابلات وصالحيات 

مع أن ال هات و حالية.الت  قد تت اوز رمناوياتها التضاعفت التحديات  الرراا،ووتي ة ااتمرار  واإللوام.

باا خلوات عمبية عديدة تّ اوت دون تحديد اأولويامن محاوجت تب ى رج أوها  ،المسيرة تحاول مجال تها

رة مج ية إلشؤون الخري ين واو  من خدمات مركو ت  ية المجبومات، كذل  ااتحدا  ردا اجاتفادةتتضمن 

 إلحرر ومتاإلجة الخري ين، وال يام إلإحراعات عن او  الجم  المحب . الجم  تخت ّ 

الدور اأإلرز ف  رضافة تخررات حيوية  لألخيرة ،من م ظور ال امجات والمؤاسات التجبيمة اأخر 

احتيااات او  الجم . هذا الدور مجاصرة قد تحتاج رلى فتح مساقات اديدة إلغرض تببية متلببات الت مية، و

و والريادة فحسإ إل  اينون ج ي ترر عبى ال امجات ذات التر يف الجالم  المرتفع الت  تبحث عن التميّ 

ل إلرامج أكاديمية يد وت دي إ رعداثل  .ترااع البرامج الدرااية الغير الملبوإلة من  مربحة ك  ال امجات أن

اإل  ج ت ف ع د هذه الخلوة ف ط متلورة  لى تواين رها من محاضرين ومدرإلين إلاإلضافة احتيااات تغّل  أيض 

عبر اإلرشاد اأكاديم  لبلببة المس بين  كما ،هذا الموضوا ذات البجد اجاتراتي   إلحاثها التلبي ية وحوأ

ووية الجامة وأولياع أمورهل التخررات الم اابة ومن خالل المساهمة إلتوعية خري   الثا ف إلشن  خاا 

عام حول أهمية التخررات الت  تواكإ او  الجم  وأيضا  إلالتشبي  مع ال لاعات المج ية  إلشن 

فه ا  تجاون مشتر  فيما إلي ها يتضمن تلبيق ال اوإ الجمب  ف  هذه ال هات  .إلالتخر  المستحد 

 وايجم  الخري ين فيها مست بال .

والمؤثرة، فه ا  أدوار فاعبة من المفترض أن ج يمنن أن وستجرض ك  ال هات الفاعبة ، ف  الّسيا  وفسن

ال امجات اليم ية، دور الم سق والم ظل لبخروج  جتحاد  من قب  اهات أخر . فمن الضرور  أن ينون تؤدّ 

اأكاديم  وضمان  اجعتمادأن لم بس  واقجية. كمافين مؤشرات إلروامج مومن  تتضّمنعاابة  إلخلة عم 

مخراات ال امجات مع احتيااات او  الجم   مؤامةشرا  عبى عمبية اااية ف  اإلأال ودة مسؤولية 

ومتلببات الت مية وخدمة الم تمع المحب . ولب لاا الخاا وم ظمات الم تمع المدو  أيضا  أدوار فاعبة م ها 

ضمن  فتنونوية وتواهاتن ف  المست ب  ال ريإ، ح احتياااتن اآلالجم  عبى تنوين قاعدة إلياوات توضّ 

 ا وحو ئإل اأرشاد وتواين روا  ين مسؤولية مباشرة ف  عمبية كم اأيض   ت ع عبى عات  اال امجات. مؤشرات 

 .هلوقدرات هلأفض  التخررات الحيوية المجاصرة ف  ر ار رغبات

اإلوان عام ومع التلورات المجاصرة واأحدا  الدولية الت  وقجت  لتواع ف  ، اينون عبى ال امجات اأخير 

واله داة  إّ مرتبلة إلم اجت الحااوب واللّ  ة  ودقّ  تخّرر اصبحت اكثر أااتحدا  إلرامج وتخررات 

والمالية ف  م دمتها أمن المجبومات )اأمن السيبراو  المتضمن أمن اأوتروت والشبنات( والذكاع 

البشر (، وه داة  اجصل اع  )تلوير آجت ذكية تلور من وفسها إلشن  ذات ، ولها خرائ  الذكاع

واله داة النيميائية وال ووية واله داة اللبية الحيوية )موات إلين اله داة واللإ كتخر   اللر 

المجدات اللبية( والج اية الت فسية والمحاابة ال اوووية والتحبي  المال  وعبوم الرؤية والبرريات واللاقة 

والترامة ال اوووية والخدمة  النترووينس  يات والميناالبديبة المت ددة والتسويق اإللنتروو  وه داة البرم

عدم  ج يج  ذل  و .تخررات غير ملبوإلة كثيرا  ف  الوقت الراهن فف  الّسو  اليم  . وغيرها اجاتماعية



فال امجات والنبيات الت  ية اليم ية لن تستهد  السو  المحب  ف ط كما أن  ،واود أهمية أو احتياج لها

 اجحتياج المست بب  يظ  قائما  خاصة مع إلرامج رعادة اإلعمار الذ  اي فذ مع تح ق السالم.

 
 اجًة في الوقت المعاصرحالتخصصات األكثر  ألهم  شكل توضيحي 

 توصيات عامة

 ل امجات اليم يةاو لبتجبيل الجال  إلالشراكة مع الماوحين ال هات المسيرة من أهل اأولويات الت  ي بغ  عبى

 ، وذكر:الحراة ال يام إلها خالل هذه المرحبة وال هات الفاعبة اأخر 

 ا  ااتمرارية التجبيل.اللوار  تتضمن تداإلير محددة من أ وضع خلة تهيئ لبتجبيل ف  حاجت .1

ت اإلة اإلوساوية مع اج  عمبيات دعل المتجب ة إلخلط اجاردراج الماوحين لبتجبيل ضمن اأوليات ال .2

وشلة التجبيل لحاجت اللوار  متماشية مع المجايير الدويا لبشبنة المشتركة إلين الوكاجت لبتجبيل وأ

 ف  حالة اللوار .

روشاع ص دو  إلالشراكة فيما إلين الحنومات اليم ية وإلين وكاجت التجبيل ف  حالة اللوار  لموااهة  .3

   التموي  ف  المسائ  المتجب ة إلال ضايا التجبيمية اللارئة.و 

 رفع ضريبةفرض ضرائإ وراوم رضافية عبى عدد من اأوشلة والخدمات النمالية وف  م دمتها  .4

 .ال ات مع تخري  ريراداتها لمجال ة ال ضايا التجبيمية اللارئة

روشاع قاعدة إلياوات لببحث الجبم  عبى مستو  ال مهورية اليم ية ورإللها إلالشبنة الج نبوتية لتربح  .5

 ال هات الداعمة وغيرها من ال هات المهتمة.وف  مت اول الباحثين 

صدار مواهات لببحث الجبم  تحتو  عبى المسائ  وال ضايا ذات اأولوية ف  مختبف ال لاعات ر .6

 ائ  المتجب ة إل ضايا اجات اإلة والت مية والسالم.مع التركيو عبى المس

إلاجوضمام لبروامج اأثر اأكاديم  التاإلع لألمل المتحدة مبادرة ال امجات والنبيات الت  ية اليم ية  .7

 الفرا المتاحة فين.الفوائد ولالاتفادة من 

المتضررين وترشيد ال ف ات حشد المبادرات الخيرية والتلوعية لتوفير المتلببات الجاابة لبلالب  .8

ا ف  ال امجات والنبيات الت  ية اليم ية الغير ضرورية ، فجاليات اجحتفاليةإلالتب  المرتبلة  خروص 

عفاع اوع من التوامات اللالب المتأثرين إلالحرب أو عبى اأق  تأاي  الملالبة إل وع م اإل  رف  ال

 من التواماتهل المالية ف  الوقت الراهن.

مجال الهندسة والحاسوب

مجال الطب

مجال العلوم اإلنسانية  
واإلدارية
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الكرتونيكساملياك•

هندسة الطرق•

الهندسة الكمييائية والنووية •

علوم الرؤية والبرصايت•

ب  الط  مزجت بني الهندسة و )الهندسة الطبية احليوية •
(كتخصص املعدات الطبية

العناية التنفس ية •

مساقات دقيقة اخرى يف اجملال الطيب•

جامتعيةاخلدمة الا•

لتسويق الإلكرتوين ا•

الرتمجة القانونية•

احملاس بة القانونية•

التحليل املايل •



ات لبلالب ال ازحين من خالل التجاون فيما إلين ال امجات اليم ية الحنومية وتأمين لهل عم  مجال  .9

 اجحتيااات اأاااية. 

 لبتجبيل ال امج  عبى مستو  الجالل. ةقائمة التر يف الجالميالى  ال امجات اليم يةالجم  عبى رعادة  .10

ااجاتفادة من ت  يات التجبيل عن إلجد  .11 مع تمنين م تسب   اإللنتروو من م رات التجبيل  خروص 

 .التجبيل ال امج  والت    من ااتخدام مث  هذه الت  يات

 .عم  مجال ات اريجة لبت بي  من التأثير السبب  من تدو  مخراات الثاووية الجامة .12

من  خروص اض لها اللالب ال امجيين وتي ة ااتمرار الحرب تجرّ يالت   لبمشاك ري اد حبول  .13

لى المستويات وصبوا ف  درااتهل رمع تواين اأولوية لبلالب الذين  عتأثرت مساك هل إلالب و

 .ال امجية أو الت  ية لى عامين إلكمال درااتهلعام رمن مة وتب ى عبيهل الدرااية المت دّ 
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