
 
آليات الشراكة بني القطاع الخاص 

ومؤسسات البحث العلمي يف 
ورشة عمل بتعز

تعز/ سبأ
 نظمت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي أمس يف عاصمة 
إقليم الجند محافظة تعز ورشة العمل الثانية الخاصة باآلليات 
املؤسسية للرشاكة بني القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي 
بمشاركة ممثلني من جهات حكومية وأكاديمية ومنظمات املجتمع 

املدني والقطاع الخاص يف محافظتي تعز وإب وتستمر يومني.
كلمة  اإلرياني  يحيى  القايض  إب  محافظ  القى  االفتتاح  ويف 
الخاص  القطاع  بني  الرشاكة  دور  أهمية  أكد  وإب  تعز  محافظي 
ومؤسسات البحث العلمي يف تحقيق التنمية بإقليم الجند واليمن 
بصورة عامة.. مشريا إىل أن هذه الرشاكة ستحقق إسهاما فاعال 
يف خدمة أغراض البحث العلمي وتوجهاته وال سيما عند ربطه 
مشارع  ملديري  الصورة  لتوضيح  وتوجيهه  املجتمعية  بالحياة 
القطاع الخاص بما يسهم يف أداء دوره الحقيقي يف البناء والتنمية.

يف  املرشوع  هذا  اطالق  العايل  التعليم  وزارة  قرار  أن  وأضاف 
التي يتمتع بها  إقليم الجند كان حكيما، استنادا إىل اإلمكانيات 
اإلقليم والتي تؤهله للنهوض بعجلة التنمية عىل مستوى اإلقليم، 
وبما يساعد يف إيجاد تنمية حقيقية متوازنة واستثمار كل املوارد 

املتاحة لخري اإلقليم والوطن بصورة عامة.
ولفت املحافظ إىل أن إطالق املرشوع سيؤسس لرشاكة طويلة 
املدى يف املجاالت املختلفة للوصول إىل آفاق املستقبل املرشق من 
الرشاكة والتنمية.. داعياً إىل أهمية أن تبحث الورش وأوراق العمل 
املقدمة الصعوبات التي يواجهها البحث العلمي بما يساعد يف فهم 

أسبابها ومن ثم معالجتها.
والعلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  نائب  قال  جانبه  من 
الدكتور محمد محمد مطهر، إن هذه الورشة تعد الثانية لدراسة 
العلمي  البحث  ومؤسسات  الخاص  القطاع  بني  العالقة  موضوع 
والهادفة إىل التهيئة الستكمال البناء النظري للرشاكة بني القطاع 

الخاص ومؤسسات البحث العلمي.
وأشار إىل أن الوزارة اتجهت لدراسة هذه الرشاكة وفق األسس 
الربط  تحقيق  عىل  يساعد  بما  دوليا،  عليها  املتعارف  املنهجية 
مؤكداً  املختلفة..  املجتمعية  واالحتياجات  العلمي  البحث  بني 
أهمية الرشاكة املجتمعية بني القطاع الخاص ومؤسسات البحث 
العلمي باعتبارهما ركيزتا التنمية الحقيقية يف املجتمع وأساس 
النمو والتطور باعتبار أن القطاع الخاص يمتلك املقومات املادية 
والعملية للبناء فيما يمتلك البحث العلمي اإلطار النظري لهذه 

التوجهات.
ولفت إىل أن األوراق املقدمة يف الورشة ستساعد عىل نرش الوعي 
بالبحث العلمي وأهميته وستضع أسسا علمية للرشاكة املجتمعية 
بني القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باعتبارهما ركيزة 
هامة إلحداث التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة.. داعياً 
إىل أهمية أن تركز الخطوات التالية عىل تنمية االعرتاف املجتمعي 
بالبحث العميل وتطوير سياسة العلوم والبحث العميل واالبتكار 
عىل املستوى الوطني ووضع برنامج وطني للبحث العلمي يحدد 
األوليات التي يجب الرتكيز عليها يف مجال تكنولوجيا املعلومات 
والتكنلوجيا الحيوية والطاقة البديلة ، فضال عن توفري التمويل 
الكايف للبحث العلمي من خالل رشاكة فاعلة بني الحكومة والقطاع 

الخاص.
إىل  الشيباني،  معاذ  الخاص  القطاع  عن  ممثل  أشار  فيما 
أهمية الرشاكة بني القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي عىل 
مستوى إقليم الجند للدفع قدما بعجلة التنمية .. مؤكداً أن اآلمال 
معقودة عىل مخرجات هذه الورشة يف املساهمة بتعزيز الرشاكة 
املجتمعية واالقتصادية والعلمية بني مختلف األطراف يف اليمن 

بهدف دعم البحث العلمي وتطويره.
ولفت إىل ما يعانيه القطاع الخاص من غياب للبحث العلمي 
ودوره الريادي، وعرب عن أمله يف أن تلبي مخرجات هذه الورشة 
النهوض  لتحقيق  الالزمة  واالقتصادية  املجتمعية  الحاجات 

االقتصادي يف إقليم الجند والوطن بصورة عامة.
ومن جانبها استعرضت وكيلة قطاع البحث العلمي يف الوزارة 
الدكتورة ذكرى مطهر أهداف وبرامج الورشة للتعرف عىل واقع 
البحث العلمي يف إقليم الجند ومتطلبات تفعليه لإلسهام يف دعم 
التنمية ودعم قطاع األعمال فضال عن تحديد اآلليات املؤسسية 
البحث  ومؤسسات  الخاص  القطاع  بني  الرشاكة  لتفعيل  الالزمة 

العلمي واالتفاق عليها.
تشخيص  األول  يومها  يف  ستتناول  الورشة  أن  وأوضحت 
الواقع الراهن للبحث العلمي يف إقليم الجند ( املحاور والبيئة) يف 
حني ستناقش يف اليوم الثاني آليات الرشاكة بني القطاع الخاص 

ومؤسسات البحث العلمي وتشكيل مجلس الرشاكة.

مكتسبات املرأة اليمنية يف حلقة 
نقاشية بالبيضاء

البيضاء/محمد صالح املشخر  
أمس  البيضاء  بمحافظة  للمرأة  الوطنية  اللجنة  فرع  نظم 
حلقة نقاشية للتوعية بمخرجات مؤتمر الحور الوطني الشامل 
واملكاسب املحققة للمرأة  اليمنية يف وثيقته النهائية وذلك تحت 
فرع  خطة  وضمن   ." الوطني؟  الحوار   مؤتمر  بعد  ماذا   " عنوان 
الحلقة  يف  وتحدثت  2014م  باملحافظة  للمرأة  الوطنية  اللجنة 
النقاشية رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة باملحافظة أفراح حسني 
اليمنية من خالل  للمرأة  التي تحققت  اإلنجازات  العزاني حول 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. موضحة األهداف املنشودة من 
الحياة  يف  مشاركتها  وتوسيع  املرأة  دور  لتعزيز  املخرجات  هذه 
مع  واالجتماعية  االقتصادية  حقوقها  ودعم  العامة  السياسية 

التأكيد بالنص عىل تلك اإلنجازات يف مرشوع الدستور القادم .
وتطرقت العزاني إىل أهمية تكاتف الجهود الوطنية يف سبيل 

ترجمة مخرجات الحوار الوطني عىل أرض الواقع .
وأثريت الحلقة بنقاش مستفيض من قبل القيادات النسائية 
القضايا  من  مجموعة  تناول  الحلقة  يف  املشاركة  والسياسيات  
االنتقالية  املرحلة  يف  األهمية  ذات  الحوار  بمخرجات  املتصلة 
من  مجموعة  إىل  اليمن  وتقسيم   االتحادية  الدولة  بناء  ومنها 
األقاليم والعالقات املستقبلية بني الحكومة  االتحادية وحكومات 
األقاليم بما يف ذلك توزيع الرثوات الطبيعية والسيادية بني الواليات 

وحكومات األقاليم والحكومة االتحادية.
وطرحت املشاركات يف الحلقة النقاشية عدداً من االستفسارات 
التي تسترشف مستقبل املرأة واألرسة واملجتمع فضال عن التطرق 
إىل مدى تقبل املجتمع لإلنجازات واملكاسب التي تحققت للمرأة 
خالل  لدعمها  املعقودة  واآلمــال  الحوار  مخرجات  عرب  اليمنية 

االستفتاء عىل مرشوع الدستور القادم.
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العام الدراسي الجديد سيكون خاليًا من الحالة القديمة 
واملعتقة وخصوصًا آلية االمتحانات للشهادة النهائية 

عدن/ نبيل الجنيد
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والتعليم  الرتبية  مكتب  عــام  مدير  قــال 
استعدادات  بأن  مغلس  سالم  عدن  بمحافظة 
املكتب هذا العام ستكون أفضل بكثري من سابقيه 
نجاح  ومـــؤرشات  السيايس  لالنفراج  نظراً 
مخرجات الحوار الوطني رغم بعض املنغصات 
التي تحدث هنا وهناك ولكنها لم تكن بمستوى 
اشتداد األزمة السياسية يف األعوام املاضية, كما 
أن هناك ما يبرش لتحسن وضع التعليم يف عدن 
السيما بعد خروج النازحني من املدارس وإعادة 

ترميمها . 
وتطرق مغلس يف هذا اللقاء إىل دور املكتب 
واملدرسني  املدارس  عىل  واإلرشاف  التنسيق  يف 
متمنيا  التعليمية,  العملية  عىل  واإلرشاف 
آلية  بتغيري  والتعليم  الرتبية  وزارة  تقوم  بأن 
عام  الحايل  العام  يكون  أن  أجل  من  االمتحان 
قد  والتي  واملعتقة  القديمة  الطرق  من  خالياً 
انتهت يف كثري من الدول واعتماد طريقة حديثة 

ومتطورة . 
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استعداداتكم  هي  ما  بداية   *
وتطلعاتكم للعام الدرايس الجديد؟

الرتبية  مكتب  اســتــعــدادات   -
العام  من  بكثري  أفضل  العام  لهذا 
النازحني  لــخــروج  نظرا  السابق 
تم  التي  املحافظة  مــدارس  كافة  من 
حيث  من  كاملة  وتهيئتها  ترميمها 
املباني واألثاث وأيضا الكتاب وباقي 
العملية  تخص  التي  املستلزمات 
توجيه  إصــدار  تم  حيث  التعليمية, 
ملدراء الرتبية واملدارس ليتوزع الكتاب 
املدريس بهدف االهتمام من قبل أوليا 
األمور بإحضار ودفع أوالدهم وفعال 
تم ذلك وكان هناك حضور مناسب.. 
عىل  املعلمني  تــوزيــع  إىل  إضــافــة 
مستوى املدارس وهناك لجان تعمل 
الرتتيب  وإعادة  النقص  دراسة  عىل 
وهذا إن شاء الله سيكون بادرة طيبة 
الستقبال العام الدرايس بروح عالية 
جدا وتجاوز كل األخطاء التي رافقت 
عبارة  هي  والتي  التعليمية  العملية 
شهد  بــأن  عنها  نتج  تراكمات  عن 
التعليم يف فرتة من الفرتات بمحافظة 
ـــرتدي وتــراجــع  ــدن حــالــة مــن ال ع
وهذا  كبري  بشكل  العلمي  التحصيل 
ما يدفعنا عىل ان نعيد لعدن اعتبارها 

من جديد.
تفاعل كبري

املواطن  تفاعل  تقيم  كيف   *
وحملة العودة اىل املدرسة ؟ 

مدينة  عــدن  الحال  بطبيعة   -
جاذبة للتعليم فأهلها دائما يبادرون 
اجل  من  املــدارس  إىل  أبنائهم  بدفع 
التعليم فهم بحاجة إىل مساعدة فقط 
ملساعدتهم  بسطة  حلول  وإيجاد 
لنجاح  ــواء  واألج الظروف  وتهيئة 
التعليم, ولهذا نجد تفاعًال كبرياً رغم 
بعض الظروف االقتصادية التي تعيق 
بعض األرس وأبنائها نتيجة األوضاع 
األمنية التي أدت إىل عدم االستقرار 
الوطن,  مستوى  عىل  االقتصادي 
ولكن نجد ان املواطن يحاول التغلب 
املنعطفات  تلك  عىل  اإلمكان  بقدر 
وهذا يكون كنتيجة للتكافل والتعاون 
املجتمعي سواء يف املنزل أو املدرسة 
ورجال  املنظمات  بعض  تقدمه  وما 
الخري ملساعدة األرس للتغلب عىل تلك 
الظروف التي قد تواجهها الكثري من 

األرس الفقرية. 
فقط  بعدن  ليس  فاملواطنون 
ولكن عىل مستوى الجمهورية لديهم 
لتشجيع  جدا  كبرية  ورغبة  تفاعل 
كانت  مهما  التعليم  عــىل  األبــنــاء 

املنغصات والظروف.
نازحون يف املدارس 

* وماذا عن املدارس التي ما زال 
فيها بعض األرس وعملية الرتميم لها ؟ 
- بالنسبة للمدارس التي ترضرت 
خالل تواجد النازحني جراء الحرب 
التي شهدتها أبني مع عنارص القاعدة 
عىل  ــة  ــوزع م ــة  ــدرس م  (  80) ــي  ه
املدارس  وهذه  املحافظة  مديريات 
كل  وتوفري  وتهيئتها  ترميمها  تم 
املستلزمات من أثاث وكتاب مدريس 
وغريها, يتبقى أمامنا ثالثة مدارس ما 

تزال مقتحمة من قبل بعض املواطنني 
تدمرت  منازلهم  ان  يدعون  الذين 
الفجر  مدرسة  هي  ــدارس  امل وهــذه 
عثمان  الشيخ  بمديرية  نوفمرب  و30 
وكذا  باملنصورة  ــرشوق  ال ومدرسة 
الشيخ  بمديرية  الرتبية  إدارة  مكتب 
عثمان وما زلنا نبذل جهود مستمرة 
إلخالئها , وهناك توجيهات من قيادة 
تجهيز  ــرضورة  ب املحلية  السلطة 
املــدارس وتوفري األجــواء املالئمة ال 
التنسيق  تم  حيث   . الطالب  بنائنا 
وهو  للنازحني  التنفيذية  الوحدة  مع 
ولكن  عملنا  يعيق  كان  الــذي  األمــر 
الناس  هؤالء  أن  أكــدوا  لقاء  آخر  يف 
ليسوا نازحني بل رافضني الخروج من 
تعرضت  منازلهم  أن  بحجة  املدارس 
بحاجة  أننا  قلنا  نحن  ولكن   , للهدم 
الطالب  اعــدد  لكرثة  نظرا  ــدارس  امل
والرتبية والتعليم لن تتحمل مسئولية 
األرس بل هناك سلطة محلية تتحمل 

ذلك سواء بمحافظة أبني أو عدن .
تغري آلية االمتحانات

من  حالة  شهد  املــايض  العام   *
عملية  يف  وخصوصا  الــخــروقــات 
خطة  من  هل  الوزارية  االمتحانات 

لتجاوز تلك األخطاء ؟ 
بالخروقات  يتعلق  مــا  أوًال   -
مستوى  عىل  كانت  الغش  وعملية 
الجمهورية وذلك بسبب التعمد الذي 
النفوس  ضعفاء  من  بعض  مارسه 
سواء  التعليمية  العملية  لتشويه 
املحافظات  باقي  أو  عدن  بمحافظة 
وهذا العمل املشني الذي خان واخل 
كان  املواد  لبعض  االمتحانات  بسري 
لم  التي  عدن  ملحافظة  مخزياً  موقفاً 
تكن تعهد هذه األعمال إال من خالل 
تحول  ــذي  وال املسترشي  الفساد 
سلوكاً تراكمياً وأصبح الغش حقاً من 
واملجتمع  األمر  وويل  الطالب  حقوق 
إىل  والتعليم  الرتبية  لتحويل  ككل 

مقبول  غــري  سلوك  وهــذا  فــوىض, 
االمتحان  عملية  أصبحت  أن  بعد 
يف  انتهت  قد  وآلية  معتقة  عملية 
نعمل  زلنا  ما  ونحن  الدول  من  كثري 
عدن  بمحافظة  الرتبية  فمكتب   , بها 
وزارة  قيادة  مع  مستمر  تواصل  عىل 
تغري  من  البد  انه  والتعليم  الرتبية 
العام  يكون  أن  عىل  االمتحان  آلية 
القادم عاماً خالياً من الطرق القديمة 

واعتماد طريقة حديثة. 
الرتبية  مكتب  يف  نحن  وعموما 
للخطة  ووفقا  سنوية  خطة  لدينا 
التي تعدها وزارة الرتبية والتعليم من 
التعليمية  العملية  سري  سالمة  اجل 
وتصحيح كل األخطاء وعدم تكرارها 
واملحافظة عىل سمعة التعليم وسمعة 
التي  املحافظة  هذه  عدن  محافظة 
التي  تعد واحدة من أهم املحافظات 
والثقايف  الحضاري  بتاريخها  تتميز 

والرتبوي العريق. 
وفيما يتعلق بالكتاب املدريس أي 
التي وصلت إىل  العناوين  عنوان من 
يتم  سوف  باملحافظة  املستودعات 
توزيعها  تم  التي  جانب  إىل  توزيعها 
العناوين  بعض  ويتبقى   , يوم  أول 
التي تم الوعد بها سوف يتم توزيعها 
يجري  الكتب  من  العديد  وهناك 
كل  ستتوفر  الله  شاء  وإن  طباعتها 
الكتب الدراسية عىل مستوى مدارس 

املحافظة . 
أداة للربح الرسيع

وكيف  األهيل  التعليم  عن  ماذا   *
تتم الرقابة عليه؟ وهل من تقييم ألداء 
تلك املدارس التي تشهد إقباًال كبرياً 

من الطالب ؟ 
يمتلك  والــذي  األهيل  التعليم   -
الــقــدرات  حيث  مــن  كبرية  قـــدرات 
وكذا  والتعليمية  العلمية  والوسائل 
املادية والتي تمكنه من أداء متميز يف 
للطالب  خصوصا  التعليمة  العملية 

القدرة  أمورهم  أولياء  عند  الذين 
عىل إدخالهم مدارس بهدف تحسني 
األداء بسبب قلة إعداد الطالب عكس 
كثافة  تشهد  التي  العامة  ــدارس  امل

عالية جدا . 
بعض  يف  القول  نستطيع  لكن 
التعليم  مــدارس  بعض  أن  األحيان 
إىل  تحولت  الشديد  ولألسف  األهيل 
الرسيع  والربح  املال  عن  بحث  أداة 
تمتلك  التي  ــدارس  امل بعض  عكس 
عىل  والعمل  األداء  يف  قوية  إرادة 
والكسب  املــال  جمع  بني  التسوية 
الطالب  إعطاء  خــالل  من  الحالل 
حالة من التفاعل والخروج بتحصيل 
عملية  بخصوص  أما  متميز,  علمي 
إدارة  خــالل  من  يتم  هــذا  املراقبة 
مكتب  إلدارة  التابع  األهيل  التعليم 
الرتبية والخاص بمتابعة مهام وأداء 
مدارس التعليم األهيل عىل مستوى 

محافظة عدن. 
محاربة التعليم

التي  الصعوبات  ــم  أه هــي  مــا 
تواجه أداء مكتب الرتبية بعدن؟ 

هناك صعوبات وعراقيل رافقت 
بجميع  الــرتبــوي  واألداء  العمل 
مديريات عدن نتيجة الوضع األمني 
األعمال  من  كثري  عىل  شجع  الــذي 
غري القانونية أو أخالقية يف محاربة 
ومصالح  سياسية  ألغراض  التعليم 
شخصية, وهذه األوضاع التي وصلت 
خلقت  قد  كانت  التعليم  مدارس  إىل 
أوليا  لداء  والخوف  القلق  من  حالة 

األمور عىل أوالدهم . 
شهدها  التي  الصعوبات  ومــن 
العام املايض مثال نزوح األرس واقتحام 
نتيجة  البعض  قبل  مــن  ـــدارس  امل
الحرب التي شهدتها محافظة أبني مع 
عنارص تنظيم القاعدة والتي رشدت 
اآلالف من األرس إىل مدينة عدن, وكذا 
للتخصصات  وفقا  التوظيف  نقص 
أن  علما  العلمية  واالحتياجات 
بطرق  السابق  يف  ــان  ك التوظيف 
وليس  باملحسوبية  ويتم  عشوائية 
ملمارسة  نتيجة  املطلوبة  باملعايري 
إىل  أدى  مما  الجانب  هذا  يف  الفساد 

تعطيل وتردي مخرجات التعليم . 
توجهها  أن  تود  أخــرية  كلمة   *

للطالب وألوليا األمور ؟ 
إيصالها  نريد  التي  - الكلمة 
مدينة  ــدن  ع أن  ونــقــول  للجميع 
الرائدة  املدينة  بأنها  لها  مشهود 
والسباقة بالعلم والثقافة والسياسة 
فعلينا جميعا أن نعيد لعدن اعتبارها 
ومكانتها التي عرفت به عىل مستوى 
الجزيرة العربية وتخرج منها الكثري 
الوطن   , الدولة  ورجال  قيادات  من 
اليوم عامة وعدن خاصة يعول عىل 
الجيل الجديد الذي يجب أن ندفع 
العلوم  انتهال  عىل  وتشجيعه  به 
بأن  وتوعيتهم  الهادفة  واملعرفة 
األيام القادمة ستكون فيها متغريات 
يجب أن نؤهلهم لهذا التغري الذي ال 
يؤمن إال بالكفاءات وانه ال بديل غري 
الله  شاء  إن  املستقبل  وان  التعليم 
مهما  والكفاءات  بالتعليم  مرهون 

كان األمر. 

■  3 مدارس ما 
تزال مقتحمة من 

قبل النازحني

■  بعض مدارس 
التعليم األهلي 
تحولت إىل أداة 

بحث عن املال 
والربح السريع

● عدن سالم مغلس
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