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 البطالة المقنعة.. بين مستقبل التعليم المهني
  وأثره على االقتصاد الوطني

 مقال اقتصادي 

 الشـــك ان من املواضيع 
املهمة على املستوى الوطني 
للكويت ما هو متعلق بأهمية 
التعليم الثانوي املهني والفني 
في الكويت ومدى احلاجة إلى 
تعليم ثانـــوي فني ومهني 
يحتوي على منوذج التطور 

املتمركز حول اإلنسان. 
انه لم يعد    ومن املالحظ 
تطوير التعليم الفني واملهني 
في ظل «التغيرات العاملية» من 
األمور التي تدعو إلى الترف 
والرفاهيـــة، ألن اإلنتاج هو 
دعامة االقتصاد القومي الذي 

يعتمد أساسا على «املوارد» البشرية املعروفة 
كما وكيفا، ويلعب التعليم الفني واملهني الدور 
الرئيسي في إعداد هذه املوارد البشرية املطلوبة 
إلمداد مؤسســـات اإلنتاج واخلدمات بفروعها 
العاملة بجميع  بالكـــوادر  النوعية املختلفـــة 
مستوياتها امتدادا من العامل العادي إلى العامل 

املنفذ إلى الفني املشرف. 
  وإذا كانت نسبة البطالة على مستوى العالم 
وصلت إلى ١٤٫٤٪ في ٢٠٠٣، ومبعدالت وصلت إلى 
٢٦٫٨٪ في الشرق األوسط وافريقيا، فان تغيرات 
فرص العمل في القرن احلادي والعشرين زادت 
األمر حدة والكويت ليست مبنأى عن هذه املشكلة، 
حيث من احملتمل أن تركز على عمليات وخدمات 
جديدة تستلزم معارف ومهارات متخصصة ليست 
متاحة بعد في مؤسسات التعليم العام، وحتتاج 
الدول األقل تطورا إلى مهارات فعالة بوجه خاص 

في التعليم والتدريب الفني واملهني. 
  وأمام هذه التغيرات والتحديات تبرز أهمية 
تطوير سياسات التعليم الثانوي الفني واملهني 
التي حتدد املوجهات املســـتقبلية لتطوير هذا 
النظام ودفع حركة منوه نحو حتقيق األهداف 
املنشـــودة، ومن هنا نلحظ توجـــه الدول إلى 
تطوير سياساتها التعليمية من أجل زيادة فاعلية 
مواردها البشرية من خالل عدة سياسات متفاعلة 
مع تغيرات العصر احلاسمة، ومن أهم سياسات 
التعليم الثانوي املهني والفني سياسة التوسع في 
قبول الطالب أو ما يسمى بسياسة الباب املفتوح، 
حيث إن املتغيرات االقتصادية والتكنولوجية قد 
أدت إلى وجود اقتصاد عاملي جديد يتسم بالعاملية 
والسرعة العالية، ولهذا فان الدول تواجه هذه 
التحديات في مجال القدرة التنافســـية، ولهذا 
يجب على الدول اكتساب املعارف، وإدارة اإلنتاج 
بهدف حتقيق اجلودة ورفع اإلنتاجية واملرونة 
بسرعة مع متطلبات النظام العاملي التنافسي، 
ولهذا فلقد توسعت الدول في زيادة األعداد التي 
تقبل باملدارس الثانوية املهنية والفنية من أجل 
تعلم هذه املهارات اجلديدة بســـرعة، وعالجا 
لنقص األيدي العاملة املؤهلة املدربة للصناعات 
اجلديدة وإدارة اإلنتاج واخلدمات اجلديدة، كذلك 
من بني سياسات التعليم الثانوي الفني واملهني 
مواجهة االستجابة اخلاصة لقوى السوق عن 
طريق تشجيع إنشاء املؤسسات التعليمية املهنية 

والفنية في الكويت.
  وأبرز سياسات التعليم الثانوي الفني واملهني 
هي توافر اخلبرات املتعددة بدال من مجرد إتقان 
مهارة وحيدة أو تخصص واحد، بحيث يكون 
العامل قـــادرا على التعامل مـــع االلكترونيات 
الدقيقة واحلاسب اآللي واآلالت االتوماتيكية، 
وقراءة البيانات وسرعة التعامل معها واستخدام 
اللغات في قراءة هذه البيانات، واتخاذ القرارات 
الفوريـــة الصحيحة في ضوء معطيات املوقف 
اإلنتاجي أو اكتشاف األخطاء وتصحيحها وإصدار 
القرارات احلاسمة في خطط اإلنتاج ذاته، وفي 
إطار توســـع النظرة إلى مفهوم تنمية املوارد 
البشرية، فان السياسات التعليمية اليوم تتجه 
نحو توسيع مفهوم التعليم املهني والفني من 
مجرد مهمـــة محدودة لتوفير تدريب للمهارات 
اخلاصة بالصناعة، واملهارات اخلاصة باحلرف 
إلى مهمة أوسع لتنمية املوارد البشرية والتعلم 

مدى احلياة من اجل التنمية 
املستدامة. 

  ومن اجـــل مواجهة حالة 
البطالـــة املســـتزمنة عامليا 
املقنعـــة محليا،  والبطالـــة 
فان سياسات التعليم تتجه 
نحـــو ما يســـمى بالتحويل 
العكسي حيث إن الكثير من 
خريجي التخصصات األدبية 
يختـــارون التعليـــم املهني 
والفني فـــي الكليات التقنية 

واملجتمعية. 
  ومن خالل عرض أهمية 
التعليم الثانوي املهني والفني 
وعالقته بتنمية املوارد البشـــرية ميكن القول 
ان حتسني رأس املال البشري كان ظاهرا بشكل 
واضح في بعض دول آسيا، وفي احلقيقة أصبح 
تقريبا عنوانا في مناقشات اقتصاديات النمور 
اآلسيوية، وقد أكد أهمية تنمية املوارد البشرية 
األزمة املالية اآلســـيوية التي حدثت في أواخر 
التسعينيات بني ١٩٩٧ و١٩٩٨، والتي دعت بعض 
الكتاب العرب إلى التسرع بوصف دول جنوب 
شرق آسيا بالنمور الورقية، وقد أوضح جتاوز 
هذه األزمة بقوة أن النمو االقتصادي ليس غاية 
في حد ذاته، ولكن بدال من ذلك يعني وســـيلة 
للتنمية البشرية، ومن هنا فان البلدان اآلسيوية 
وضعت تأكيدات على أهمية التعليم املهني والفني، 
معتمدة على اعتباراتها السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، فالتعليم املهني والفني ينظر إليه 
في غالب دول آســـيا كحل للمشاكل التعليمية، 
من حيث تخفيض الضغط على التعليم العالي، 
ومعاجلة بطالة خريجي اجلامعات، كما يعمل 
على إيقاف احلاجـــة الى العمالة األجنبية غير 
املؤهلة التي باتت الكويت تعاني منها على جميع 
االصعدة املهنية والفنية، وتبرز ماليزيا كاحدى 
دول جنوب شرق آسيا التي تتجه إلى تطوير 
سياساتها التعليمية من خالل تنمية مواردها 
البشرية من اجل صناعة ماليزيا كدولة متقدمة 

بحلول ٢٠٢٠. 
  ورغم أن معدالت القيد اإلجمالي في التعليم 
املهني والفني في ماليزيا مازالت منخفضة حيث 
تصل إلى ٤٫٢٪، حسب إحصاءات اليونسكو ٢٠٠١، 
إال أن ماليزيا تتبع سياســـة الدمج بني التعليم 
العام والتعليم الفني واملهني من خالل مناهج 
املدارس املاليزية والتي حتتوي على تدريب مهني 
في سن مبكرة، حيث ان منهج املهارات احليوية 
يتضمن املهنية احلرفية، والصيانة، واإلصالح، 
واإلنتاج، ويقدم في املدارس االبتدائية، أما منهج 
املدرسة الثانوية العليا فان السياسات التعليمية 
املاليزية تبحث عن روح املنهج املتكامل للمدرسة 
الثانوية وعليه فان منهج الثانوية العليا منظم 

إلى املجاالت االختيارية واإلضافية. 
  حيث هناك ٩ مجاالت أدرجت حتت املجموعات 
املهنية والفنية وهي: مبادئ احملاسبة، االقتصاد 
األساسي، التجارة، العلوم الزراعية، االقتصاد 
املنزلي، الرياضيات اإلضافية، هندسة الرسم، 

هندسة التكنولوجيا، االختراع. 
  وعليه فان كل مجال اختياري مهني يوزع ٤ 
فترات تعليمية باألسبوع أو ٨٫٥٪ من التعليم 
الكلي ملنهج الثانوية العليا، كما ان اســـتخدام 
املجاالت االختيارية في منهج املدرســـة موثق 

بشكل جيد في األدبيات. 
  وفي احلالة املاليزية، الفكرة األساسية لتقدمي 
املجاالت االختيارية في املدارس األكادميية الثانوية 
هي أن متكـــن الطالب من تطويـــر مصاحلهم 
وكفاءاتهم وإمكانياتهـــم، املجاالت االختيارية 
تســـتهدف تزويد الطالب بأساس كاف لدخول 

عالم العمل أو ملتابعة التعليم العالي.
  ومن هنا نستنتج ان االستثمار احلقيقي يكون 
عبر املوارد البشرية وهي املقياس األساسي الذي 

تقاس بها ثروة االمم.
  *مدير المركز الدولي لالستشارات والتدريب
 dr.wazan@yahoo.com  

 بقلم د.فيصل احمد الوزان*

 «بيت اإلجارة» ترعى معرض الكويت الدولي للسيارات

 «الكويتية الصينية» تستضيف ملتقىعن توقعات 
النمو وتوجه االقتصاد في آسيا لـ ٢٠١١

الصيانة املجانية والســـيارة 
البديلة وخدمة املساعدة على 

الطريق.
  وقال ان شركة بيت االجارة 
القابضة ســـوف تقدم لزوار 
املعرض من خالل شركة رف 
التأجيـــر اخلاصة  خلدمـــات 
ايكورنـــت لتأجير  وشـــركة 
السيارات عروض تأجير خاصة 
ومميزة وحصرية خالل فترة 
املعرض وستكون مبثابة فرصة 
ممتازة لتأجير السيارات التي 
يرغبون فيها ولفترات زمنية 
مختلفة، كما ستطرح الشركة 
خدمتـــني جديدتني هما خدمة 
«رف ليمـــو» والتـــي تطلقها 
شركة رف وخدمة «ايكو ليمو» 
والتي تقدمها ايكورنت لتأجير 
الســـيارات، حيث تتيح هذه 
اخلدمة للعمالء تأجير السيارة 
التي يرغبون فيها مع سائق 
وللمدة التي يرغب فيها العميل 
سواء كانت يومية أو اسبوعية 

أو شهرية. 

 الهارون: القارة األفريقية تتمتع
  بالعديد من الفرص االستثمارية الواعدة 

  
ــارون أمس متتع  ــة احمد اله ــارة والصناع ــد وزير التج ــا: أك   كون
ــتثمارية الواعدة والتي تنتظر  القارة االفريقية بالعديد من الفرص االس
ــا» على هامش  ــي تصريح خاص لـ «كون ــال. وقال الهارون ف رأس امل
ــتثمار اخلليجيـ  االفريقي ٢٠١٠» الذي بدأ  ــاركته في مؤمتر «االس مش
ــرية  ــه أمس «ان القارة األفريقية تضم كما هائال من املوارد البش أعمال
ــر خاصة في املجاالت التعدينية والزراعية  واالمكانات االقتصادية البك
والتي تستوجب منا التحرك الستغاللها واالستفادة املثلى منها ملصلحة 
الطرفني». وأشار الى ان دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية تعتبر 
ــتوى العالم، في حني ان القارة  ــن الدول املصدرة لرأس املال على مس م
ــاعدة  ــعى الجتذاب رؤوس االموال للمس االفريقية من املناطق التي تس
في تنمية مواردها واالستفادة املثلى منها «لهذا السبب أرى ان التعاون 
ــيكون مثمرا وبناء خاصة ان الطرفني يرتبطان بعالقات  بني اجلانبني س

تاريخية مميزة».
ــراكة االقتصادية بني دول مجلس التعاون    وأكد الهارون اهمية الش
ــة بتنمية الروابط  ــبل الكفيل ــارة االفريقية وايجاد الس ــي والق اخلليج
ــل املالي وإزالة كل العقبات  ــتثمارية وفتح منافذ للتموي التجارية واالس
ــني اجلانبني الى  ــاء بالروابط االقتصادية ب ــي وجه االرتق ــي تقف ف الت

مستوى طموح قيادة وشعوب هذه املناطق.
  وأوضح ان القارة االفريقية تضم بني جنباتها تسعا من الدول العربية 
تشكل ثلث مساحة القارة مبا يؤكد عمق التمازج العربي ـ االفريقي «لذا 
ــبل  من الطبيعي ان جنلس مع االخوة االفارقة ونتدارس في أجنع الس
ــتثمار في مجاالت الطاقة واملعادن  الكفيلة بتنمية التجارة البينية واالس

واملوارد الطبيعية االخرى التي تزخر بها القارة». 

 أعلنت شـــركة بيت االجارة 
القابضة عـــن رعايتها الفضية 
ملعرض الكويت الدولي للسيارات 
الـــذي تقيمه وتنظمه شـــركة 
معـــرض الكويـــت الدولي على 
الدولية خالل  أرض املعـــارض 
الفترة من ١٢ إلى ١٨ ديســـمبر 
اجلاري مبشاركة حشد من وكاالت 
السيارات والشركات املتخصصة 

ومؤسسات التمويل.
  وبهذه املناســـبة شدد نائب 
املدير التنفيذي للشركة فيصل 
العويس على ان معرض الكويت 
الدولي للسيارات يشكل أهمية 
كبيرة جلميع الشركات العاملة 
بقطاع الســـيارات، بل انه بات 
ميثل امللتقى األمثل واألفضل في 
هذا التوقيـــت من العام لتلتقي 
معظم الشركات في مكان واحد 
وبإشراف وتنظيم عالي املستوى 
تستعرض من خالله الشركات 
املوديالت احلديثة التي مت طرحها 
مؤخرا في السوق وتقدم عروضا 
مميزة وحصرية لهذا املعرض، مما 

واملميـــزات التي ســـيتمتع بها 
العميل عند التأجير من مرونة 
عالية وحرية في اختيار السيارة 
وسهولة في التعامل وقلة الشروط 
اإلجرائية واإلجراءات املتبعة في 
إجنـــاز معامالت العمالء وكذلك 

هذا احلدث الضخم والذي يعتبر 
في صميم عمل الشركات التابعة 
لها كما تهدف الرعاية ايضا الى 
تعريف جمهور املعرض بشركة 
بيت االجارة القابضة وشركاتها 
التي تقدمها  التابعة واخلدمات 

الصلبوخ على مستوى اخلليج 
العربي، حيث تصدر األحجار من 
جبال الفجيرة الى دول مجلس 
التعاون اخلليجي عبر أرصفة 
الفجيرة مجهزة  خاصة مبيناء 

للتصدير الى السفن مباشرة. 

التحتية.
  ومتنى ســـمو حاكـــم إمارة 
الفجيرة التوفيق والنجاح لشركة 

الصلبوخ التجارية.
الفجيرة تعد  إمارة  ان    يذكر 
الرئيســـية إلنتاج  املناطق  من 

 استقبل عضو املجلس األعلى 
لالحتاد بدولة اإلمارات العربية 
املتحـــدة حاكم إمـــارة الفجيرة 
الشـــيخ حمد بن محمد الشرقي 
بقصر الرميلـــة رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
الصلبوخ التجارية الشيخ فهد 
يوسف الصباح، حيث قدم الشيخ 
فهد اليوسف شكره وتقديره لسمو 
حاكم إمارة الفجيرة على تشجيعه 
الكويتية لالستثمار  للشركات 
باإلمارات، وقدم شرحا عن نشاط 
الشركة، حيث متلك عدة كسارات 
بالفجيرة إلنتاج الصلبوخ وتعد 
من الشـــركات الرئيسية بقطاع 
الكســـارات باإلمـــارات العربية 
املتحدة، ويتم تصديره للكويت 
وقطر حيث تعد صخور الفجيرة 
من أجود األنواع التي تستخدم 
في املشاريع العمرانية والبنية 

 أقامـــت الشـــركة الكويتية 
الصينية االســـتثمارية ملتقى 
واحملللـــني  للمســـتثمرين 
االقتصاديـــني فـــي الكويت مع 
مؤلف كتاب «طريـــق احلرير 
اجلديد» ورئيس خبراء االقتصاد 
الصيني في بنك «رويال بنك أوف 
سكوتالند» بن سيمبفيندورفر، 
الذي قام بعرض التوقعات عن 
منو وتوجه االقتصاد في دول 
آســـيا وباألخص الصني لعام 

 .٢٠١١
  وبهذه املناسبة، قال رئيس 
اخلبراء االقتصاديني في الشركة 
الكويتية الصينية االستثمارية، 
أليساندرو مانيولي بوكي: «مع 
تغير املشهد اجليو - اقتصادي 
ليعتمد على اقتصادات الشرق، 
فان طريق احلرير اجلديد يدفع 
العالقـــات التجاريـــة بني دول 
آســـيا واخلليج الى التنشيط، 
خالقا املمر التجـــاري اجلديد، 
لذلك، يسرنا أن نستضيف بن 
سيمبفيندورفر للمرة الثانية في 
الكويت ليعرض على املستثمرين 
واحملللني في الشرق األوسط مع 

نهاية هذا العام تطلعاته عن منو 
االقتصادات في آسيا وباألخص 
في الصني في األعوام املقبلة».

  وعرض بن سيمبفيندورفر 
تطلعاته عن الفرص واملخاطر 
التي تعرضها اقتصادات آسيا 

على املدى القصير واملتوســـط 
والطويل، معتمدا على حتليل 
املؤشرات االقتصادية التي تؤثر 
مباشرة على منو االقتصادات 
منها التغييرات في حركة العمالة، 
وسياسة العمالت التي تتبناها 
الصـــني ودول آســـيا األخرى، 
وتوقعاته لهذه الدول بالنسبة 
لنمو حجم تصديرها واستيرادها، 
ومنو القطاعات وأثر التوجهات 
والسياسات والتحاليل على منو 

القطاع العقاري.
  وحول تطلعات النمو في دول 
آسيا على املدى القصير، توقع 
ان تواصل الصني منوها امللحوظ 
الرغم من  ٢٠١١، علـــى  خـــالل 
مخاوف تأثيرات سياسة التشديد 
واحتمالية خلق فقاعة أصول، 
مشـــيرا الى ان اقتصاد الصني 
سيواصل النمو خالل العام ٢٠١١، 
يدفعه حجم االستهالك احمللي 
واالنخفاض املؤقت املتوقع في 
معدل التضخم في النصف الثاني 
من ٢٠١١، حيث ستواصل الصني 
قيادة االقتصاد العاملي مع منو 

متوقع بنسبة ٩٪.
  وفي الســـياق ذاتـــه، توقع 
سيمبفيندورفر أن تركز احلكومة 
الصينية على أن يكون تقدير 
عملتهـــا حقيقيـــا وليس فقط 
اسميا، األمر الذي يقود لتوقع 
زيادة في مخاطر سياسة احلماية 

التجارية التي ستعتمدها الصني 
لذلك.

  وعن املســـتقبل االقتصادي 
لدول آسيا على املدى املتوسط، 
توقع أن تتفاقم مخاطر تعرض 
الصني للتضخم على الرغم من 
التوقعات بأن ينخفض مستوى 
التحديـــات املتعلقة بالتضخم 
خالل النصف الثاني من ٢٠١١، فان 
أي حتسن ستشهده الصني خالل 
هذه الفترة سيكون مؤقتا وذلك 
بســـبب زيادة أسعار املنتجات 
الغذائية، كما يتوقع أن تستمر 
التحديـــات املتعلقة بالتضخم 
الهيكلـــي في تهديد منو الصني 
على املدى املتوسط، مشيرا الى 
انه رغم بطء عودة التوازن الى 
اقتصادات آســـيا فانها ما زالت 
تعتمد بشكل كبير على االستيراد، 
وذلك رغم أنها شهدت انتعاشا 
قويا ما بعد األزمة. واضافة الى 
ذلك، فمازالت احلكومات احمللية 
تواجـــه حتديات في دفع حجم 
االستهالك احمللي الى النمو بشكل 

ملحوظ.
  وذكر انه تبقى بعض املخاطر 
في القطاع العقاري الصيني، اذ 
لم تستطع السياسات التنظيمية 
التي تبنتها الصـــني للحد من 
كثرة االســـتثمارات في السكن 
اخلاص مـــن أن حتل االختالل 
الذي تشـــهده األساسيات في 

القطاع العقاري، والتي تشمل 
معدالت توفير عالية وسياسات 
تنظيمية صارمة على الرأسمال 
وفرص استثمار محدودة من 
حيث النوعية، وقد يدفع هذا 
االختالل الى منو فقاعة األصول 

في الصني.
القطاع    كمـــا ســـيواصل 
العقاري توفير فرص كثيرة 
لالستثمار في السكن اخلاص 
ذات الدخل العالي واملتوسط، 
ذلك على الرغم من منو عدد 
الســـكان في الصني وزيادة 
الطلب على الســـكن اخلاص 
االجتماعي، الفتا الى ان السكن 
اخلاص االجتماعي في الصني 
ميثل اليوم نسبة تبلغ ٥٪ من 
اجمالي العقارات السكنية «بعد 
أن كان يعادل نسبة ٢٥٪ من 
العقارات السكنية»،  اجمالي 
ويشير هذا التوجه في زيادة 
عدد الفرص االستثمارية في 
الدخل  السكن اخلاص لذوي 
أن  الى  املتوســـط والعالـــي 
القطاع يشهد تغيرا مهما في 
أساسياته.  وبالنسبة للمدى 
الطويل، فال سيمبفيندورفر 
ان الصني تشـــهد اليوم أدنى 
معدالت التمدين مقارنة بدول 
آسيا الناشـــئة، ومن املتوقع 
أن تدفع هجرة القرويني الى 
املـــدن على املدى الطويل الى 
منو معدل التمدين في الصني، 
األمر الذي ينعكس أيضا بدفع 
منو الطلب على العقار اخلاص 
والنمو االقتصادي عامة على 

املدى الطويل.
  كما سيشهد منو االستهالك 
احمللي في آسيا، معدالت منو 
عاليـــة جدا قبـــل أن تتباطأ 
على املدى الطويل، ومع ذلك، 
سيظل االستهالك احمللي الدافع 
األساسي لنمو االقتصادات في 
آسيا، ومن املتوقع أن تتباطأ 
عملية استعانة الصني مبصادر 
خارجية بسبب سياسة اقتصاد 
الوفـــورات وحجـــم االنتاج 
اللوجســـتي، ومن  والقطاع 
املتوقع ايضا أن تتباطأ عملية 
االستعانة مبصادر خارجية 
من الصني الى الدول األخرى 

مثل الهند. 

يعمل على تنشيط وتفعيل سوق 
الســـيارات األول على مستوى 

الكويت ككل.
  وقال العويس ان الهدف من 
رعايـــة بيت االجـــارة القابضة 
للمعـــرض هو التواجد وســـط 

 خالل الفترة من ١٢ إلى ١٨ ديسمبر الجاري

 فيصل العويس ومشعل الراشد

 بن سيمبفيندورفر متحدثا اثناء امللتقى
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