العـدد ( 2018 )6م

نرشة يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية

اإلرشاف العام

د .بلقيس زبارة
رئيس التحرير

د.صالح حميد
نرشة يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية

العـدد ( 2018 )6م

للمشاركة في المدرسة الصيفية

مشاركة أكاديمية للعام الثاني على التوالي

• يف إطار التقارب األكادميي لبناء السالم وبناء الدولة بني مركز أبحاث
ودراسات النوع االجتامعي بجامعة صنعاء و جامعة (بون) األملانية .غادر
أكادمييو املركز وطالبه منتصف أغسطس املايض 2017م إىل العاصمة
األردنية عامن ،لغرض املشاركة يف املدرسة الصيفية ..وقد ضمت البعثة
كال من :
- 1إميان الرشيف  - 2منى العريقي  - 3جامل سلطان  - 4فاطمة الراعي
 - 5محمد الشامي
ورافق البعثة الطالبية عدد أربعة من أساتذة املركز هم  - 1 :د  .بلقيس
زبارة  - 2د .حسنية القادري - 3د.فوزية العامر  - 4د .عارف الحاج
وجاء التدريب الصيفي لهذا العام يف االردن بعد أن تم تغيري مكان
التدريب من أملانيا نظرا لظروف الحرب  ......البقية صـ 6

جامعة صنعاء تحتضن فعــالية
الورشة االولى للخطة االستراتيجية

•

ال تخدم العمل األكادميي ،كام أكد يف كلمته
أن جامعة صنعاء هي اللبنة األوىل التي
ستبنى عليها بقية الجامعات
اسرتاتيجياتها ،لذا فإن الرهان
الناجح سيــكون عىل جامعـة
صنعاء يف هذه الفــرتة إلنجاز
االسرتاتيجيات األمثل مبا يحقق
الجودة األكادميية التي يجب
أن تكون هي السائدة يف
التعليم العايل اليوم.
بعـــدها تــوزع املشــاركون
من ذوي االختصاص إىل أربع
مجموعات  .......البقية صـ 6

ادارة الجودة بالمركز تواكب
التوصيفات االكاديمية الحديثة

اجتمـاع لجنــة الباحثين
بمركز النــوع االجتماعي

•

عقدت لجنة الباحثني مبركز النوع االجتامعي والتنمية اجتامعها االول
صباح يوم االربعاء 2017/7/5م ضم أربعة عرش باحثا من مختلف الكليات
واملراكز البحثية ومبختلف لتخصصات األكادميية .وهدف االجتامع إىل مناقشة
الدراسات املقرتحة يف ورشة عمل بناء السالم ( )GIZواملواضيع التي ميكن أن
يتم املشاركة بها  ،حيث تطرق الحارضون/ات إىل إمكانية تنفيذ أي من تلك
الدراسات وفقا للتخصصات األكادميية ألعضاء املركز وكذا املهتمني والراغبني
االنضامم إىل فريق املركز.
وتبلورت فكرة االجتامع يف إعطاء املالحظات عىل كل دراسة علمية مقدمة
وتقديم الرؤى يف الخطط األولية التي ميكن املنافسة بها ضمن املرشوع
املطروح من قبل (.)giz
جدير ذكره أن إدارة مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية
تسعى من خالل العالقة بني املراكز البحثية بالجامعة إىل تعميم التجربة
البحثية لالستفادة منها فيام يخدم واقع التنمية املجتمعية يف اليمن ،السيام
أن الهدف الذي تسعى إليه الحكومة اليمنية يقع تحت إطار املرجعية
التنموية التي تود تحقيقها يف املجتمع اليمني.

يف إطار العمل األكادميي املنظم ومواكبة
للجودة االكادميية ،اصدرت مديرة مركز أبحاث
ودراسات النوع االجتامعي قرار أكادمييا رقم
( )14للعام 2017م قىض بتشكيل لجنة
ملتابعة الجديد يف توصيف الربامج األكادميية
واملعتمدة من قبل مجلس االعتامد االكادميي
واألخــذ بها يف تطـوير توصــيف برنامجي

يف هـذا العـــدد

أولوياتنا :استمرارية البرامج
األكاديمية الموجودة وفتح
برامــج جــديدة تخــدم
سوق العمل

بحضـــور  14باحثــــــا

قرار لمتابعة التوصيفات الحديثة في البرامج االكاديمية

سعت إدارة املركز منذ العام 2014م إىل مواكبة العمل األكادميي
داخل الجامعة وعىل مستوى الجامعات الدولية باعتبار أن للمركز
رشاكة مع الجامعات الدولية ومنها ( جامعة روسكيلد الدمنركية
عىل سبيل املثال) ،هذه الرشاكة األكادميية واكبها التطوير يف
العمل األكادميي من حيث الجودة املتعارف عليها لدى أعرق
الجامعات ،وانطالقا من هذه الرؤية قدم مدير ادارة الجودة يف
املركز الدكتور /صالح حميد رؤية ملواكبة العمل  .......البقية صـ 6

مراكز األبحاث
العلمية

• تزايد االهتامم مبراكز األبحاث والدراسات
عامل ّيا بشكل واضح يف العقود األخرية من القرن
العرشين.

بحضور وزير التعليم العالي حازب

افتتح وزير التعليم العايل والبحث
العلمي األستاذ /حسني حازب فعالية الورشة
األوىل للخــطة االستــراتيجية
لجامعة صنعاء للعام 2017م
– 2022م .
حيث أشاد وزير التعليم
العايل بالجهود التي تقدمها
جامعة صنعاء يف هذا الظرف
الحساس من خالل احتضانها
لفعــالية هذه الورشــة ،التي
تســعى إىل إبراز األنشــطة
األكادميية عىل الدوام ،ودعا حازب يف كلمته
إىل تجنيب الجامعة املناكفات الحزبية التي

الافتـتـــــاحية

الدبلوم واملاجستري يف التنمية الدولية والنوع
االجتامعي ،وضمــت اللجنة األخوة التالية
أسامؤهم :د .صالح حميد ،د.بلقيس زبارة،
د .حسنية القادري ،د .فوزية العامر.
جدير ذكره أن برنامج الدبلوم واملاجستري يف
التنمية الدولية والنوع االجتامعي بدأ العمل
يف تطويره منذ العام 2010/2009م .

فقــد أصبحــت متثِّل أحــد الدالئــل الهـــا ّمة
عىل تطــور الــدولة وتقييمها للبحــث العلمي
واسترشافها آفاق املستقبل؛ وذلك وفق املنظور
املعريف لتطــور املجتمعــات اإلنســانية عمو ًما،
وانطالقا من عدّ تلك املراكز مؤرشا للمنجزات
الحضارية والنهضوية والثقــافية وعنوانا للتقدم
مؤشاته يف التنمــية ورســم السياسات.
وأحد ِّ
وتعد عمليــة دراسة القضايا واملشــكالت التي
تواجــه املجتمــع والدولة وتحليلـها ،من أهـم
األدوار التي تضطلع بها املراكز البحثية عموما؛
إذ تهدف من خاللها
إىل معــرفة األسباب
التي تكمن وراءها،
وبلــــورة الـــــرؤى
واملقرتحــات العلمية
املتعلّقة بهــا ،ووضع
الحلول املنــاسبة لها
وقد أصبــح للمراكز
البحثـــية دور رائــد د.عبدالوهاب الوشلي*
ومتقـــدم يف قيــادة
السـياسات العاملية،
وصارت أداة رئيسة إلنتاج العديد من املشاريع
االسرتاتيجية الفاعلة .وهي الجهات األساسية التي
تستطيع رسم خطط املشاركة يف تلك املشاريع،
واإلسهام فيها إسهاما فاعال .كام أصبحت مراكز
األبحاث والدراسات جزءا ال يتج ّزأ من املشهد
السيايس والتنمـــوي يف العــديد من البلدان
املتقدمة .وقد ال نبالغ إذا قلنا إن لها دورا أساسيا
يف نهوض األمم وتقدُّ م الشعوب نحو تحقيق
أهدافها.
وقد ارتقت تلك املراكز الحديثة إىل حدّ  ،أصبحت
فيه أحد الفاعلني يف رسم التوجهات السياسية
واالجتامعية واالقتصادية والرتبوية وأحد املؤثِّرين
فيها ،وأحد املشاركني يف وضع الحلول لها؛ وذلك
من خالل توظيف البحث العلمي يف خدمة قضايا
املجتمع ،بتقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات،
مبا يدعم عمليات صنع القرارات ورسم السياسات
ويف جامعة صنعـــاء أصبــح تفعيل دور مراكز
األبحاث والدراســات من مقتضــيات الضــرورات
السياسية واالقتصــادية واإلعــالمية واألكــادميية
واالجتامعية والتنمويّة؛ وذلك بوصفها الطريقة
األمثل إليصال املعرفة املتخصصة ،من خالل ما
تقدمه من إصدارات علمية وندوات متخصصة،
من شأنها أن تضاعف مستوى الوعي لدى صانع
القرار واملؤسسات واألفراد ،وتساعدهم عىل الربط
بني الوقائع امليدانية وإطارها العلمي النظري.
* مساعد رئيس جامعة صنعاء لشؤون املراكز العلمية
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الحـــرب غيرت
األدوار اإلجتماعية
بين الرجــل
والمرأة اليمنية
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المهارات النوعية
والمعرفة الالزمة
في مجال التنمية
والنوع االجتماعي
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واحد وسبعون عنوانا حديثا وصل لمكتبة المركز

متابعة  /يحيى القشوي

• يف إطار عملية التزويد املستمرة ملكتبة
مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية
التي تتبناها إدارة املركز وصل أكرث من  71اصدارا
جديدا خالل العام الحايل 2017م تم تصنيفها
من االختصاصيني يف قسم التزويد املكتبي وباتت
جاهزة يف متناول القراء والباحثني املهتمني بقضايا
التنمية الدولية والنوع االجتامعي.
ومن أبرز هذه اإلصدارات اإلسالم وصنع السالم يف
الرشق األوسط ،املعونة من أجل السالم ،بناء السالم
الدويل واملقاومة املحلية ،التعليم والرصاع ،الحرب
ضد املرأة ،بناء السالم :إعادة التوطني املستدام يف

املجتمعات املنقسمة ،السالم يف العالقات الدولية،
البيئة السياسية ودور املياه .السعي إىل الحكم
الرشيد ،بناء السالم الدويل ،الفساد والحكم الرشيد
والتنمية االقتصادية ،الحوكمة واملخاطر.
جدير ذكره أن إدارة املركز تحرص عىل تزويد
القراء والباحثني والباحثات التابعني للمركز وكذا
طلبة الدراسات العليا يف برنامج التنمية الدولية
والنوع االجتامعي بهذه االصدارات الحديثة ولها
عالقة مبجاالت التخصص النوعي مبا يخدم واقع
التنمية يف املجتمع اليمني ومن منطلق تأهيل
الكوادر اليمنية يف مجاالت التنمية الدولية
املختلفة¿..

بحضور نائبة مدير المركز

اقامة ورشة عن النزاهة والشفافية
في المساعدات االنسانية
اقام املرصد اليمني لحقوق االنسان ورشته االوىل حول :مسودة دليل النزاهة
والشفافية يف املساعدات االنسانية خالل الفرتة من  20-19من اغسطس للعام
2017م والتي احتضنها فندق تاج سبا بالعاصمة صنعاء ومبشاركة عدد من
ممثيل منظامت املجتمع املدين واالكادمييني واالعالميني.
وعن جانب مركز ابحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية ،قدمت االخت
الدكتورة  /مريم الجويف نائبة مدير املركز مداخلة تضمنت املالحظات االولية
من قبل مركز النوع االجتامعي ركزت فيها عىل ارشاك النوع االجتامعي يف هذا
الدليل والذي خىل من يشء اسمه النوع االجتامعي.
كام ابدت مالحظتها عىل محتوى الدليل سواء يف املعايري االساسية للمساعدات
االنسانية او االحصاءات املدرجة يف الدليل وكذا ابرز صور الفساد  ،باإلضافة اىل
تقديم رؤى ملرحلة التدريب القادمة والذي يفرتض ان يضمنها الدليل التدريبي
استنادا اىل نتائج الورشة.

 257زائرا بحثيا لمكتبة المركز

مكتبة المركز ..انعكاس للعمل األكاديمي المنظم

• يف إطار املتابعة الحثيثة التي توليها قيادة املركز واصلت
مكتبة املركز أنشطتها املعتادة يف تقديم خدماتها لقرائها من
طلبة املركز يف برنامج الدبلوم واملاجستري يف التنمية الدولية
والنوع االجتامعي وكذا من الزائرين سواء يف برامج املاجستري
او الدكتوراه ،باإلضافة اىل استقبال عدد من طلبة الجامعات
اليمنية املهتمني بالجوانب البحثية  ،سواء عرب الشبكة العنكبوتية
التابعة للمركز او عرب التصفح املكتبي داخل املكتبة .
وترتبط مهام العاملني باملكتبة انطالقا من خطة العمل

السنوية التي متثلت يف تقديم الخدمات املعلوماتية من املراجع
والكتب عن طريق نظام املكتبة اآليل  OPACوكذا تنفيذ
دورات تدريبية عن كيفية البحث عن مصادر املعلومات يف
املكتبة ومواقع االنرتنت.
جدير ذكره أن إدارة مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي
تعمل عىل اعداد الخطط السنوية وتلتزم بها العاملون جميع
وحدات املركز ،وهذا ما جعل مركز النوع االجتامعي رائدا عىل
املستوى األكادميي الداخيل والخارجي ¿.

 225متدربا على نظام ( ) LIBSYSبمكتبة المركز
متابعة /
حفيظة الهيلمة  -ميرفت
الذرحاني

استقبلت مكتبة املركز خالل شهر أغسطس الفائت عدد (  )257زائرا بحثيا
من طلبة جامعة صنعاء وبقية الجامعات واملهتمني بالجوانب البحثية يف مرحلة
البكالوريوس والدراسات العليا  ،حيث تردد خالل الشهر الفائت عىل اصدارات
املكتبة املتنوعة هؤالء الطالب باإلضافة اىل اطالعهم عرب الشبكة العنكبوتية
التي توفر للباحثني حرية التصفح يف البحث العلمي  ،ومن خالل االطالع عىل
قوائم الزائرين للمكتبة ملسنا ان اغلب التخصصات العلمية سواء يف العلوم
االنسانية او التطبيقية كانت ضمن قامئة الزائرين .

• أقامت مكتبـــة مركز ابحاث
ودراسات النوع االجتامعي والتنمية
دورة تدريبية لعــدد ( )200طالب
وطالبة من قســم املكتبــات بكلية
اآلداب جامعــــة صـــنعاء .الدورة
تضمــنت إدخال بيـــانات املراجـع
وإدارة نظام املكتبة اآليل .LIBSYS
كام نفـذت دورة تدريبية أخرى
خصصت ملوظفــي املكتبـة املركزية
يف إطار االنشطة والفعاليات التي

+967 1 535623
+967 771606492

ينظمهــا املركـــز وضمــن األجــندة
السنوية التي نفذت للعام 2017م،
ركزت عىل كيفية إدارة نظام املكتبة
اآليل ( )LIBSYSواستفاد منها عدد

(  25مـتدربا) وقــام بتنفــيذ هــذه
الدورة فريق موظفي املكتبة املكون
من يحي القشوي ،حفيظة الهيلمة،
مرفت الذرحاين¿.
تصميم وإخراج
رامي الغنامي
777563228
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نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا في ضيافة (النوع االجتماعي):

أولوياتنا :استمرارية البرامج األكاديمية
الموجودة وفتح برامج جديدة تخدم سوق العمل
• تعمل نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ،بجامعة صنعاء ،عىل دعم إثراء املعرفة اإلنسانية،
بكافة فروعها عن طريق الدراسات املتخصصة ،والبحث الجاد ،للوصول إىل إضافات علمية،
وتطبيقية مبتكرة ،والكشف عن حقائق جديدة .من خالل املوافقة عىل فتح برامج أكادميية
جديدة ،تواكب سوق العمل يف مختلف املجاالت ،السيام بعد التطور الذي شهدته البنية التحتية،
والتوسع يف كليات الجامعة ،ومراكزها البحثية ،مام يسهم يف إعداد الكفايات العلمية ،واملهنية
املتخصصة ،وتأهيلهم تأهيالً عالياً يف مجاالت املعرفة املختلفة ،واإلرساع يف تطوير البحث العلمي،
وتوجيهه ملعالجة قضايا املجتمع اليمني.
ويظل العائق املايل حجر عرثة ،لدى قيادة الدراسات العليا ،بجامعة صنعاء يف دعم الباحثني والباحثات،
والتي تسعى اىل تحسني مستوى برامج املرحلة الجامعية ،لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
وإميانا منا بأهمية إلقاء الضوء عىل أبرز القضايا االكادميية داخل الجامعة( ،نرشة النوع االجتامعي)
أجرت هذا الحوار األكادميي ،مع األخ االستاذ الدكتور مجدي محمد
عقالن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي..
نتابع تفاصيل الحوار:

اإلعداد الجيد ،والشامل لتطوير اإلدارات
املختلفة للجامعة.

• ما هي التحــديات الرئيسية التي
تواجهها الدراســـات العلـيا بجامعة
صنعاء؟

حاوره :رئيس التحرير

• شحة وندرة اإلمكانيات
المادية من أسباب التحديات
الرئيسة للدراسات العليا
• يف البداية نعرف جمهور القراء
من هوالدكتور مجدي عقالن ؟

املناصب القيادية التي توليتم فيها
هرم رئاسة الجامعة ،حرصكم عىل
دميومة التجديد يف العمل األكادميي
مبا يخدم العمل التنموي يف املجتمع،
ماذا عن فتح مساقات جديدة يف
برامــج الدراســات العليــا باملــراكز
البحثية والكلــيات مبا يتواكب مع
متطلبات السوق؟

•• رجل أكادميي بسيط ،ابتعثت من
جامعة صنعاء ،إىل جامعة عني شمس
بجمهورية مرص العربية ،وحصلت
عىل املاجستري والدكتوراه ،يف القانون
الجنايئ .وعند عوديت إىل جامعة صنعاء
تدرجت يف عدة مناصب ،بداية من
مرشد أكادميي بكلية الرشيعة والقانون •• بالنسبة للمساقات الجديدة
– جامعة صنعاء ،ثم رئيسا لقسم يف برامج الدراسات العليا والبحث
القانون الجنايئ ،ثم عميدا للكلية ،العلمي تهدف ســياسة الدراســات
ثم مساعدا لنـائب رئيس الجامعة العليا إىل تشجيع كليات الجامعة
لشؤون الطالب ،ثم املستشار القانوين واملراكز البحــثية يف وضــع برامج
للجامعــة ،ونائب رئيس الجـامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي ،منذ
خمس سنوات.

• يف ظل األوضاع الراهنة التي متر
بها اليمن ،ما هي أولويات الدراسات
العليا يف الجامعة؟

•• بالنسبة لألولويات يف الدراسات
العليا استمرار فتح الربامج املوجودة .
فتح برامــج ماجســتري ودكتــوراه،
بالتنسيق مع الكليات واملراكز .
الحد من االبتعاث لطالبنا يف الخارج،
لعدم توفر امليزانية التي تغطي مصاريف
الدراسة بالخارج.

• ملسنــا منــكم طيــلة توليــكم

وضع خطط
اسـتراتيجــية
لتطوير المناهج
بالجـامعة

• تابعنا يف ورشة العمل ،التي
نفذتها الجامعة ،خالل الشهر الفائت،
ظهور مرشوع الخطة االسرتاتيجية
لجامعة صنعاء ،فلامذا غابت طيلة
السنوات الفائتة وظهرت اليوم؟

•• التحــديات التي تواجها نيابة
الدراسات العليا فهي عديدة ومتنوعة
أبرزها ما ييل:
 شحة اإلمكانيات املادية ادت اىلعدم تسليم مستحــقات أعضاء هيئة
التدريس ،ســواء مستحقــات اإلرشاف
عىل الرسائل العلميةـ أو مستحقات
لجان املناقشة؛ حيــث كــانت هناك
ميزانية مخصصة للدراسات العليا ضمن
موازنة الجامعة يف حدود  75مليون
ريال سنويا ،ملواجهة تلك املستحقات
للدارسات العليا ،ولكن لألسف مل تسلم
تلك املخصصات للدراسات العليا منذ
سنوات ،رغم محاولتنا املستمرة مع
رئاسة الجامعة ؛ لرصف تلك املخصصات
من وزارة املالية ،ولكن لألسف دون
جدوى حتى األن .
 كذلك عدم وجود مبنى مستقل،لنيابة الدراسات العليا.
 عدم وجود أجهزة كمبيوتر بالقدرالكايف؛ لتسيري األعامل االدارية لنيابة
الدراسات العليا ،وعدم وجود مكاتب
كافية ،وعدم وجود آلية للتواصل مع
طالبنا ،وامللحقيات الثقافية بالخارج .

• ماهي الفرص املتاحة للنهوض
•• بالنسبة لتأخر خطة مرشوع بالعمل األكادميي بجامعة صنعاء من
اسرتاتيجية جامعة صنعاء فأحب أن وجهة نظرك؟

أوضح أن تلك الخطة مل تتأخر فقد تم
اإلعداد لها منذ اكرث من أربع سنوات،
تهدف إىل تلبية متطلبــات السوق وطلب من الكليات ،واإلدارات املختلفة،
واملجتمع يف مختـــلف املجــاالت واملراكز وضع خطة مفصلة ،ودقيقة،
وكذلك العمل عىل تحديث الربامج وتصور حول وضع االسرتاتيجية الخاصة
األكادميية وتطويرها.
لها ،أما سبب التأخري فهو الحرص عىل

•• بالنسبة للفرص املتاحة للنهوض
بالعمل األكادميي ،فأرى ان عىل رأسها
االهتامم بالبحث العلمي ،ووضع
الخطط االسرتاتيجية لتطوير املناهج ،مبا
يخدم ويلبي متطلبات املجتمع ،وكذلك
تفعيل دور االقسام العلمية يف الكليات
واملراكز البحثية ،وكذلك اقامة الورش
والندوات والدورات التأهيلية ،سواء
للموظفني أو ألعضاء هيئة التدريس،
لالرتقاء مبستواهم الفكري ،والعلمي،
واإلداري ،وكذلك إنشاء موقع للدراسات
العليا عىل الشبكة العنكبوتية ،لتقديم
البيانات واملعلــومات ليستــفيد منــها
الطالب واعضاء هيئة التدريس.
•• ويف األخري أتقدم بخالص شكري
لرئاسة تحرير نرشة النوع االجتامعي
والتنمية ممثلة باألخ الزميل العزيز
د .صالح حميد ،وأمتنى لقيادة املركز
مزيدا من التفوق يف العمل األكادميي،
آمال أن أكون قد وفقت يف اإلجابة عىل
تساؤالتكم¿.
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النوع االجتماعي تستطلع آراء األكاديميات اليمنيات ..نحو انعكاس الحرب على حياتهن

الحرب غيرت األدوار االجتماعية بين الرجل
والمرأة اليمنية ومارست أدوارا جديدة في حياتها

المرأة اليمنية تحملت معاناة الحرب
تقول الدكتوره آمال املجاهد االستاذ
املشارك يف العلوم اإلدارية بجامعة ذمار
ومديرة مركز االستشارات االقتصادية
والتدريب اإلداري بالجامعة بان املرأة
اليمنية تعيش حياة تخلو من كل مقومات
العيش الحضارية نتيجة العدوان الغاشم
عىل بالدنا ،فهذه الحرب جعلت املرأة
اليمنية نازحة وأرملة ومعيلة ألرسة حيث
أصبحت تعمل كل يشء ،إال انها أثبتت
أنها تتحمل معاناة الحرب ولن تهزمها
الرصاعات والنزاعات وتحركت يف ساحات
العمل ليكون لها دور يف مواجهة العدوان.
لكل حالة إنسانية حكاية وجع
قد تصل للموت مع العدوان
ويف السياق ذاته ترى الدكتورة ابتسام
املتوكل االستاذ املساعد بقسم اللغة
العربية بكلية اآلداب بجامعة صنعاء
بأن معاناة املرأة يف ظل العدوان معاناة
متشعبة األوجه ومتعددة املستويات
فمن املعروف أن النساء هن األكرث ترضرا
من أي حرب أو نزاع فام بالنا بعدوان
السعودية ومن تحالف معها للقضاء عىل
الحياة يف اليمن مام يعني أن كل رضر
أو قتل أو تخريب ميس املرأة مبارشة أو
بشكل غري مبارش ،فقد استهدفت األرس
باإلبادة الجامعية وقتل جراء ذلك عدد
كبري من النساء ،كام أن مأساة النزوح قد
طالت املرأة وأرستها وأثقلت عليها أما أو
زوجة أو ابنة كام أن الحصار قد زاد من
معاناة النساء اللوايت يعلن أرسا مبفردهن
هذا قليل من كثري مام خلفه العدوان ولكل
حالة إنسانية حكاية وجع قد تصل للموت
مع العدوان.
الحرب خلقت التحدي لدى
المرأة اليمنية.
وتشاطرها الرأي األخت الدكتورة برشى
الصديق االستاذ املساعد يف ادارة األعامل،
حيث ترى بأن هناك معاناة حقيقية
وهناك مواهب تفجرت ،وتقدم يف تعليم
املرأة يف شتى املجاﻻت...أضف إىل ذلك
إطالق حرية للمرأة مل تكن لتحصل اليها
لوال ظروف الحرب ..لذا فالتحديات
واسعة أكرث من املعاناة التي تعترب جزء من
التحديات سواء كانت املعاناة أو الصمود
كلها تندرج تحت التحديات ..ملست من
طالبات الجامعات اإلرصار عىل الحضور
للتعليم رغم رضب الطريان املستمر  ..هذا
حفزنا نحن األكادمييني أن نعطي ونتحدى
الحرب التي أراد صانعوها أن يعيقوا
تعلم املرأة اليمنية وتقدمها ،فقد خلقت
التحدي من رحم املعاناة.
المرأة اليمنية ال تعرف اليأس
فيام نجد الدكتورة إلهام محمد الرضا
األستاذ املساعد بجامعة صنعاء تنقل هذه
املعاناة بقولها :املرأة هي من نسيج هذا
املجتمع الذي عاىن ومازال يعاين واملرأة
بالكاد بدأت تأخذ مكانها يف مجتمعنا
اليمني وهناك من يظن بأن العدوان عىل

• منذ بدء العدوان السعودي عىل اليمن يف العام 2015م  ،بدأت فصول املعاناة تتنوع ،لدى
النساء اليمنيات هنا وهناك ،وأصبحت املرأة قتيلة ،وجريحة ،ومكلومة عىل فقدان زوج أو ابن،
أو قريب ،ليس هذا فحسب بل صارت نازحة ،أو حبيسة يف املنزل ،بعد أن أصبح الخروج منه صعبا
للغاية ..ومل تفرق الحرب بني اكادميية او ربة بيت او طالبة علم ،فالحرب وانعكاسها عىل واقع
املرأة اليمنية اتخذ منحدرا مأساويا يف حياة املرأة اليمنية اليوم.
ومن هنا ومن منطلق اخذ رأي األكادمييات اليمنيات يف هذا الشأن كان ( لنرشة النوع االجتامعي)
هذه املساهمة واىل حصيلة االستطالع:
النوع االجتماعي -صنعاء /حنان غمضان  -أميرة الشامي

اليمن ثبطها لكن املرأة اليمنية ال تعرف
الياس رغم ما تتعرض له املرأة من ضغوط
نفسية ابتداء من ارتكاب الجرائم باألبرياء
حتى انعدام مقومات الحياة بالتدريج ،إال
أنها بذلت كل غال ونفيس من أجل أرستها
ومجتمعها فكم من نساء بدأن بأعامل
يدوية ملساعدة أرسهن للعيش ،وهناك من
رفعن راية إيقاف الحرب .واملرأة مثابرة
يف ميادين العمل سواء كانت عاملة أو
مدرسة أو غري ذلك ويف ظل تأخر الرواتب
تقوم بواجبها عىل أكمل وجه.
المرأة اليمنية مثال للصمود والثبات
وتؤكد الدكتورة دنيا احمد االستاذ
املساعد يف ادارة االعامل أن املرأة اليمنية
كانت وال زالت مثاال للصمود والثبات أمام

أصعب الظروف وأكرب التحديات عىل مر
العصور .لعل هذه الفرتة العصيبة التي
متر بها بالدنا أكرب مثال ودليل عىل صمود
املرأة اليمنية وبالرغم من صعوبة األوضاع
املعيشية واالقتصادية التي متر هذه الفرتة
وبالرغم من املعاناة التي تعيشها املرأة إال
انها الزالت تحاول جاهدة القيام بدورها
عىل أكمل وجه سواء داخل املنزل أو
خارجه .لقد تعرضت العديد من النساء
لظروف صعبة جداً وهناك من فقدت
عائل األرسة وهناك من تعاين من الظروف
االقتصادية الصعبة التي أجربت رب األرسة
عىل فقدان العمل مام جعل للمرأة دورا
فاعال يف محاولة مساعدة نفسها اوالً
ومساعدة أرستها ثانياً ،وال تقترص معاناة
املرأة فقط عىل الجانب االقتصادي او

االجتامعي بل ايضاً األمني لذلك فإن
معاناة املرأة اليمنية يف ظل هذه األوضاع
والظروف تعترب من أكرث التحديات التي
تواجهها.
المرأة قبلت بالعمل الزهيد
ألجل ان تعيش
فيام نجد رأي الدكتورة نجوى أحمد
نعامن -أستاذة االحصاء التطبيقي املساعد
 بجامعة صنعاء بقولها :املرأة اليمنيةيف ظل العدوان تهم أطفالها كثريا مام
جعل بعض النساء تعمل يف البيوت ،أيضا
العمل مببالغ بسيطة للعيش فقط هي
وارستها ،النساء يقبلن أي عمل رشيف
تقدر تعيش منه بعكس بعض الرجال
الذين يرفضون العمل ،مثال توقفت بعض

املشاريع الخاصة بالنساء ومل يعد العمل
الخاص باملشاريع بنفس الفرتة السابقة
حيث قلت املبيعات واألرباح ولكن املرأة
مازالت مستمرة فيه حتى ولو بالشكل
القليل ،و نزوحها ملناطق أخرى أثر عىل
عملها واضطرت إلغالقه وأثر عليها نفسيا
وارسيا واقتصاديا ،توقف املرتب للمرأة
العاملة وخصوصا عندما تكون هي ربة
البيت بدأت بعض النساء بعمل مشاريع
من البيت مثل الحياكة والتطريز والبخور
والعطور وكذلك الحلويات واألكل وبيع
املالبس وذلك لتغطية مصاريفها وأرستها
ومساعدة الرجل بعد انقطاع الراتب كام
بدأت النساء يف فتح بعض املؤسسات
الخريية والبحث عن دعم وذلك ملساعدة
الناس ومساعدة نفسها وارستها.

المرأة اليمنية مارست أدوارا
جديدة في حياتها
وتستمر األكادمييات يف رسد معاناة
املرأة اليمنية يف ظل الحرب ،حيث تشري
الدكتورة زمزم صالح سعد أحمد الخوالين
االستاذ املساعد يف اإلدارة والتخطيط
الرتبوي ورئيسة مؤسسة زمزم للبحث
العلمي وريادة األعامل بقولها :إن
معاناة املرأة يف الحرب والسلم والعدوان
ال تنتهي يف اليمن .دورها تضاعف مع
الحرب وخاصة يف املدينة حيث تضاعفت
مسئولية البيت :مع انقطاع املاء والغاز..
وأغلب األساسيات جعل املرأة تخرج
تبحث عن هذه األساسيات التي كانت
من أدوار الرجال قبل الحرب منها توفري
األشياء االقتصادية األساسية ويف اآلونة
االخرية انترشت حاالت انتحار ألمهات مع
اطفالهن نتيجة للمشاكل االقتصادية.
في النهاية نقول  :الواقع
المؤلم  ...سينتهي.
قبل أيام قالت منظمتا اليونيسف
والصحة العاملية ،إن  65يف املئة من
الحوامل يف اليمن ،ال يحصلن عىل الخدمات
الخاصة بالرعاية الصحية .وتشهد نسبة
الوفيات يف صفوف الحوامل ارتفاعا
ملحوظا ،خصوصا يف املناطق الريفية حيث
يعيش أكرث من  75يف املئة من سكان اليمن
املقدر عددهم بـ 26مليون نسمة .وآالم
كثرية تعانيها املرأة يف اليمن بني التهجري
والنزوح وتحمل أعباء كثرية نتيجة الحرب
التي شنها التحالف عىل اليمن.
وخالصة استطالعنا هذا نؤكد بان هذه
الحرب صنعت من املرأة أرملة واطفال
يتامى ،وهدفا سهال لالبتزاز ، ،وزادت هذه
املامرسات من معاناة املرأة ،والضغط عليها
نفسياً وجسديا ،فتحولت كثري إىل مرشدات
مع أطفالهن ،أخريات تقطعت بهن السبل،
فلم يستطعن الوصول إىل أرسهن وأبنائهن،
بسبب قطع الطرقات واالختطافات ،ناهيك
عن قتلهن يف منازلهن.

فاملرأة اليمنية ،ذاقت الويل واألمرين يف
هذه الحرب ،وأصبح من الواجب أن يكون
من أهم أولويات الدولة ،هو االهتامم
بهذه الرشيحة املطحونة¿..
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لقــــاءات

طالب الدراسات العليا في لقاء بالنوع االجتماعي

برنامج التنمية زودنا بالمهارات النوعية والمعرفة
الالزمة في مجال التنمية والنوع االجتماعي
•

دراسات التنمية التي يوفرها مركز ابحاث ودراسات النوع االجتامعي
والتنمية بجامعة صنعاء تأيت من املنظور الدويل للتنمية الذي تتطلبه
املؤسسات من خالل تأهيل كوادرها ومساعدتهم يف ضبط مسارات حياتهم
املهنية ،والنهوض يف تشكيل املجتمع عىل حد سواء محليا ودوليا ،وقضية
التنمية الدولية من أهم القضايا التي تواجه اليمن والعامل وهي املرتكز
األسايس الذي تقوم عليه الدولة الحديثة .كام أن استمرار العوملة وتطور
نظريات التنمية ومامرستها ،أدى إىل انتشار هذه التوجهات العاملية.
ولخلق جيل جديد قادر عىل املساهمة يف إيجاد تطور علمي للمؤسسات
ورش عمل ..ومجال معرفة جديد
البداية مع طالبة املاجستري يف التنمية
الدولية  /عايدة بازرعة التي ترى أن
انعكاس الفائدة متثل:
عىل املستوى األكادميي :قدم الربنامج
قدرا هائال من املعلومات واملعرفة حول
مواضيع التنمية الدولية بدءا من مفاهيم
الناتج اإلجاميل املحيل وانتهاء مبفاهيم
بناء السالم .هذا مهم ألنه يعطي الطالب
الفرصة للحصول عىل املعرفة العامة
حول هذه املواضيع ،وبعد ذلك مواصلة
التخصص واالطالع بحسب تطلعات
الطالب .تقول عائدة " :يتيح لنا الربنامج
الفرصة للدراسة بأسلوب أكادميي مختلف
غري متوفر يف الجامعات اليمنية".
عىل املستوى العميل :قدم الربنامج
الفرصة لدراسة مفاهيم التنمية الدولية
وتعزيز التفكري الناقد الذي جعلنا عىل
استعداد أفضل لالنضامم إىل العمل يف
املنظامت الدولية ،ومع ذلك فإن الدراسة
هي مجهود مستمر ال نهاية له تدفع
بالطالب إىل طلب العلم واملعرفة.
أما عىل املستوى الشخيص :فإن الربنامج
فتح العديد من القنوات للطالب للمشاركة
يف ورش عمل مختلفة وفرص السفر
واملشاركة يف فعاليات يف الخارج واملجال
الختبار معرفتهم.
أداء جيد  ..ومواضيع جديدة
في حياتنا األكاديمية
فيام زميلتها وائلة حمران ترى :عىل

محمد مارش:
أبحاث أكاديمية
تشاركية متميزة

املستوى العميل "لقد استفدت كثريا بعد
ان دخلت عىل مواضيع جديدة مل أكن
عىل علم بها " وهي مختلفة عن تخصصها
الرئييس (الطب املخربي) لكن دراستها لهذا
التخصص أعطتها فرصة للعمل يف املجتمع
املدين من خالل تطبيق املفاهيم التي
تعلمتها يف املركز.
وتضيف :بانه عىل مستوى املعرفة
واملهارات استفادت يف تحسني مهاراتها
البحثية يف البحوث االجتامعية التي مل تكن
عىل دراية بها من قبل .ومع ذلك ،فام زلت
بحاجة إىل العمل بجد أكرب يف هذا الجانب
ومحاولة أن تكون أكرث احرتافا و ال يزال
هناك الكثري من األشياء حتى اآلن للتعلم.
البحث مثل أي علم آخر يتغري ويتطور
كل دقيقة ،وعلينا أن نواكب هذا التحسن
وتحديث أنفسنا يف كل وقت.

نظريات مختلفة للتنمية
..وبحث أكاديمي جديد
وتدىل الطالبة سمرية حنظل برأيها:
من الناحية األكادميية اكتسبنا معارف
ومعلومات عن النظريات املختلفة للتنمية
و توسعت مداركنا بشأن الكتابة و البحث
األكادميي .حتى نكون أشخاص ذوي فكر
سليم بعيدا عن التحيز و املغاالة يف اآلراء.
فالبحث األكادميي علمنا كيف نبحث
عن املعلومة يف أكرث من مصدر وكيف
نتبنى الفكر الوسطي أو األنسب .كوننا
بدأنا دراستنا يف بلد ال زال يف طور النمو
االقتصادي و انتهت دراستنا و نحن يف بلد
منهار سياسيا ،فكان الفضل لدراستنا أننا
بدأنا نفهم واقعنا الذي نريد أن نحسنه
من أجل مين متطور و مزدهر.
أما من الناحية العملية تقول سمرية:
"أعتقد أن منظوري للعمل قد تغري خاصة
بعد ما اكتسبت املعلومات واملهارات الالزمة
يف مجال التنمية و النوع االجتامعي ..إن
بلدنا فعليا محتاج لهكذا برامج ،وحتى
ننهض ببلدنا الغايل البد لنا من توظيف

اليمنية واللحاق بالتحديات العاملية ،فإن الربنامج الذي أسس لهذا الشأن
يلتمسه الطالب الدراسون من خالل ربطه بالقضايا العاملية امللحة وما يتم
تزويدهم باملعرفة النظرية ومهارات عملية للعمل عىل حل مشاكل الغد.
(النوع االجتامعي) أجرت هذه اللقاءات مع عدد من طلبة الدراسات العليا
باملركز امللتحقني بربنامج التنمية الدولية لتقيس  :كيف ينظرون إىل برنامج
املاجستري يف التنمية الدولية من واقع الجانب األكادميي أوال  ،و التطبيقي
ثانيا ؟ وكانت الحصيلة التالية:

لقاءات  /قسم الدراسات العليا

نهاية كل فصل درايس كان تدريبا تطبيقيا
مفيدا جداً مام أتاح يل بناء قدرايت البحثية
ومتكنت بعدها من اإلعداد واملشاركة يف
عدد من األعامل البحثية .كام أن الربنامج
شجعني كثرياً عىل أن التحق بالعمل مع
املنظامت العاملة يف قضايا التنمية وهو
مجال عمل جديد بالنسبة يل.
بعد التحاقي بربنامج ماجستري التنمية
والنوع االجتامعي تغريت أفكاري وتوجهايت
كثرياً وبالتايل حدثت تغريات عامة يف
شخصيتي .أما من الناحية األكادميية
كل املعلومات واملهارات التي اكتسبناها" .للربنامج فسيظهر أثر ذلك عندما أنهي
ويف النهاية البد من تقديم شكرنا وتقديرنا الرسالة والحصول عىل درجة املاجستري إن
لجهود اإلدارة و الدكاترة األفاضل الذين مل شاء الله.
يتوانوا ومل يبخلوا علينا بأي معلومة وتحدوا
كل الصعوبات إلمتام الربنامج.
تطوير المعرفة والمهارات ..
واتساع آفاق التفكير
مهارات بحثية جديدة ..
المنظمات
وفرص للعمل في
وتتفق وجهة نظر الطالب محمد
وتتفق رؤى الطالبة إجالل شجاع الدين عبدالله مارش مع زمالئه حيث يرى بأن
مع رأي زميلتها حنظل حيث شخصت الدراسة يف املركز مجزية ومفيدة ومفعمة
واقع العمل األكادميي يف برنامج املاجستري باملعلومات .لقد ملس كام كبريا من العلم
للتنمية الدولية بقولها :بالنسبة يل لقد مثل واملعرفة خالل دراسته يف الفصل الدرايس
تحسن يف التحصيل
برنامج التنمية الدولية والنوع االجتامعي األول الذى أدى اىل ُ
تجربة حقيقية ،فقبل التحاقي بالربنامج مل العلمي واصبح ذلك سببا ودافعا حيويا
يكن لدي معرفة أو خربات سابقة يف قضايا لالستمرار يف الربنامج خصوصا يف مجال
التنمية الدولية والنوع االجتامعي أو حتى التنمية الدولية واملجاالت ذات العالقة بها
ما تعنيه هذه املفاهيم .الربنامج جعلني سواء كانت يف االقتصاد والعلوم االجتامعية
أركز يف مسألة التمييز القائم عىل أساس والدراسات الثقافية أو حول املتغريات
النوع االجتامعي والنظرة األبوية للنساء يف السياسية واالقتصادية والتقنية الجديدة
املجتمع اليمني كام تعلمت كذلك كيف التي تحدث عىل املستويني املحيل والدويل.
ميكن للنساء رفع اصواتهن للحصول عىل لقد أدت الدراسة األكادميية يف املركز اىل
حقوقهن .عمل البحوثات التشاركية يف تطوير املعرفة واملهارات واتساع آفاق
التفكري حول العديد من القضايا التي
تجري محليا ودوليا وغ ّ ََيت من طريقة
رؤيتي لألحداث التي تجري من حويل
وكذلك طريقة التحليل لها.
مع أين مل أحظ بالفرصة لتطبيق املعرفة
التي اكتسبتها من املركز يف حيايت العملية
وعىل اإلجراءات املتعلقة بعميل إال إين
أشعر بأين سأكون أكرث تأهيالً و قدرة عىل
مواجهة التحديات الجديدة يف املهام التي
س ُتوكَل إ ّيل مستقبالً وبكفاءة أكرب.
أخريًا ،أي برنامج أو مرشوع هو دوما
عمل دؤوب قيد التنفيذ للوصول به
اىل الكامل الذي يجب ان يتم تعزيز ِه
وائلةحمران:
وتطوير ِه واالستمرار بدع ِم ِه حتى يصبح
البرنامج يقدم تجارب خاليا من العيوب ومكتمل األركان .امتنى
لكم وافر الحظ يف مساعيكم من اجل
َج ْعل برنامج املاجستري هذا من افضل و
حقيقية في التنمية
أم ّتع الربامج¿.

سميرة حنظـل:
اكتساب المعرفة
والمهارات المفقودة

عائدة بازرعة:
مواضيع جديدة في
التنمية الدولية

إجـالل شجــاع:
التدريبات التطبيقية
تنمي القدرات البحثية
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وهجــة نظـر

تحالف نساء من أجل
السالم في اليمن
• منذ خروجي يف حركة إنقاذ ديسمرب  2013وصدور قرار
رئايس بتوقيفي عن العمل كوكيل لقطاع املرأة يف وزارة
الشباب والرياضة انقطع عميل مع القطاع النسايئ وبدأ عميل
مع الشباب فقط عرب حركتي الرائدة حركة إنقاذ السياسية
الشبابية الشعبية شباب  14يناير وكانت تجربة أكرث من
رائعة مع شباب أكرث من رائعني..
لكن هذه التجربة عزلتني متاماً عن العمل مع القطاع النسايئ
لدرجة أنني ألربع سنوات ماضية مل أحرض أي فعالية أو حتى
أي مناسبة نسائية اجتامعية غري حضوري ألداء واجبات
العزاء أما مناسبات األفراح أو ما نسميه (تفاريط نسائية)
فقد اعتزلتها متاماً منذ العام  2014حتى للمقربات يل....
ولكن منذ أن نفذت دورة الرماية للفتيات قبل شهرين التي
استهدفت فيها الفتيات بشكل عشوايئ...من خالل توجيه
دعوة لهن عرب صفحتي يف الفيسبوك ولقيت تجاوبا كبريا
من النساء لتصل عدد
املشاركات يف الدورة ملائة
فتاة مشاركة ..
وجدت أن العمل مع
املرأة مهم جداً بالنسبة يل
إضافة لعميل مع الشباب
ووجدت أين قد أستطيع
معهن أن نصنع الكثري
لوطننا وشعبنا..
األفكار املوجودة لدى
نورا الجروي *
هؤالء الفتيات تجد ُد
ُ
وتبعث األمل بأن
النشاط
الحياة مستمرة والوطن ال زال بخري والقادم أفضل بإذن
الله...
تعرفت خالل الدورة عىل فتيات أكرث من رائعات أعدن يل
الحامس واألمل ألعيد نشاطي مع القطاع النسايئ وفكرت
أنا وعدد منهن بتشكيل تحالف نسوي يجمعنا ملدى طويل
وكانت الفكرة بإنشاء (تحالف نساء من أجل السالم يف
اليمن) كوكتيل منوع لعدد مائة امرأة مينية من مختلف
مكونات ورشائح املجتمع بال انتقاء وال متييز وال تصنيف...
تحالف نساء من أجل السالم يف اليمن أُخذت فكرته من
تحالفات مامثله موجودة يف عدد من الدول التي تعاين من
الرصاعات والحروب أعجبتني الفكرة يف العراق والصومال
وأفغانستان وسوريا فأردت أن أنفذها يف اليمن..
تحالف نساء من أجل السالم يف اليمن يخطط للمدى البعيد
من خالل تفعيل دور املرأة يف صنع السالم يف مجتمعها عىل
مستوى الحي والعزلة والقرية واملديرية واملدينة واملحافظة..
لتكون املرأة صانعة سالم اجتامعي يف زمن الحرب والعنف
والوجع واملعاناة..
التحالف يسعى لنرش قيم التسامح والحب والخري والسالم
وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش السلمي والعدل واملساواة
ونبذ العنف والتطرف واإلرهاب والتمييز بكافة أشكاله
ويسعى لتنفيذ مشاريع وطنية تخدم املرأة بشكل خاص
واملجتمع بشكل عام.
وال زلت أقول إن املرأة اليمنية مختلفة عن سائر نساء
األرض ولو مل تكن كذلك ملا شهد الله لحكمة ملكة سبأ
اليمنية وهي امللكة الوحيدة العادلة التي ذكرها القرآن
الكريم (قَال َْت إِنَّ الْ ُملُوكَ إِذَا َد َخلُوا َق ْريَ ًة أَف َْسدُ وهَا
َو َج َعلُوا أَ ِع َّز َة أَ ْهلِ َها أَ ِذل ًَّة) ليشهد الله سبحانه وتعاىل عىل
صدق قولها وحكمتها ويقول ( َوكَ َٰذلِكَ يَ ْف َعلُونَ ) صدق الله
العظيم
مل تقل ملكة سبأ أدخلوا امللوك بالدكم بل حذرت من
دخولهم قائل ًة (:إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة أهلها
أذله) ولكنها تعاملت مع القضية بحكمة وحنكة سياسية
فنجت وأنجت بالدها...
املرأة اليمنية سلسلة متواصلة لنسل فريد من نوعه كيف ال
وهي حفيدة امللكتني (بلقيس وأروى)...
ثقوا أنها كام صنعت تاريخا عريقا سجله الله لها يف كتابه
الكريم وسجلته حضارة وتاريخ سبعة آالف عام ستصنع
حارضاً وقادماً سيذهلكم بل يذهل العامل أجمع...
تحية لجميع نساء اليمن الصابرات الصامدات املاجدات
الحرائر أمهات وأخوات وبنات الرجال الرشفاء األحرار..
تحية لجميع الرجال الذين يؤمنون بدور املرأة يف املجتمع
ويساندونها يف شتى مجاالت الحياة¿.
* رئيس اللجنة التحضريية لنساء من أجل السالم يف اليمن

نرشة يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية

انعقاد الورشة التعريفية األولى عن :

االحتياجات التدريبية لمنظمات المجتمع المدني

• عقد مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي
والتنمية ورشته التعريفية األوىل ،التي حملت عنوان
" تحديد االحتياجات التدريبية ملنظامت املجتمع
املدين" ،وذلك يوم الثالثاء املوافق الثامن من
أغسطس 2017م.
وقد تضمن الربنامج العام للورشة كلمة االفتتاح
لألخت الدكتورة بلقيس زبارة مديرة املركز ،التي
رحبت بالحارضين من ممثيل وممثالت منظامت
املجتمع املدين؛ فيام قدمت نبذة تعريفيه عن املركز
وأنشطته ،ومراحل نشأته وتطوره األخت الدكتورة
مريم الجويف نائبة مدير املركز؛ حيث ركزت عىل
برنامج الدبلوم /ماجستري يف التنمية الدولية والنوع
االجتامعي ،باإلضافة إىل أنشطة قسم التدريب
واالستشارات ،وكذا قسم املكتبة.
بعدها استعرض االخ الدكتور عبد الوهاب عبد
القادر برنامج الدورات التدريبية الخاصة باملركز ا
تضمنت ( 23دورة تدريبة متنوعة).
وبعد االسرتاحة القصرية ،استــؤنفت أعمـــال
الورشة من خــالل عرض تحـــديد االحتياجات

التدريبية ملنظامت املجتمع املدين ،الذي قدمه
األخ الدكتور صالح حميد ،وتطرق فيه إىل أهم
االحتياجات التدريبية التي تتطلبها منظامت
املجتمع املدين ،كام ركز خالله عىل أهم جوانب
القوة لدى مركز النوع االجتامعي والتنمية ،الذي
جعله متميزا عن غريه من املراكز البحثية بجامعة
صنعاء ،ويف الجمهورية اليمنية ،كام تم عرض
استامرة استبيان عىل املشاركني صممت خصيصا
ألخذ آرائهم عن الورشة أوال وعن احتياجاتهم

التدريبية ثانيا ،ومن خالل نتائج تحليلها ستصل
قيادة املركز إىل إعطاء حلول علمية ملعالجة
االحتياجات ،ملنظامت املجتمع املدين ،والعمل
عىل تنفيذها يف خطة وبرامج املركز القادمة ،ومبا
يخدم الرشاكة املجتمعية.
هذا وقد دعي لهذه الورشة عدد من ممثيل
منظامت املجتمع املدين ،باإلضافة إىل عدد من
اإلعالميني التابعني للمنظامت ،وعدد من األكادمييني
بجامعة صنعاء¿.

مجلس حقوق االنسان بجنيف

المرأة اليمنية تعيش وضعا كارثيا هو االسوأ على مر التاريخ

مرصد /النوع االجتماعي/خاص

• نظـم التحــالف اليمني لرصــد
انتهاكات حقـوق االنسان ندوة حول وضع
النساء يف اليمن أثناء النزاعات املسلحة
مطلع يونيو الفائت للعام 2017م يف مقر
مجلس حقوق اإلنسان بجنيف.
وتنـاول األمني العــام للمنــتدى
االجتامعي الدميقــراطي مدير برنامج
اليمن يف املنظمة العربية لحقوق
االنسان /نبيل عبد الحفيظ ،انعكاسات
الصـــراع يف اليمـــن عىل الحقـــوق
االقتصادية واالجتامعية ،مشريا إىل
"أن العدد التقريبي للنازحني داخليا
بسبب الحــرب بلغ  3مليون نسمة،
فيام وصــل عدد املهاجـــرين خارج
اليمن بسبب الحرب  120الف نسمة.
ووصل مســتوى الفقـر يف اليمن إىل
أكرث من  81%من عدد السكان وهو

ما يعني أن قرابة  21.5مليون نسمة
أصبحوا تحت خط الفقر".
واوضــح التقـــرير أن التقديرات
األخرية تشري إىل دخول ما يزيد عن
14مليــون نسمة يف مرحــلة انعدام
األمن الغذايئ.

وأشار التقرير إىل ارتفاع حاالت
العنف االجتامعي التي بلغت نسبة
 70%يف ظل فجوة كبرية يف متويل
برامج حامية النساء ،بل تضاعفت
معاناتهن وغدا مصريهن مبهام وسط
تجاهــل واضــح من جميــع القــوى

املحيطة بهن ،وأغرقتهــن يف دوامة
من العــنف كونهن ضحـيتها األوىل،
وباتت الحرب تهدد حقهن يف الحياة،
وتعرضهن للترشيد والتهجري.
وهذا أدى إىل زيادة معاناة النساء
يف ظل انقطاع الخدمات العامة ،مام
يدعوهن للقيام مبهامت شاقة.
يف ظل اختفاء دور منظامت املجتمع
املدين املتخصصة يف قضايا املرأة.
وغيــاب الربامج الحكـــومية لدعم
األرامل وأطفالهن ،وانعدام مقومات
الحياة الطبيعية واالضطرار إىل التنقل
والنزوح.
ملزيد من االطالع ميكنكم زيارة
الرابط التايل
http://www.ycmhrv.org/
/News/Read

البقايا  ..البقايا  ..البقايا  ..البقايا ..
مشاركةأكاديمية

هذا وقد دعي للورشة عدد من قيادات وزارة التعليم العايل والجامعة
وقطاعات الدولة املعنية بفعاليات هذه الورشة ونتائجها .وقد مثل
وانعكاساتها اللوجستية السلبية يف التعامالت وتسهيالت إجراءات مركز النوع االجتامعي يف هذه الورشة كل من الدكتور صالح حميد
الدخول إىل األرايض األملانية .
أستاذ االتصال الجامهريي والدكتورة مريم الجويف أستاذة القانون
واستمرت
املركز
واساتذة
لطالب
التوايل
عىل
وتعد هذه املشاركة الثانية
ونائبة مديرة املركز.
اسبوع كامال نتيجة للفائدة األكادميية التي انعكست عىل طالب املركز
وكذا الطالب املشاركني من جامعة بون األملانية .

إدارة الجودة بالمركز تواكب

جامعةصنعاءتحتضن

حيث تناولت املجموعة األوىل مناقشة الرؤيا والرسالة التي أعدت من
الفريق االستشاري والعمل عىل الحذف أو االضافة  ،فيام املجموعة الثانية
تناولت البيئة الخارجية أما املجموعة الثالثة فقد تناولت البيئة الداخلية
والقدرة املؤسسية فيام تناولت املجموعة الرابعة واألخرية البيئة الداخلية
من حيث التعليم والتعلم .
بعد ذلك تم عرض نتائج املجموعات األربع والتعليق عليها والخروج
بالتوصيات.

الجديد يف مجال التوصيف للربامج األكادميية وترسيخ هذا املبدأ لدى
منتسبي املركز وكذا أعضاء هيئة التدريس لربنامجي الدبلوم واملاجستري
من خالل االرتباط املبارش بوحدة الجودة لتزويدهم باملعارف الجديدة
يف هذا الشأن.
جدير ذكره أن ادارة الجودة صدر قرار انشائها يف العام 2014م  ،أسوة
باالدارات التي تم انشاؤها يف الكليات واملراكز البحثية يف الجامعة التي
يرشف عىل أدائها مركز التطوير االكادميي وضامن الجودة بجامعة صنعاء
و يساهم يف تحديث الدورات التدريبية ودميومتها ألعضاء هيئة التدريس
بالكليات واملراكز البحثية¿.

العـدد ( 2018 )6م

نرشة يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية

بمشاركة مركز النوع االجتماعي

انفــــذة قانونيــة

ورشة تعريفية لدعم قدرات المراكز األكاديمية

• عقد مكون بناء السالم لدى ()giz
ورشة تعريفية خالل شهر مايو للعام
2017م وذلك ملناقشة دعم عشــر
دراسات يف هذا املجال وحرضها عدد
من األكادمييني من جامعة صنعاء وبقية
الجامعات اليمنية وممثلني/ات عن
املراكز البحثية  ،وكذا منظامت املجتمع
املدين.
وكانت قد نوقشت يف تلك الورشة
القضايا األساسية للدراسات البحثية التي
حددت محاورها من قبل مكون بناء
السالم لدى ( )gizباإلضافة إىل مناقشة
منهجيات الدراسات وتحديد أي من
الدراسات العرش تحتاج إىل الدراسات
امليدانية وقد ناقش الحارضون محاور
الدراسات البحثية العرشة التالية:
 - 1جذور النزاع ومتطلبات بناء السالم
 - 2الدولة االتحادية وصناعة السالم

•

 - 3الحوار الوطني وبناء السالم
 - 4نحو نظام انتخايب نزيه وعادل يحقق
السالم االجتامعي
 - 5أدوار املجتمع املدين يف الحرب
والسالم
 - 6دور اإلعالم يف النزاع ويف بناء السالم
 - 7األحزاب السياسية وبناء السالم

 - 8حقوق اإلنسان ضامن أسايس لسالم
اجتامعي مستدام
 - 9أوضاع حقوق الطفل أثناء الحرب
وخالل مرحلة بناء السالم
 - 10إدماج النوع االجتامعي يف جهود
حل النزاع وبناء الدولة
هذا وقــد حضــرت الورشــة األخــت
الدكتورة بلقيس زبارة ممثلة عن مركز

أبحاث ودراسات النوع االجتامعي ،وكذا
الدكتورة مريم الجويف.
جدير ذكــره أن الورشـة األكادمييــة
الـتي عقـــدها ( )gizصممــت وفق
منهجية تشاركية تم من خاللها عرض
القضايا الرئيسة للدراسات العرش التي
قدمها فــريق "كونسبت لالستشارات
االستثامرية والتدريب"¿.

تفعيل الدورات التدريبية على مدار العام

خاص /النوع االجتماعي
• أقرت إدارة مركز النوع االجتامعي الخطة

التدريبية املقدمة من أعضاء هيئة التدريس باملركز
التي عىل ضوئها سيتم تفعيل الدورات التدريبية

للوزارات واملؤسسات الحكومية وكذا منظامت
املجتمع املدين وطالب وطالبات الجامعات.
حيث يقدم املركز دورات تدريبية نوعية يف مجاالت
التنمية املختلفة  ،السيام وهو ميلك القاعدة األكادميية
التدريبية املتميزة من ذوى االختصاصات املختلفة
التي لها عالقة بالنوع االجتامعي والتنمية الدولية،
وهم باألساس ينتمون إىل الكليات واملراكز العلمية
املختلفة بجامعة صنعاء أو خارجها ،وميارسون العمل
التدريبي منذ سنوات ملختلف رشائح املجتمع.
وتركز وحدة التدريب يف املركز عىل نرش املفاهيم
والثقافات التنموية املختلفة لدى الجهات املعنية
وصانعي القرار ،التي ستنعكس عىل التغيري التنموي
يف تلك الوزارات واملؤسسات بوصف املركز رشيكا
أساسيا يف رفد املجتمع بالكفاءات العلمية¿.

إصدار جديد لمركز الدراسات واإلعالم االقتصادي عن

حضور المرأة في وسائل اإلعالم اليمنية

صدر عن مركز الدراسات واإلعالم االقتصادي باليمن
دراسة تقريرية حديثة بعنوان( :حضور املرأة يف وسائل
اإلعالم اليمنية) للعام  2017وهي دراسة تقييمية لحضور
املرأة يف وسائل اإلعالم يف اليمن (القنوات التلفزيونية)
احتوت الدراسة عىل -:املقدمة -أهداف الدراسة
وأهميتها -منهجية الرصد -الجانب النظري يف الدراسة-
نتائج الرصد حول حضور املرأة يف وسائل اإلعالم اليمنية-
مجاالت اهتامم وسائل اإلعالم -املساحة املخصصة
للمرأة يف التناوالت اإلعالمية  -مدى مشاركة املرأة يف
الربامج التلفزيونية -مشاركة املرأة يف العمل اإلعالمي-
أدوار املرأة يف وسائل اإلعالم -قضايا املساواة بني النساء
والرجال يف اإلعالم -تقييم دور املرأة يف الربنامج أو
الخرب -الصورة النمطية للمرأة يف وسائل اإلعالم -حامية
الضحايا والشهود النساء يف الربامج التلفزيونية ..وكانت
أبرز النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسة قد
متثلت باآليت:

أوال النتائج :

 مساحة مشاركة املرأة يف وسائل اإلعالم اليمنية غريمتوازنة كمتحدثات بناء عىل الخربة الشخصية أو متحدثات
رئيسيات يف مواضيع وقضايا يتم تناولها من قبل اإلعالم
أو خبريات أو معلقات أو حتى شهود عيان .إنها مساحة
ضيقة جدا مقارنة بتلك التي متنح لرشيكها الرجل يف وسائل
اإلعالم اليمنية.
 غياب كبري للمرأة اليمنية يف وسائل اإلعالم اليمنية وإنحرضت يف بعض الوسائل اإلعالمية إال أن معظم الوسائل
اإلعالمية ال تهتم بنرش ومناقشة قضايا املرأة وال تحاول
أن تقرتب من املرأة اليمنية كصاحبة قرار أو خبرية مع
أن هناك العديد من القصص اإلنسانية املأساوية التي
تعيشها املرأة اليمنية إال أن وسائل االعالم ال تتطرق لها،

إضافة إىل ذلك بروز املرأة كخبرية يف العديد من املجاالت
;فاإلعالم ال يحاول التعامل مع املرأة كخبرية أو مرجعية
يف مناقشة القضايا سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو
اجتامعية.
 ضعف حضور املرأة يف املشاركة يف القصص الدراميةواإلخبارية و ذلك يفرس عىل أن سياسات وسائل اإلعالم
إزاء صورة املرأة يف املجتمع اليمني تتجاهل التطور
الحاصل يف دورها وموقعها عىل الخريطة املجتمعية وأن
هناك فرقا كبريا بني الصورة املرسومة لكل من الرجال
والنساء وبني الواقع الدميوغرايف واملوضوعي.

ثانيا :التوصيات:

- 1املساهمة بالنهوض بصورة املرأة اليمنية يف اإلعالم
بشكل متوازن وموضوعي انطالقا من حقوقها القانونية
واإلنسانية يف أن تقدم يف اإلعالم كإنسانة متتلك كل
مقومات اإلبداع والتميز وقادرة عىل تحقيق االتزان يف
كافة مجاالت الحياة جنبا إىل جنب مع الرجل.
- 2الوقوف عىل الوضع الحقيقي التجاهات تقدم املرأة
اليمنية يف وسائل اإلعالم لتتمكن من وضع السياسات
وصياغة الربامج املناسبة لتصويب صورة املرأة وتقدميها
بالشكل املناسب.
- 3الرصد اإلعالمي لالتجاهات الحقيقية للمرأة اليمنية يف
املجتمع ومنحها الوقت والحيز املناسبني.
 -4التخلص التدريجي من التأطري السلبي للمرأة كموضوع
للجنس واإلغراء يف وسائل اإلعالم املرئية واملطبوعة
وااللكرتونية وبخاصة يف اإلعالنات التجارية.
- 5تعزيز املحتوى اإلعالمي الذي يعزز صورة املرأة
كصاحبة شخصية قيادية ومبدعة ومستقلة وقادرة عىل
خوض غامر الحياة املعارصة بكل ثقة واقتدار.

- 6تعزيز املحتوى اإلعالمي الذي يساند حقوق املرأة ويدع
مفاهيمم املساواة مع الرجل.
 - 7رفع مستوى الوعي لدى اإلعالميني واإلعالميات بقضايا
املرأة وحقوقها.
-8رفع مستوى الوعي لدى اإلدارات العليا يف املؤسسات
اإلعالمية بقضايا املرأة وحقوقها.
- 9تحديث اللوائح واألحكام الداخلية يف املؤسسات اإلعالمية
لتتناسب مع تقديم صورة موضوعية ومتوازنة للمرأة.
- 10تشجيع الفتيات عىل دراسة اإلعالم يف املعاهد
والجامعات.
- 11فتح باب العمل للفتيات اإلعالميات يف املؤسسات
اإلعالمية دون متييز.
- 12تأكيد القدرات الفكرية والذهنية واملهنية للمرأة
اإلعالمية بدل املظاهر الشكلية.
- 13توفري حوافز مادية ومعنوية للمرأة اإلعالمية العاملة.
- 14توفري التدريب والتأهيل املهني للمرأة اإلعالمية.
- 15إتاحة الفرصة أمام املرأة اإلعالمية لتبوء مناصب عليا
يف املؤسسات اإلعالمية.
- 16العمل عىل استحداث ترشيعات تتضمن تأكيدا واضحا
لحقوق املرأة يف مختلف القطاعات ،مبا فيها القطاع اإلعالمي.
- 17نرش الوعي االجتامعي بني الجمهور حول دور املرأة يف
املجتمع وأهمية نيلها لحقوقها.
- 18إتاحة الفرصة أمام املرأة للحصول عىل التعليم بكافة
مراحله.
- 19إتاحة الفرصة أمام املرأة لدخول معرتك الحياة العملية
دون متييز.
جدير ذكره أن التقرير الذي أصدره مركز الدراسات
االقتصادية قام بإعداده األخ :محمد فرحان تحت إرشاف
إدارة املركز االقتصادي.

تـدريـب

أثر الحرب على النساء
من منظور تشريعي

عىل الرغم من املعاناة الشديدة للنساء يف اليمن
خالل الحرب الجارية ،النزال بعيدين عن األخذ
باملبادئ التي تضمنها الترشيعات الدولية وأخص
بالذكر القرار  1325الصادر من مجلس االمن عام
2000م.
إن قضية النساء يف النزاعات املسلحة والحروب مل
تحظ بعد باالهتامم الكايف يف بالدنا من حيث البحث
والتحليل وجمع البيانات وذلك لزيادة الوعي واملعرفة
بأثر هذه املنازعات والحروب عىل حياة النساء فنحن
اآلن يف وقتنا الراهن بحاجة إىل تطبيق املبادئ التي
تضمنتها القرارات الدولية الرامية إىل حامية النساء يف
النزاعات املسلحة.
فالنساء تتعرض للعنف خالل الحروب وبعدها ونادرا
ما تأخــذ العمــليات
اإلغــاثية واملسـاعدات
اإلنســانية واقع املرأة
اليومي بعني االعتبار.
كام أن تنفيــذ الربامج
واملســـــاعدات نادرا
ما يراعــى فيه الــنوع
االجتامعي يف التخطيط
والتنفيذ وبالتايل البد
من التنبيه إىل واقع د .مريم الجويف*
النساء يف ظل الحروب
وذلك عن طريق إجراء
دراسات ميدانية للنظر يف احتياجات النساء وإعداد
الربامج املناسبة يف مجال معالجة آثار الحروب.
فحامية النساء وحامية حقوقهن يف أيام الحرب تبدأ
يف أيام السلم عن طريق تعديل القوانني التي تنتقص
من حقوق النساء  ،ودمج مفهوم املساواة بني النساء
والرجال يف طريقة عمل املؤسسات الحكومية وغري
الحكومية وإعداد الربامج الكفيلة بتغــيري الصور
النمطية للنساء وتغيري األفكار حول قيمة النساء
كإنسان.
وكام الحظنا أن الحرب أدت إىل تناقص الحريات
العامة والخاصة بدافع درء الخطر املحدق بالبلد
فتمنع بعض الحقوق مثل حرية التعبري ،ويتم تحويل
موارد البلد إىل تعزيز ميزانيات الدفاع والجيش بدال
من استثامرها يف مؤسسات وبرامج التنمية والتوعية
بحقوق النساء ومشاريع الحد من الفقر والبطالة.
ويختلف التأثر بالحروب من إنسان إىل آخر بحسب
الجنس والعمر والطبقة االجتامعية وكذلك اإلقامة
وغريها من العوامل التي قد تكون أيضا متشابكة
ومرتابطة وهذا ما يتصف به واقع النساء يف اليمن
اليوم باإلضافة إىل املعاناة من جراء الحصار والقتل
والفقر والبطالة التي هي معامل الحرب بشكل عام.
وقد حدد النظام األسايس ملنظمة العفو الدولية األنواع
األحد عرش باعتبارها أفعاال ترقى إىل حد الجرائم ضد
اإلنسانية ومنها القتل العمد واإلبادة.
ويف هذه العجالة البد من التأكيد عىل أن املشاكل
واالحتياجات الخاصة باملرأة اثناء النزاعات املسلحة
تتطلب مشاركة النساء بأنفسهن يف إعداد ووضع
األنشطة الخاصة بالحامية واملساعدة ألن املشاركة
ذاتها تعزز الحامية.
يتطلب ضامن حامية ومساعدة أفضل للنساء املتأثرات
من النزاعات املسلحة فهم القوانني والترشيعات التي
توفر لهن الحامية ،فالقانون الدويل وخاصة القانون
الدويل االنساين وقانون الالجئني وقانون حقوق
االنسان وجميعها قوانني تعالج احتياجات النساء يف
زمن الحرب عىل نحو مالئم.
ويكمن التحدي يف التطبيق الفعيل لهذه القوانني
واتخاذ التدابري لحامية النساء يف حالة النزاع املسلح
وتشمل هذه التدابري التعريف بالقانون االنساين لدى
كافة أطراف النزاع املسلح ومراقبة وتشجيع احرتام
القانون والرتكيز عىل الحامية العامة والخاصة التي
مينحها القانون للنساء¿.
* استاذة القانون الدويل -نائبة مديرة مركز أبحاث دراسات
النوع االجتامعي والتنمية
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نـــدوات

نرشة يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية

العـدد ( 2018 )6م

التخطيط الفتتاح برنامج الدراسات العليا في
النوع االجتماعي والتنمية باللغة العربية
متابعة /أثير الشرفي

• تعكف إدارة مركز أبحاث
ودراســـات النـــوع االجتمــاعي
والتنمية بجامعـــة صنعاء هذه
األيام عىل فتــح برنامج الدبلوم/
املاجــستري يف الدراســـات العليا
باللغة العربية ،ضمن سلســــلة
االهتاممات األكادميية التي يتبناها
املركز يف خططه األكادميية لهــذا
العام ،وتأىت هــذه الرؤيا تلبــية
الحتياجات املجتمع اليمني بكافة
مؤسساته املختلفة التي باتت
تبحث عن التخصصــات املهنية
التي تخدم يف النوع االجتامعي
والتنمية أكرث من أي وقت مىض،
حيث بدأت إدارة املركز بالتحضري
لعقد ورشة عمل قادمة يتم من

خاللها مناقشة مساقات املواد
التي سيتم تدريسها والعمل
عىل تجديدها مبا يواكب جودة
التعليم الجامعي العاملي .حيث
خضعت تلك املساقات إىل خرباء

برئاســـة الوشـــلي

انعقاد المجلس العلمي لمركز
النوع االجتماعي والتنمية

• ترأس األخ الدكتور عبد الوهاب الوشيل ،مساعد رئيس الجامعة
لشؤون املراكز البحثية ،مجلس املركز يوم اإلثنني املوافق /8 /7
2017م ،حيث أقر املجتمعون العديد من القرارات األكادميية داخل
املركز لعل أبرزها املوافقة عىل قرارات اللجنة العلمية باملركز املتمثلة
مبوافقتها عىل إصدار مجلة (التنمية والنوع االجتامعي) التابعة
للمركز ،باللغتني العربية واإلنجليزية ،وهي مجله علمية محكمة،
وكذا املوافقة عىل فتح برنامج املاجستري باللغة العربية ،بعد عقد
ورشة مصغرة تضم أعضاء هيئة التدريس باملركز ،والربنامج ،وكذا
املعنيني يف اطار الجودة داخل الجامعة ،ومجلس االعتامد االكادميي؛
وذلك لغرض إقرار الربنامج بشكله الرسمي وفق األطر القانونية
املتعارف عليها يف الجامعة¿.

الموافقة على إصدار مجلة
التنمية والنوع اإلجتماعي

•اقرت اللجنة العلمية ملركز ابحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية
يف اجتامعها الثالث يوم االثنني املوافق  24يوليو2017م عىل إصدار مجلة
علمية محكمة تحت مسمى ( مجلة التنمية والنوع االجتامعي)ـ ،تأيت
هذه املوافقة بعد أن تم عرض املقرتح املقدم عىل اللجنة املتضمن للمسمى
وشعار للمجلة وكذا السياسة العامة والتقسيامت املهنية للمجلة وكذا
رشوط النرش ومتطلبات النص املقدم للنرش ،كام تم استعراض أسامء الهيئة
التحريرية للمجلة باإلضافة إىل الهيئة االستشارية التي حرص الجميع أن
تشمل الكوادر املحلية والعربية والدولية مبا يعطى ثقال للمجلة لدى قرائها.
جدير ذكره أن مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي من خالل
قيادته األكادميية يسعى دوما اىل تكريس الجانب األكادميي يف أنشطته
املختلفة ،السيام أن املجلة ستمثل متنفسا لنرش أبحاث أعضاء هيئة
التدريس باملركز وبقية املراكز البحثية وكذا الكليات يف الجامعة
والجامعات املحلية والعربية التي لها ارتباط بالتنمية والنوع االجتامعي،
كام سيتم من خاللها نرش األبحاث املشرتكة بني طالبنا يف الدراسات العليا
وبقية الجامعات املوقعة مع مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي
بروتوكوالت أكادميية¿.

اختصاصيني يف مفردات تلك املواد.
ومن املعروف أن املركز يعد
أول املراكز البحثية بجامعة صنعاء
يف مجاالت النـــوع االجتامعي
والتنمية ،بل يف الجمهــورية
اليمنية من حيث اإلنشاء ،وكذا
من حيث التفرد بالجوانب
التدريسية التي لها ارتباط مبارش
بالتنمية يف املجتمع اليمني.
وقد رصحـت مديرة املــركز
الدكتـــورة بلقيس زبارة ،بأنه
تم إسناد املهمة لفتح الربنامج
إىل دكــاترة اختصاصيني إلعداد
مفرداته األكادميية بعد أن رأت
أهمية ذلك ملا مــن شأنه تطوير
العــمل التنمـــوي يف املجتمــع
اليمني¿.

بالتنسيق مع مركز المياه والبيئة

عرض فيلم وثائقي عن مياه حوض صنعاء

النوع  /خاص
• يف يوم األحد السادس عرش من يوليو2017م
وضمن اهتاممات أعضاء هيئة التدريس مبركز املياه
والبيئة بجامعة صنعاء نظمت فعالية علمية عرض من
خاللها فيلم وثائقي بعنوان ( الهروب من النضوب )
الفيلم أرشف عليه علميا الدكتور /صالح حميد أستاذ
االتصال الجامهريي بجامعة صنعاء ،وكان مرشوع تخرج
أعده مجموعة من خريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون.
الفيلم تطرق إىل مشكلة استنزاف املياه بحوض
صنعاء املايئ من خالل الحفر العشوايئ املتكرر الذي مل

يتم إيقافه حتى اللحظة ،ونقل معاناة العاصمة صنعاء
وما ميكن أن تؤول إليه بعد سنوات قادمة من جفاف
شبه تام وتصحر لألرايض الزراعية املحيطة بالعاصمة
التي تتغذى عىل هذا الحوض.
وبعد االنتهاء من عرض الفيلم فتح باب النقاش
للحارضين من أعضاء هيئة التدريس واملهتمني بهذا
الشأن .حيث تم إعطاء املالحظات العلمية ملعدي
الفيلم وماذا يجب عليهم فعله مستقبال .السيام أن
هناك رؤى متميزة للتطرق إىل مثل هكذا مشاكل تهم
املواطن اليمني ¿.

لجنة تقييم المراكز البحثية والعلمية

• بدأت لجنة التقييم األكادميية للمراكز البحثية والعلمية عملها
منذ شهر مايو 2017م  ،من خالل النزول امليداين للمراكز البحثية لغرض
تقييمها وفقا ملا افرزته الالئحة الجديدة للمراكز البحثية ،حيث بارشت
اللجنة املنبثقة من مجلس الجامعة عملها من خالل وضع رشوط ومعايري
للتقييم التي عىل ضوئها سيتم الفصل يف تصنيف مهام املراكز البحثية .
وإلنجاح هذا العمل األكادميي فقد وفرت قيادة املركز كافة متطلبات
اللجنة ،من وثائق لها عالقة بربنامج الدبلوم/ماجستري الذي أرشف عىل
توصيفه خرباء أكادمييني يف مجال التخصص.
كام سلمت اإلنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس باملركز من حيث
املشاركات يف املؤمترات والندوات الداخلية والخارجية .
ومساهامت املركز يف التنمية املحلية من خالل عقد العديد من الورش
يضاف إىل ذلك الوثائق املتعلقة بقسم التدريب واملتمثلة بأدبيات التدريبية ملنظامت املجتمع املدين وكذا املعنيني يف املؤسسات والوزارات
الدورات التدريبية التي يقدمها املركز لطالب الجامعة وكذا موظفيها ،للحكومية¿..

بحضـــور مـــديرة المركـــز

ورشة عمل عن :اإلحصاء والنوع االجتماعي

• عقد يوم الثالثاء املوافق 2017/7/25م
بديوان الجهاز املركزي لإلحصاء ورشة عمل
لتدشني مرشوع اإلطار الوطني إلحصاءات النوع
االجتامعي (املرحلة األوىل) واستهدفت املرحلة
األوىل من املرشوع معرفة توفر مؤرشات النوع
االجتامعي لدى الجهات املصدرية يف الوزرات
واملؤسسات وقد شارك يف هذه الورشة عن مركز
النوع االجتامعي األخت الدكتورة بلقيس زبارة
مديرة املركز.
و شملت الورشة العديد من الفعاليات لعل
أبرزها كلمة املمثل املقيم لصندوق االمم املتحدة
للسكان  ، UNFPAالذي تطرق إىل أهمية إبراز

النوع االجتامعي يف األعامل القادمة للجهاز
كام تم عرض ورقة عمل عن مرشوع اإلطار
الوطني إلحصاءات النوع االجتامعي املقرتح من
قبل (االسكوا) وقد تم إثراء هذا الجانب من
الحارضين والحارضات ،كام استعرضت دراسة
سابقة عن واقع احصاءات النوع االجتامعي يف
اليمن للعام 2010م التي اعطت مؤرشا اوليا
عن مدى توفر املؤرشات النوعية لدى الجهات
املصدرية داخل الجمهورية اليمنية.
ويف النقاش العام أثريت تلك األوراق والدراسة
املقدمة مبالحظات الحارضين والحارضات.
جدير ذكره أن تطور إطار إحصاءات النوع

االجتامعي ميثل الخطوة األوىل يف تطوير حقل
إحصاءات النوع االجتامعي وأداة مهمة لرصد
السياسات املستندة عىل أدلة واإلبالغ عنها وذلك
لتلبية االحتياجات الوطنية واإلقليمية والدولية.
هذا وقد خرجت الورشة بالعديد من
التوصيات لعل أبرزها:
 عقد لقاءات ثنائية بني الجهاز املركزيلالحصاء و الجهة املعنية.
 إجراء مسوحات متخصصة إصدار تعميم بتعريف مصطلح النوع لدىكل الجهات
 -توفري الدعم املايل للجهاز إلجراء تلك الدراسات.

يوم أكاديمي مفتوح

• أقام مركز أبحاث ودراسات النوع االجتامعي والتنمية يوما أكادمييا
مفتوحا ،وذلك يوم األربعاء املوافق التاسع من أغسطس 2017م ،دعي
إليه مدراء املراكز البحثية ،وأعضاء هيئة التدريس فيها ،باإلضافة إىل
عدد من اإلعالميني ،وطلبة الجامعات اليمنية املختلفة ،حيث تخلل هذا
اليوم عرض فيلم وثائقي عن املراكز البحثية بجامعة صنعاء تناول املجال
األكادميي لتلك املراكز منذ النشأة وحتى اليوم ،وقد أعد الفيلم نخبة
من طلبة قسم اإلذاعة والتليفزيون ،بإرشاف أستاذ االتصال الجامهريي
باملركز الدكتور صالح حميد .ثم فتح باب النقاش ملحتوى الفيلم الوثائقي.
وقد تم إثراء هذا الجانب من مدراء املراكز ،وأعضاء هيئة التدريس ،وكذا
اإلعالميني الحارضين  ،بعدها تم استعراض الربنامج التدريبي ملركز النوع
االجتامعي والتنمية من األخ الدكتور عبد الوهاب عبد القادر الذي أعطى
نبذة عن الربنامج التدريبي الذي شمل ( 23دورة تدريبية نوعية) وكان

الهدف من عرض الربنامج التدريبي إرشاك الباحثني يف املراكز العلمية
بجامعة صنعاء يف البحوث والدورات التدريبية التي ينفذها املركز يف
مجاالت النوع االجتامعي والتنمية¿.

