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البرنامج التدريبي:

 مهارات كتابة وإعداد أوراق السياسات

يعمــل املعهــد العربــي للبحــوث والسياســات – نــواة علــى دعــم الباحثيــن/ات فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهــم إلنتــاج 

بحــوث ذات قيمــة معرفيــة ومرتبطــة بالقضايــا الراهنــة للمجتمعــات العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار جــرى تطويــر برنامــج 

تدريبــي متخصــص فــي مهــارات كتابــة وإعــداد أوراق السياســات يقــوم بتنفيــذه مجموعــة مــن املدربيــن/ات والخبــراء 

من مختلف الدول العربية، ويتضمن جلسات تدريب وإشراف يتمخض عنها أوراق سياسات في قضايا مختلفة.

البرنامج التدريبي يســعى إلى دعم كتابة أوراق السياســات باالســتعانة بدليل إعداد أوراق السياســات، وكذلك 

باســتخدام عمليــة مراجعــة األقــران. وتخــدم أوراق السياســات املســاهمة فــي تنظيــم حمــالت مناصــرة مــن خــالل 

أنشــطة التعــاون والكتابــة واملراجعــة.

وتتمثل األهداف الرئيسية للتدريب في:

فــي املعهــد العربــي للبحــوث   1. تعزيــز مهــارات الكتابــة فــي مجــال السياســات العامــة بيــن املنظمــات األعضــاء 
نــواة.  – والسياســات 

 2. مواصلة تطوير مجلس مراجعة األقران الخاص بمعهد نواة.

3. االستفادة من وبناء قدرات مؤسسات البحث والتفكير املحلية من خالل التدريب والدعم املبني على 
االحتياجات.

4. خلق فرص للتواصل والتشبيك والتعاون.

لجنة مراجعة اKLقران:

د. جواد الرباع –املغرب-  -1

د. وفاء نعيم -مصر-   -2

د. عبير مصلح -فلسطين-   -3

د. صبيحة حماد-الجزائر  -4
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 فــي كل نواحــي الحيــاة وقطاعــات 
ً
    أفــرزت الحــرب الدائــرة فــي اليمــن تدهــورا

 صعبا، وتراجعا على مستوى أداء املؤسسات وجعله 
ً
اإلنتاج، مخلفة وضعا

أكثر هشاشة من ذي قبل وألن جهود اإلغاثة والدعم وتوجيه األموال تتوجه 

فــإن قطــاع التعليــم العالــي  نحــو الحــرب أو اإلغاثــة اإلنســانية والصحــة؛ 

ومؤسســاته كان الحاضــر فــي الدمــار والخــراب، الغائــب مــن الدعــم واالهتمــام، 

ممــا ســاهم فــي تدنــي وضعــف مســتوى أدائــه، وتعريضــه لالنهيــار.

   تتمثــل التحديــات التــي تعرقــل أداء مؤسســات التعليــم العالــي ملــا قبــل انــدالع 

2015 فــي ضعــف القــدرة املؤسســية للتعليــم العالــي فــي جميــع  الحــرب عــام 

جوانبهــا، فمخلفــات الحــرب جعلــت الوصــول اآلمــن لتلــك املؤسســات والعمــل 

بهــا غايــة فــي الصعوبــة، حيــث تأثــر النظــام التعليمــي وانحســرت إتاحته وتدنت 

 على مختلف القطاعات 
ً
إنتاجيته بشكل عام، مما أثر وسيؤثر مستقبال سلبا

وعلــى املجتمــع بشــكل عــام، بحيــث أن زيــادة نســبة التســرب مــن التعليــم قــد 

تــؤدي إلــى التحــاق بعــض الشــباب مــع األطــراف املتصارعــة، وحتــى مســتقبل 

 فــي ظــل ضعــف وقلــة الكــوادر 
ً
مــا بعــد الحــرب وإعــادة اإلعمــار لــن يكــون ســهال

البشــرية التــي يفتــرض أن تنتــج وتؤهــل عبــر مؤسســات أهمهــا الجامعــات.

وباعتبــار مخرجــات التعليــم العالــي املدخــل األسا�ســي ملختلــف القطاعــات   

الحكومية والخاصة، نحاول من خالل هذه الورقة تقديم مقترحات وحلول 

من أجل التخفيف من حدة تدهور أداء مؤسسات التعليم العالي باالعتماد 

على التقنية الرقمية، من خالل تلمس وضع تلك املؤسسات في ظل األزمات 

 بانتشار العديد من األمراض 
ً
التي تمر بها اليمن ابتداء باشتعال الحرب مرورا

 إلــى الجائحــة العامليــة كورونــا، مستشــهدين بخبــرات 
ً
األوبئــة الفتاكــة وصــوال

وجهود ســبقت في هذا املجال.

فالحــرب ومــا رافقهــا مــن أزمــات فــي اليمــن ترتــب عليــه تضخــم إشــكالية   

التعليم العالي وتدهوره، ال�ســيء الذي أثر ســلبا على مســتوى أداء مؤسســاته 

وكــذا تذمــر املجتمــع مــن ترهــل  بمختلــف مكوناتهــا األكاديميــة واإلداريــة، 

الخدمــات التعليميــة، وارتفــاع نســبة التســرب، وضعــف األمــن، واالنتظــام 

فــي القاعــات الدراســية، وصعوبــة التنقــل بيــن أماكــن الســكن، واملؤسســات 

الجامعيــة، زيــادة علــى إغفــال كبيــر للتقنيــات الرقميــة فــي مجــال التعليــم، رغــم 

الحاجــة املاســة إليهــا فــي الظــروف الراهنــة، واســتمرارها فــي ممارســة األســاليب 

التقليديــة هــذا مــن جهــة، وغيــاب السياســات والتدابيــر الحكوميــة الالزمــة، 

ملخص
 ورقة السياسات:
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ونقــص املبــادرات والشــراكات الفاعلــة مــن جهــة أخــرى.

مؤسســات  إلــى الخبــرات والجهــود املبذولــة لتحســين أداء  وباالســتناد      

، وتجــاوز 
ً
 وفنيــا

ً
 وإداريــا

ً
التعليــم العالــي لتــدارك التدهــور الــذي طالهــا أكاديميــا

تقتــرح هــذه الورقــة اعتمــاد نظــام  املقاربــة التقليديــة فــي عمليــة التعليــم، 

التعليــم االلكترونــي، ضمــن خطــوات ومراحــل وتدخــالت معينة تراعي التدرج 

واإلمكانات املتوفرة، وتضع فرضية استخدام التقنية الرقمية كأداة فعالة 

مــن شــأنها تحســين أداء املؤسســات التعليميــة، ثــم التخفيــف مــن مخاطــر 

انتشــار األوبئــة والصراعــات مــن جهــة، وتحقيــق املســاواة وتكافــؤ الفــرص 

والوصــول اآلمــن للتعليــم العالــي مــن جهــة أخــرى.

    وكنتيجــة لذلــك، يتوقــع الوصــول إلــى نظــام تعليمــي إلكترونــي فعــال يتيــح 

إمكانات هائلة تفيد العملية التعليمية في الظروف العادية كأداة مساعدة، 

وكأداة أساسية في أوقات األزمات والكوارث التي يصعب معها االعتماد على 

النظــام التقليــدي.

    هذه الورقة الحالية تتكون من محورين أساسين :

وأســباب  العالــي،  التعليــم  مؤسســات  أداء  مظاهــر  األول:  المحــور   -

التدهــور فــي ظــل الصــراع واألوبئــة 

- والمحــور الثانــي: تخفيــف التدهــور فــي أداء مؤسســات التعليــم العالي 

أثنــاء الصــراع واألوبئــة وإمكانيــة العبــور اآلمن

-  خاتمة وتوصيات

 الحرب في اليمن، املؤسســات التعليمية، العملية التعليمية، نظام التعليم 

اإللكتروني، تكافؤ الفرص، السلم واالستقرار.
 كلمات المفاتيح: 
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مقدمة: 

    خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، أصبــح التعليــم العالــي فــي مهــب ريــاح الصراعــات ســواء املحليــة أو اإلقليميــة 

 مــا كان ضحيــة حــرب غيــر معتــرف بهــا، حيــث شــنت حمــالت قمــع داميــة، 
ً
التــي عصفــت بالعالــم العربــي، وغالبــا

وتضاعفــت حــدة  غلقــت الجامعــات فــي ليبيــا واليمــن. 
ُ
صفــت مبانــي الجامعــات فــي ســوريا وقطــاع غــزة، وأ

ُ
وق

التداعيــات الخطيــرة التــي أوقعتهــا الصراعــات اإلقليميــة علــى التعليــم العالــي بســبب الفشــل فــي تقديــر الــدور 

االســتراتيجي الــذي يضطلــع بــه فــي تحقيــق االســتقرار فــي املجتمعــات والــدول التــي مزقتهــا الحــروب وتعزيــز انتعاشــها 

وتعافيهــا فيمــا بعــد1. 

 
ً
    تعد األزمة الحالية -إلى حد بعيد –األزمة األشد خطورة في تاريخ اليمن املضطرب، وهي األسوأ واألكثر تعقيدا

فــي تاريخــه املعاصــر. فقــد أعلنــت األمــم املتحــدة فــي ينايــر / كانــون الثانــي 2017 أن اليمــن يمــر بأســوأ أزمــة إنســانية 

فــي العالــم. وبحلــول نهايــة عــام 2017، كان حوالــي 22.2 مليــون يمنــي بحاجــة إلــى نــوع مــن الحمايــة أو املســاعدة 

اإلنسانية، منهم 11.3 مليون بحاجة ماسة. شمل ذلك 17.8 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي، 
منهــم 8.4 مليــون شــخص يعانــون مــن خطــر املجاعــة.2

    كمــا تعرضــت مؤسســات الدولــة وقطاعاتهــا املختلفــة ألضــرار جســيمة أخرجــت بعضهــا عــن الخدمــة وأصابــت 

األخرى بالتشــظي وفقدان التوازن، وتقول التقارير الدولية بأن أكثر من %50 من مؤسســات الحكومة أصبحت 

خــارج الخدمــة بعــد تعــرض بنيتهــا التحتيــة ألضــرار مباشــرة وانقطــاع موظفيهــا عــن العمــل. فبحســب منظمــة األمــم 

املتحــدة للطفولــة »يونيســيف« فــإن )1.25( مليــون موظــف حكومــي فقــدوا رواتبهــم وباتــوا دون دخــل يذكــر وســرح 

%70 مــن موظفــي القطــاع الخــاص مــن أعمالهــم3. 

   لقــد أدى غيــاب أو تشــرذم الســلطة وتوزعهــا بيــن الحوثييــن املســيطرين علــى العاصمــة صنعــاء والحكومــة 

 املســيطرة علــى عــدن ومناطــق أخــرى؛ إلــى أن تصبــح لــكل ســلطة أولوياتهــا املركــزة علــى 
ً
الشــرعية املعتــرف بهــا دوليــا

الحــرب والســيطرة علــى األرض، وتوجيــه كافــة اإلمكانــات املتاحــة نحــو الجوانــب العســكرية، ممــا جعــل منظومــة 

التعليــم العالــي محاطــة بالعديــد مــن التهديــدات واملخاطــر، مثلهــا مثــل بقيــة القطاعــات األخــرى.

 من حيث الكم، 
ً
 ملحوظا

ً
    يعد قطاع التعليم العالي في اليمن من أكبر القطاعات الخدمية، حيث شهد توسعا

إال أن هــذا التوســع لــم يواكبــه تحديــث فــي القيــادة واإلدارة الجامعيــة، والهيــاكل التنظيميــة، وأنظمــة وأســاليب 

 علــى األســاليب اإلداريــة واألكاديميــة التقليديــة، وهنــاك عالمــات اســتفهام كثيــرة علــى 
ً
التعليــم، بــل ال يــزال معتمــدا

التعليــم العالــي مــن حيــث الجودة والنوعية. 

1- بركات، سلطان وميلتون، سانسوم. )2015(. أهمية بيوت الحكمة: مسؤولية حماية التعليم العالي واعادة بنائه في العالم العربي، النسخة العربية، مركز بروكنجز، الدوحة، قطر، ص 1.
 عن نهج استمرار العمل كاملعتاد: إطار عمل مؤّس�سي إلعادة إعمار ما بعد النزاع في اليمن، تحرير: سبنسر أوسبرغ، ص22، مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، اليمن

ً
2- حميد، خالد. )2018(. بعيدا

3- البحيري، أحمد. )2018(. أزمة التعليم في اليمن والسياسات املقترحة ملواجهتها، تقرير صادر عن مركز الدراسات واإلعالم التربوي، تعز، اليمن، تم نشره في موقع التغيير، تم استرجاعه في 9-2-2018م، الساعة 21:31، 
https://al-tagheer.com/news99708.html :على الرابط
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، فقد أدت 
ً
  ومع اشتداد الصراع وشموله ملعظم أنحاء البالد في العام 2015، زاد وضع التعليم العالي تدهورا

الحرب إلى إضعاف البنية التحتية، وكان هناك توقف شبه كامل ملنظومة التعليم العالي، حيث تعرض 12 مبنى 

جامعــي حكومــي للدمــار بشــكل تــام، كمــا تعــرض 25 مبنــى جامعــي آخــر للدمــار الجزئــي، واضطــرت بعــض الجامعــات 

 فــي بعضهــا، وســاهم التــردي األمنــي املتفاقــم فــي 
ً
إلــى إغــالق أبوابهــا ملــدة عــام درا�ســي كامــل، وتوقفــت الدراســة جزئيــا

ســقوط ضحايــا مــن الطلبــة وأســاتذة الجامعــات، ممــا أدى إلــى هجــرة بعــض األكاديمييــن إلــى الخــارج، ونــزوح عــدد 

، وتســرب الكثيــر منهــم، لعــدم قدرتهــم 
ً
كبيــر مــن الطلبــة ضمــن موجــة النــزوح التــي وصلــت إلــى 3 مليــون نــازح داخليــا

علــى مواصلــة تعليمهــم، أو الوصــول اآلمــن إلــى مقاعــد الدراســة، كمــا قــد تحــول االنقســامات الحــادة دون تنفيــذ 

 للتعليــم 
ً
4، وأصبحــت تمتلــك كل مــن صنعــاء وعــدن وزيــرا ً

سياســة لحمايــة حقــوق األشــخاص النازحيــن داخليــا

 بهــا5. 
ً
العالــي خاصــا

 إلــى الجائحــة العامليــة املتمثلــة فــي فيــروس 
ً
    ولحــق ذلــك تف�ســي عــدد مــن األوبئــة خــالل فتــرة الحــرب وصــوال

كورونــا املســتجد )COVID-19( الــذي فــرض علــى كثيــر مــن البلــدان، ومنهــا اليمــن، إيقــاف الدراســة فــي مؤسســاتها 

التعليميــة. أدى هــذا الوضــع إلــى تقطــع الوتيــرة التعليميــة فــي أداء مؤسســات التعليــم العالــي فــي اليمــن؛ فــإذا كانــت 

الجامعات في الكثير من بلدان العالم قد اضطرت إلى إغالق أبوابها نتيجة ملخاطر الجائحة العاملية كورونا، فإن 

الجامعات في اليمن تضطر إلى إغالق أبوابها في فترات كثيرة من العام الدرا�سي الواحد نتيجة الندالع اشتباكات 

مســلحة أو قصــف جــوي أو تهديــد محــدق، ممــا يحــول دون تمكــن الجامعــات مــن القيــام بوظائفهــا كمــا ينبغــي، 

وهــو مــا يمثــل مشــكلة حقيقيــة تســتلزم الوقــوف أمامهــا بجديــة، والقيــام بتدخــالت عاجلــة واســتثنائية، تشــمل 

تعديــل نظــم الدراســة فيهــا، بمــا فيهــا نظــم القبــول والتســجيل، واالجــراءات اإلداريــة، وأســاليب وطــرق التدريــس، 

واملتابعــة والتقييــم، باالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة، بهــدف التخفيــف مــن تدهــور أداء مؤسســات التعليــم 

العالــي، والحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن الجــودة واإلتاحــة وتكافــؤ الفــرص واإلنتاجيــة العلميــة ولــو فــي حدودهــا الدنيــا.

 علــى مــا تقــدم؛ يمكــن بلــورة املشــكلة الرئيســية للورقــة الحاليــة فــي: اســتمرار التدهــور فــي أداء 
ً
      وتأسيســا

مؤسســات التعليــم الجامعــي باليمــن علــى مختلــف املســتويات األكاديميــة واإلداريــة منــذ نشــوء الصــراع املســلح 

عام 2015، وزيادة تذمر املجتمع من ترهل الخدمات التعليمية، وارتفاع نسبة التسرب، وعدم قدرة الدارسين 

واألســاتذة والعامليــن علــى الوصــول بشــكل آمــن، وضعــف االنتظــام فــي القاعــات الدراســية، وصعوبــة التنقــل بيــن 

أماكن السكن، واملؤسسات الجامعية، مع إغفال كبير لتكنولوجيا التعليم، وعدم توظيف الجامعات للتقنيات 

الرقميــة، رغــم الحاجــة املاســة إليهــا فــي الظــروف الراهنــة، واســتمرارها فــي ممارســة األســاليب التقليديــة هــذا مــن 

جهــة، وغيــاب السياســات والتدابيــر الحكوميــة الالزمــة، ونقــص املبــادرات والشــراكات الفاعلــة مــن جهــة أخــرى.

وفي ضوء ما سبق؛ تهدف الورقة الحالية إلى اإلجابة عن ثالثة تساؤالت رئيسية، وهي:   

4 - اليونسكو. )2019(. التقرير العالمي لرصد التعليم. الدول العربية – الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور ال الجدران. ط 1، منظمة االمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )اليونسكو(.
5 - دارم، فيصل. )2017(. التعليم العالي في اليمن: فو�سى ويأس بسبب الحرب، مقالة منشورة في الفنار لإلعالم، تم استرجاعها في 11-4-2017م، على الرابط:

 https://www.al-fanarmedia.org/ar/2017/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-

%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%A3%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8/
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ما أضرار ومخاطر الصراع واألوبئة على التعليم العالي في اليمن؟	

ما أسباب تدهور أداء مؤسسات التعليم العالي في اليمن؟	

مــا هــي السياســات والخيــارات والبدائــل املناســبة للتخفيــف مــن مخاطــر الصــراع واألوبئــة علــى الجامعــات 	

اليمنيــة باســتخدام التقنيــة الرقميــة؟

: 0 السياق القانو2>
     ينص الدســتور اليمني في املادة )27( منه على: كفالة الدولة حرية البحث العلمي، وتوفر الوســائل املحققة 

لذلــك، وتشــجع االختراعــات العلميــة والفنيــة واإلبــداع الفنــي، وتحمــي الدولـــة نتائجهــــا. وتؤكــد املــادة )32( علــى: أن 

ــة فـــي  التعليــم والصحـــة والخدمــات االجتماعيــة أركان أساســية لبنــاء املجتمــع وتقدمــه يســهم املجتمــع مــع الدولـ

 للقانــون بإنشــاء 
ً
 تكفلــه الدولــة وفقــا

ً
، علــى أن التعليــم حــق للمواطنيــن جميعــا

ً
توفيرهـــا، ونصــت املــادة )54( أيضــا

مختلــف املــدارس واملؤسســات الثقافيــة والتربويــة6. 

 واضحــة 
ً
 إلــى الدســتور، انبثقــت عــدد مــن القوانيــن املنظمــة للتعليــم العالــي، متضمنــة نصوصــا

ً
     واســتنادا

لتنظــم عمليــة إدارة التعليــم العالــي ومؤسســاته، حيــث نــص قانــون الجامعــات اليمنيــة رقــم )17( لســنة 1995م 

في املادة )11( على أن مجلس الجامعة يختص برســم السياســة العامة للجامعة بما يحقق رفع مســتوى التعليم 

والبحــث العلمــي والتأهيــل والتدريــب وتلبيــة احتياجــات التنميــة الشــاملة فــي البــالد، ونصــت املــادة )13( مــن نفــس 

القانون على أن رئيس الجامعة هو املسئول عن تنفيذ السياسة العامة للجامعة وإدارة شئونها العلمية واإلدارية 

واملالية7.

    وقــد خولــت املــادة )33( مــن القانــون رقــم )13( لســنة 2010، بشــأن التعليــم العالــي، املجلــس األعلــى للتعليــم 

العالــي اعتمــاد أنظمــة أخــرى للتعليــم العالــي متــى مــا ثبتــت الجــدوى واملزايــا وتوفــرت اإلمكانــات املاليــة والبشــرية 

واإلدارية والتقنية لذلك، وهو ما يعني توفر مرونة كبيرة في استحداث األنظمة التعليمية املناسبة لكل األوضاع 

 مــا يعــزز التوجهــات التــي تقترحهــا هــذه الورقــة، وفــي ذات الســياق جــاءت املــادة )38( مــن 
ً
والظــروف، وهــو أيضــا

نفــس القانــون، لتعطــي وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي صالحيــة وضــع الخطــط الالزمــة لتنفيــذ السياســة 

العامــة للتعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي الجمهوريــة فــي نطــاق مؤسســات التعليــم العالــي الحكوميــة واألهليــة، 

وقيادة وتوجيه مؤسســات التعليم العالي الحكومية واألهلية واإلشــراف عليها، وإعداد األطر والقواعد القانونية 

التــي تنظــم مؤسســات التعليــم العالــي، ومراجعــة وظيفــة التعليــم العالــي ووظائــف مؤسســاته وإعــادة هيكلتهــا، بمــا 

يكفــل مواكبتهــا للمتغيــرات العلميــة واحتياجــات ومتطلبــات التنميــة8.

    وبنــاء علــى تلــك النصــوص القانونيــة بــدأت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي بإعــداد بعــض السياســات 

 مــن اإلتاحــة، فصــدر قــرار وزيــر التعليــم العالــي رقــم )170(
ً
املتســقة مــع تلــك النصــوص وبمــا يحقــق التنــوع ومزيــدا

6 -األمانة العامة ملجلس النواب. )2004(. املوسوعة التشريعية للقوانين التي أقرها مجلس النواب للفترة من 22 مايو 1990 وحتى 22 مايو 2004م، صنعاء، اليمن.
7- الجمهورية اليمنية. )2010(. تشريعات التعليم العالي، قانون رقم )17( لسنة 1995، بشأن الجامعات اليمنية، اصدارات وزارة الشؤون القانونية، اكتوبر، 2010، صنعاء، اليمن.

8- الجمهورية اليمنية. )2010(. تشريعات التعليم العالي، القانون رقم )13( لسنة 2010، بشأن التعليم العالي، اصدارات وزارة الشؤون القانونية، اكتوبر، 2010، صنعاء، اليمن.
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2007، بشــأن الضوابــط العامــة للتعليــم املفتــوح والتعليــم عــن بعــد، والــذي تضمــن األســس واملعاييــر  لســنة 

والضوابــط العامــة الالزمــة لهــذا النظــام مــن التعليــم9، وفــي العــام 2009 صــدر القــرار الجمهــوري رقــم )210( بشــأن 

إنشــاء مجلــس االعتمــاد األكاديمــي وضمــان جــودة التعليــم العالــي فــي اليمــن، وبينــت الالئحــة التنظيميــة للمجلــس 

أن اإلدارة العامــة لالعتمــاد األكاديمــي والترخيــص هــي مــن تتولــى دراســة الطلبــات والوثائــق املقدمــة مــن مؤسســات 

التعليــم العالــي الراغبــة فــي تقديــم برامــج أكاديميــة بنظــام )التعليــم عــن بعــد(10.

    وباالعتماد على ما تقدم؛ فمن الناحية القانونية، حثت قوانين ولوائح التعليم العالي على توظيف التقنية، 

ومن الناحية اإلجرائية، فكما ورد في دليل التعليم العالي )2015(، فقد حددت الوزارة خمسة أنظمة تعليمية، 

كان التعليــم عــن بعــد والتعليــم املفتــوح إحداهــا11. بمــا ينســجم مــع معاييــر الجــودة واالعتمــاد للجامعــات وبرامــج 

التعليــم املفتــوح والتعليــم عــن بعــد الصــادرة عــن اتحــاد الجامعــات العربيــة عــام 2015، واملكــون مــن إحــدى عشــر 

محورا12. واليمن عضو في هذا االتحاد، وبالتالي فإن مخرجات التعليم عن بعد في اليمن معترف بها ضمن اإلطار 

الجغرافــي التحــاد الجامعــات العربية وغيره.

 يتيــح اقتــراح سياســات بديلــة ملعالجــة أي قصــور 
ً
 قانونيــا

ً
 ومرجعــا

ً
    تبيــن النصــوص الســابقة أن هنــاك أساســا

أو اختــالالت تظهــر فــي أداء التعليــم العالــي، وهــو مــا ينطبــق علــى إيجــاد بدائــل سياســاتية تعليميــة تخفــف مــن آثــار 

الصــراع واألزمــات التــي تمــر بهــا اليمــن، خاصــة وأنــه ســبق تأســيس نظــام التعليــم عــن بعــد، وتأطيــره ضمــن أنظمــة 

 املفعــول، وتوفــرت لــه بنيــة تحتيــة، وامتلكــت بعــض الجامعــات خبــرة تراكميــة للفتــرة 
ً
التعليــم العالــي، وكان ســاريا

 
ً
)2008- 2016(، ولــو بحدودهــا الدنيــا، وأثبــت هــذا النظــام صالحيتــه، وإمكانيتــه للتطبيــق، ومعتــرف بــه محليــا
 فــي أوقــات الســلم، وفــي الظــروف الطبيعيــة، ممــا يجعــل 

ً
 واقتصاديــا

ً
 واجتماعيــا

ً
، ومقبــول سياســيا

ً
 ودوليــا

ً
وعربيــا

.
ً
 ممكنــا

ً
إعــادة تفعيلــه وتطويــره مــع بدائــل أخــرى فــي زمــن الصــراع واألوبئــة أمــرا

9 -الجمهورية اليمنية. )2010(. تشريعات التعليم العالي، قرار وزير التعليم العالي رقم )170( لسنة 2007، بشأن الضوابط العامة للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد، اصدارات وزارة الشؤون القانونية، اكتوبر، 2010، 
صنعاء، اليمن.

10- الجمهورية اليمنية. )2010(. تشريعات التعليم العالي، القرار الجمهوري رقم )210( لسنة 2009، بشأن انشاء مجلس االعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن، اصدارات وزارة الشؤون القانونية، 
اكتوبر، 2010، صنعاء، اليمن.

11- وزارة التعليم العالي. )2015(. دليل التعليم العالي، وزارة التعليم العالي، صنعاء، اليمن، ص 24.
12 -اتحاد الجامعات العربية. )2015(. معايير الجودة واالعتماد لجامعات وبرامج التعليم املفتوح والتعليم عن بعد، اتحاد الجامعات العربية، عمان، االردن، ص: 11-7.
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المحور األول: مظاهر أداء مؤسسات التعليم العالي،

 وأسباب التدهور في ظل الصراع واألوبئة

0 اليمن: <X اع المسلحZم_مح التعليم العا\0 قبل ال :Lًأو
    تعــود بدايــة نشــأة التعليــم العالــي الحكومــي فــي الجمهوريــة اليمنيــة إلــى العــام 1970 وهــو عــام ميــالد جامعتــي 

صنعــاء وعــدن كأول جامعتيــن فــي اليمــن، وظهــر التعليــم العالــي الخــاص عــام 1992بإنشــاء الكليــة الوطنيــة للعلــوم 

 لتصبــح جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا.13 واليــوم وبعــد م�ســي نصــف قــرن علــى 
ً
والتكنولوجيــا التــي تطــورت الحقــا

نشــأة وبدايــة التعليــم العالــي فــي اليمــن، فقــد وصلــت عــدد مؤسســاته إلــى )63( مؤسســة، والجــدول التالــي يوضــح 

الخارطــة الجامعيــة اليمنيــة للعــام 2020.

توزيع الجامعات اليمنية الحكومية واألهلية حسب املحافظات حتى العام 2020

 *الجدول من إعداد الباحث

13- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. )2007(. التعليم العالي في الجمهورية اليمنية ص36، صنعاء، اليمن.
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    وللوقوف على مالمح التعليم العالي قبل الصراع املسلح في اليمن عام 2015، فقد حددت الرؤية املتكاملة 

للتعليم في اليمن )2015-2030( جوانب الضعف في التعليم العالي، وكان أهمها: ضعف األداء املؤس�سي للتعليم 

العالــي وضعــف كفاءتــه وفاعليتــه، وضعــف مشــاركة القطــاع الخــاص فــي صياغــة السياســات، ومحدوديــة أنمــاط 

التعليــم ونــدرة البرامــج الحديثــة واملطــورة، وشــيوع النمــط التقليــدي فــي عمليــة التدريــس والتقويــم، ونــدرة مصادر 

التعلــم والتعليــم والبحــث العلمــي مثــل: املجــالت العلميــة، املكتبــات الرقميــة، الكتــب واملراجــع الحديثــة، وضعــف 

استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت من قبل الهيئة التدريسية والطلبة و الباحثين. وأوردت الرؤية مجموعة 

مــن السياســات والتدخــالت املقترحــة للتعامــل مــع جوانــب القصــور تلــك، منهــا: تنويــع البرامــج واملناهــج وأنمــاط 

التعلــم وتطويرهــا، وتوفيــر مصــادر التعلــم الالزمــة لتحســين التعليــم والتعلــم والبحــث العلمــي وتدريــب العامليــن 

والطلبــة فــي مؤسســات التعليــم العالــي علــى اســتخدامها واالســتفادة منهــا، وزيــادة نســبة االلتحــاق وتكافــؤ الفــرص 
فــي الفئــة العمريــة )23-19(.14

   وتتمحــور أســباب ومظاهــر تدهــور قطــاع التعليــم العالــي باليمــن ملــا قبــل الصــراع عــام 2015، فــي املجمــل حــول 

ضعف القدرة املؤسسية للتعليم العالي في جميع جوانبها: القانونية، واإلدارية، والتعليمية، والبشرية، واملادية، 

والتقنية، وفي هذا السياق، أجرت منظمة نيوفك NUFFIC الهولندية دراسة تحليلية للرسائل العلمية اليمنية 

املتعلقــة بالتعليــم العالــي فــي اليمــن، للفتــرة: )1995- 2017(، وبلــغ عددهــا )290( رســالة )ماجســتير ودكتــوراه(، 

 شــامال فــي ديســمبر2017، عــن أســباب ومظاهــر 
ً
بهــدف تقييــم وضــع التعليــم العالــي، وأصــدرت املنظمــة تقريــرا

التدهــور، وجوانــب الضعــف والقصــور لقطــاع التعليــم العالــي باليمــن، كان ابرزهــا مــا يأتــي15:

تقادم التشريعات واللوائح والهياكل والبرامج واملقررات الدراسية. 	

التدخــالت السياســية فــي إدارة شــؤون الجامعــات، وســوء اختيــار القيــادات وضعــف مهاراتهــم وقدراتهــم 	

القياديــة واإلداريــة.

ســوء التوزيــع الجغرافــي للجامعــات، وقلــة اإلتاحــة وعــدم تكافــؤ الفــرص بيــن الريــف والحضــر، والذكــور 	

واإلنــاث، وضعــف الديمقراطيــة والحريــة األكاديميــة.

وجود فساد مالي وإداري وغياب املساءلة والشفافية ومبادئ الحوكمة.	

إغفال التقنية الحديثة وعدم االستفادة من تقنيات االتصاالت ونظم املعلومات.	

غياب اإلدارة والتخطيط االستراتيجي وضعف القدرة على التنبؤ باألزمات املحتملة.	

ضعف االهتمام بالبحث واإلنتاج والنشر العلمي، وقلة االستفادة من نتائج البحوث.	

    ولسوء الحظ، كان التعليم العالي، وال يزال، املسار األقل دعًما في ظل الحكومات اليمنية املتعاقبة، ودائًما 

14- املجلس األعلى لتخطيط التعليم )2004( مشروع الرؤية املتكاملة للتعليم في اليمن. محور التعليم العالي والبحث العلمي، ص57، مجلس الوزراء اليمني، أغسطس 2014، صنعاء، اليمن
15-Al Soofi, Mohammed. )2017(. Analyzing and Evaluating Theses and Dissertations Related to Higher Education in the Republic of Yemen Report. MoHESR Strengthening Project, Ministry of 
Higher Education and Scientific Research, Yemen.
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ــر القليــل مــن التمويــل الدولــي-إن 
ّ
مــا يأتــي فــي ذيــل قوائــم األولويــات الخاصــة باملانحيــن واملجتمــع الدولــي. وربمــا يوف

 للتعليــم العالــي وبنــاء مجتمــع قائــم علــى املعرفــة فــي اليمــن، ممــا سيســهم فــي معالجــة 
ً

وجد-دعًمــا مســتداًما وفعــاال
األســباب الكامنــة وراء الفقــر وعــدم االســتقرار والنزاعــات فــي البــالد.16

0 اليمن <X 0\التعليم العا bوبئة عKLاع واZار ومخاطر ال <dثانيا: أ 
:( 0 اليمن (الZاع والتعليم العا\0 <X 0\التعليم العا bاع عZ1 -مخاطر ال                 

    منــذ انــدالع الحــرب فــي اليمــن فــي 26 مــارس 2015م، طالــت بأضرارهــا كل مجــاالت الحيــاة بــدون اســتثناء، 

ولــم تكــن مؤسســات التعليــم العالــي بمعــزل عمــا أصــاب البنــى التحتيــة واملنشــآت املدنيــة، حيــث دمــرت الكثيــر مــن 

 علــى ســير العمليــة التعليميــة17، وحولــت 
ً
مبانيهــا، واســتهدفت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وانعكــس ذلــك ســلبا

بعــض مؤسســات التعليــم العالــي إلــى ثكنــات عســكرية أو مناطــق مواجهــات، ممــا عرضهــا للدمــار الكلــي أو الجزئــي 

والنهــب واإلتــالف ملحتوياتهــا، ونتيجــة لذلــك توقفــت الدراســة فــي بعــض الجامعــات ملــدة وصلــت إلــى عــام كامل - كما 

حصــل فــي جامعــة تعــز- أو لعــدة أشــهر كمــا حــدث فــي الكثيــر مــن الجامعــات.

     وقــدرت التكلفــة املاديــة لألضــرار املباشــرة فــي قطــاع التعليــم العالــي بأكثــر مــن )452( مليــار ريــال يمنــي، تتمثــل 

فــي تدميــر البنيــة التحتيــة لعــدد مــن الجامعــات، وتوقــف البرنامــج االســتثماري، وتوقــف الدعــم الخارجــي، وتعــرض 

الكثيــر مــن الجامعــات الحكوميــة واألهليــة إلــى خســائر ماديــة كبيــرة مثــل: تهــدم املبانــي كليــا أو جزئيــا، وتلــف األجهــزة 

والوســائل واملعدات واألدوات واألثاث واملمتلكات األخرى، وفقدان مؤسســات التعليم العالي لكثير من األســاتذة 

والعامليــن الذيــن كانــوا يعملــون فيهــا، وكانــت قــد قامــت بتدريبهــم وتأهيلهــم واكســابهم خبــرة فــي العمــل، حيــث فــر 

املئات من البالد للعمل في أماكن أخرى18، وترك بعضهم وظائفهم أو تم االســتغناء عنهم بســبب عدم قدرة هذه 

املؤسســات - خاصــة األهليــة منهــا- علــى تحمــل رواتبهــم فــي ظــل توقــف نشــاطاتها، وزيــادة نفقــات التشــغيل فــي عــدد 
مــن الجامعــات ملواجهــة حــاالت الطــوارئ القائمــة.19

   ومع استمرار وتطور الصراع في اليمن فقد تدهور الوضع االقتصادي بشكل كبير ومتسارع مما أدى إلى عجز 

الحكومــة عــن تمويــل التعليــم، وعجــز أغلــب األســر عــن توفيــر متطلبــات التعليــم ألبنائهــا، فيمــا ذهبــت التمويــالت 

 كالصحة والغذاء، كما دفع تفاقم الصراع واشتداد املواجهات إلى نزوح 
ً
الدولية إلى قطاعات أخرى أكثر إلحاحا

 نصفهــم مــن الطلبــة، ممــا خلــق ضغوطــا متواصلــة علــى بعــض املؤسســات 
ً
وتهجيــر أكثــر مــن 3 مالييــن نســمة داخليــا

 غيــر متكيــف 
ً
 أســريا

ً
التعليميــة، وحــرم كثيــر مــن الطلبــة النازحيــن مــن مواصلــة تعليمهــم .كمــا انتجــت الحــرب وضعــا

 
ً
انعكــس علــى التحصيــل العلمــي للطلبــة. واتســعت فجــوة التعليــم بيــن الذكــور واإلنــاث وبيــن األســر امليســورة ماديــا

 20.
ً
واملهمشــة اجتماعيــا

16 - األشول، هالل. )2020(. ملاذا يحتاج التعليم العالي في اليمن للمزيد من االهتمام، مقال منشور في موقع التغيير برس، تم استرجاعه بتاريخ 6/1/2020م، على الرابط:
https://series2020.sahafahn.net/show7274573.html 

17- وزارة التعليم العالي. )2016(. تقرير خاص بعنوان: التعليم العالي 400 يوم من التدمير. صادر عن وزارة التعليم العالي، صنعاء، اليمن، ص ص: 27-23.
18-دارم، فيصل. )2017(. التعليم العالي في اليمن: فو�سى ويأس بسبب الحرب، مرجع سابق.

19 -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )2019(. التعليم العالي. أربعة أعوام من القصف والعدوان. تعليم مستمر، ص23، صنعاء، اليمن
20 - البحيري، أحمد. )2018(. أزمة التعليم في اليمن والسياسات املقترحة ملواجهتها، مرجع سابق
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     وفي ذات الســياق، أشــار املدير اإلقليمي ملنظمة اليونيســف ملنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا »جيرت 

كابياليــر« إلــى أن املنظمــات الدوليــة قلمــا تتحــدث عــن أزمــة التعليــم21. فــي الوقــت الــذي عجــزت تلــك املنظمــات عــن 

الوصــول إلــى مالييــن اليمنييــن العالقيــن فــي مناطــق النــزاع22، وللفــت األنظــار نحــو خطــورة هــذا الوضــع كان التحذيــر 

من تفضيل القطاعات األخرى على التعليم23، في ظل واقع يشير إلى انخفاض نسبة اإلنفاق على التعليم مقابل 

 يــؤدي إلــى تدنــي مســتوى التعليــم، وتقــل فــرص الســلم واالســتقرار 
ً
زيادتــه علــى األمــن واملجهــود الحربــي، وهــذا حتمــا

والتنمية24.

:( 0 اليمن (اKLوبئة والتعليم العا\0 <X 0\التعليم العا bوبئة عKLار ومخاطر ا <d2 -أ                      

     فيما أعلنت منظمة الصحة العاملية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن في 10أبريل 2020م25، 

قــال املديــر اإلقليمــي للمنظمــة لشــرق املتوســط: تنتابنــا مخــاوف حقيقيــة مــن أن انتشــار مــرض فيــروس كورونــا 

املســتجد فــي اليمــن يمكــن أن يــؤدي إلــى آثــار كارثيــة قــد تــؤدي إلــى إصابــة مــا يقــارب مــن 16 مليــون مواطــن فــي اليمــن 

)أكثــر مــن %50 مــن عــدد الســكان( مــا لــم تتخــذ إجــراءات حاســمة وعاجلــة، بســبب اســتمرار الصــراع منــذ أكثــر مــن 

خمــس ســنوات، وهشاشــة النظــام الصحــي26. 

    ترافــق ذلــك مــع مــا تشــهد اليمــن مــن تفــش مخيــف لألمــراض واألوبئــة، والتــي باتــت تهــدد حيــاة اليمنييــن، وســط 

تحذيــرات دوليــة مــن تدهــور األوضــاع الصحيــة فــي بلــِد أكثــر مــن نصــف مَرافقــه الصحيــة ال تعمــل، وثلثــا الســكان 

بحاجة لرعاية صحية، وعانى اليمن من االنتشار الثالث لوباء الكوليرا خالل عامي 2017 و 2018، وقالت األمم 

املتحدة إن املرض ينتشر كالنار في الهشيم، حيث تجاوزت الحاالت املصابة اثنين مليون، وتجاوزت حاالت الوفاة 

3500 حالــة، كمــا انتشــر وبــاء )حمــى الضنــك( وســط التجمعــات املزدحمــة بالســكان الذيــن شــردتهم الحــرب، ممــا 
خلــف عشــرات األالف مــن اإلصابــات، ومئــات الوفيــات، وأصــاب وبــاء )إنفلونــزا الخنازيــر( املئــات وخلــف عشــرات 

الوفيــات، ولــم يرحــل العــام 2019م مــن اليمــن إال بعــد تســجيل ظهــور فيروســات لــم تعرفهــا البلــد مــن قبــل، مثــل 

فيروس »غرب النيل«، وتف�سى مرض الدفتيريا بإصابة 1600 مواطن يمني، ووفاة 95 آخرين منذ بداية 2019، 

بحســب منظمــة الصحــة العاملية27.

 أمــام هــول األزمــة املتمثلــة فــي انتشــار )وبــاء كورونــا( 
ً
    فــي كل دول العالــم يقــف النظــام التعليمــي اليــوم مذهــوال

 ،
ً
حيــث فاقــت هــذه األزمــة التوقعــات وكانــت خــارج حســابات املخططيــن التربوييــن للتهديــدات املحتملــة مســتقبال

ويكمــن ســبب تأثيــر مــرض كورونــا علــى عمليــة التعليــم فــي طريقــة انتقالــه، والتــي تكــون فــي أغلــب الحــاالت عــن طريــق 

التواصــل املباشــر مــع املريــض أو مالمســة األســطح امللوثــة، ممــا ألــزم صانعــي القــرار منــع التجمعــات واللقــاءات 

21- جار هللا، عاتق. )2020(. بوصلة الصراع في اليمن، دراسة الهم التحوالت االستراتيجية، املؤسسة العربية للدراسات االستراتيجية، اسطنبول، تركيا، ، ص 104.
 http://www.motabaat.com/2019/04/06/%d9%:22 معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى. )2019(. املنظمات الدولية عجزت عن الوصول إلى ماليين اليمنيين، متابعات مستعادة في 7يونيو 2020م على الرابط
85%d8%b9%d9%87%d8%af-%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%-
d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d8%aa-%d8%b9%d9%86-%d8%a7/

23- مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية. )2019(. اعادة االعمار واالصالح في اليمن: توصيات منتدى رواد التنمية، صنعاء، اليمن. ص 4.
24- عثمان، عبد الرحمن احمد وأحمد، رهام عبد الرحمن. )2012(. تأثير الحروب والنزاعات على التعليم في افريقيا. مجلة دراسات افريقية، العدد )47(، ص ص )9-37(، ص 36، جامعة افريقيا العاملية، السودان.

https://news.un.org/ar/tags/mnzm-lsh-llmy-fy-lymn :25 -مكتب االمم املتحدة في اليمن)2020(. بيان صادر عن مكتب االمم املتحدة في اليمن، موقع املكتب في اليمن، على الرابط
26 -املنظري، أحمد )2020(. منظمة الصحة العاملية ووباء كورونا في اليمن، مقابلة مع املدير االقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط د أحمد املنظري مع قناة املهرية، بتاريخ 11مايو 2020، على الرابط:

https://www.youtube.com/watch?v=aye_BbHWWfE&feature=youtu.be 
27- صالح، سمر. )2020(. األوبئة تضرب اليمن. كورونا يقتحم الدولة العربية رغم الحروب. والكوليرا وحمى الضنك والسل يفتكون باليمنيين، تقرير منشور في موقع صدى البلد بتاريخ 11 أبريل 2020م، على الرابط: 

https://www.elbalad.news/4265770
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واملناســبات االجتماعيــة املحصــورة فــي مــكان محــدد، وتعــد املؤسســات التعليميــة إحــدى أكبــر التجمعــات فــي عاملنــا 

املعاصــر، ممــا حــدا بالــدول إلــى اتخــاذ قــرارات صعبــة تمثلــت بإغــالق املؤسســات التعليميــة28، وقــد كشــفت هــذه 

 ناجعــة كشــرط ضــروري الســتيعاب هــذا 
ً
األزمــة عــورات األنظمــة التعليميــة الهشــة، األمــر الــذي يتطلــب حلــوال

الحــدث الصــادم وعــدم الوقــوف أمامــه موقــف املتفــرج بــل ال بــد مــن طــرح الحلــول الســريعة والعمليــة التــي تقــود 

ســفينة العمليــة التعليميــة إلــى بــر األمــان29. 

    كمــا كشــفت أزمــة كورونــا حقيقــة اإلتاحــة التكنولوجيــة الضعيفــة علــى الجانــب التعليمــي30، وهــو مــا يتطلــب 

 يتطــور مــع مــا يشــهد العالــم مــن تطــور تكنولوجــي مســتمر 
ً
 إلكترونيــا

ً
 تعليميــا

ً
مــن كل الــدول أن يكــون لديهــا نظامــا

 علــى مــا يوفــره هــذا التطــور مــن إمكانــات تفيــد العمليــة التعليميــة شــأنها فــي ذلــك شــأن كل القطاعــات 
ً
معتمــدا

املوجــودة فــي املجتمــع، هــذا النظــام تتــم إتاحتــه فــي األوقــات العاديــة كأداة مســاعدة، وكأداة أساســية فــي أوقــات 
األزمــات والكــوارث املناخيــة والطبيعيــة أو الصحيــة التــي يصعــب معهــا االعتمــاد علــى التعليــم النظامــي التقليدي31.

    وبــات ينظــر بجديــة إلــى أن مــا يجــري اليــوم مــن ارتــدادات كبيــرة لتف�ســي وبــاء كورونــا، ســيغير وجــه التعليــم بــأي 

 لألخذ بالنداءات الكثيرة التي سبقتها لتطبيق التعليم 
ً
 كبيرا

ً
حال من األحوال، حيث شكلت جائحة كورونا باعثا

االلكترونــي، والخــروج مــن بوتقــة التعليــم الوجاهــي إلــى التعليــم االفترا�ســي فــكان التحــول الكبيــر علــى مختلــف 

، كنتيجــة اضطراريــة )قهريــة( أكثــر مــن كونهــا قناعــات تكنولوجيــة، تواكــب تطــورات العصــر32. 
ً
األصعــدة رقميــا

   وفــي هــذا الصــدد، وعلــى إثــر جائحــة كورونــا، مــن املتوقــع أن يعيــد العالــم -بمــا فيــه العالــم العربــي -التفكيــر فــي 

ترتيــب أولوياتــه مــن منظومــة ترفيــه اإلنســان مــن رياضــة وتمثيــل وغنــاء وفنــادق وقصــور إلــى منظومــة بنــاء عقــل 

اإلنســان والحفــاظ علــى صحتــه وبقائــه من معلميــن وأســاتذة جامعــات وباحثيــن وأطبــاء وممرضيــن ومــدارس 

وجامعــات ومستشــفيات ومراكــز أبحــاث ومراكــز صحيــة33.

 أمام استمرارية أداء مؤسسات التعليم العالي لوظائفها، تزامن ذلك 
ً
    لقد مثل انتشار األوبئة في اليمن تحديا

 للغاية أمام الجامعات والقائمين على التعليم 
ً
مع استمرار الحرب في الكثير من املناطق، مما جعل الوضع معقدا

العالي، فإذا ما أضفنا إلى ذلك الوضع االقتصادي املتردي للدولة واملجتمع، والتشظي السيا�سي والجغرافي، فإن 

 فــي البحــث عــن تدخــالت مناســبة فــي مجمــوع هــذه التهديــدات واملخاطــر، 
ً
، وأكثــر إلحاحــا

ً
الوضــع يبــدوا أكثــر تعقيــدا

كمــا يفــرض علــى املســؤولين عــن التعليــم العالــي أن يتبنــوا سياســات تعمــل علــى التخفيــف مــن التدهــور الحاصــل 

فــي قطــاع التعليــم العالــي بالشــراكة والتنســيق مــع أصحــاب املصلحــة املرتبطيــن بهــذا القطــاع بمــا فــي ذلــك الجهــات 

28 -أبوسارة، عبد الرحمن محمد صادق. )2020(. توظيف التكنولوجيا الرقمية في التعليم في وقت األزمة: فيروس كورونا أنموذجا، منشور في موقع تعليم جديد، تم استرجاعه بتاريخ 2020-3-21م، على الرابط:
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a%d 
8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7

29- شبير، محمد عوض. )2020( كيف يمكن توفير بدائل للتعليم خالل فترة أزمة كورونا؟ السيناريوهات البديلة للتعليم في ظل أزمة كورونا، منشور في موقع روافد بوست، تم استرجاعه في 19 مارس 2020م، على 
https://www.rawafidpost.com/archives/4321 الرابط

30 - املالح، تامر. )2020(. كورونا التعلم اإللكتروني، منشور في موقع تعليم جديد، تم استرجاعه بتاريخ 2020-3-24م، على الرابط: 
https://www.new-educ.com/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d
8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a

31- الدهشان، جمال علي خليل. )2020(. أزمة التعليم والتعلم في ظل كورونا: األفق و التحديات، بحث تم استرجاعه بتاريخ 18/ 6/ 2020 على الرابط:
https://www.new-educ.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%81%d9%8a-
%d8%b8%d9%84-%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7

https://pulpit.alwatanvoice.com/ :32 -عساف، محمود عبد املجيد. )2020(. التعليم عن بعد بين اإلمكانيات وأنسنة التربية، مقال منشور في موقع دنيا الوطن، تم استرجاعه بتاريخ 18أبريل 2020م على الرابط
articles/2020/04/18/519671.html

33 -حيدر، عبد اللطيف. )2020(. على إثر جائحة كورونا. مقال منشور على صفحة الفيسبوك
 file:///C:/Users/AT/Desktop/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB/bluetooth_content_share%20%E2%80%AB%E2%80%AC.html، بتاريخ 13/ 4/ 2020.
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املانحــة واملنظمــات الدوليــة املهتمــة بالتعليــم ومنظمــات املجتمــع املدنــي والســلطات املحليــة والشــركات الخاصــة 

 إلى شراكة واسعة تقوم على قناعة بأهمية العمل املشترك 
ً
وحتى القادة األمنيين والعسكريين والقبليين، وصوال

في هذا القطاع، وبما يكفل تجاوز العقبات التي يمكن ألي من األطراف سابقة الذكر أن تعمل على حلها بما لها 

من وجود أو ســيطرة أو نفوذ أو إمكانية أو مصلحة.

    وبنــاء علــى مــا ســبق عرضــه مــن أضــرار ومخاطــر الســتمرار الصــراع فــي اليمــن وانتشــار األوبئــة، يمكــن توزيــع تلــك 

املخاطر واألضرار حسب الفئات املتضررة ذات العالقة بأداء مؤسسات التعليم العالي، وذلك على النحو التالي:

تأثر النظام التعليمي بشكل عام: من خالل انحسار إتاحة التعليم العالي، واقتصاره على القادرين 	·

على الوصول إلى الجامعات، واختالل توازن االستيعاب والقبول، فعدد كبير من الطلبة واألساتذة نزحوا 

 في مناطق لم تستطع جامعاتها استيعابهم، كما أن استمرار املواجهات في بعض املناطق 
ً
مسببين تكدسا

أثر على استمرارية وإتمام التعليم الثانوي وتأثر معدالت خريجيه الذين هم مدخالت التعليم الجامعي، 

 تدني مستوى الجودة، وانخفاض مؤشر املعرفة لليمن وفقا للتقارير الدولية.
ً
وأيضا

تأثــر الطلبــة: ويتمثــل ذلــك فــي تدنــي مســتوى التحصيــل العلمــي لديهــم، وصعوبــة الحصــول علــى 	·

مصــادر املعلومــات، وارتفــاع نســبة تســرب الطلبــة، وعــدم القــدرة علــى االلتحــاق بالتخصصــات املطلوبــة 

نتيجــة ضعــف الطاقــة االســتيعابية وعــدم تكافــؤ الفــرص، ونــزوح بعــض الطلبــة عــن جامعاتهــم األصليــة، 

.
ً
وضعــف الخدمــات املقدمــة للطلبــة فــي الســكن الجامعــي وإغالقــه أحيانــا

تأثــر الهيئــات العاملــة فــي الجامعــات )أكاديمييــن وإدارييــن(: ويظهــر ذلــك مــن خــالل تدنــي مســتوى 	·

األداء العــام للعامليــن بالجامعــة، وغيــاب شــبه كامــل لبرامــج التنميــة املهنيــة والتدريــب والتأهيــل، وضعــف 

القــدرة علــى إيصــال وتقديــم املعرفــة بشــكل جيــد، وضعــف اإلنتــاج العلمــي، وزيــادة الهجــرة األكاديميــة مــن 

اليمــن إلــى الخــارج.

تأثــر املجتمــع واملتعاملــون مــع الجامعــات والجهــات ذات العالقــة: وتمثــل ذلــك فــي ضعــف مســتوى 	·

الرضــا املجتمعــي عــن أداء مؤسســات التعليــم العالــي، وغيــاب الشــراكة والتفاعــل بيــن التعليــم العالــي وبيــن 

املؤسســات واألفــراد مــن القطــاع الخــاص واملجتمــع املحلــي.

0 ظل الZاع واKLوبئة: <X 0\3 -أسباب تدهور أداء مؤسسات التعليم العا                   

    على الرغم من وجود أسباب كثيرة لتدهور أداء مؤسسات التعليم العالي في اليمن، إال أن األسباب الناتجة 

عــن الصــراع واألوبئــة تعــد هــي األبــرز، واألكثــر ســببية، وخاصــة مــا بعــد 2015، وهنــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن مناقشــة 

موضوع الحرب والصراع بشكل عام في اليمن ليس موضوع الورقة الحالية، وسيكون من األجدى تناول املشكلة 

الحالية من خالل منظور األسباب التي يمكن التعامل معها من ناحية، وقبول األطراف املعنية باملشكلة للتعاطي 

معها والنظر في حلولها من ناحية أخرى، وأهم تلك األسباب:
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عدم قدرة الطلبة والهيئة التدريسية والعاملين على الوصول إلى الجامعات بشكل آمن ومنتظم.	

عدم قدرة الطلبة والهيئة التدريسية على االنتظام في القاعات الدراسية الجامعية.	

الوضع األمني املنفلت في كثير من املناطق التي تتواجد فيها الجامعات. 	

املواجهات العسكرية في مناطق أو بالقرب من الجامعات، وصعوبة التنقل ومحدودية وسائل املواصالت 	

في املناطق التي تشهد مواجهات عسكرية، وانعدام األماكن البديلة للقاعات الدراسية غير اآلمنة.

 مــن املخاطــر 	
ً
 مــن الذهــاب للجامعــات خوفــا

ً
 مســتمرا

ً
عــدم وجــود اســتقرار فــي الكثيــر مــن املناطــق يولــد قلقــا

املحتملة.

تغيــب الكثيــر مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية والقيــادات الجامعيــة والــكادر اإلداري عــن الجامعــات نتيجــة 	

مخــاوف املخاطــر املحتملــة أثنــاء الحــرب واألزمــات.

انقطاع األجور واملرتبات وانعكاس ذلك على الحياة املعيشية وأداء العاملين بالجامعات.	

القلق واالضطرابات النفسية وتأثيرها على األداء واإلنتاجية العلمية والنمو املنهي لألساتذة.	

انتشــار األوبئــة واألمــراض كنتيجــة للحــرب وعــدم االهتمــام بجمــع القمامــة ومخلفــات الحــرب، مثــل انتشــار 	

 تف�ســي الجائحــة العامليــة الحاليــة )فيــروس كورونــا(.
ً
حمــى الضنــك والكوليــرا، وأخيــرا

اعتمــاد الجامعــات علــى أســاليب تقليديــة فــي اإلدارة وغيــاب األنظمــة التعليميــة املعتمــدة علــى التقنيــة، 	

كالتعليــم االلكترونــي، والتعليــم عــن بعــد، والتعليــم املفتــوح، واملدمــج، وغيرهــا.

غيــاب األصــوات املحايــدة وضعــف دور منظمــات املجتمــع املدنــي وعــدم قدرتهــا علــى املطالبــة بحمايــة 	

مؤسســات التعليــم العالــي فــي زمــن الصــراع.
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المحور الثاني: تخفيف التدهور في أداء مؤسسات
 التعليم العالي وإمكانية العبور اآلمن

    يتناول هذا املحور مقاربات وخبرات متعددة ألداء التعليم العالي في ظل األزمات من خالل املعايير الدنيا ألداء 

مؤسسات التعليم العالي أثناء األزمات، والخبرات العربية والدولية في ذات السياق، والجهود املحلية السابقة، 

 السياسات والخيارات والبدائل املناسبة للتخفيف من تدهور أداء مؤسسات التعليم العالي في اليمن.
ً
وأخيرا

ات متعددة): 1kزمات (مقاربات وخKL0 ظل ا <X 0\أداء التعليم العا :Lأو
1-المعاي0k والمطالبات الدنيا

    تتألف املعايير الدنيا للتعليم في حاالت الطوارئ من خمس فئات34: 

املعايير الدنيا املشتركة لجميع الفئات: وتركز على املجاالت األساسية ل:	·

مشاركة الجماعات املحلية واستخدام املوارد املحلية لتطبيق املعايير - 

ضمان استناد االستجابات التعليمية في حاالت الطوارئ على تقييم أولي يعقبه استجابة مالئمة - 

ومتابعة وتقييم مستمران.

الحصــول علــى التعليــم وبيئــة تعلــم، والتــي تركــز علــى إقامــة الشــراكات بهــدف تعزيــز إمكانيــة الحصــول علــى 	·

فــرص التعليــم باإلضافــة إلــى التمتــع بالخدمــات األخــرى.

م الناجعين، وهي املنهج، 	·
ّ
م، وتركز على العناصر الحاسمة التي تدعم أسس التعليم والتعل

ّ
التعليم والتعل

والتدريب، والتعليم والتقييم.

املعلمون وسائر أفراد هيئة التعليم، وتركز على إدارة وتدبر املوارد البشرية في مجال التعليم، بما في ذلك 	·

التوظيف وعملية انتقاء املوظفين، وشروط العمل واإلشراف والدعم.

وجوانــب التخطيــط 	· وتركــز علــى صياغــة السياســة العامــة وأدائهــا،  السياســة التعليميــة والتنســيق، 

والتنســيق. والتنفيــذ 

    وهــذه املعاييــر الدنيــا هــي مــا ينبغــي مراعاتهــا فــي ظــل األزمــة التــي يمــر بهــا التعليــم العالــي فــي اليمــن، ويتحتــم علــى 

34 - الشبكة املشتركة لوكاالت التعليم في حاالت الطوارئ )2007(. فهم واستخدام املعايير الدنيا التي وضعتها الشبكة املشتركة )INEE( للتعليم في حاالت الطوارئ واألزمات املزمنة وإعادة البناء املبكر، اصدار: برنامج 
االمم املتحدة االنمائي، ص 17
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الجميــع االلتــزام باحتــرام السياســات التــي تراعــي تلــك املعاييــر، حيــث يوفــر القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 

الحمايــة للتعليــم، ويكفــل الحــق فــي التعليــم فــي جميــع األوقــات، بمــا فيهــا ظــروف انعــدام األمن والنزاعات املســلحة، 

كمايحــوي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني أحكاًمــا توفــر الحمايــة للطــالب وموظفــي 

التعليــم واملرافــق التعليميــة، وأن التعليــم الــذي كان قائًمــا قبــل انــدالع النــزاع املســلح يجــب أن يبقــى مســتمًرا، كمــا 
أن القانــون الجنائــي الدولــي ُيجــّرِم بعــض األفعــال التــي تنتهــك حــق الطــالب وموظفــي التعليــم.35

    إن اســتمرار الحــرب وانتشــار األوبئــة يدعــو كل األنظمــة التعليميــة للتوجــه مباشــرة لرســم سياســات جديــدة، 

، كمــا يدعــو املؤسســات التعليميــة 
ً
واتخــاذ قــرارات فاعلــة، ووضــع خطــط كفيلــة بالتعامــل مــع أيــة أزمــة مســتقبال

 كان مصدرهــا، ونوعهــا، وخطورتهــا36، ومــن تلــك التدابيــر التــي 
ً
التخــاذ التدابيــر الالزمــة للتعامــل مــع األزمــات أيــا

أشــارت اليهــا بعــض الدراســات مــا يلــي37:

إنشــاء وحــدة إداريــة مســتقلة إلدارة األزمــات فــي اإلدارة العليــا وتكــون مســئولة بشــكل مباشــر عــن عــالج - 

األزمــات املحتملــة.

تكويــن فريــق إدارة أزمــات مــن موظفيــن متخصصيــن ومدربيــن جيــدا فــي مجــال األزمــات بحيــث يكــون الفريق - 

جاهــزا فــي أي وقــت ملواجهــة األزمات.

االســتعانة بخبــراء مختصيــن مــن خــارج املؤسســة لالســتفادة مــن خبراتهــم فــي عمليــات التخطيــط إلدارة - 

األزمــات.

توفيــر تدريــب وتنظيــم دورات تثقيفيــة وورشــات عمــل متخصصــة فــي إدارة األزمــات موجهــة إلــى العامليــن - 

بالجامعــة لزيــادة وعيهــم بمجــال إدارة األزمــات.

محاولــة وضــع تصــورات وســيناريوهات وخطــط تتوقــع حــدوث أزمــات ومحاولــة تطبيــق اإلجــراءات العملية - 

وبحث مدى اســتعداد الجامعة ملواجه األزمات املســتقبلية.

توفيــر اإلمكانيــات الفنيــة والتنظيميــة والتــي تشــمل التخطيــط للطــوارئ وتصميــم نظــم معلومــات خــاص - 

باألزمــة وتصميــم غرفــة طــوارئ خاصــة إلدارة األزمــات.

ضــرورة إنشــاء دبلــوم متخصــص فــي مجــال إدارة األزمــات لتطويــر مهــارات وقــدرات املوظفيــن والعامليــن فــي - 

مجــال إدارة األزمــات وذلــك ضمــن مناهــج الجامعــة.

    إن عمليــة مواجهــة األزمــات التــي يمــر بهــا التعليــم تحتــاج إلــى إدارة علميــة واعيــة قــادرة علــى مواجهــة تلــك 

األزمــات، وإزالــة الخطــر الناجــم عنهــا، ممــا يســتلزم توافــر متطلبــات نجــاح إدارة األزمــات وأهمهــا االســتعداد الدائــم 

35 -هوسلر، كريستين، وآخرون. )2010( حماية التعليم في ظروف انعدام االمن والنزاعات املسلحة دليل قانوني دولي، ترجمة: مركز االمم املتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق االنسان التابع ملفوضية االمم 
املتحدة السامية لحقوق االنسان، ص108، الدوحة، قطر.

36 -شبير، محمد عوض. )2020( كيف يمكن توفير بدائل للتعليم خالل فترة أزمة كورونا؟ السيناريوهات البديلة للتعليم في ظل أزمة كورونا، مرجع سابق، واملالح، تامر. )2020(. كورونا التعلم اإللكتروني، مرجع سابق
37- عودة، رهام راسم )2008(. واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة. دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة االسالمية، كلية التجارة، غزة، فلسطين. ص 
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ملواجهــة األزمــات، والتنســيق الفعــال الناتــج عــن االنســجام فــي الفريــق، والتواجــد املســتمر، وتفويــض الســلطة، 

والتأكيــد علــى ضــرورة وجــود نظــام فعــال لإلنــذار املبكــر فــي املؤسســات، وتبســيط اإلجــراءات وتســهيلها بمــا يســاعد 
علــى التلقائيــة فــي التعامــل مــع موقــف األزمــة ومعالجتــه بســرعة وبشــكل ســليم.38

    وفــي تقريــر محلــي يمنــي اعتمــد إطــار عمــل سياســات مقتــرح علــى مجموعــة مــن األهــداف تراعــي االعتبــارات التــي 

خلفتهــا التوتــرات السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة واألخالقيــة التــي يمــر بهــا البلــد واملعاييــر الدوليــة 

للتعليــم فــي حالــة الطــوارئ وتتــوزع األهــداف علــى مراحــل أهمهــا39:

المرحلــة اKLو\: إيقــاف التدهــور وتعزيــز قــدرة المؤسســات التعليميــة عــb اLســتمرار بالعمــل، 
وتهــدف إ\:

تلبيــة االحتياجــات العاجلــة للتعليــم مــن خــالل: إيجــاد آليــة عمــل لتوفيــر رواتــب موظفــي التعليــم . 1

تسهم السلطات التعليمية واملنظمات الدولية فيها، وتوفير املقررات من خالل التطبيقات االلكترونية، 

وربــط املســاعدات اإلنســانية بالتعليــم، ووضــع آليــات عمليــة ملتابعــة الطلبــة النازحيــن وضمــان إدماجهــم 

بالتعليم.

الحد من االنتهاكات من خالل: دعم قدرات االتحادات الطالبية والنقابات التعليمية واألكاديمية . 2

ومنظمات املجتمع املدني العاملة في التعليم لإلسهام في الحد من انتهاكات التعليم، وإعداد حملة وطنية 

للتوعيــة بالقوانيــن الدوليــة الخاصــة بحمايــة التعليــم، وبنــاء شــراكة مــع املؤسســات اإلعالميــة املختلفــة 

للتوعية بالقضايا التربوية والتعليمية

تعزيز قدرة املؤسسات على العمل في األوضاع االنتقالية من خالل: تطوير برنامج تدريبي يتضمن . 3

املعايير لدنيا للتعليم، وتعزيز دور نظم املعلومات على العمل في حالة الطوارئ.

يجابية، وتهدف إ\: sLالتدخ_ت ا bالمرحلة الثانية: تعزيز قدرة النظام التعليمي ع

توحيــد السياســات والــرؤى مــن خــالل: وضــع أســس جديــدة إلدارة التعليــم، وتشــكيل مجلــس أعلــى للتعليــم 

يتولــى وضــع السياســات التعليميــة، والتوقــف عــن إحــداث التغييــرات الفنيــة فــي النظــام التربــوي مــن شــأنه أن 

يعزز االنقســام الحاصل، ووضع آلية لتطوير الشــراكة مع املنظمات الدولية واملحلية واملجمع املحلي، وتحســين 

البيانات واملعلومات وتوحيدها لضمان وضع خطط سليمة، ووضع خطة استراتيجية ملواجهة التحديات تراعي 

البعديــن القصيــر والطويــل.

 : 0 التعليم العا\0 <X 2-بدائل تعليمية باستخدام التقنية
 ملا تّقدمه من تسهيالِت وفوائد لإلنسان على 

ً
    بات من الصعب اليوم التخلي عن التكنولوجيا بشكٍل عام نظرا

38 -اليوسفي، رنيم سمير )2015(. تصور مقترح إلدارة األزمات في مدارس التعليم الثانوي العام في الجمهورية العربية السورية في ضوء بعض التجارب العاملية، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة 
دمشق، سوريا، ص 51

39 -البحيري، أحمد. )2018(. أزمة التعليم في اليمن والسياسات املقترحة ملواجهتها، مرجع سابق.
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كافة األصعدة، ومنها التعليم40، وفي سبيل تطوير التعليم العالي أصبح من الضروري مواكبة التطورات العلمية 

والتقنية، واستيعابها ومواصلة تطويرها، واستثمار تقنيات املعلومات واالتصاالت في تطوير وتنويع نظم وأشكال 

 مــع تأكيــد ديمقراطيــة التعليــم، 
ً
وبرامــح التعليــم وإتاحتهــا للراغبيــن فــي التعليــم دون قيــود الزمــان واملــكان، واتســاقا

ومــن أبــرز األشــكال التعليميــة املعتمــدة علــى اســتخدام تقنيــة التعليــم االلكترونــي: وهــو كل أنــواع التعلــم القائمــة 

علــى اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، أي التعلــم القائــم علــى اســتخدام آليــات االتصــال الحديثــة مــن حاســب آلــي 

وشــبكاته ووســائطه املتعــددة مــن صــوت وصــورة، ورســومات وآليــات بحــث ومكتبــات إلكترونيــة، وكذلــك بوابــات 

اإلنترنت سواء عن بعد، أو في الفصل الدرا�سي التقليدي41. وهناك أشكال أخرى، منها التعليم من بعد والفصل 

اإللكتروني واملقرر اإللكتروني واملكتبة اإللكترونية والقنوات الفضائية التعليمية42.

    وينظــر البعــض إلــى التعليــم اإللكترونــي علــى أنــه منظومــة تعليميــة لتقديــم البرامــج التعليميــة أو التدريبيــة 

للطــالب أو املتدربيــن فــي أي وقــت و فــي أي مــكان باســتخدام تقنيــة املعلومــات واالتصــاالت التفاعليــة مثــل )اإلنترنــت 

و القنــوات التلفزيونيــة و البريــد اإللكترونــي و أجهــزة الحاســوب و املؤتمــرات عــن بعــد …(، ومــن أنواعــه: التعليــم 

عن بعد )Distance Education(، والتعلم املمزوج، املدمج )Blended Learning(، والتعلم املتنقل أو املحمول 

 Asynchronous( والتعلــم غيــر التزامنــي ،)Synchronous Learning( والتعلــم التزامنــي ،)Mobile Learning(
Learning(43، ويجمــع كل تلــك األشــكال وغيرهــا قاســم مشــترك وهــو التعلــم باســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات 

واالتصــاالت، كمــا أنــه ال توجــد طريقــة واحــدة للقيــام بالتعليــم اإللكترونــي؛ إنــه ليــس شــيئا تقدمــه بــل هــو �ســيء 

يمكنــك الطــالب مــن القيــام بــه44، فــي بيئــة تشــاركية مرنــة تشــجع املتعلــم علــى التعلــم الذاتــي وتشــجع علــى البحــث 

عــن املعلومــات واكتســاب املهــارات، وتحديــد أهدافــه وتوظيــف أدوات التعلــم واملصــادر املتاحــة إلنجازهــا بكفــاءة، 

وتبــادل الخبــرات واألفــكار بيــن املتعلميــن وتحــرص علــى تنميــة التفكيــر اإلبداعــي واملســتقبلي مــن خــالل النقــاش 

والتحليــل واستشــراف املســتقبل45.

 للتعليم اإللكتروني 
ً
    إن التعليم اإللكتروني بات ضرورة ملحة ألي نظام تعليمي في العالم، ولو كان املجتمع مهيأ

 على الجميع، وملا أخذ التعلم اإللكتروني كل هذا 
ً
 سهال

ً
لكان االنتقال إليه في حال تعليق الدراسة ألي سبب أمرا

 يتــم اللجــوء إليــه فــي أوقــات الصعــاب، بــل األصــل أن ينظــر إليــه 
ً

النقــاش46، فالتعليــم اإللكترونــي ليــس فقــط بديــال

على أنه أساس من أسس ودعائم نظم التعليم وأن يتم توظيفه بشكل يضمن تحقيق العائد التعليمي47.

 وأزمات متعددة تهدد أداء واســتمرارية مؤسســات التعليم العالي، تظهر األهمية 
ً
    واليوم ونحن نعيش صراعا

https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8% :40 - كريت، نادين. )2017(. ما هو التعليم املدمج ؟، مقال تم استرجاعه بتاريخ 2020/5/29م، على الرابط
AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%AC

41 -النهائي، سلمان بن سلوم. )2010(. االحتياجات الالزمة إلدارة التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان، ماجستير غير منشورة، ادارة تربوية، كلية التربية، جامعة السلطان قابوس، عمان،ص 
.19

42 -العنقري، عبد العزيز بن سلطان عبد الرحمن. )2008(. تطوير التعليم العالي السعودي في ضوء بعض املستحدثات التكنولوجية، املؤتمر القومي الخامس عشر )العربي السابع( 24-23 نوفمبر 2008، ص427، مركز 
تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، القاهرة.

43 -التلواتي، رشيد. )2014(. التعليم اإللكتروني: تعريفه، أنظمته إدارته، أنواعه، أساسياته، تم استرجاعه في 9/6/2020م، على الرابط:
 https://www.new-educ.com/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%
d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a
44- Fry, Heather And others. )2009(. Teaching and Learning in Higher Education Enhancing Academic Practice Edited, published in the UK by Routledge, P. 86

http://a-awsat-alekhbaria.com/show-148325.html :45- الحسيني، فايزة أحمد. )2020(. هل ترسم أزمة جائحة كورونا مستقبل التعليم في مصر؟،مقال تم استرجاعه في 13/5/2020م، على الرابط
46- الحمود، ماجد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز. )2020(. كورونا – كوفيد 19 ومناهج التعليم: دروس مستفادة موقع تعليم جديد، مقال منشور في موقع تعليم جديد، تم استرجاعه في 20/6/2020م على الرابط:

https://www.new-educ.com/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d9%83%d9%88%d9%81%d9%8a%d8%af-19-%d9%88- 
%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85

47 -الرسول، أشرف شوقي )2020(. أبناؤنا والتعليم عن بعد، مقال منشور في موقع تعليم جديد، تم استرجاعه في 18/4/ 2020م، على الرابط
 https://www.new-educ.com/%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a4%d9%86%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d9%86-:
%d8%a8%d8%b9%d8%af
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القصــوى ملثــل هكــذا بدائــل تتجــاوز املــكان والظــروف الطبيعيــة التــي مــا عــادت الحــرب واألوبئــة تســمح بعودتهــا، 

وفي اليمن قدمت عدد من الدراســات توصيات تق�سي بضرورة التوجه الرســمي نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية 

وأنظمتها في الجامعات الحكومية، ونظام التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد، وتأهيل القائمين عليه، وإعداد 

لجــان متخصصــة لتحويــل املقــررات إلــى برمجيــات إلكترونيــة يســهل اســتخدامها، والتنســيق وتبــادل الخبــرات مــع 

جامعــات عربيــة وعامليــة فــي هــذا املجال48.

   وليــس هنــا مجــال الحديــث عمــا للتعليــم الرقمــي مــن آثــار ايجابيــة كثيــرة وفوائــد متعــددة علــى مختلــف أطــراف 

العملية التعليمية، بل وعلى مختلف الفاعلين واملتأثرين بها، كالطلبة، وأساتذة الجامعات، واإلداريين واملجتمع 

ككل49، إال أن مــا ينبغــي التأكيــد عليــه هنــا إذا مــا وصلــت األنظمــة التعليميــة إلــى قناعــة بــأن يكــون الحــل والخيــار 

املناسب لها والذي ستنتهجه هو التعليم اإللكتروني، فإن ذلك لن يكون بضغطة زر متى تشاء و أين تشاء، وإنما 

يجــب االســتعداد املســبق ملثــل هــذه النقلــة النوعيــة والتــي ال يمكــن أن تتــم بيــن ليلــة وضحاهــا50، بــل ال بــد مــن وضــع 

التصــورات واملقترحــات التــي تشــمل التخطيــط و التهيئــة واإلنشــاء للهيــكل الحامــل للتصــور وتوفيــر البنيــة التحتيــة 

والتدريب والتطبيق والتقويم51. آخذا في االعتبار أن كل اتجاه جديد، يحتاج وقتا للتجربة واملمارسة حتى يصل 

به أنصاره ملرحلة اإلتقان؛ ومن أجل ذلك علينا التعامل مع هذا النوع من التعلم بجدية كتجربة مثمرة في هذا 

الظــرف الطــارئ وعلــى املدى الطويل52.

ات وتجارب: 1k3-خ  
 فــي تغيــر الطريقــة التعليميــة 

ً
 كبيــرا

ً
شــير الدراســات الدوليــة الحديثــة إلــى أن التعلــم عــن بعــد ســوف يلعــب دورا

ُ
    ت

فــي التدريــس الجامعــي حيــث راحــت العديــد مــن الجامعــات العريقــة تطــرح برامــج التعلــم عــن بعــد لنيــل الدرجــات 

العلميــة دون الحاجــة لحضــور الطالــب إلــى الجامعــة، وظهــرت جامعــات ومؤسســات تعليميــة كثيــرة متخصصــة 

بالتعلــم عــن بعــد وزاد عددهــا بشــكل ملفــت للنظــر فــي اآلونــة األخيــرة حيــث تجــاوز عددهــا فــي العالم 900 جامعــة 

 هنــاك أكثــر 
ً
يــدرس فــي أكبــر 12 جامعــة منهــا )Mega Universities( أكثــر مــن ثالثــة مالييــن طالــب، ففــي اليابــان مثــال

مــن 20 جامعــة يــدرس بهــا أكثــر مــن ربــع مليــون طالــب وفــي أســتراليا %14 مــن مجمــوع الطلبــة الجامعييــن ملتحقيــن 

فــي برامــج التعلــم عــن بعــد 53.

    وبســبب انتشــار فيــروس كورونــا املســتجد الــذي أدى إلــى إيقــاف العمــل فــي الجامعــات العربيــة، أعلــن اتحــاد 

الجامعــات العربيــة عــن إنشــاء منصــة التعلــم اإللكترونــي بهــدف توفيــر التعلــم عــن بعــد للطلبــة العــرب وفي مختلف 

املســتويات األكاديمية في مســعى لديمومة العملية التدريســية، تتضمن نظام الفصول االفتراضية واملحاضرات 

املســجلة املتزامنــة وإدارة املســاقات الدراســية وغرفــة اجتماعــات افتراضيــة وقاعــة افتراضيــة لــكل مــادة دراســية 

48 - Al Soofi, Mohammed.)2017(. Analyzing and Evaluating Theses and Dissertations Related to Higher Education in the Republic of Yemen. Previous reference
49 -الصاوري، لطيفات عبد اللطيف أحمد. )2019(. جودة التعليم العالي بين التعليم الرقمي والتقدم التكنولوجي، املجلة العربية لإلعالم وثقافة الطفل، العدد)5( يناير 2019م، )ص-33ص51( املؤسسة العربية 

للتربية والعلوم واآلداب، القاهرة. ص37
50 -الدهشان، جمال علي خليل. )2020(. أزمة التعليم والتعلم في ظل كورونا: األفق والتحديات، مرجع سابق

51- محمد، محمد ماهر الحمار)2015(. تفعيل دور التعليم االلكتروني في مواجهة أزمات التعليم العام بمصر، دراسة منشورة ضمن أبحاث املؤتمر الدولي االول لكلية التربية بجامعة الباحة، التربية آفاق مستقبلية، 12 
15- أبريل 2015م، )ص-308ص334( الباحة، اململكة العربية السعودية.ص321

52 -الرسول، أشرف شوقي )2020(. أبناؤنا والتعليم عن بعد، مرجع سابق.
https://www.facebook.com/aaru.aaru.731 :53 الحنيطي، عبد الرحيم. )2020(. الجودة في التعلم املفتوح والتعلم عن بعد، دراسة منشورة في موقع اتحاد الجامعات العربية، بتاريخ 8 أبريل 2020 على الرابط

/posts/1258385174366027
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إضافــة إلــى غرفــة دراســية لوضــع املــواد التعليميــة54. 

   ورغــم أن املنظمــات اإلســالمية والعربيــة املهتمــة بالتعليــم )اإليسيســكو( و)األلكســو( ومكتــب التربيــة العربــي 

م 
ّ
 عن إطالق مجموعة من املبادرات وتبني مجموعة من اإلجراءات في مجال التعل

ً
لدول الخليج قد أعلنت مؤخرا

 في العالم 
ً
والتعليم اإللكتروني عن ُبعد55، إال أن إحصاءات اليونسكو تشير إلى أن التعلم عن بعد ال يزال محدودا

العربــي واقتصــرت بدايتــه علــى بعــض املحــاوالت الجــادة إلنشــاء بعــض الجامعــات فــي كل مــن الجزائــر والســودان 

وفلســطين. وشــهدت الســنوات األخيــرة انطــالق عــدة تجــارب ناجحــة، ففــي البحريــن هنــاك 36 مؤسســة أجنبيــة 

تطــرح برامــج تعلــم عــن بعــد، وفــي دبــي تــم إنشــاء الكليــة اإللكترونيــة للجــودة الشــاملة وتأسســت جامعــة أل لوتــاه 

العامليــة، وفــي ســوريا تأسســت الجامعــة االفتراضيــة الســورية، وجامعــة تونــس االفتراضيــة فــي تونــس، وفــي الكويــت 

أسست الجامعة العربية املفتوحة وتم استحداث فروع لها في كل من األردن ولبنان والسعودية ومصر، وبدأت 

بطــرح برامجهــا املختلفــة علــى مســتوى البكالوريــوس والدبلــوم56.

: يطانية للتعليم العا\0 1kكاديمية العربية ال KLا

    تقوم منهجية التعليم عن بعد في األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي على مرتكزات التعليم عن بعد 

املتعارف عليها في اململكة املتحدة والتي تم توطيدها بشكل راسخ خالل السنوات األخيرة من عمر تجربة التعليم 

عــن بعــد التــي م�ســى عليهــا مــا يقــارب الســبعة عقــود منــذ أن نشــأت فــي اململكــة املتحــدة عقــب أن وضعــت الحــرب 

العامليــة الثانيــة أوزارهــا باالســتناد إلــى خدمــات البريــد امللكــي البريطانــي Royal Mail ملســاعدة الطــالب فــي املناطــق 

 فــي اململكــة املتحدة أصبح 
ً
النائيــة البريطانيــة للدراســة والتحصيــل العلمــي. وحســب الواقــع التعليمــي املعــاش راهنــا

 بشكل مضطرد باالستناد إلى منجزات ثورة االتصاالت 
ً
التعليم عن بعد النموذج التعليمي األكثر فاعلية وتطورا

املتســارعة والــذي شــكل التعليــم عــن بعــد أحــد أكثــر املســتفيدين مــن إنجازاتهــا، وتقــوم عمليــة التعليــم عــن بعــد فــي 

اململكة املتحدة على جملة الثوابت األساســية الراســخة57.

جامعة القدس المفتوحة:

 مــن احتياجــات الشــعب الفلســطيني للتعليــم العالــي فــي 
ً
    بــدأ التفكيــر فــي إنشــاء الجامعــة عــام 1975 انطالقــا

ظل أوضاعه الســكانية واالجتماعية واالقتصادية تحت االحتالل اإلســرائيلي، وقامت منظمة اليونســكو بإعداد 

دراســة املشــروع وأقرهــا املؤتمــر العــام لليونســكو عــام 1980، وباشــرت الجامعــة خدماتهــا التعليميــة فــي فلســطين 

 ومراكــز دراســية فــي املــدن الفلســطينية
ً
 لهــا، وأنشــأت فروعــا

ً
 رئيســا

ً
عــام 1990 متخــذة مــن مدينــة القــدس مقــرا

54- سالمة، عمرو عزت. )2020(. اتحاد الجامعات العربية ين�سئ منصة الكترونية للتعلم عن بعد للطلبة العرب، اتحاد الجامعات العربية، بتاريخ 21 ابريل 2020م على الرابط
 https://www.facebook.com/100005836688778/posts/1268269310044280/:

55 -اإليسيسكو. )2020(. اإليسيسكو واأللكسو ومكتب التربية العربي لدول الخليج يتفقون على آليات ملواجهة تداعيات كورونا واالستعداد ملرحلة ما بعد الجائحة، اجتماع للمؤسسات الثالث في 22أبريل 2020م، تم 
https://www.icesco.org/blog/2020/04/22/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%83%d9%88-%d9%88%d8%a7%d9%84 :استرجاعه في 20/6/2020، على الرابط

/%d8%a3%d9%84%d9%83%d8%b3%d9%88-%d9%88%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9
56 -الحنيطي، عبد الرحيم. )2020(. مرجع سابق.

57-األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي )2017(.  التعليم عن بعد، مقالة منشورة في موقع األكاديمية، تم االسترجاع في -10 -4 2020، على الرابط:
https://www.abahe.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF.html 
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 الكبــرى، تتبنــى جامعــة القــدس املفتوحــة نظــام املزاوجــة بيــن التعليــم التقليــدي والتعليــم اإللكترونــي )املدمــج( 

الذي يتجاوز حدود الزمان واملكان، ويوفر فرص التعليم والتعلم بجودة عالية وتكلفة مالئمة، ويقوم على املقرر 

الدرا�ســي املطبــوع واملحاضــرات الصفيــة واللقــاءات واالمتحانــات الوجاهيــة، ومرتكــزات التعلــم الذاتــي، ويوظــف 

التكنولوجيــا الحديثــة فــي العمليــة التعليميــة، وبخاصــة التعلــم اإللكترونــي بأدواتــه ووســائله كافــة بأســلوب مــن 

التعليــم املبرمــج واألنشــطة العمليــة والتدريبيــة لخدمــة املتعلــم واســتقالليته، ولتكــون مكملــة للقــاءات الوجاهيــة 

ضمــن معاييــر وشــروط االلتحــاق بأنظمــة التعليــم التقليــدي والحديــث.58 

: 0 و2> zkلكLالجهود المحلية تجاه التعليم ا

    فــي عــام 2008، تــم تأســيس ثالثــة مراكــز للتعليــم عــن بعــد فــي ثــالث جامعــات يمنيــة وهــي: صنعــاء، العلــوم 

والتكنولوجيــا، ســبأ. وصادقــت الــوزارة علــى مخرجــات التعليــم عــن بعــد لفتــرة ثمــان ســنوات )2008- 2016(، 

وباســتقراء التعليم عن بعد في اليمن، يتبين أن مركز التعليم عن بعد بجامعة صنعاء قد نجح في إدارة العملية 

التعليميــة واعتمــاد البرنامــج فــي خمــس كليــات وهــي: كليــة العلــوم قســم الحاســوب، وكليــة الحاســوب وتكنولوجيــا 

املعلومات، وكلية اإلعالم، وكلية التجارة، وكلية الشريعة، وتم تخرج ثمان دفع حتى 2016، ما يزيد عن )1339( 

طالبــا وطالبــة مــن هــذه الكليــات، ويمنــح املركــز الشــهادة الجامعيــة بكالوريــوس، إال أنــه ومــع بدايــة الصــراع املســلح 

عام 2015، تم إيقاف القبول والتسجيل في أكثر من 186 مكتبا للتنسيق والتعليم املفتوح للعام 2015/ 2016 

فــي كافــة الجامعــات فــي الداخــل والخــارج59.

 ق�سى 
ً
    ونتيجة للظروف الجديدة مع جائحة كورونا، فقد اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا

بتعليــق الدراســة فــي الجامعــات فــي مــارس 2020، كإجــراءات احترازيــة ملواجهــة الجائحــة.60 وهــذا يعطــي مؤشــر 

واضــح بــأن هنــاك إدراك مــن قبــل املســؤولين ملخاطــر وآثــار األوبئــة، وأن هنــاك إمكانيــة لقبــول التدخــالت املناســبة 

طــي هــذه الورقــة.

    كمــا تقــرر إيقــاف الفعاليــات االحتفاليــة التــي تقيمهــا الجامعــات أو الطــالب للتخــرج أو أي مناســبات أخــرى 

وتوجيــه الجامعــات والكليــات املســتقلة بإنــزال مراجعــات دراســية للطــالب فــي مواقعهــا اإللكترونيــة لتمكينهــم مــن 

البقــاء علــى اتصــال بجامعاتهــم عبــر مواقــع التواصــل الخاصــة بالجامعــة وكلياتهــا وأقســامها61. كمــا دعــت بعــض 

الجامعات اليمنية62 إلى التوجه نحو نظام التعليم اإللكتروني، واالعتماد على املقررات الرقمية، وتشكيل لجنة 

إلدارة األزمــة، حفاظــا علــى ســالمة املجتمــع األكاديمــي مــن مخاطــر األوبئــة.

58-عساف، محمود عبد املجيد. )2020(. مرجع سابق.
59- الجمهورية اليمنية. )2016(. تقرير االنجاز السنوي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صنعاء، اليمن. ص 43.

60- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. )2020(. وزارة التعليم العالي تعلن تمديد فترة تعليق الدراسة في كافة الجامعات اليمنية، تم استرجاعه في ٢٠. مارس. ٢٠٢٠، موقع الوزارة على الرابط:
https://mohesr-portal.academy/news/2020-03-20-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A
7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%
/D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9

61- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. )2020(. التعليم العالي تعلن تعليق الدراسة في الجامعات اليمنية، متوفر على الرابط althawrah.ye/archives/616481، بتاريخ 16/ 3/ 2020.
62 -جامعة الرازي. )2020(. الندوة الوطنية حول االستجابة لجائحة كوفيد والتي نظمتها جامعة الرازي، أونالين، 22 23- ابريل 2020م، صنعاء، اليمن، على الرابط: 

https://www.youtube.com/watch?v=zo47YbVwbeQ
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0 اليمن <X 0\ثانيا: خيارات وبدائل للتخفيف من تدهور أداء مؤسسات التعليم العا

       علــى الرغــم مــن تســيد الصــراع علــى املشــهد العــام فــي اليمــن، غيــر أن البحــث عــن مداخــل وفجــوات يمكــن مــن 

خاللها اإلقناع والتأثير على السلطات التنفيذية التي ال شك أنها تتقاطع مع القادة والفعل العسكري في الواقع، 

وبفعل الضغط املجتمعي واملطالبات املتزايدة خاصة مع طول واستمرار فترة الحرب، مما جعل املجتمع يبحث 

ويطالــب بضــرورة توفيــر التعليــم العالــي واســتمراريته فــي ظــل هــذه الظــروف بــل والتأقلــم معهــا، فاملجتمعــات الحيــة 

هــي تلــك املجتمعــات التــي ال تقــف مكتوفــة األيــادي، أو تتفــرج علــى األزمــات وهــي تفتــك بحاضــر أبنائهــا ومســتقبل 

أجيالهــا، وإنمــا تعمــد إلــى رســم السياســات، وإعــداد االســتراتيجيات والخطــط والبرامــج واألنشــطة التــي مــن شــأنها 

التقليــل - قــدر اإلمــكان - مــن حــدة تلــك املشــاكل واألزمــات والتخفيــف مــن األضــرار املتوقعــة منهــا63.

    وبعد تشخيص واقع التعليم العالي باليمن، وعرض وتحليل أسباب ومظاهر تدهور أداء مؤسسات التعليم 

 إلى 
ً
العالي، واستخالص الخبرات واملسارات املماثلة، وبناء على املسوغات القانونية للخيارات املمكنة، واستنادا

مشــكلة الورقــة والتــي تتمثــل فــي: تدهــور أداء مؤسســات التعليــم العالــي فــي ظــل اســتمرار الصــراع وانتشــار األوبئــة فــي 

اليمن، وتمسكها باألساليب التقليدية، يمكن افتراض نظرية التغيير التالية:

   إن اســتخدام مؤسســات التعليــم العالــي للتقنيــة الحديثــة، واســتبدال األســاليب التقليديــة لتنفيــذ مهــام 

الجامعات معتمدة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتحول نحو التعليم الرقمي بكافة أشكاله وأنواعه، 

مــع توفــر متطلبــات نجــاح إدارة األزمــات، قــد يســهم فــي تخفيــف مخاطــر الصــراع واألوبئــة علــى التعليــم العالــي، 

وتحســين أداء الجامعــات، وتمكينهــا مــن اســتئنافها ملمارســة أدوارهــا املختلفــة، ومنهــا: التدريــس والبحــث العلمــي 

وخدمــة املجتمــع.

ولتحقيــق نظريــة التغييــر يمكــن وضــع عــدد مــن الخيــارات باالعتمــاد علــى كل مــا ســبق ذكــره، وذلــك علــى النحــو 

االتــي:

0 الجامعات اليمنية. <X ول: تفعيل نظام التعليم المفتوح والتعليم عن بعدKLالخيار ا

أهداف الخيار اKLول:

تفعيل العمل بنظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد في الجامعات اليمنية: ويمكن تحقيق هذا الهدف . 1

من خالل التدخالت األتية:

استحداث وحدة خاصة بالوزارة ووحدات مماثلة بالجامعات إلدارة التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.	·

تحديــث املعاييــر الخاصــة بالتعليــم املفتــوح والتعليــم عــن بعــد مــن قبــل مجلس االعتماد األكاديمي وضمان 	·

63-الحاوري، عبد الغني )2019(. تصور مقترح إلنشاء وحدة إلدارة األزمات بوزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية في ضوء الخبرات العربية والعاملية، املجلة األردنية في العلوم التربوية، ص309، مجلد )15(، 
عدد)3(،2019، )309-323(، عمان، االردن.
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الجودة.

تأسيس مراكز التعليم املفتوح والتعليم عن بعد في مختلف الجامعات على مستوى املحافظات.	·

قيــام الجامعــات بإنتــاج األدلــة اإلرشــادية وتوفيــر الخبــرات الفنيــة الالزمــة لضمــان نجــاح التعليــم املفتــوح 	·

والتعليــم عــن بعــد.

 في مجال التعليم املفتوح والتعليم عن بعد.	·
ً
 وعامليا

ً
االستفادة من الخبرات الناجحة عربيا

تمكيــن الفئــات املتضــررة مــن الصــراع واألوبئــة داخــل الوطــن وخارجــه مــن مواصلــة التعليــم الجامعــي عــن . 2

بعــد: ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل التدخــالت األتيــة:

تفعيــل وفتــح مكاتــب تنســيق للجامعــات اليمنيــة فــي دول الهجــرة والجاليــات اليمنيــة بالخــارج، ومناطــق 	·

النــزوح والصــراع املســلح واألوبئــة بالداخــل حيــث ال تكــون هنــاك إمكانيــة الوصــول إلــى مقــار الجامعــات.

التنســيق مــع املنظمــات األمميــة املعنيــة بالتعليــم مثــل اليونســكو وغيرهــا، لتمكيــن األســرى واملعتقليــن لــدى 	·

أطــراف الصــراع باليمــن مــن مواصلــة تعليمهــم بنظــام التعليــم عــن بعد.

 ومنها تجربة جامعة القدس املفتوحة.	·
ُ
 وإقليميا

ُ
محاكاة النماذج املميزة عربيا

0 الجامعات  <X التقنيــة الرقميــة bإتاحــة أنظمــة تعليميــة وإداريــة حديثــة تعتمد عــ : 0 الخيــار الثــا2>
كاديمي. KLعتمــاد اL0 الجــودة واkاليمنيــة وفقــُا لمعايــ

: 0 أهداف الخيار الثا2>

- تحديــث إدارة التعليــم العالــي علــى مســتوى الــوزارة والجامعــات باســتخدام التقنيــة الرقميــة: ويمكــن  -1

تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل التدخــالت اآلتيــة:

تنمية الوعي بأهمية تحديث أنظمة التعليم العالي باالستفادة من التقنية الحديثة.	·

توفيــر متطلبــات اإلدارة اإللكترونيــة والتعليــم اإللكترونــي بالتعــاون مــع القطاعيــن الحكومــي 	·

والدوليــة. املحليــة  واملنظمــات  والخــاص 

استثمار الكوادر الوطنية املتخصصة في مجال األنظمة الرقمية وتكنولوجيا التعليم.	·

تنمية مهارات القوى العاملة بالوزارة ومنتسبي الجامعات في مجال اإلدارة اإللكترونية.	·

التــدرج فــي اســتبدال األســاليب التقليديــة بأســاليب إلكترونيــة فــي الجوانــب اإلداريــة واملاليــة 	·
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واألكاديميــة.

مســاندة وســائل اإلعــالم والســلطة املحليــة والجهــات ذات العالقــة جهــود الــوزارة والجامعــات 	·

لكســب أكبــر قــدر مــن التأييــد والحــد مــن مقاومــة التغييــر.

- اختيــار أنظمــة تعليميــة مالئمــة لتخفيــف تدهــور أداء مؤسســات التعليــم العالــي، مــع مراعــاة اإلتاحــة  -2

واملســاواة والوصــول اآلمــن: ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل التدخــالت اآلتيــة: 

· التنــوع فــي اختيــار أنظمــة تعليميــة جديــدة تعتمــد علــى التقنيــة مثــل: التعليــم اإللكترونــي، والتعليــم عــن 	

بعــد، واملدمــج، واالفترا�ســي، واملفتــوح، وبمــا يعمــل علــى زيــادة الطاقــة االســتيعابية للتعليــم العالــي وتحقيــق 

العدالــة وتكافــؤ الفــرص بيــن الريــف والحضــر والذكــور واإلنــاث.

· توفيــر البرامــج التعليميــة التفاعليــة والتطبيقــات املناســبة لتحقــق تنفيــذ املحتــوى واملقــررات التعليميــة، 	

مشــتملة علــى أســاليب متابعــة وتقويــم شــامل، بمــا فــي ذلــك إنتــاج مقــررات رقميــة.

· توفير منصات إلكترونية ملســاعدة الفئات املختلفة على الحصول على تعليم جيد وآمن وهم في منازلهم 	

ومواقع أعمالهم، مع االســتفادة من البرامج واملنصات التعليمية اإللكترونية املتاحة على شــبكة االنترنت.

· االستفادة من الخبرات الناجحة في الجامعات في مجال التعليم اإللكتروني، والتعليم عن بعد.	

· التطوير املستمر للبيئة التعليمية في مجال التعليم اإللكتروني، والتعليم عن بعد.	

· توفير برامج التدريب لجميع املستهدفين عن مهارات التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد.	

- إصــدار نظــام يجمــع بيــن املركزيــة والالمركزيــة إلدارة األزمــات فــي التعليــم العالــي: ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف  -3

مــن خــالل التدخــالت اآلتيــة: 

· إنشــاء مركــز إدارة األزمــات تشــرف عليــه وزارة التعليــم العالــي بهــدف مســاعدة الجامعــات علــى مواجهــة 	

األزمــات الحاليــة واملحتملــة.

· اســتحداث مراكــز/ وحــدات إداريــة مســتقلة إلدارة األزمــات فــي كل جامعــة، بحيــث تكــون مســئولة بشــكل 	

مباشــر عــن التعامــل مــع األزمــات الحاليــة واملحتملــة، مــع منحهــا الصالحيــات الالزمــة.

· االســتفادة مــن تجــارب وخطــط وممارســات مؤسســات التعليــم األجنبيــة خاصــة التــي تعرضــت ألزمــات 	

ســابقة وعايشــت نفــس الســيناريوهات.

· تفعيل دور الســلطة املحلية ومنظمات املجتمع املدني لحماية ومســاندة الجامعات في محيطها الجغرافي 	

بصــورة عامــة وعنــد األزمــات بوجه خاص.
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· نشر ثقافة إدارة األزمات لدى العاملين واملتعاملين مع مؤسسات التعليم العالي.	

- تمكيــن منتســبي التعليــم العالــي مــن التحــول الرقمــي، والوصــول للمعلومــات: ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن  -4

خــالل التدخــالت اآلتية: 

· إنشاء مستودعات ومكتبات رقمية في الجامعات اليمنية.	

· أتمتة البيانات ومصادر املعلومات وتيسير الوصول الحر إليها بدون كلفة وبأقل جهد.	

· تعزيز الشراكة مع املكتبات واملستودعات الرقمية الجامعية محليا وعربيا ودوليا.	

- تشــجيع املجتمــع األكاديمــي علــى اســتخدام التقنيــة فــي البحــث واإلنتــاج والنشــر العلمــي: ويمكــن تحقيــق هــذا  -5

الهــدف مــن خــالل التدخــالت اآلتيــة: 

· تنمية مهارات الباحثين على التأليف والترجمة والنشر العلمي اإللكتروني.	

· 	.
ً
نشر اإلنتاج العلمي لألساتذة والباحثين على املواقع اإللكترونية للجامعة مجانا

· إنشاء مجالت علمية إلكترونية تساعد الباحثين على النشر العلمي بدون رسوم.	

· تحفيز الباحثين املميزين ماديا ومعنويا بما يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي والحياة الكريمة.	

 -الحفــاظ علــى حيــاة وســالمة منتســبي التعليــم العالــي فــي زمــن الصــراع واألوبئــة، باالســتفادة مــن التقنيــة  -6

الرقميــة: ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل التدخــالت اآلتيــة: 

· تطبيــق أســاليب اإلدارة والتعليــم اإللكترونــي إلنجــاز املهــام واملســؤوليات األكاديميــة واإلداريــة إلكترونيــا 	

وفقــا ملعاييــر الجــودة املعتمــدة.

توفير برامج الكتساب مهارات اإلدارة والتعامالت عبر التقنية.	·

ح:    zkمام والخيار المقKL0 إ\ ا الم�>

    بالنظــر إلــى الواقــع الحالــي للتعليــم العالــي باليمــن، ومخاطــر وآثــار الصــراع واألوبئــة علــى الجامعــات والطلبــة 

ومنتسبي التعليم الجامعي، والتدهور الذي طال تلك الجامعات في أدائها األكاديمي واإلداري والفني، وباستقراء 

الخبرات واملمارسات ذات العالقة، وحيث أنه ال توجد بوادر واضحة إلنهاء الصراع على املدى القريب، من جهة، 

واستمرار التدهور في التعليم العالي، وزيادة التسرب، وضعف الجودة واإلنتاجية، وزيادة مخاطر فيروس كورونا 

مــن جهــة أخــرى، ممــا يتوجــب علــى صنــاع السياســة التعليميــة، ومتخــذي القــرارات مواكبــة التغيــرات املعاصــرة، 

فقــد تضمنــت الورقــة الحاليــة خياريــن لتخفيــف تدهــور أداء مؤسســات التعليــم العالــي فــي اليمــن، مــع العلــم أنه ال 
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يوجــد خيــار مثالــي خالــي مــن التحديــات واملعوقــات، وبعــد تحليــل الخياريــن، واستشــارة خبــراء محلييــن حــول دراســة 

البدائــل املمكنــة، وإمكانيــة التطبيــق، وفــرز األفضــل، وبعــد تقييمهمــا، توصلــت الورقــة الحاليــة إلــى تحديــد خيــار 

مقتــرح، وهــو عبــارة عــن مزيــج مــن الخياريــن املذكوريــن، لضمــان التغييــر اإليجابــي والهــادف وباالتســاق مــع نظريــة 

التغييــر التــي افترضــت أن اســتخدام مؤسســات التعليــم العالــي للتقنيــة الحديثــة فــي  مختلــف جوانــب أدائهــا ســوف 

يحســن مــن ذلــك األداء ويخفــف مــن التدهــور الحالــي، وســيخفف مــن األعبــاء املاديــة واملعنويــة املترتبــة علــى العمــل 

باألســاليب التقليديــة لتنفيــذ وظائــف ومهــام الجامعــات، كمــا وســيعمل هــذا الخيــار املقتــرح علــى التخفيــف مــن 

الكثيــر مــن آثــار ومخاطــر الصــراع واألوبئــة علــى أداء مؤسســات التعليــم العالــي واملشــار إليهــا تفصيــال فــي صلــب هــذه 

الورقــة، خاصــة تلــك املتعلقــة باإلتاحــة واملســاواة وتكافــؤ الفــرص  والوصــول اآلمــن للتعليــم...

    وقــد ارتكــز املقتــرح علــى ثالثــة أبعــاد رئيســية، وهــي: ضمــان حيــاة وســالمة املجتمــع العلمــي والوصــول اآلمــن 

ملنتسبي الجامعات، وزيادة اإلتاحة وتكافؤ الفرص لجميع الفئات، وتوظيف التقنية الحديثة في التعليم العالي 

فــي زمــن الصــراع واألوبئــة، واشــتمل الخيــار علــى الجوانــب القانونيــة واإلداريــة واألكاديميــة، ويتضمــن هدفــا رئيســا 

يتفــرع منــه أربعــة أهــداف، ولــكل هــدف فرعــي عــدد مــن التدخــالت، ويمكــن وضــع الصيغــة التاليــة للخيــار املقتــرح 

علــى النحــو اآلتــي:

0 التعليــم العــا\0 باليمــن بمــا يخفــف مــن  <X داء الحاليــة، واســتحداث أطــر وآليــات جديــدةKL0 أنمــاط اkتغيــ
تدهــور أداء مؤسســات التعليــم العــا\0 باســتخدام التقنيــة الحديثــة.

الهدف العام:

    يهــدف الخيــار املقتــرح بصــورة عامــة؛ إلــى تخفيــف تدهــور أداء مؤسســات التعليــم العالــي باليمــن، مــن خــالل 

تحديــث اإلدارة واألنمــاط التعليميــة الســائدة واســتحداث أطــر جديــدة تلبــي احتياجــات املســتهدفين والظــروف 

الحاليــة، باالعتمــاد علــى اســتخدام التقنيــة الحديثــة واالســتفادة مــن مميــزات التحــول الرقمــي فــي مجــال التعليــم 

العالــي.

ولتحقيق الهدف العام يمكن تقسيمه إلى أهداف فرعية، كاالتي: 

: ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف  1-تحديــث الجوانــب القانونيــة المرتبطــة بنظــام التعليــم العــا\0
مــن خــ_ل التدخــ_ت التاليــة:

اعتمــاد تعليــم إلكترونــي كأحــد األنظمــة املقــرة، يتــم إتاحتــه فــي الظــروف الطبيعيــة كأداة مســاعدة، وفــي 	·

ظــل األزمــات كأداة أساســية حيــث يصعــب معهــا االعتمــاد علــى التعليــم النظامــي التقليــدي، وإصــدار نظــام 

متكامــل ينظــم ذلــك، يراعــي التهيئــة والتــدرج واملرونــة والتفويــض للجامعــات.
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تفعيل العمل بنظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد من خالل إصدار قرار وزاري بتفعيل هذا النظام.	·

تحديــث لوائــح العمــل واملعاييــر الخاصــة بالتعليــم املفتــوح والتعليــم عــن بعــد مــن قبــل مجلــس االعتمــاد 	·

األكاديمــي وضمــان الجــودة.

إعــداد برامــج التوعيــة واألدلــة اإلرشــادية املنظمــة وتعميمهــا علــى مختلــف املســتفيدين والجهــات ذات 	·

العالقــة.

إصــدار التراخيــص الالزمــة لتفعيــل مكاتــب تنســيق التعليــم عــن بعــد الســابقة، وفتــح مكاتــب جديــدة 	·

للجامعــات اليمنيــة فــي دول الهجــرة والجاليــات اليمنيــة بالخــارج، ومناطــق النــزوح والصــراع املســلح واألوبئــة 

بالداخــل وتزويدهــا بالتعليمــات الالزمــة.

ــة:  ــتخدام التقني ــة باس ــZاع واKLوبئ ــاء ال ــا\0 أثن ــم الع ــة بالتعلي داري sLــات ا ــر العملي 2-تطوي
ــة: ــ_ت التالي ــ_ل التدخ ــن خ ــدف م ــذا اله ــق ه ــن تحقي ويمك

تحديــث إدارة التعليــم العالــي علــى مســتوى الــوزارة والجامعــات باســتخدام التقنيــة الرقميــة، مــن خــالل 	·

نشــر الثقافــة اإللكترونيــة، واختيــار الكفــاءات اإلداريــة، وتدريبهــم باســتمرار.

االستفادة من الخبرات العربية واألجنبية في مجال اإلدارة اإللكترونية وإدارة األزمات في التعليم الجامعي.	·

اســتحداث وحــدات خاصــة إلدارة التعليــم اإللكترونــي وأخــرى إلدارة األزمــات علــى مســتوى الــوزارة 	·

والجامعــات علــى أن تشــكل كل وحــدة مــن فريــق متخصــص ومــدرب فــي مجــال عمــل الوحــدة، مــع االســتفادة 

مــن الخبــراء واملتخصصيــن مــن داخــل وخــارج املؤسســات الجامعيــة. 

اســتيفاء متطلبــات اإلدارة والتعليــم اإللكترونــي، ابتــداء مــن التخطيــط، وإدارة املــوارد البشــرية، واملاديــة 	·

الشــبكات  وإدارة  والتقويــم،  واملتابعــة،  واإلشــراف  الدراســية،  واملقــررات  املتعلميــن،  وإدارة  واملاليــة، 

والعمليــات املصاحبــة.

التدرج في استبدال األساليب اإلدارية التقليدية بأساليب إلكترونية.	·

 التحرر من املركزية الشديدة وتبسيط اإلجراءات اإلدارية وسرعة اتخاذ القرارات.	·

أتمتة البيانات ومصادر املعلومات وتيسير الوصول الحر إليها بدون كلفة وبأقل جهد.	·

ــذا  ــق ه ــن تحقي ــة: ويمك ــتخدام التقني ــا\0 باس ــم الع ــة بالتعلي كاديمي KLــات ا ــر العملي 3-تطوي
ــة: ــ_ت التالي ــ_ل التدخ ــن خ ــدف م اله

التنوع تدريجيا في اختيار أنظمة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية مثل: التعليم اإللكتروني، والتعليم 	·
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عن بعد، واملدمج، واالفترا�سي، واملفتوح، وبما يعمل على زيادة الطاقة االستيعابية للتعليم العالي وتحقيق 

العدالــة وتكافــؤ الفــرص بيــن الريــف والحضــر والذكــور واإلنــاث، علــى ســبيل املثــال يمكــن وضــع مراحل للتحول 

الرقمــي، املرحلــة األولــى: البــدء ب %30 مــن رقمنــة املحتــوى التعلمــي فــي بعــض الكليــات التطبيقيــة فــي العــام 

األول، و%50 مــن ذلــك فــي الكليــات النظريــة...

توفيــر البرامــج التعليميــة التفاعليــة والتطبيقــات املناســبة لتحقــق تنفيــذ املحتــوى واملقــررات التعليميــة، 	·

مشــتملة علــى أســاليب متابعــة وتقويــم شــامل، بمــا فــي ذلــك إنتــاج مقــررات رقميــة.

إنشــاء وإنتــاج محتــوى إلكترونــي لكافــة البرامــج واملقــررات التقليديــة الراهنــة، تتــم إتاحتهــا فــي األوقــات 	·

العاديــة كأداة مســاعدة فــي العمليــة التعليميــة، وكأداة أساســية فــي أوقــات الصــراع واألزمــات والكــوارث واألوبئــة. 

توفير منصات إلكترونية ملســاعدة الفئات املختلفة على الحصول على تعليم جيد وآمن وهم في منازلهم 	·

ومواقع أعمالهم، مع االســتفادة من البرامج واملنصات التعليمية اإللكترونية املتاحة على شــبكة االنترنت.

تخفيف نسبة تسرب الطلبة من التعليم الجامعي من خالل تبسيط إجراءات الوصول اآلمن والحصول 	·

علــى الخدمــات التعليميــة الجامعيــة بســهولة، وتيســير تواصــل الطلبــة وتفاعلهــم مــع الجامعــة ومــع اســاتذتهم 

بشــكل فاعل وآمن ومتكافئ.

تعزيز الشراكة مع املكتبات واملستودعات الرقمية الجامعية محليا وعربيا ودوليا.	·

تشجيع املجتمع األكاديمي على استخدام التقنية في البحث واإلنتاج والنشر العلمي.	·

ــ_ل  ــن خ ــدف م ــذا اله ــق ه ــن تحقي ــة: ويمك ــة الفاعل ــاندة المجتمعي ــة والمس اك ــز ال�� 4-تعزي
ــة: ــ_ت التالي التدخ

اســتثمار املبدعيــن واملوهوبيــن والخبــراء املحلييــن املتخصصيــن فــي مجــال األنظمــة الرقميــة وتكنولوجيــا 	·

التعليــم وتصميــم املقــررات واملنصــات اإللكترونيــة املناســبة بأقــل جهــد وكلفــة. 

حشــد الطاقــات واملــوارد الفكريــة واملاديــة والتقنيــة بالتنســيق مــع القطاعيــن الحكومــي والخــاص والجهــات 	·

ذات العالقــة، مــن خــالل إنشــاء إطــار ناظــم لذلــك.

·	 UNISCO التنســيق مــع مبعــوث األمــم املتحــدة، واملنظمــات األمميــة املعنيــة بالتعليــم مثــل اليونســكو

وغيرهــا، لتمكيــن األســرى واملعتقليــن لــدى أطــراف الصــراع باليمــن مــن مواصلــة تعليمهــم بنظــام التعليــم عــن 

بعــد.

مســاندة وســائل اإلعالم والســلطة املحلية والجهات ذات العالقة جهود الوزارة والجامعات لكســب أكبر 	·

قــدر مــن التأييــد والحــد مــن مقاومــة التغييــر.
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تفعيــل املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع الخــاص واملؤسســات التقنيــة وشــركات االتصــاالت تحديــدا 	·

والســلطة املحليــة ورجــال املــال واألعمــال والشــخصيات االجتماعيــة ورجــال القبائــل لدعــم جهــود التغييــر فــي 

التعليــم العالــي، ووضــع إطــار ناظــم لذلــك.
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خاتمة وتوصيات

     يعاني قطاع التعليم العالي باليمن من تدهور واضح في مختلف املجاالت 

اإلدارية واألكاديمية، نتيجة توسع دائرة الصراعات، وطول أمدها، وانتشار 

األوبئــة، ومنهــا فيــروس كورونــا، وحيــث أن الجامعــات ال تــزال تعتمــد أنظمــة 

 من ضرورة 
ً
تقليدية ال تلبي احتياجات املجتمع والظروف الراهنة، وانطالقا

تبنــي الجهــات الرســمية سياســات للتعليــم العالــي تتصــف باإلتاحــة واملســاواة 

والديمقراطيــة والتنــوع، بنــاء علــى النصــوص القانونيــة امللزمــة لهــا بذلــك، 

 مــن الحلــول واملقترحــات املذكــورة فــي ســياق 
ً
قدمــت الورقــة الحاليــة عــددا

واألهــداف والتدخــالت  مشــفوعة باملســوغات القانونيــة،  الخيــار املقتــرح، 

املناســبة، باالســتفادة مــن الخبــرات والتجــارب الناجحــة، ممــا ينبغــي ضــرورة 

تطوير السياسة التعليمية، واألخذ باملقترحات الواردة في الورقة، باعتبارها 

منطقيــة وممكنــة التطبيــق، وتتســم باملرونــة والفاعليــة، وستســهم فــي إيقــاف 

التدهــور الحاصــل فــي أداء مؤسســات التعليــم العالــي الناتــج عــن اســتمرار 

مــن خــالل إصــدار القــرارات واألنظمــة الالزمــة،  الصــراع وانتشــار األوبئــة، 

ووضــع الخطــط لتحويــل تلــك األنظمــة إلــى واقــع ملمــوس، باإلضافــة إلــى ذلــك 

فقد خلصت الورقة إلى تقديم التوصيات املعززة للخيار املقترح، وذلك على 

النحــو اآلتــي: 

 اســتكمال البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة التــي تســتوعب التحــول نحــو • 

التعليــم والتعلــم اإللكترونــي فــي مختلــف الجوانــب األكاديميــة واإلداريــة، 

وتوجيــه جــزء مــن التمويــل الداخلــي والخارجــي نحــو ذلــك، ضمــن خطــة 

معــدة ومقــرة مــن مختلــف األطــراف ذات العالقــة.

 وضــع أســس العتمــاد نظــام التعليــم اإللكترونــي، وإتاحتــه كأحــد أنظمــة • 

التعليــم املســاندة للتعليــم العالــي فــي الظــروف الطبيعيــة، واعتبــاره نظامــا 

مــع التأكيــد علــى أنــه  أساســيا فــي ظــل األزمــات والكــوارث والصراعــات، 

لتفعيــل هــذا النــوع مــن التعليــم ال بــد مــن وضــع تصــور يشــمل التخطيــط 

والتطبيــق  والتدريــب  للتصــور  الحامــل  للهيــكل  واإلنشــاء  والتهيئــة 

خاتمة: 

توصيات:
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والتقويــم، علــى أن تقــوم مؤسســات التعليــم العالــي بمزيــد مــن التعــاون 

فيمــا بينهــا فــي مجــال التعليــم اإللكترونــي، للتعــرف علــى مختلــف التجــارب 

واكتســاب مزيــد مــن الخبــرات فــي هــذا املجــال، مــع ضــرورة مراعــاة إشــراك 

الدوليــة  واملؤسســات  واملنظمــات  الفاعلــة  املحلــي  املجتمــع  منظمــات 

الفاعلــة واملانحــة وذات العالقــة فــي نقاشــات وضــع البرامــج التفصيليــة 

إلنفــاذ وإعمــال التدخــالت املقترحــة.

والتعليــم املدمــج •  تفعيــل نظــام التعليــم املفتــوح والتعليــم عــن بعــد،   

مــع وضــع آليــات واضحــة ومعاييــر محــددة لذلــك ضمــن األنظمــة املقتــرح 

إصدارها وتطويرها بهدف تخفيف مخاطر الصراع واألوبئة على التعليم 

العالــي مــن جهــة وملواكبــة أنظمــة التعليــم الرقميــة الســائدة واملعمــول بهــا 

عربيــا وعامليــا مــن جهــة أخــرى. 

 وضع اآلليات التنفيذية للمقترح املقدم في هذه الورقة لكل جامعة على • 

حــده، مــع اعتمــاد املرونــة واإلمكانيــة فــي التطبيــق للتعليــم اإللكترونــي، 

وتفويــض وإعطــاء الصالحيــات للجامعــات فــي ذلــك، حيــث أن التحــول 

نحــو مســار التعليــم اإللكترونــي فــي اليمــن فــي ظــل هشاشــة البنيــة التحتيــة 

بشكل عام للخدمات وخاصة الكهرباء واالنترنت سيكون تحديا، يحتاج 

إلى تدرج ومرحلية في ولوج هذا الخيار حسب إمكانية كل جامعة وحسب 

تهيــؤ البيئــة املحيطــة بهــا، مــع اعتبــار الحــد األدنــى مــن ذلــك التحــول البــدء 

فــي رقمنــة املحتــوى التعليمــي واتاحتــه بشــكل تدريجــي وســريع وســهل.

 وضع الخطط التدريبية املوازية للتعليم بما يحقق النمو املنهي املســتمر • 

للقيادات األكاديمية ولألساتذة وللعاملين بالوزارة وبالجامعات، وتعزيز 

مقترنــة بحوافــز ماديــة ومعنويــة  قدراتهــم العلميــة واإلداريــة والتقنيــة، 

بصــورة دوريــة، علــى ســبيل املثــال إنتــاج برامــج تنميــة مهنيــة إلكترونيــة 

لتطويــر قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجانــب التقنــي.

 إعــداد آليــة الســتقطاب الكــوادر الوطنيــة والحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن • 

العليــا وتســهيل  املؤهــالت  املحلــي وتشــجيع حملــة  األكاديمــي  املجتمــع 

إجراءات التعيين وتمكينهم من العمل بمؤسسات التعليم العالي وإتاحة 

الفرصــة بشــكل أكبــر ملتخص�ســي التقنيــة ونظــم املعلومــات وتكنولوجيــا 

التعليــم.

 استحداث وحدتين إداريتين بالوزارة األولى خاصة بالتعليم اإللكتروني، • 

والثانيــة خاصــة بــإدارة األزمــات، يقابلهمــا وحــدات فرعيــة فــي الجامعــات، 
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وتمنحــان قــدرا كافيــا مــن املرونــة والتفويــض والصالحيــات إلنجــاز املهــام 

مــع  والتعامــالت  اإلجــراءات  تيســير  مــن  يمكنهمــا  وبمــا  إليهمــا،  املوكلــة 

الحــاالت والظــروف التــي قــد تــؤدي إلــى كســر الوتيــرة التعليميــة لطلبــة 

نتيجــة الســتمرار الصــراع وانتشــار االوبئــة، خاصــة أولئــك  الجامعــات، 

النازحــون واملهاجــرون فــي الداخــل والخــارج، والذيــن قــد تم�ســي ســنوات 

التعليــم وهــم يحاولــون التأقلــم مــع الظــروف الجديــدة التــي يمــرون بهــا، 

وقــد ال يســتطيعون مواصلــة تعليمهــم نتيجــة النشــغالهم باســتيعاب تلــك 

الظــروف وترتيــب أولوياتهــم للتعاطــي مــع آثــار ونتائــج الصــراع واألوبئــة.

 إيــالء املنظمــات الدوليــة واملحليــة قطــاع التعليــم العالــي عمومــا وتعليــم • 

حيــث تنصــب  الفتــاة واملجتمــع الريفــي بوجــه خــاص أولويــة قصــوى، 

اليــوم جهــود الحكومــة ومعظــم املنظمــات العاملــة فــي اليمــن علــى األزمــة 

الصحية وأعمال اإلغاثة اإلنسانية، ومع أهمية أعمال اإلغاثة وأولويتها 

فــي هكــذا وضــع، إال أنــه ومــع اســتمرار الصــراع لســنوات كثيــرة ســيفتقد 

اليمن إلى الكوادر البشرية املؤهلة التي يمكن أن تقود التنمية في مرحلة 

مــا بعــد الحــرب فــي ظــل عــدم االهتمــام بمصــدر تلــك املــوارد البشــرية وهــي 

الجامعــات، ممــا يعنــي ضــرورة إيــالء التعليــم العالــي أهميــة فــي أجنــدات 

التفكيــر فــي جهــود مــا بعــد الصــراع  املنظمــات الدوليــة والحكومــة أثنــاء 

وإعادة اإلعمار، وربط املســاعدات اإلنســانية وأعمال اإلغاثة بالتعليم، 

وإعطــاء أولويــة إلعــادة بنــاء منظومــة التعليــم العالــي التــي توفــر تعليمــا ذا 

طابــع متــوازن وعــادل وبمــا يعــزز قيــم املســاواة والتكافــؤ والديمقراطيــة، 

مــع التركيــز علــى آليــات تشــجيع انخــراط الفتيــات وخاصــة الريفيــات فــي 

التعليــم العالــي، باعتبــار ذلــك أحــد أهــم مداخــل خفــض معــدالت األميــة 

بيــن النســاء؛ علــى أن تكــون ضمــن تلــك اآلليــات املناهــج التعليميــة املعــززة 

لــدور الفتيــات.

املدنــي •  املجتمــع  منظمــات  وإشــراك  املجتمعيــة  املســؤولية  تفعيــل   

القبائــل  والشــخصيات االجتماعيــة واملغتربيــن ورجــال الديــن وزعمــاء 

الجغرافــي  فــي محيطهــا  الجامعــات  ورجــال األعمــال لحمايــة ومســاندة 

بصــورة عامــة وعنــد األزمــات والصــراع واألوبئــة بوجــه خــاص، واقتــراح 

آليــات ومبــادرات فاعلــة ومنظمــة ومســتديمة للشــراكة بيــن الجامعــات 

والقطــاع الخــاص واملجتمــع املدنــي وكافــة األطــراف ذات العالقــة 

 تكويــن جمعيــات علميــة لحمايــة العلمــاء أثنــاء الصــراع واألزمــات تكــون • 
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املنظمات غير الحكومية الدولية حاضرة فيه، مع تأمين حماية النازحين 

وطــالب  للعلمــاء  املتاحــة  والفــرص  لالحتياجــات  أفضــل  فهــم  وتطويــر 

الجامعــات النازحيــن. ومــن شــأن ذلــك أن يضمــن أن نزوحهــم ليــس فتــرة 

تتدهــور فيهــا املهــارات، بــل فرصــة للحفــاظ علــى العقــول وتنميتهــا، األمــر 

الــذي يمكنهــم مــن املســاهمة فــي دعــم مجتمعاتهــم خــالل فتــرة نزوحهــم 

وعنــد عودتهــم إلــى مناطقهــم علــى حــد ســواء.

 التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة اإلعالم ووزارة • 

االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات فــي تفعيــل دور التعلــم اإللكترونــي 

ليكــون نظامــا تعليميــا مصاحبــا لنظــام التعليــم التقليــدي يمكــن االعتمــاد 

عليه في حال حدوث أزمات أو مواجهة أي حدث طارئ يمنع الوصول إلى 

قاعــات الدراســة.

قدراتهــا للشــراكة الحقيقيــة مــع •  تعزيــز دور الســلطات املحليــة وبنــاء   

البيئــة  إلــى  تنتمــي  أصيلــة،  مجتمعيــة  مؤسســة  باعتبارهــا  الجامعــات 

املحيطــة بهــا وتتأثــر بهــا وتســتفيد منهــا وتقــدم لهــا الخدمــات املمكنــة.
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