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 العمل فرص وتوفير الصغيرة الصناعات تنمية فى المهني التدريب ودور العاملة القوى واقع
  للشباب

  الحسيني على شائف
  العمل لقطاع المهني والتدريب العمل وزارة وكيل
  م1999-10-15 صنعاء

  
  - :مقدمة
 أهم احد باعتباره علية وحثنا بالعمل وتعالى هسبحان أمرنا عليها ومن األرض اهللا خلق عندما

 له لما الكريم القرآن فى شيوعاً الكلمات أكثر من والعمل ، استمرارها أساس هو بل الحياة مقومات
 ويحاسب ويعاقب علية ويجزي يثاب اإلنسان حقوق من حق فالعمل سامية ومعان عظيمة قيمة من
  :تعالي قال عنه
   .عمران آل)) بعض من بعضكم أنثى او ذكر من منكم عامل عمل اضيع ال إني(( 
  .الملك)) مناكبها فى فأمشوا ذلوال االرض لكم جعل الذي وهو(( 

 يحتل اليمني والشباب االبشبابها،  االمم من امة تنهض فال ، وطاقته العمل قوة الشباب ويمثل
 يوفر بما والتأهيل التعليمية واالجتماعية التنموية السياسات رسم عند الدولة اهتمام فى عالية مكانة
 فى العربية البلدان أفضل بين من قريب وقت الى بالدنا وكانت ، الالئق والعمل المناسب لتعليما له

 تشهد ولم ، والخاص والمختلط العام القطاع في او الدولة أجهزة في للشباب عمل فرص توفر
 ظهرت حيثاألخيرة  الفترة فى اال المتخصصة والمعاهد الجامعات خريجي صفوف في بطالة اليمن
 جانب من للتنمية الموجهة االموال محدودية فى تمثلت االقتصادي الوضع فى جوهرية يراتتغ

 القطاع وفى الدولة قطاع فى واألجور المرتبات وعلى الخدمات على اإلنفاق فى الدولة أعباء وزيادة
 االقتصاد تراجع الى مجملها فى أدت أخرى عوامل إلى إضافة ، أخر جانب من والمختلط العام
  :المثال سبيل على منها البطالة نسبة وارتفاع يمنيال
  .المتزايد السكاني النمو-1
  .م90 عام الخليج حرب بعد العربي الجوار بلدان من اليمنيين المغتربين عودة -2
 واقالق التخريب عوامل بفعل واالستثمار السياحة قطاع على اثرت التي االستثنائية االوضاع - 3

  .باالجان واختطاف االمن
   .المواطنين بين االمية وانتشار الزراعي المجال فى الفني التخلف - 4

 من متعدده مناحي فى نمو سلبيات محصلة هي ( االقتصاديون يعرفها كما عامة بصورة والبطالة
 اجراءات التكفلة عالجها ان كما طارئة ازمة ليست فهي وبذلك ،) واالجتماعية االقتصادية الحياة

  .االختيارات مختلف تعكس للتنمية جديدة نظرة فى يكمن وانما ذاك او القطاع هذا فى محدودة
   :محورين الدارسة هذه فى تناولنا قد

   .التشغيل وآفاق العاملة القوى - االول
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  .الصغيرة الصناعات تنمية فى المهني التدريب ودور الشباب - الثاني
 وتقييم العمل سوق في للموقف ةواضح صورة تكوين اجل من الموضوع ا لهذ اختيارنا وجاء
 المستقبلية اآلفاق واستشراف االقتصادية باالختالالت تأثرها ومدى العاملة للقوى الراهن الوضع
  .الشباب تجاه والتزاماتها الوزارة لدور

 فرص توفير رأسها على الوزارة تهم التي المشاكل أهم في الرؤية توضيح الى الدارسة وتهدف
 العمل سن فى هم ممن المواطنين من كبير عدد يعيش المجتمع هامش على فهنا  .للمواطنين العمل
 فى سواء باألولوية تحضى ملحة قضية التنمية مسيرة او العمل سوق في إدماجهم مهمة وتعتبر
  .للدولة واالجتماعية االقتصادية البرامج في أو الوزارة سياسات
 وينتظرون التنمية خطط في رأياً وال قوالً واليملكون يوم بعد يوماً عددهم يزداد العمل عن فالباحثين

 مع يتجاوب نحو على لمساعدتهم عملية إجراءات واتخاذ برامج وتنفيذ صياغة الحكومة من
  .العمل فرص توفير مقدمتها وفى األساسية احتياجاتهم

 هو لالعم سوق ان ذلك . العمل سوق مفهوم على الضوء إلقاء المقدمة فى المناسب من ولعلة
 فى والراغبة القادرة البشرية القوى فتمثل العاملة لليد والطلب العرض فية يتقابل الذى المكان
 وعندما. الطلب جانب الشاغرة الوظائف وكذا العمل أصحاب احتياجات وتمثل العرض جانب العمل
 في الدخول ويتطلب . العمل عقد على التوقيع يليه ثم األجر تحديد يجري العرض مع الطلب يتوافق
  -:هي الشخص لدى حريات ثالث توفر العمل سوق

  .العمل حرية - 1
  .اإلقامة حرية - 2
  . االنتقال حرية - 3

 فان للعمل المطلوبة البشرية القوى منة تستجلب الذي المصدر او المكان هو العمل سوق ان وبما
 ولذا . عالميه او الدولة ىمستو على او مناطقية محلية تكون قد الجغرافية الناحية من السوق هذه
 البشرية القوة من والعرض العاملة القوى على الطلب بين تجمع التي والطرق األساليب تتعدد

 ومؤسسات والتوظيف العمل مكاتب وجود واألساليب الطرق هذه ومن . للعمل والمستعدة المتاحة
  .المهني التدريب
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  لتشغيلا وآفاق العاملة  القوى:األول الفصل
  -:العمل سوق على وتأثيره السكاني النمو
 والثقافية البيئية القضايا وعلى العمل سوق على وتأثيراته وإبعاده وتداعياته السكاني النمو يعد

 مواجهتها والمطلوب الواقع على نفسها فرضت التي األساسية القضايا من واالقتصادية والصحية
 عقود خالل حافظ قد اليمن وكان . للدولة االقتصادية لمواردوا السكاني النمو بين التوازن لتحقيق
 مع متناسق نمو مستوى أي% . 2.5 مستوى عند ديمغرافي توازن على والسبعينات الستينات
 حيث الثمانينات عقد مطلع مع بالبروز المشكلة بدأت ثم . واالجتماعية االقتصادية البالد متطلبات
  .م1998 سنة% 3.7 بلغ حتى باالرتفاع النمو معدل مرواست% 3 السكاني النمو معدل وصل

 الستيعاب أيضا متسارعة نمو معدالت تحقيق على وقادراً قوياً اليمني االقتصاد يكون ان ويفترض
  .تشغيلها المطلوب والمهارات والنوع وبالحجم العاملة اليد من العرض
 قطاع فى الخصوص وجه وعلى كليةالهي لالختالالت الحادة الزيادة هو االقتصاد فى ماجرى ولكن

  .الزراعة لقطاع المحلي االجمالي الناتج انخفض كلما الريف سكان عدد زاد فكلما . الزراعة
 المعيشي المستوى في وتحسن االقتصادي األداء بتحسن المجتمع فيه يأمل الذي الوقت وفى

 ويقتل التنمية فى أمل كل يلتهم السكاني النمو ظل الضرورية الخدمات فى وزيادة نمو وتحقيق
   .لالستثمار الالزمة الموارد

  -:يلي يما ايجازها ويمكن الوطني، االقتصاد إمراض جميع السطح الى فبرزت 
 قطاع فى وخاصة اإلنتاج طرق وتخلف العمل لقوة اإلنتاجية مستوي وتدني األمية تفشي- 1

  .الزارعة
  .الغذائية الواردات على المتزايد واالعتماد ةاستهالكي وحدة إلى إنتاجية وحدة من الريف تحول - 2
 مصادر عجز لتغطية الخارجي التمويل إلى واللجوء واالستهالك اإلنتاج بين التوازن عدم - 3

  .التمويل
  .والسماسرة الوسطاء دور بسبب االستيراد تكاليف ارتفاع - 4
 لمختلف المتاح ستهالكواال المعيشة مستوى فى الهوة اتساع وبالتالي الفقر خارطة اتساع - 5

  … المجتمع فى السكان فئات
 بمعدالت الواردات ونمو الصادرات عن الواردات لزيادة نتيجة الخارجية التجارة ميزانية عجز - 6

   .المدفوعات في عجز حدوث إلى غالباً مايؤدي وهو الصادرات نمو معدالت كثيراً تفوق
 مع الطاقة ومصارد المسفلتة الطرق فى كبير رقصو هناك يزال فال األساسية الهياكل ضعف - 7

  .المياه فى وشحة تكلفتها ارتفاع
  .والمرتبات لألجور الحقيقية القيمة انخفاض - 8
 الى 1990 عام دوالر 686 من االجمالي القومي الناتج من الفرد نصيب متوسط تراجع - 9

  .م1998 عام دوالر 275
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 للنقد الشرائية القيمة وضعف االجنبية للعمالت بةبالنس المحلية العملة صرف سعر تدهور- 10
  .اليمني

  :االقتصادية اإلصالحات
 وادارية ومالية اقتصادية إصالحات إجراء بضرورة الحكومة اقتنعت االختالالت تلك لتفاقم ونظراً

 لتسهيل واالقليمية الدولية التمويل ومؤسسات الدولية المنظمات بخبرات واالستعانة وسياسية
  .لالستمرار قابل واجتماعي اقتصادي نمو وتحقيق االختالالت معالجة بهدف اإلصالحية دالجهو
 ولكن . االنتاج فى نمو وتحقيق باالقتصاد النهوض الى تؤدي االقتصادية اإلصالحات ان والشك

 زيادة الى تؤدي) كالخصخصة ( الحاالت بعض فى انه بل . العمل فرص فى زيادة دائماً الترافقها
 ان حيث ، اوضاعهن وتتدهور العامالت النساء تتأثر الحالة هذه مثل وفى . البطالة تمعدال

 ، وعدن صنعاء فى والنسيج الغزل كمصانع النساء من عمالها غالبية للبيع المعروضة المؤسسات
 التجارة وشركة العطور ومصنع والتطريز الخياطة وورش الدولة ومزارع الزارعية والتعاونيات

  .وغيرها القطن حلج ومعامل الجافة البطاريات ومعمل الكهربائية واألدوات لألقمشة الداخلية
  -:التشغيل مجاالت
  -:هي مجاالت ثالثة خالل من اليمن في العمل سوق في التشغيل يجري
  -:التقليدي التشغيل مجال: أوال
 القطاع هذا عبويستو . البحري الصيد إليها يضاف ، للعمل الرئيسي المكان الزراعة تعتبر حيث
  -:التالية بالسمات ويتسم العمالة من% 53
  .الزراعي العمل تحديث فى الشديد والبطء المزارعين بين األمية تفشي - 1
  .الزراعي االستثمار حركة وبطء المدربة الزراعية العمالة على الطلب ندرة - 2
 فى هامشية عماله إلى أو عمل عن باحثين الى المزارعون يتحول حيث المدن الى النزوح - 3

   .الحضر
  .المستوردة الغذائية المواد لمنافسة نظراً الدخل متوسط تدني - 4

 بنحو الريف يستأثر معلوم هو فكما الريف الصالح إستراتيجية تطوير بمكان األهمية من أصبح
 على ةالقادر ( البشرية القوة إن عن فضالً ، الداخلية الهجرة استمرار رغم السكان عدد من% 75
 الجمهورية فى العمل سن فى البشرية القوة إجمالي من% 76.5 نحو تمثل الريف في) العمل
 في االقتصادية القطاعات مستوى على العاملة للقوى توزيع سوء وجود على يدل مما . اليمنية
  .الدولة

   
  -:الحديث القطاع فى التشغيل مجال : ثانياً
 ةكقاعد الحكومة من فائق باهتمام تتمتع والمال واإلعمال جيةواإلستراتي التحويلية الصناعة ان حيث
   .ومشاريعها للتنمية حديثة
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 جداً صغيراً التشغيل حجم من نصيبه فان متطورة علمية إدارة من القطاع هذا به يتميز مما وبالرغم
 ةفني عمل قوة على القطاع هذا في التشغيل ويقوم. والهامشي التقليدي القطاع مع بالمقارنة
 عن فضالً ومتطورة منظمة عمل وعالقات وبتشريعات األجور من جيد بمستوى وتمتع وماهرة
 التكنولوجيا على العتماده كبيرة عمالة استيعاب القطاع هذا واليستطيع . الجيدة التأمينية الخدمات
 للدفع اتوفيره المطلوب الرئيسية العوامل إن والمستثمرون واإلعمال المال رجال ويرى . المتطورة
  :يلي كما هي الحديث القطاع في االستثمار بعجلة

   استثماري مناخ - 1
   مناسبة وامتيازات وحوافز معقولة ضرائب - 2
  المنشآت إلقامة مالئمة مواقع - 3
  السكان لدى جيده شرائية وقدرة مناسبة محلية سوق - 4
  ومنتشر ممتاز مهني تدريب - 5
   رخيصة طاقة او ووقود التكلفة قليلة خامات - 6
   ورخيصة مدربة عاملة أيد - 7
   

   :الهامشي والقطاع المنظم غير القطاع فى التشغيل مجال: ثالثاً
 العمل فرص بتوليد المواطنون فية يقوم تلقائي كحل الهامشي والعمل المنظم غير القطاع ظهر

 لدى للعمل يلجأون وا بهم خاصاً عمالً يخلقون عمالً اليجدون الذين الناس من فكثير . ألنفسهم
 كبير بجزء يستأثران الهامشي والعمل المنظم غير القطاع فأصبح . الخاصة إعمالهم انشأوا إفراد
 . م1997 سنة عامل) 580.000 (بحوالي القطاع هذا حجم الباحثون وقدر . العاملة القوى من
 معظم ان حيث طاعالق هذا خلق فى المدن الى األرياف من المستمر العمالي النزوح ساهم وقد

 القطاع هذا ومرونة قوة وتكمن المناسبة والتدريبية التعليمية المستويات إلى يفتقرون النازحين
 بل ، قيامها على يساعدان العمل مكان في العاملين عدد وقلة التجهيزات فقلة . التأقلم على بالقدرة
  .ذلك إلى الضرورة دعت كلما راخ الى مكان من نقلها او بيعها او اوتجميدها حلها على وايضاً

  :إحصائية مؤشرات
 هنا . للدولة االقتصادية البنية تخلف عن شئ كل قبل اليمن في العمل لقوة االقتصادي التركيب يعبر
 ويبين . الحديث القطاع المتقدمة الدول في يسود بينما العمالة حيث من التقليدي القطاع يسود
 إلى باإلضافة االميين إن نجد حيث ، اليمن فى الخاص قطاعال دور ضعف العمالة توزيع في الخلل
 البطالة فان لهذا . الخاص القطاع في العمالة من% 80.3 يشكلون والكتابة القراءة يجيدون الذين

  .لالقتصاد التقليدية البنية أعماق من نابعة المحلي التشغيل وأزمات
 الحضر سكان وان% 75 يشكلون الريف سكان إن الرسمية لإلحصائيات وفقا به المسلم ومن

 ان وبمعنى. تقريباً نسمة الف 600 حوالي أي% 3.7 للسكان السنوية الزيادة وان% 25 يشكلون
 إلف 150 الحضر لسكان السنوية والزيادة نسمة إلف 450 حوالي الريف لسكان السنوية الزيادة
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 بصورة تنتقل الريفية فالعمالة . الريف هو للبطالة الرئيسي المصدر إن ذلك من ونستنتج . نسمة
  .عمل فرص عن بحثاً المدن إلى التقليدي القطاع من مستمرة

 النظامي التعليم مخرجات هو العاملة لليد العرض مصدر يعتبر الرسمية النظر وجهة ومن لهذا
 فرصة الف 130 إلى الف120 مابين توفير يجب لذلك . والتقني المهني والتدريب الفني والتعليم
  .العمل سوق فى المخرجات هذه الستيعاب سنوياً عمل
 فى العمل لقوة التوزيع سوء ومعالجة العمالة هيكل في الخلل معالجة ان نوضح ان علينا بقي

 هيكلة وإعادة المجال هذا فى الدولة سياسات تعديل بالضرورة يتطلب االقتصادية القطاعات
 العديد فعلت وهكذا ، والمجتمع التنمية تخدم جديدة إستراتيجية اقتصادية قطاعات بخلق اقتصادياتها

 السمكية الثروة قطاع) مثالً (الجديدة اإلستراتيجية االقتصادية القطاعات بين ومن . البلدان من
  .البن إنتاج وقطاع السياحة وقطاع الحيوانية الثروة وقطاع

 
  الصناعات تنمية في المهني التدريب وأهمية  الشباب:الثاني الفصل
   :المشكلة طبيعة
 نفسية في العميق تأثيرها لها مشكلة وهي الشباب تواجه التي المشكالت اهم من البطالة تعتبر

 في تزرع انها. واالستقرار المستقبل ضمان امكانية للشباب التتيح والبطالة وسلوكهم الشباب
 الفراغ الشباب على لبطالةا تأثيرات ومن. والمستقبل الحاضر من والخوف القلق الشباب نفوس
 االسرية المسؤولية تحمل في االستطاعة وعدم الحياة في االستقالل على القدرة وعدم الدخل وانعدام
   .بالمجتمع الثقة وضعف
 نسبتهم وتقدير االجتهاد باالمكان انه اال الشباب عن دقيقة ديموغرافية احصائيات وجود لعدم ونظراً
   .تقريباً% 20 اليبحو السكان عدد اجمالي الى

 والعمل المهنة اختبار في الشخصية الحرية مساحة ضيق من الذكور من اكثر االناث وتعاني
 المشاكل بين ومن عليهن المفروضة واالسرية االجتماعية للقيود نظراً القرار اتخاذ وحرية واالنتقال

 بحسب العمل فرصة ليمالتع من المتخرجون يجد فال .العمل فرص ندرة الشباب منها يعاني التي
 فى سنوات 6 الى احياناً تصل طويلة سنوات عليهم تمر منهم الكثير ان بل. بسهولة العلمي المؤهل
  .عمل عن البحث

   
  - :والتدريب التأهيل اعادة
 من المجتمع يستفيد وكيف ، عمل على الحصول فى الشباب نساعد كيف وهو .. هام سؤال امامنا
 وزراة اختصاصات اطار فى السؤال على نجيب سوف الورقة هذه فى ؟ نازلالم فى القابعه الكوادر
  .المهني والتدريب العمل
 الدبلومات على والحاصلين النظرية الكليات من للخريجين الدعوة توجية الحالة هذا فى ينبغي

 الفني التعليم ومراكز معاهد فى والتدريب للتأهيل الصناعية غير المتوسطة وفوق المتوسطة
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 تدريب مسؤولية تقع المهني والتدريب الفني التعليم مؤسسات وعلى والتقني المهني التدريبو
 على ومساعدتهم شخصياتهم لتكوين جديدة آفاق وفتح العمل سوق فى ادماجهم بهدف الشباب
 الخريجين توجية جانبها من المهني والتدريب العمل وزارة وتستطيع . المجتمع واقع مع التكيف
 فى يشترط فقط. الشخصي واستعدادهم لرغباتهم تبعاً مكثفة بدورات لاللتحاق النظري يمالتعل من

 وصورة التجنيد من والموقف الدراسي المؤهل من صورة على يحتوي خاص ملف تسليم المتقدم
  .الشخصية البطاقة
  -:المتاحة الدورات باسماء كشف يلي وفيما

  .والسباكة والصهر بالصب المعادن تشكيل - 1
  )براده ، فرازة ، خراطة (التشغيل باالت المعادن تشكيل - 2
  )معدنية ابواب حدادة( المعدنية واالنشاءات التركيبات - 3
  )انابيب لحام ، أكسجين كهرباء، لحام ( اللحام - 4
  )صناعية معدات( الصناعية المعدات صيانة - 5
  .التكييف انظمة وصيانة وتشغيل تركيب - 6
  .التبريد انظمة وصيانة وتشغيل تركيب - 7
  .الصحي والصرف المياه شبكات وصيانة مد - 8
  .شاحنات وميكانيك سيارات ميكانيك - 9

  )ري رش، االت حاصدة، جرار،( الزارعية االليات ميكانيك - 10
  )قياس اجهزة ارضية، كابالت ، هوائية شبكات (والتوزيع النقل كهرباء - 11
  )منزلية اجهزة كهربائية، االت هرباء،ك تمديد (االستعمال كهرباء - 12
  .النقل ووسائط السيارات كهرباء - 13
  .صناعية الكترونيات - 14
  .والحماية التحكم اجهزة الكترونيو - 15
  .والشراب الطعام وخدمة تجهيز - 16
  .الخرسانية والقوالب الهياكل بناء - 17
  .نجارة - 18
  .سمكرة - 19
  .الغذائية الصناعة - 20
  .الفنادق خدمات - 21
  .معمارية هندسة - 22
   .اتصاالت هندسة - 23
   .طرقات هندسة - 24
  .بيطرية مختبرات فني - 25
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  .بيطري - 26
  .جميلة فنون - 27

   
  :والتقني المهني التدريب واقع
 المعاهد عدد بلغ وقد الستينات مطلع منذ اليمن فى والتقني المهني والتدريب الفني التعليم بدأ

) 23 (منها ، ومركزاً معهداً) 50(حوالي الجمهورية محافظات عموم فى والتقنية المهنية زوالمراك
 والتدريب الفني التعليم فى الملتحقين عدد ونسبة. والتقني المهني للتدريب العامة الهيئة تتبع

  .النظامي التعليم فى الملتحقين من% 1 من اقل المهني
 نظام بناء اعادة نحو ومساعيها اهتمامها تعكس لتيا اإلجراءات في سلسلة الحكومة واتخذت
 أداء من هيمكن بما به والنهوض قاعدته وتوسيع وتطويره والتقني المهني والتدريب الفني التعليم
 م1998 لسنة) 182(الوزراء مجلس قرار جسد وقد . حقيقية تنمية أحدات فى به المناط الدور
  :األتي راراتالق تلك فى جاء ومما . التوجيه هذا جدية

 اهمية والتقني المهني والتدريب التعليم وإعطاء حاليا القائمة التعليم سياسة فى النظر إعادة - 1
 الى تهدف إستراتيجية رؤية وفق والمالية واالقتصادية الفنية وبرامجها الدولة خطط فى بالغة
 الملتحقين وبين ألكاديميوا العام بالتعليم الملتحقين نسب بين والسليم المطلوب التوازن تحقيق
  .والتقني المهني والتدريب بالتعليم

 وتوسيع وادارته وأدواته والتقني المهني والتدريب التعليم برامج وتطوير دعم على العمل - 2
 القادمة للسنوات الدولة ميزانية تعكس ان مراعاة يجب المنطلق هذا ومن . فيه االستيعاب قاعدة
  .والتقني المهني والتدريب بالتعليم الحكومة واهتمام الدولة حرص م1999 عام من ابتداء

 بها التوجد التي المراكز تجهيز إلعادة الالزمة االعتمادات م1999 عام ميزانية تتضمن ان - 3
  .التدريب لوازم او ومعدات اآلت من كافية تجهيزات

 الجانب التزام إطار فى الحكومة ميزانية على قائمة التزامات او مخصصات بأية المساس عدم - 4
  .تنفيذه الجاري المهني التدريب بمشروع يتعلق فيما الدولي والبنك الدولية المؤسسات إمام اليمني

 وتطويره والتقني المهني والتدريب التعليم قطاع ايالء ضرورة على الوزارة مجلس يؤكد - 4
 التنمية إغراض خدمة فى اسيواألس الهام دورة أداء من يمكنه بما قصوى أهمية مشاريعه وتمويل
  .العمل سوق متطلبات وتغطية

 المهني والتدريب التعليم لمشاريع التمويل في األولوية إعطاء والتنمية التخطيط وزارة على - 5
 لمشاريع سنوياً الالزمة التمويالت إليجاد المختلفة والصناديق المانحة الدول مع والتخاطب والتقني

  .القصوى ولويةاأل إطار في القطاع هذا
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  :الصغيرة الصناعات تنمية فى والتقني المهني التدريب اهمية
. للشباب مهني جو وخلق الصغيرة الصناعات تنمية فى كبيرة اهمية والتقني المهني للتدريب
  -:التاليه الجوانب فى ذلك عن الحديث نوجز ان ونستطيع

 المستقل العمل لنجاح الالزمة والخبرات اتالمهار اكساب على والتقني المهني التدريب يساعد - 1
  .جديده استثمارية بعمليات والقيام الصغير المشروع نجاح او
 ومالكي اعمال اصحاب ليصبحوا الشباب اعداد فى هاماً دوراً والتقني المهني التدريب يلعب - 2

  .منشآت
 وظيفة، عن لبحثا عن بدالً الخاص لحسابهم العمل اهمية فى الشباب لدى الوعي يتعمق - 3

  .للمستقبل ضماناً الصغيرة مشروعاتهم فتح في فيبدأون
  .مختلفة السباب اعمالهم فقدوا لمن الذاتي للتشغيل واالمكانيات المهارة يوفر - 4
 وما اإلنتاجية والكفاءة الصغيرة الصناعات نوعية تحسين في والتقني المهني التدريب يساعد - 5

  .كبيرة او متوسطة منشآت الى وتحولها الصغيرة المنشآت في تطورات من ذلك على يترتب
 على تساعد التي المهمة العوامل من واسع نطاق على الصغيرة الصناعات انتشار ان المؤكد ومن

 المنتج العمل فى الشباب فراغ شغل على أيضا وتساعد ، البعيد المدى في الوطني نمواالقصاد
  .القريب المدى فى الدخل سريع
 إجمالي في حصته والعن القطاع هذا عن كافية معلومات المعنية الجهات لدى التتوفر ناال حتي
  .فية العمالة عن والاحصائيات المحلي الناتج
 على وتساعد الشباب تستقطب وخصائص مشجعه مزايا ةالصغير للصناعات ان المعلوم من ولكن
 الصناعات فى الموظف المال سرأ ان ذلك . األعمار مختلف من للمواطنين إضافية دخول تحقيق
  .اقتراضه او جمعة الشخص على واليتعذر بسيط ةالصغير
 الربح يكسب ان المبتدئ يستطيع بحيث سهل عليها التدريب ان الصغيرة الصناعات خصائص ومن
 بدء بين ينقضي فال الوقت، محدودة منها كل في الكاملة فالدورة . التدريب من قصيرة فترة بعد

  .قصيرة فتره اال نتاجيةاإل العملية
 الن الشباب تهيئة  فييساعد نحو على الصناعي الوعي نشر فى تساهم الصغيرة والصناعات

 الصغيرة الصناعات تنمية فكرة نجاح ان عموماً . عام بوجه الصناعي اإلنتاج ميادين فى يعملوا
 يتولى سوف الذي غيرةالص الصناعات لتنمية المركزي الصندوق إنشاء يتطلب إليها الشباب وتوجية
 عن تعبير هو الصندوق هذا وإنشاء الصغيرة مشاريعهم إلقامة للشباب الميسرة القروض تقديم
  .للحكومة االجتماعية السياسة حنجا
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  :التوصيــات
 فى االختالل ومعالجة التنمية لخدمة جديدة اقتصادية قطاعات وخلق الريف إصالح على العمل - 1

  .العمالة هيكل
 للتدريب العامة الهيئة ومراكز معاهد فى العام النظري التعليم مخرجات وتدريب تأهيل إعادة - 2

  .غيرها او والتقني المهني
  .والتقني المهني والتدريب الفني التعليم ومراكز معاهد إنشاء فى التوسع - 3
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