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أثـنـــــاء زيــــــارته للمــــــركز

رئيس الجامعة يشيد بالنقلة النوعية في مجال المكتبات والمعلومات
قــام األســتاذ الدكتــور عبدالحكيــم
الرشجبــي رئيــس جامعــة صنعــاء
بزيــارة مركــز أبحــاث ودراســات النــوع
االجتامعــي والتنميــة وأبــدى إعجابــه
باإلنجــازات والتطــورات التــي وصلــت
اليهــا مكتبــة املركــز والنقلــة النوعيــة يف
مجــال املكتبــات واملعلومــات .
وقــد قدمــت الدكتــورة صفيــة الدعيــس
منســقة مــروع املكتبــة وبقيــة الكادر
رشحــاً مفصــاً حــول الخدمــات التــي
تقدمهــا املكتبــة والتــي تعتــر املكتبــة

األوىل يف اليمــن التــي متتلــك فهرســاً
الكرتوني ـاً عــى شــبكة اإلنرتنــت ميكــن
للباحــث مــن خاللــه الدخــول والبحــث
يف املكتبــة .
الجديــر بالذكــر أن كادر املكتبــة قــد تم
تدريبــه بالتعــاون مــع مركــز «كفينفــو»
املركــز الدمنــاريك للمعلومــات واإلبحاث
حــول النــوع االجتامعــي واملســاواة
والتنــوع ،يف حــوايل ســت مؤسســات
وجامعــات عربيــة وعامليــة حــول
العمليــات املكتبية وتبــادل املعلومات .

عناوين جديدة للمكتبة

يف إطــار االهتــام األكادميــي التــي تتبنــاه إدارة
مركــز أبحــاث ودراســات النــوع االجتامعــي قامــت
لجنــة مكلفــة مــن قبــل إدارة املركز برئاســة منســقه
املكتبــة ومســئويل التزويــد باملكتبــة بزيــارة معرض
القاهــرة الــدويل الـــ  44للكتــاب الــذي انعقــد يف
الفــرة مــن 23ينايــر حتــى  5فربايــر ،وقــد تــم إثـراء
وتزويــد املكتبــة بعــدد  269عنوانــاً مــن احــدث
العناويــن يف مجــاالت النــوع االجتامعــي والتنميــة
املختلفــة; كاألرسة و التعليــم والســكان واإلعــام
وعلــم االجتــاع وعلــم االجتــاع الريفــي وغريهــا
باللغتــن العربيــة واالنجليزيــة
وقــد تــم العمــل إلضافــة تلــك املراجــع اىل قاعــدة
بيانــات املكتبــة وقــد أصبحــت جاهزة لخدمــة رواد
املكتبــة.
وتعــد هذه املراجــع واالصــدارات رافــداً مهامًيضاف
اىل رصيــد املكتبة .

وزير التعاون الدنمركي يزور المركز
يف إطــار زيارتــه القصــرة لليمــن يف العــارش مــن
ســبتمرب املــايض قــام وزيــر التعــاون التنمــوي
الدمنــريك كريســتيان فريــس بــاخ والوفــد املرافــق
لــه بزيارة مركــز أبحــاث ودراســات التنميــة والنوع
االجتامعــي .
وقــد قــام الوزيــر والوفــد املرافــق لــه بجولــة
تفقديــة ملكتبــة املركــز ،حيــث تلقــي رشح ـاً وافي ـاً
مــن كادر املكتبــة عــن مــروع املكتبة الــذي طور
بالتعــاون مــع مركــز «كفينفــو» الدمنــريك .حيــث تم
العمــل عــى رفــع قــدرات كادر املكتبــة وتطويــر
خدماتهــا ملافيــه فائــدة طــاب الدراســات العليــا
عام ـ ًة وطــاب املاجســتري يف املركــز خصوص ـاً.
ويف لقــاء مفتــوح بــن الوزيــر واألكادمييــن،
وطــاب املاجســتري يف برنامــج التنميــة الدوليــة
والنــوع االجتامعــي متــت مناقشــة أهميــة برنامــج

مسئولة من قسم الشؤون السياسية
واالقتصادية بالسفارة األمريكية تزور المركز
اســتقبلت الدكتــورة بلقيــس زبــارة
مديــرة املركــز الســيدة Joanne
 H. Cummingsجــوان كومينجــز
املســئولة بقســم الشــئون السياســية
واالقتصاديــة بالســفارة األمريكيــة،
وقــد أعربت الســيدة جــوان كومينجز
عــن ســعادتها بهــذه الزيــارة التــي
أتاحــت لهــا فرصــة التعــرف عــى
مكتبة املركــز وإمكانياتهــا والخدمات

والربامــج التــي يقدمهــا املركــز ،والتي
ميكــن أن تفتــح آفــاق التعــاون
املشــرك .
وخــال الزيــارة حــرت املســئولة
األمريكيــة املحــارضة التــي نظمهــا
قســم الدراســات العليا حــول (الحوار
الوطنــي) والتــي قدمتهــا األســتاذة
أمــل الباشــا الناطق اإلعالمــي باللجنة
الفنيــة للحــوار الوطنــي.

املاجســتري الــذي ينفــذ بالتعــاون مــع جامعــة
(روســكليد) الدمنركية.والــذي يشــحذ قــدرات
الطــاب وميــد ســوق العمــل بالخريجــن املؤهلــن
القادريــن عــى تكريــس خرباتهــم لخدمــة النــوع
االجتامعــي وإرشاك املــرأة يف صنــع القــرار .وقــد
عــر الوزيــر عــن إعجابــه بالتطــور االيجــايب املحــرز
يف اليمــن فيــا يتعلــق بحقــوق اإلنســان ،وإدمــاج
املــرأة يف الحيــاة العامة.مقــدراً التحديــات التــي
واجهتهــا املــرأة خالل عــام  2011ومازالــت تواجهها
بعدهــا.
كــا عــر عــن الدعــم الكبــر مــن الحكومــة
الدمنركيــة لليمــن ،واســتمرارها يف مســاندة اليمــن
لبنــاء قــدرات املــوارد البرشيــة عموماً ،واملــرأة عىل
وجــه الخصــوص ،وتوفــر البيئــة املتكافئــة للرجــل
واملــرأة يف التنميــة.
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االفتتاحية

رؤية تأمل

إميانــاً منــا بــدور اإلعــام يف نــر املعرفــة والتوعيــة والتأثــر يف
عمليــة توحيــد املفاهيــم املتعلقــة بالنــوع االجتامعــي مثــل:
العدالــة ،واملســاواة ،والتمكــن ،والنــوع االجتامعــي ،ومأسســة
النــوع االجتامعــي ،و الرتكيــز عــى عالقــة النــوع االجتامعــي
بالتنميــة املســتدامة وإيصــال ذلــك إىل صانــع القـرار ،انطالقــا مــن
ذلــك وضعنــا أهميــة األعــام املقــروء نصــب أعييننــا وبدأنــا بــأوىل
مثــار أنتاجنــا؛ العــدد االول من النــرة الفصليــة :النــوع االجتامعي
والتنميــة .هــذه النــرة التــي مــن خاللهــا نضــع رســالتنا األ كادميية
الخاصــة مبركز أبحــاث ودراســات النــوع االجتامعي بجامعــة صنعاء
متكاملــة األهــداف و مجســدة ألهــداف العمــل التعليمــي داخــل
املركــز ،والتــي عــى ضوئهــا تتجســد العالقــة بــن الطالــب والدكتور،
وتنفيــذ رؤيــة املركــز وخططــه املســتقبلية ،وبرنامجــه الشــهري
والســنوي ،الــذي بــا شــك يعــد نتاجـاً أكادمييــا ًمحضـاً ،ينقــل مــن
خاللــه رؤيــة القامئــن أســاتذة وإداريــن  ،ويصنــع مــن خاللــه بوابة
علــم لــكل أبنــاء الوطــن يف مجــاالت الدراســات النوعيــة الدوليــة،
التــي باتــت اليــوم واحــدة مــن الدراســات املرتبطــة بالتطــور
االجتامعــي يف أي بلــد كان .فالتنميــة الدوليــة اليــوم باتــت تــدرس
يف أغلــب الجامعــات العامليــة العريقــة كونهــا -كــا أســلفنا  -ذات
توجــه ومطلــب دويل لربــط التنميــة باملجتمــع ،ومركزنــا اليــوم بات
واحــداً مــن هــذه املراكــز التــي لهــا ســمعتها الدوليــة ،بإســهاماته
األكادمييــة الراقيــة يف ربــط التنمية الدوليــة بواقع املجتمــع اليمني.
والنــرة التــي بــن أيدينــا هــي نتــاج لــكل العاملــن يف املركــز،
تجســيداً لهــذه الرســالة التــي البــد أن تكــون لهــا أرتبــاط مبــارش
باملجتمــع ،فــا يجــب أن يتــم تحقيقــه مــن قبلنــا كأســاتذة ألبنائنــا
الطــاب والطالبــات ،البــد أن يكــون نابع ـاً مــن قناعتنــا بالعمــل
األكادميــي املرجــو بعــد اليــوم ،مــن خــال تحقيــق األهــداف التــي
ســطرناها يف برنامجنــا األكادميــي( :ماجســتري التنميــة الدوليــة
والنــوع االجتامعــي) هــذا الربنامــج الــذي نراهــن مــن خاللــه وعــر
كوادرنــا التــي تــم تأهيلهــا ،أن يحــدث تغي ـراً جذريــا يف التنميــة
داخــل البلــد ك ًال مــن موقعــه.
وكوننــا متفائلــن بهــذا العمــل األكادميــي مــن خــال رشاكتنــا مــع
اآلخــر ،فلــزم علينــا إيجــاد صوتنــا األعالمــي لنقــل نشــاطاتنا وربــط
عالقتنــا باآلخــر ،وإيصــال صوتنــا للداخــل والخــارج عــر هــذا املنــر
اإلعالمــي الــذي نعتــره خطــوة أوىل يف الطريــق للتوســع اإلعالمــي
املنشــود.
لــن يقتــر طموحنــا عــى هــذا فــا زالــت رؤيتنــا قامئة عــى إيجاد
مجلــة علميــة محكمــة تعنــى باألبحــاث والدراســات يف مجــاالت
التنميةوالنــوع االجتامعــي املختلفــة والتــي هــي ركيــزة أساســية
ضمــن أهــداف املركــز ،ومــن خاللهــا تتوســع دائــرة االنتــاج الفكري
لألكادمييــن داخــل املركــز بصفــة خاصــة ولألكادمييــن بالجامعــة
وبقيــة الجامعــات بصفــة عامــة ،كــا أنهــا ســتمثل رافــداً رئيس ـاً
لنتــاج طالبنــا وطالباتنــا داخــل املركــز مــن خــال نــر األبحــاث
العلميــة املتميــزة والتــي مــن منظــور النــوع االجتامعــي والتنميــة
يف ميننــا الحبيــب.
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في إطار األنشطة المختلفة

ندوة الحوار الوطني وأهميته في التنمية المستدامة
فـي إطـار النـدوات العامـة التـي تنظمهـا
مكتبـة المركز،عقـدت نـدوة حـول :الحوار
الوطني وأهميته في التنمية المسـتدامة.
وفـي النـدوة التـي عقـدت برعايـة رئيـس
جامعـة صنعـاء الدكتـور عبـد الحكيـم
الشـرجبي الـذي أشـار فـي كلمتـه إلـى
األهميـة التـي يكتسـبها موضـوع النـدوة
التـي تأتـي بالتزامـن مـع انعقـاد جلسـات
مؤتمـر الحـوار الوطنـي الشـامل.

وقــال "كنــا نأمــل أن يكــون لجامعــة صنعــاء حضــوراً متثيليـاً
يف مؤمتــر الحــوار نظ ـراً ملــا تتميــز بــه مــن كــوادر أكادمييــة
يف مختلــف املجــاالت التنمويــة واالقتصاديــة والعلميــة
والثقافيــة وغريهــا مــن املجــاالت التي ميكــن أن ترفــد املؤمتر
بخ ـرات كوادرهــا الواســعة".
فيــا أشــار الدكتــور الرشجبــي اىل أن موضوعــات الحــوار
الوطنــي أغفلــت جوانــب عديــدة وغلــب عليهــا الجانــب
الســيايس ،بينــا كان يفــرض أن يحظــى الجانــب التنمــوي
واملــرأة باهتــام أكــر يف موضوعــات الحــوار ملــا لهــا مــن
أهميــة يعــود نفعهــا عــى املجتمــع.
مــن جانبهــا أوضحــت مديــرة املركــز الدكتــورة بلقيــس زبارة

أن النــدوة تــأيت ضمــن مجموعــة فعاليــات ونــدوات ينظمها
املركــز يف إطــار مرشوع املكتبة ،الفتــة إىل أن هذه الفعاليات
تعتــر قنــاة وصل بني املركــز وكليــات جامعة صنعــاء واملراكز
البحثيــة و الجامعــات االخــرى واملنظــات املحليــة والدولية
واملجتمــع املــدين .واعتــرت زبــارة النــدوة الحاليــة نــواة
لفعاليــات أخــرى قادمــة ،معربــة عــن تقديرهــا لرئاســة
جامعــة صنعــاء الهتاممهــا ودعمهــا للمركــز منــذ نشــأته
عــام 9٤م ،وكــذا كل مــن ســاهم يف دعــم أنشــطة املركــز مــن
املانحــن الدوليــن.
الدكتــور حميــد العــوايض أشــار يف ورقتــه الهامــة إىل بعــض
املــؤرشات الدوليــة حــول النســاء ،حيــث تقــوم املــرأه بأكــر

مشـ ــروع وص ــال يختتم ورشة النـوع
االجتماعي لممثلي المسرح
اختتــم يف شــهر ديســمرب املــايض إتحــاد نســاء اليمن
مبحافظــة الحديــدة ورشــة العمــل يف مجــال النــوع
االجتامعــي وحقــوق املــرأة للممثلــن يف املــرح
ومنســقات املــروع التــي نظمهــا عــى مــدى ثالثــة
أيــام ومبشــاركة  30مشــارك ومشــاركة إتحــاد نســاء
اليمــن بالتعــاون مــع منظمــة كــر العامليــة – اليمن
 وبدعــم مــن األتحــاد األوريب وبالتنســيق مــعنقابــة الفنانــن بالحديــدة ضمــن أنشــطة مــروع
متكــن املــرأة عــر املــرح التفاعــي وكســب التأييد
(وصــال) .
وأوضحــت الدكتــورة مريــم الجويف املدربــة يف مجال
النــوع االجتامعــي بــأن الورشــة هدفــت إىل رفــع
الوعــي لــدى املشــاركني مبفهــوم النــوع االجتامعــي
وحقــوق املرأة وعكســها يف مجال املــرح التفاعيل.
وأشــارت إىل التفاعــل الجيــد مــن املشــاركني مــن
خــال النقاشــات بــكل موضوعيــة وشــفافية عــن
القضايــا التــي تناولتهــا الــدورة التدريبيــة.
ومــن جانبهــا أكــدت األســتاذة جميلــة الرشعــي
مديــرة مــروع وصــال ،إن هــذه الورشــة تــأيت يف

إطــار أنشــطة التدريــب والتأهيــل لبنــاء قــدرات
ممثــي املــرح ومنســقات املــروع للتعــرف عــى
مفهــوم النــوع االجتامعــي وأدوار املــرأة والرجــل
يف املجتمــع وتوضيــح مفهــوم العنــف القائــم عــى
أســاس النــوع االجتامعــي والتعــرف عــى القوانــن
اليمنيــة املتعلقــة بقضايــا املــرأة وكذلــك اإلتفاقيات
الدوليــة وربــط كل هــذه املعلومــات باملــرح
التفاعــي وعكســها مــن خــال املرسحيــات التــي
ســتعرض يف القــرى املســتهدفة مــن املــروع.
الجديــر بالذكــر أن مــروع متكــن املــرأة عــر
التوعيــة املرسحيــة وكســب التأييــد (وصــال) هــو
مبــادرة تنفذهــا هيئــة كــر الدولية يف مــر واألردن
واليمــن ،واملــروع ممــول مــن اإلتحــاد األوريب.
ويعتــر نشــاط املــرح التفاعــي والــذي يســتهدف
مــن خاللــه حشــد املجتمعــات املحليــة ملناقشــة
قضايــا العنــف املرتكــز عــى النــوع االجتامعــي مــن
خــال العــروض املرسحية  والتواصــل مــع أصحــاب
القــرار يف املجتمعــات املســتهدفة يف مديريتــي
الزيديــة وباجــل.

مــن ثلثــي العمــل املنتــج يف العــامل ،واملــرأة ال تحصــل إال
عــى مانســبته  %10مــن أجاميل الدخــل العاملي ،كــا أن ثلثي
الفقـراء واألميــات يف العــامل مــن النســاء.ومن هنــا كان البــد
أن تكــون للمــرأة أولوياتهــا يف التنمية،ودعــا العــوايض إىل
إعــان وثيقــة موازيــة للمومتــر الحــوار الوطنــي متثــل الرؤية
األكادمييــة للجامعــة لقضايــا النــوع االجتامعــي والتنميــة.
ومــن جانبهــا قدمــت األخــت رضيــة املتــوكل العضوالســابق
باللجنــة الفنيــة للحــوار ورقــة ركــزت فيهــا عــى رضورة
تحديــد األولويــات لقضايــا املــرأة الهامة داخــل مؤمترالحوار
الوطني،وفصلهــا عــن القضايــا األخــرى التــي ميكــن أن يتــم
الضغــط بهــا عــى الحكومــة مبــارشة  ،وأكــدت أن االهتــام

باملــرأة يف مؤمتــر الحــوار ال يــزال شــكلياً رغــم ضغــط
ومســاندة املجتمــع الــدويل لتمثيلهــا يف املؤمتــر.
ومــن جانبهــا قدمــت الدكتــورة صفيــة الدعيــس ،عرضــاً
موجـزاً عــن األنشــطة والخدمــات التــي تتميــز بهــا مكتبــة
املركــز  ،فيــا اســتعرضت نائبة مديــرة املركز الدكتــورة مريم
الجــويف دور مركــز أبحــاث ودراســات النــوع االجتامعــي
والتنميــة الــذي تأســس عــام  1994كوحــدة لألبحــاث
االجتامعيــة ودراســات املــرأة ،وتــم تطويرهــا اىل مركــز عــام
 1996م  ،ويعتــر الوحيــد الــذي يقــوم بالتدريــس والبحــث
واالستشــارات والتوعيــة حــول قضايــا النــوع االجتامعــي
والتنميــة يف املجتمــع اليمنــي.

محـ ــاض ـ ــرات ت ــدريبية ف ــي النـ ــوع
االجتمـ ــاعي والتنمية

أقــام مركــز أبحــاث ودراســات النــوع االجتامعــي محــارضات
لطلبــة قســم االقتصــاد بكليــة الزراعــة يف إطــار األنشــطة
والــدورات التدريبيــة التــي يقدمهــا املركــز يف خدمــة طــاب
جامعــة صنعــاء  ،حيــث بــدأت املحــارضات يــوم الثالثــاء
املوافــق 201٢/12/25م مبشــاركة مثانيــة متدربــن (طــاب
وطالبــات ) مــن قســم االقتصــاد .
وتطرقــت الدكتــورة صفيــه الدعيــس منســقة مــروع املكتبة
باملركــز يف املحــارضة األوىل إىل الخدمــات املكتبيــة ،وأوضحت
الــدور الــذي يقدمــه مركز النــوع االجتامعــي للباحثــن داخل
جامعــة صنعــاء خاصــة ويف اليمــن كافــة ،باعتبارهــا مكتبــة
منوذجيــة مــن حيــث التقنيــة واملراجــع الحديثــة.
فيــا ألقيــت املحــارضة الثانيــة مــن قبــل األســتادة الباحثــة
صربيــة الثــور املدرســة يف برنامــج املاجســتري يف التنميــة
الدوليــة والنــوع االجتامعــي باملركــز والتــي تطرقــت فيهــا إىل
املفاهيــم األساســية للنــوع االجتامعــي وعالقتهــا بالتنميــة
واإلرشــاد الزراعــي ،حيــث ربطــت مــن خاللهــا بــن مفهــوم
النــوع االجتامعــي يف الدراســات الجامعيــة ومــن بينهــا

الدراســات االقتصاديــة خصوصــاً يف ظــل تطــور املفهــوم يف
الدراســات الجامعيــة العامليــة ،والتــي تعتــره واحــداً مــن
املفــردات التعليميــة.
فيــا قدمــت املحــارضة الثالثــة لهــذا الربنامــج الدكتــورة
حســنية القــادري األســتاذة يف برنامــج املاجســتري يف التنميــة
الدوليــة والنــوع االجتامعــي باملركــز حــول مفاهيــم النــوع
االجتامعــي ،والتــي لهــا إرتبــاط مبــارش بحياتنا اليومية ســواء
يف مناهجنــا األكادمييــة أو برامجنــا اإلعالميــة التــي تكــرس
لنــا مثــل هــذا املفهــوم والــذي ظــل بعيــداً عنــا مــن حيــث
التنــاول ،إال أن هــذا املفهــوم أصبــح ميثــل جــزءاً مــن حيــاة
اإلنســانية باعتبــاره يشــمل الذكــور واالنــاث عــى حد ســواء.
ويف نهايــة الربنامــج الــذي أعده مركــز أبحاث ودراســات النوع
االجتامعــي لطلبــة كليــة الزراعــة نفــذت دورة تدريبيــة يف
طريقــة البحــث عــن املراجع ،مــن خــال موقع املكتبــة أو من
خــال املواقــع املكتبيــة املرتبطة مبكتبــة املركز ،وأيضــا طريقة
البحــث بشــكل عــام يف املكتبــات العاملية ،حيــث قدمت هذه
الــدورة مــن قبــل مختــي مكتبــة املركز.
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نشرة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمية

مركز النوع االجتماعي ينفذ دورة تدريبيه في المهارات البحثية
نفــذ مركــز أبحــاث ودراســات النــوع
االجتامعــي دورة تدريبيــة يف املهــارات
البحثيــة لطلبــة كليــة اإلعــام بجامعــة
صنعاء،للفــرة مــن(2013-1-26م وحتــى
2013-1-29م) والبالــغ عددهــم  20طالبــاً
وطالبــة من مختلــف التخصصــات األكادميية
( إذاعــة وتليفزيون ،صحافــة ،عالقات عامة)،
ويأيت هــذا يف إطار الربنامــج التدريبي للمركز
لهــذا العــام والــذي يركــز مــن خاللــه عــى

ربــط العالقــة البحثيــة بــن املركــز ومختلــف
كليــات الجامعــة .
وســبق أن نفــذت العديــد مــن الــدورات
التدريبيــة يف املجــاالت البحثيــة لعديــد مــن
طلبــة الجامعــة ويف مختلــف التخصصــات.
وقــام بتنفيــذ هــذه املحــارضات الدكتــور
صالــح حميــد ،أســتاذ االتصــال الجامهــري
بالجامعــة وعضــو هيئــة التدريــس باملركــز.
وشملت املحارضات املواضيع التالية:

مقدمــة عــن مفهــوم النــوع االجتامعــي،
عالقــات النــوع باألبحــاث اإلعالميــة ،نظريــة
النــوع االجتامعــي وتطبيقاتهــا يف الوســائل
اإلتصاليــة الجامهرييــة مع مشــاهدة وتحليل
حلقــات دراميــة مــن املسلســل االجتامعــي
أشــواق وأشــواك .
مفهــوم البحــث العلمــي ومناهجــه ،كيــف
يفــرق الطالــب بــن اإلشــكالية واملشــكلة؟
متــى يلجــأ الباحــث إىل الفرضيــات ومتــى

يلجــأ لألســئلة ؟
وتهــدف هذه املحــارضات إىل تنميــه مهارات
املشــاركني يف أســاليب جمــع املعلومــات
وتحليلهــا ،طريقــة االقتبــاس وأنواعــه.
كيــف يختــار الباحــث العينــة ومــا أنــوع
العينــات؟ إعــداد خطــة البحــث العلمــي
وتقريــر البحــث ،املراجــع ،والتوثيــق ،مصادر
املعلومــات وكيفيــة التعامــل معهــا من خالل
التطبيــق العمــي يف مكتبــة املركــز كــا يتــم

تدريــب الطــاب عمليـاً عــى إعــداد تقاريــر
وملخصــات علميــة نقديــة.
ويف نهايــة الــدورة أعــرب املشــاركون عــن
شــكرهم وامتنانهــم إلدارة املركــز وأعضــاء
هيئــة التدريــس باملركــز الذيــن يســعون إىل
إقامــة مثــل هــذه الــدورات االختصاصيــة
التــي لهــا ارتبــاط مبــارش بالحيــاة العمليــة
واملهنيــة عــى وجــه التحديــد  ،الســيام يف
الوســائل اإلعالميــة .

المركز يستضيف حلقة نقاش حول التقييم االجتماعي واالقتصادي المشترك
اســتضاف املركــز يف الرابــع مــن شــهر
ديســمرب 2012اجتامع ـاً ملناقشــة التقييم
االجتامعــي واالقتصــادي املشــرك الــذي
تــم تنفيــذه باالشـراك بــن البنــك الدويل
واألمــم املتحــدو واألتحــاد األوريب والبنك
اإلســامي للتنميــة ،اســتجابه لطلــب
تقدمــت بــه وزارة التخطيــط والتعــاون
الــدويل .
يتمثل الهــدف الرئييس للتقييــم يف تقييم
التأثــر االجتامعــي واالقتصــادي لألزمةيف
اليمــن ،وتحديــد التحديــات واألولويــات
الرئيســية للتدخــات املبكــرة بصــورة
أساســية خــال الفــرة االنتقاليــة والتــي
مــن املتوقع أن متتــد حتى النصــف األول
مــن عــام .2014
وقداســتعرض أكادمييــون واقتصاديــون
مخـــــرجات التقييــم االجتمــــــاعي
واالقتصــادي الــذي نفــذه البنــك الــدويل
واألمــم املتحــدة بطلــب مــن وزارة
التخطيــط والتعــاون الــدويل يف حلقــة
نقــاش يف جامعــة صنعــاء أثراهــا نحو 50
مشــاركاً من أســاتذة الجامعــة وأكادمييني
وباحثــن وممثــي الجهــات املشــاركة يف
التقييــم.
وعمــل التقييــم املنفــذ بالرشاكــة مــع
األتحــاد األورويب والبنــك اإلســامي
للتنميــة عــى إنجــاز رصــد شــامل

لألوضــاع االقتصاديــة واالجتامعيــة
والتنمويــة يف اليمــن بــن عامــي 2010
و 2011م.
وتطــرق إىل األســباب الكامنــة وراء
أحــداث  2011يف اليمــن .مؤكــداً رضورة
الســر نحــو مقومــات الحكــم الرشــيد
لتجاوزهــا والتغلــب عــى آثارهــا
بإجــراءات قصــرة ومتوســطة وطويلــة
األجــل.
وأشــار التقييــم إىل بطء النمــو االقتصادي
يف اليمــن بشــكل مجمــل خــال العقــد
املــايض مبتوســط مل يتجــاوز  ٪ 4يف الســنة

مــا أعــاق تحقيــق منــو إيجــايب يف معــدل
دخــل الفــرد وســبب أرتفــاع نســبة الفقــر
مــن  ٪ 35عــام  2006إىل  ٪ 42يف 2011
لتصــل إىل 4ر ٪ 54هــذه الســنة.
ويف االفتتــاح أكد رئيــس الجامعة الدكتور
عبــد الحكيــم الرشجبــي أهميــة الحلقــة
يف الوقــوف عــى نتائــج التقييــم املشــرك
ومعرفــة األســباب املفضيــة إىل الواقــع
الراهــن وســبل تجــاوز التحديــات.
وحــث الدكتــور الرشجبــي املشــاركني
عــى إثــراء التقييــم املقــدم مبالحظــات
متكــن متخــذي القــرار مــن تفعيــل

خطــط الدولــة وتركيزهــا عــى متطلبــات
النهــوض االجتامعــي واالقتصــادي يف
الفــرة املقبلــة.
مــن جهته قــدم املســؤول يف قطــاع إقليم
الرشق األوســط وشــال أفريقيــا يف البنك
الــدويل الخبــر ويلفريــد أنجليــي عرض ـاً
مختــراً ملضامــن التقييــم ومحــددات
رؤيتــه لتجــاوز اليمــن التحديــات يف
املجالــن االقتصــادي واالجتامعــي.
وبــن مســئول البنــك الــدويل تأثــر
أحــداث العــام ٢٠١١م وتســببها يف
انكــاش النشــاط االقتصــادي يف اليمــن

لالتصال بنا
جامعة صنعاء  -مركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمية

www.gdrsc.net

ص.ب13932 :
تليفاكس+ 9671 535624 :

تليفون+ 9672 535623 :
سيـــــار+ ٩٦٧٧ ٦٠٦٤٩٢ :

بنحــو  ٪ 11مرجح ـاً عــدم منــو االقتصــاد
اليمنــي عــام ٢٠١٢م المتــداد تداعيــات
العــام ٢٠١١م.
وأثـرى نحـو  50مشـاركاً مـن أسـاتذة
الجامعـة وأكادمييـون وباحثـون وممثلي
الجهـات املشـاركة يف التقييـم ،موضـوع
الحلقـة التـي عقـدت يف مركـز دراسـات
النـوع االجتامعي بجامعـة صنعاء الخاص
مبـدى اسـتفادة اليمـن مـن املسـاعدات
الخارجية .مبينني متطلبات تفعيل املوارد
املاليـة املعلنـة مـن تعهـدات املانحين
وأصدقاء اليمن لتحقيق التنمية الشاملة.

library@gdrsc.net
midg@gdrsc.net
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نشرة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمية

مديرة المركز تستقبل نائبة السفير الهولندي

المركز يشارك في المؤتمر الوطني
األول لحقوق اإلنسان

شــارك مركــز أبحــاث ودراســات النــوع
االجتامعــي والتنميــة يف املؤمتــر الوطنــي األول
لحقــوق اإلنســان  10-8ديســمرب 2012الــذي
نظمتــه وزارة حقــوق اإلنســان يف العاصمــة
صنعــاء برعايــة رئيــس مجلــس الــوزراء.
والذي هــدف إىل قراءة شــاملة ألوضــاع حقوق
اإلنســان يف اليمــن لرســم إس ـراتيجية وطنيــة
لحقــوق اإلنســان بالرشاكــة مــع األطــراف
املحليــة واإلقليميــة ذات العالقــة وصــوالً إىل
أفضــل املســتويات ا ملوامئــة لتحســن حالــة
حقــوق اإلنســان كــا يجــب.
وناقــش املؤمتــر يف عــدد مــن املحــاور :التقريــر
الوطنــي األول لحقــوق اإلنســان،والهيئة
الوطنيــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان
ومنظــات املجتمــع املــدين وحقــوق اإلنســان
،و محــور أجهــزة الضبــط القضــايئ ودورهــا يف
تعزيــز حقــوق اإلنســان خــال مراحــل إنفــاذ
القانون.الدميقراطيــة وســيادة القانــون ومحــور

للمنظــات الدوليــة والدعــم يف مجــال حقــوق
اإلنســان ومحورالتوصيــات الدوليــة يف مجــال
حقــوق اإلنســان وآليــات تفعيلهــا.
شــمل املؤمتــر عىل عدد مــن ورش العمل:ورشــة
العدالــة االنتقاليــة -ورشــة اللجنــة التحضرييــة
للمؤمتــر العام للشــباب -ورشــة العمــل الخاصة
بالنــوع االجتامعي(الحقوق السياســية للنســاء-
واألمومــة والصحــة اإلنجابيــة)  -ورشــة العمــل
حــول اإلطــار القانــوين اللجــؤ يف اليمن  -ورشــة
العمــل الخاصــة مبكافحــة اإلرهــاب  -ورشــة
العمــل الخاصــة مبكافحــة اإلتجــار بالبــر -
ورشــة العمــل الخاصــة باإلعــام الحقوقــي
 ورشــة العمــل الخاصــة بتحديــث الهيــكلالتنظيمــي  -ورشــة العمــل الخاصــة باملجتمــع
املدين -ورشــة العمل الخاصة بالفئات املهشــمة
واألقليــات -ورشــة العمــل الخاصــة باملســئولية
االجتامعية،باإلضافة إىل ورشــة تدريب ملنسقي
حقــوق اإلنســان يف املحافظــات.

حلقة نقاش حول الحوار الوطني

نظــم برنامــج الدراســات العليــا
شــهر ينايــر املــايض حلقــة نقــاش
حــول الحــوار الوطنــي الــذي بــدأ
يف الثامــن عــر مــن شــهر مــارس،
إســتضاف فيهــا األســتاذة أمــل الباشــا
الناطــق األعالمــي باللجنــة الفنيــة
للحــوار التــي تطرقــت يف محارضتهــا
إىل اآلليــات التــي اتبعتهــا اللجنــة يف
اختيارهــا ملمثــات املــرأة يف الحــوار
الوطنــي مــن املســتقالت ويف قوائــم
االحــزاب لضــان متثيــل النســاء
بنســبة  % 30يف الحــوار ،وقد أوضحت
أنــه وفقــاً للقــرار الرئــايس املشــكل
للجنــة الفنيــة واملحــدد ملهامهــا
والــذي يشــمل منهــا إعــداد برنامــج
مؤمتــر الحــوار وتحديــد مواضيعــه
وعنــارصه وآلياتــه ووضــع ضوابطــه،
فقــد وصلــت اللجنــةإىل نســبة 95
يف املائــة مــن الرتتيبــات ،مــن حيــث

تحديــد املحــاور الرئيســية ،ومنهــا
القضيــة الجنوبيــة وقضيــة صعــدة،
والدســتور ،والعدالــة االنتقاليــة،
واملصالحــة الوطنيــة ،والحقــوق
والحريــات والحكم الرشــيد والتنمية،
والقضايــا االجتامعيــة والبيئيــة وذات
البعــد الوطنــي كالثــأر والســاح
والجامعــات املســلحة ومكافحــة
االرهــاب وترشــيد املــوارد الطبيعيــة
والقــات ،وغريهــا.
كــا تــم إعدادالخطــة اإلعالميــة
املصاحبــة للمؤمتــر والنظــام الداخــي
وكيفيــة تشــكيل املجموعات ورئاســة
املؤمتــر وكيفيــة انعقــاد جلســات
املؤمتــر واملوازنــة التقديريــة وكل مــا
يكفــل إنجــاح املؤمتــر.
وتخلــل النقــاش العديــد مــن
املداخــات واالستفســارات مــن قبــل
الطــاب والباحثــن باملركزوالضيــوف.

اســتقبلت الدكتــورة بلقيــس زبــارة
الســيدة رينــات بــورس نائــب الســفري
ورئيــس قســم التعــاون التنمــوي
بالســفارة الهولنديــة ،حيــث ناقــش
اللقــاء آفــاق التعــاون املشــرك بــن
الجانبــن .
وأثنــاء زيارتهــا قامــت الســيدة رينــات
بــورس  Renate Porsبجولــة داخــل

املكتبــة ،تعرفــت مــن خاللهــا عــى
الخدمــات التــي تقدمها املكتبــة واملركز،
للطــاب ولباحثــن واســتمعت اىل رشح
مفصــل مــن القامئــن عــى املكتبــة حول
أنشــطة املكتبــة عــى املــدى القريــب،
كــا أطلعــت عــى طبيعــة برنامــج
الدراســات العليــا يف التنميــة الدوليــة
الــذي يقدمــه املركــز .

هــذا وقــد حــرت الســيدة رينــات
الســيمنار الذي عقــده الربنامج ملناقشــة
مقرتحــات املرشوعــات البحثيــة لطــاب
الدفعــة األوىل للفصــل الــدرايس الحــايل.
ويف ختــام زيارتهــا أعربــت الســيدة
رينــات عــن إعجابهــا بالربنامــج النوعــي
الــذي يقدمــه املركــز والخدمــات
املتقدمــة التــي تقدمهــا املكتبــة.

بالتعاون مع المركز

مؤسسة شراكة الشبابية تنظم دورة لتدريب المدربين
نظمــت مؤسســة رشاكــة الشــبابية بالتعــاون مــع املركــز دورة
تدريبيــة يف مبــادئ ومهــارات التدريب التشــاريك والتعليــم املرتكز
عــى املشــاركة والتــي اســتمرت ملدة خمســة أيــام مــن 26-21يناير
قدمتهــا املدربــة نجــاء العمــري.
وهدفت الــدورة اىل تفعيــل املشــاركة املجتمعية للشــباب وتخريج
مدربــن فاعلني ومؤهلني .شــارك يف الــدورة اثنان وعــرون متدرباً
مــن عدد مــن املؤسســات واملنظامت الشــبابية.
وقــد أعــرب املشــاركون عقــب انتهــاء الــدورة عــى أهميــة هــذه
الــدورة والتــي رفدتهم مبهارات أساســية حــول التدريب التشــاريك.

المركز يشارك في ورشة حول أسباب ومخاطر الزواج المبكر
شــارك مركز أبحاث ودراســات النــوع االجتامعي
والتنميــةيف 16ينايــر 2013ممثــاً بالدكتــورة
مريــم الجــويف نائبــة مديــرة املركــز يف ورشــة
العمــل الخاصــة بنــر نتائــج الدراســة حــول
أســباب ومخاطــر الــزواج املبكــر بــن أوســاط
الفتيــات اليمنيات والتــي عقدت بــوزارة الصحة
العامــة والســكان والتــي نظمتهــا اإلدارة العامــة
لتنميــة املــرأة يف قطــاع الســكان بــوزارة الصحــة
بتعــاون وبتمويــل مــن الوكالــة األمريكيــة
للتنميــة الدوليــة مبشــاركة العديــد مــن الجهــات
ذات العالقــة باملوضوعــات الســكانية.
ويف بدايــة أعــال الورشــة أكــد وزيــر الصحــة
العامــة والســكان الدكتــور أحمــد قاســم
العنــي عــى أهميــة االســتفادة مــن التوصيات
واملالحظــات التــي خلصــت إليهــا الدراســة

واملشــاركني يف الورشــة حــول إن الــزواج املبكــر
يســبب العديــد من املشــاكل الصحيــة والوفيات
الناجمــة عن الحمــل املبكر،مشـراً إىل أن الوزارة
ومــن خالل مختلــف قطاعاتهــا بــدأت يف تفعيل
وتكثيــف التوعيــة الصحــة باملخاطــر الناجمــة
عــن الــزواج املبكــر باإلضافــة إىل ســعي الــوزارة
إىل اتخــاذ اإلجــراءات الترشيعيــة القانونيــة
ملعالجــة هــذه املشــكلة الصحيــة االجتامعيــة.
مــن جهتهــا اســتعرضت مديــرة اإلدارة العامــة
لتنميــة املــرأة بقطــاع الســكان بــوزارة الصحــة
الدكتــورة كرميــان منصــور راجــح الجهــود
واملراحــل التــي مــرت بهــا عمليــة إعــداد
وانجــاز هــذه الدراســة التــي نفــذت يف خمــس
محافظــات هــي  :إب  ،الحديــدة ،ذمــار،
حرضمــوت الســاحل  ،حرضمــوت الــوادي خــال

عــام 2011م رغــم الصعوبــات والتحديــات التي
مــرت بهــا اليمــن خــال تلــك الفــرة.
و أوضحــت أن الهــدف مــن الدراســة هــو
الحصــول عــى أســاس علمــي وتوفــر بيانــات
ميكــن اســتخدامها مــن قبــل صنــاع القــرار
واملنارصيــن العاملــن نحــو خفــض وفيــات
األمهــات يف اليمــن والضغــط باتجــاه إصــدار
قانــون يحــدد الســن اآلمــن للــزواج.
كــا ألقيــت كلــات مــن قبــل رئيســة اللجنــة
الوطنيــة للمــرأة الدكتــورة شــفيقة ســعيد ومــن
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة األســتاذة
عليــا املهنــدس أكــدت عــى رضورة التعــاون
وتنســيق الجهود فيام بــن الجهــات ذات العالقة
بالظاهــرة لوضــع السياســات والربامــج التي تحد
مــن هــذه املشــكلة الصحيــة االجتامعيــة ،وذلــك
مــن خــال رفــع مســتوى الوعــي املجتمعــي عرب
وســائل اإلعــام املختلفــة واالهتــام بتعليــم
الفتــاة ووضــع الربامــج واالسـراتيجيات الوطنية
التــي تعــرف الفتــاة واملــرأة اليمنيــة بحقوقهــا
وواجباتهــا تجــاه الــزوج .
وأشــارت الدراســة التــي أرشفــت عــي تنفيذهــا
اإلدارة العامــة لتنميــة املــرأة يف وزارة الصحــة
العامــة والســكان ان  %80مــن األمهــات
الصغــرات لديهــن مشــاكل زوجيــة وأرسيــة
وان % 14مــن املواليــد (البكــر) األمهــات
صغــرات الســن فارقــوا الحيــاة  ،ومــا يقــارب
النصــف منهــم ماتوا قبــل الــوالدة ،وأن  %21من
األمهــات الصغــرات تعرضــن للــوالدة البكــرة
،وان عمــر  18ســنة فــا فــوق هــو الســن اآلمن
للــزواج.
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تقارير

نشرة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمية

عقد بصنعاء في الفترة من  4-3مارس

مؤتمر إلزامية التعليم يناقش دمج النوع االجتماعي في المناهج الدراسية

عقــد بصنعــاء املؤمتــر اإلقليمــي حــول إلزاميــة التعليــم ودمــج
النــوع االجتامعــي يف املناهــج الدراســية الــذي نظمــه يف
الفرتة4-3مــارس اتحــاد نســاء اليمــن.
اشــتمل املؤمتــر عــى ثالثــة محــاور تتضمــن التعريــف مبفهــوم
النــوع االجتامعــي  ،وكيفيــة دمج مفهــوم النــوع االجتامعي يف
مناهــج الرتبيــة والتعليــم ،وأهميــة إلزاميــة التعليــم األســايس
للفتيــات.
شــارك يف املؤمتــر رئيســات اإلتحــادات النســائية العربيــة
وخــراء ومستشــارين يف الرتبيــة و التعليــم مــن البلــدان
العربيــة ومــن منظمــة األرسة العربيــة ،وخ ـراء مــن األســكوا
وخـراء ومستشــارين مــن اللجنــة الوطنيــة للثقافــة و العلــوم
"اليونســكو يف باريــس" وممثــي األمــم املتحــدة للمــرأة،
وممثــي البنــك الــدويل للــرق األوســط و خــراء يف النــوع
االجتامعــي يف نيويــورك وممثــي مــن الجامعــة العربيــة،
إضافــة إىل نســاء قياديــات مــن جميــع محافظــات الجمهورية
وأكادمييــن مــن كليــات الرتبيــة يف اليمــن ورؤســاء مجالــس
محليــة وأعضــاء مــن مجلــي النــواب والشــورى ومــن وزارة
الرتبيــة والتعليــم.
وأوضحــت رئيســة إتحــاد نســاء اليمــن رمزيــة اإلريــاين إن
الهــدف مــن املؤمتــر هــو االســتفادة مــن تجــارب الــدول التــي
ســبقتنا يف التغيــر و مواكبــة العــر و الحــد مــن تــرب
الفتيــات ،و كــذا دعــوة الحكومــة و وزارة الرتبيــة والتعليــم
إلصــدار قـرار إلزاميــة التعليــم حتــى الفصــل التاســع ،والعمل
عــى إدخــال مخرجــات املؤمتــر والتوصيــات يف اســراتيجية
الرتبيــة والتعليــم وتغيــر املناهــج الرتبويــة ودمــج مفهــوم

النــوع االجتامعــي فيهــا وجعــل حقــوق املــرأة مــن ضمــن
مناهــج الرتبيــة والتعليــم".
تنــاول املؤمتــر عدداً مــن أوراق العمل شــملت إلزاميــة التعليم
وإدمــاج النــوع االجتامعــي يف املناهــج التعليميــة ،و كيفيــة
إمكانيــة دمــج مفهــوم النــوع االجتامعــي يف مناهــج الرتبيــة
والتعليــم ،واســتعراض تجــارب عــدد مــن الــدول العربيــة.
ويف افتتــاح املؤمتــر أكــدت مستشــارة رئاســة الجمهوريــة
لشــؤون املــرأة فائقــة الســيد أن الدولــة املدنيــة الحديثــة لــن
تبنــى إال بالتعليــم ومبنظومــة ترشيعات وقوانــن تؤهل ويبنى
عليهــا واالهتــام بالنوع االجتامعــي وإدماج املــرأة يف مختلف
مجــاالت الحيــاة وخاصــة يف مجــاالت التنميــة و البنــاء.
وأشــارت الســيد يف افتتــاح املؤمتــر اإلقليمــي حــول إلزاميــة
التعليــم ودمــج النــوع االجتامعــي يف املناهــج الــذي ينظمــه
ملــدة ثالثــة أيــام إتحــاد نســاء اليمــن إىل أهميــة فعاليــات
هــذا املؤمتــر الــذي يعقــد يف اليمــن والتــي يحمــل الطبيعــة
اإلقليميــة العربيــة ومشــاركة دوليــة مــن الجهــات الصديقــة
التــي نحييهــا عــى دعمهــا و مؤازرتهــا للهيئــات الحكوميــة
وغــر الحكوميــة مــن أجــل إنجــاز مهــام التغيــر و مهــام البناء
نحــو دولــة مدنيــة حديثــة.
مــن جانبهــا أكدت رئيســة إتحــاد نســاء اليمــن رمزيــة اإلرياين
أهميــة إنعقــاد هــذا املؤمتر الــذي يتزامن مــع االحتفــال باليوم
العاملــي للمــرأة ،معتــرة بــأن التعليــم للمــرأة رضورة حتميــة
ال ينفصــل عــن التمكــن االقتصــادي واملعريف.
وأشــارت االريــاين إىل أن التعليــم هــو املنفــذ األســايس لتمكــن
النســاء سياســياً وعمليـاً باعتبــار الـراث االجتامعــي و الثقــايف

بـ ــرنامج الـدراس ـ ــات العلــيا ينـ ـ ـ ــاقش
مقتـ ـ ــرحـ ــات م ـشــاريع الــدبـلــوم

للمجتمــع هــو مقيــاس ملــدى تطــور مناهــج التعليــم و دمجــه
يف النــوع االجتامعــي ويف الترشيعــات الخاصــة باملــرأة و
القوانــن النافــذة وتطبيقهــا وإنــه ال ميكــن النظــر للقضيــة
خــارج إطــار البعــد الــدويل.
وأضافــت "إن اليمــن مل تحقــق األهــداف املرســومة يف تعليــم
البنــات التــي متكنهــا مــن بلــوغ أهــداف األلفيــة الراميــة إىل
الوصــول إىل التعليــم للجميــع حتــى 2015م حيــث اأن هنــاك
إحصائيــات رســمية تقــول إن نســبة  ٪ 46مــن األطفــال يف
اليمــن غــر ملتحقــن باملــدارس وان نســبة  ٪ 71مــن فتيــات
الريــف مــا زلــن خــارج املــدارس رغــم الجهــود التــي تبذلهــا
الحكومــة ممثلــة بــوزارة الرتبيــة والتعليــم يف التوســع يف
التعليــم لزيــادة ارتفــاع معــدالت االلتحــاق باملــدارس و
انخفــاض معــدالت التــرب".
مــن جهتــه أكد نائــب وزير الرتبيــة والتعليــم الدكتــور عبدالله
الحامــدي رضورة أن تتحــول مشــكلة التعليــم بــكل تعقيداتهــا
وجوانبهــا التقنيــة إىل قضيــة وطنيــة تناقشــها مختلــف القــوى
الحيــة يف البــاد .
ونــوه نائــب وزيــر الرتبيــة بالجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة يف
ســبيل نــر التعليــم وجودتــه رغــم التحديــات التــي واجهتهــا
وتواجههــا اليمــن يف مجــال الرتبيــة والتعليــم مســتعرضاُ بعض
تلــك الجهــود ســواء يف املجــال القانــوين الــذي يكفــل مجانيــة
التعليــم وتحقيــق العدالــة االجتامعيــة وتكافــؤ الفــرص يف
التعليــم ومراعــاة الظــروف االقتصاديــة
ولفــت الحامــدي إىل مــا شــهدته عمليــة إصــاح وتطويــر
نظــام التعليــم يف اليمــن ومنهــا عــدة محــاوالت شــملت

برعاية رئيس الجامعة

المركز يستضيف حفل تد شين (برنامج تأهيل المكفوفين)
برعايــة رئيــس جامعــة صنعــاء الدكتــور/
عبدالحكيــم الرشجبــي اســتضاف مركــز
أبحــاث ودراســات النــوع االجتامعــي
والتنميــة يــوم الثالثــاء 2013/1/22م حفــل
تدشــن (برنامــج تأهيــل املكفوفــن) الــذي
أقامتــه منظمــة شــباب تــودي بالتعــاون مع
املركــز الثقــايف للمكفوفــن بجامعــة صنعــاء،

يف إطــار برنامج الدراســات العليا ()MIDG
اســتعرض طــاب الدفعــة األوىل مقرتحــات
مرشوعاتهــم البحثيــة ()Project work
للفصــل الــدرايس الثــاين .
حيــث قدمــت مجموعــات العمــل املختلفة
عناويــن املوضوعــات املقرتحــة وخطــط
البحــث والتي ناقشــت املوضوعــات التالية:
املــرأة وصناعــة الق ـرار يف اليمــن ،العالقــة
بــن املانحــن ومنظــات املجتمــع املــدين

املحليــة ،عقــد اجتامعــي جديــد للمــرأة
اليمنيــة ،الفــرص واملعوقــات التــي تواجــه
املانحــن الدوليــن يف تنفيــذ املســاعدات
التنمويــة لليمــن.
وتــم مناقشــتها مــن قبــل الدكتــورة
حســنية القــادري واألســتاذة صربيــة الثــور
مــن برنامــج الدراســات العليــا ،حيــث تــم
اقـراح التعديــات الالزمة عــى املرشوعات
املقرتحــة.

اإلســراتيجية الوطنيــة لتطويــر التعليــم األســايس (  2003ـ
 2015م) ،واإلس ـراتيجية الوطنيــة للتعليــم الثانــوي ( 2007ـ
 2015م) ،واإلسـراتيجية الوطنيــة ملحــو األميــة وتعليــم الكبار
وكــذا إقـرار إسـراتيجية الطفولــة املبكــرة ( 2011ـ  2015م )،
وغريهــا مــن الربامــج التــي تســعى مــن خاللهــا الــوزارة إىل
تحســن وتجويــد نوعيــة التعليــم األســايس والثانــوي وتطويــر
قــدرات وزارة الرتبيــة والتعليــم يف تقديــم الخدمــة التعليميــة
عــى املســتوى املركــزي ومكاتــب املحافظــات واملديريــات .
وألقيــت يف االفتتــاح عــدد مــن الكلــات مــن قبــل الســفري
اليابــاين بصنعــاء كاتســويويش هايــايش وممثلــة البنــك الــدويل
يف اليمــن نينــا بهــات ورئيــس منظمــة األرسة العربيــة جــال
البــح وممثلــة اإلتحــاد النســايئ العــريب رئيســة اإلتحاد النســايئ
التونــي راضيــة القريبــي أكــدت يف مجملهــا عــى أهميــة
التعليــم و خاصــة تعليــم الفتــاة..
وأشــارت الكلــات إىل أهميــة املؤمتــر الــذي يتزامــن مــع
االحتفــال باليــوم العاملــي للمرأة و هو مناســبة لتبــادل األفكار
واألطروحــات والتجــارب للخــروج بعــدد مــن التوصيــات التي
متكننــا مــن تقويم و تحســن الصــورة الســلبية للمــرأة العربية
يف املناهــج التعليميــة.
واســتعرضت دور البنــك الــدوىل و منظمــة الجايــكا
واليونيســيف و غريهــا من املنظــات الدولية األخــرى الداعمة
ملشــاريع تعليــم الفتــاة يف اليمــن التــي ينفذهــا إتحــاد نســاء
اليمــن  ..مشــيدة بجهــود إتحــاد نســاء اليمــن التــي يقــوم بهــا
يف مختلــف املجــاالت التــي تهــم املــرأة و قضاياهــا يف اليمــن
وخاصــة يف مجــال تعليــم الفتــاة.

وبتمويــل مــن جمعيــة أم يت أن الخرييــة .
ويف كلمــة لجامعــة صنعــاء دعــا الدكتــور
محمــد يــر نائــب رئيــس جامعــة صنعــاء
لشــئون املراكــز الحكومــة إىل االهتــام أكرث
برشيحــة املكفوفــن وقــال :املكفوفــن هــم
جــزء مــن املجتمــع وال يجــب فصلهــم بــل
يجــب إدماجهــم يف كل مجــاالت الحيــاة.

وعــن جمعيــة االمــان للكفيفــات ذكــرت
صبــاح عــي حريــش رئيــس جمعيــة األمــان
لرعايــة الكفيفــات إن عــدد املكفوفــن
امللتحقــن بالجامعــات عــى مســتوى
الجمهوريــة للعــام ( 2013- 2012م) بـــ 95
كفيــف وكفيفــة وقالــت إن عــدد املكفوفني
امللتحقــن مبــدارس امانــة العاصمــة
 220كفيــف وكفيفــة
ودعــت اىل رضورة إدمــاج املكفوفــن يف
جميــع مجــاالت الحيــاه كــا دعــت اىل
اإلرتقــاء باملكفوفــن حتــى يكونــوا أعضــاء
فاعلــن يف مجتمعهــم .
وأوضحــت دينــا مصطفــى القامئــة بأعــال
مديــر املركــز الثقــايف للمكفوفــن بجامعــة
صنعــاء ،أن املركــز يقــدم خدماتــه لجميــع
الطــاب املكفوفــن إىل جانــب تقديــم
دورات لإلرتقــاء بهــم وتطويرهــم إضافــة
إىل تقديم الوســائل املبســطة التــي متكــن
املكفوفــن مــن التعلــم.
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نشرة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمية

ضمن أبحاث برنامج الماجستير بالمركز

القبيلة والدولة المدنية الحديثة في اليمن
أشواق شجاع الدين  -إجالل شجاع الدين
د/بلقيس أبوأصبع

متــر اليمــن مبنعطــف تاريخــي مهــم بعــد ثــورات الربيــع
العــريب حيــث يتعطــش جميــع مواطنيهــا لقيــام دولــة
مدنيــة حديثــة يســودها القانــون واملواطنــة املتســاوية,
مــن هنــا انطلقــت فكــرة البحــث حيــث تبــادرت إىل
أذهاننــا العديــد مــن التســاؤالت املثــرة للجــدل حــول
إمكانيــة بنــاء دولــه مدنيــة حديثــة يف واحــدة مــن أشــد
بلــدان العــامل تعقيــداً يف تركيبتهــا اإلجتامعيــة فالرتكيبــة
القبليــة تشــكل  %85مــن املجتمــع اليمنــي لــذا يصعــب
تجاهــل القبيلــة أو أقصاءهــا عــن منظومــة الدولــة
الحديثــة حيــث متثــل القبيلــة دولــة داخــل الدولــة.
وقــد هــدف البحــث إىل دارســة مــدى فاعليــة ســيادة
القانــون يف تعزيــز املواطنــة يف أوســاط أبنــاء القبيلــة
وإىل أي مــدى ممكــن أن يُحــدث هــذا األمــر تحــوالً يف
الــدور التقليــدي للقبيلــة مــن الــدور الســلبي املناهــض
لبنــاء الدولــة املدنيــة الحديثــة إىل الــدور اإليجــايب
الفعــال واملشــارك .وماهــي األســباب التــي تجعــل أفـراد
القبيلــة يشــعرون بالــوالء واملواطنــة للقبيلــة بالدرجــة
األوىل وبالتــايل تتولــد أزمــة مواطنــة تجــاة الوطــن األم
وملــاذا تلجــأ القبيلــة للعــرف القبــي بــدالً عــن القانــون
الرســمي؟
ولتوضيــح ذلك قامــت الباحثتان بدراســة الرتكيبة الداخلية
للقبيلــة لكشــف األســباب التــي تكمــن وراء قــوة الروابــط
القبليــة والــوالء القبيل يف أوســاط أفـراد القبيلــة .حيث إن

هنــاك تبــادل متكافــئ للحقــوق والواجبــات بــن القبيلــة
وأفرادهــا .أمــا مــن جانــب الدولــة فأفـراد القبيلــة يعانون
مــن سياســة التهميــش والتجاهــل مــن جانــب الحكومــة.
إن أفـراد القبيلــة يحصلــون عــى الحاميــة واألمــان داخــل
القبيلــة إضافــه إىل التكافــل االقتصــادي فيــا بينهــم حيث
يشــعرون باحتــواء القبيلة لهــم لذا فهــم يبادلونهــا والئهم
ومواطنتتهــم ويعتربونهــا وطنهــم املصغــر.
مــن ناحيــه اخــرى وجــود العــرف القبــي كوســيلة قويــة
لتنفيــذ العدالــة وحــل مشــاكل أف ـراد القبيلــة بوســائل
تنفيذيــه رسيعــة ودون مامطلــه عــزز الــوالء للقبيلــة،
فالعــرف ميتــاز بقــدرة عــى تنظيــم العالقــات الداخليــة
والخارجيــة للقبيلــة يف ظــل ضعــف وغيــاب الدولــة .كام
يعــد غيــاب القانــون والفســاد املســترشي يف الســلطة
القضائيــة واألجهــزة التنفيذيــة وغريهــا مــن جوانــب
الضعــف والســلبيات مــن األســباب الرئيســية التــي أدت
إىل تقويــة العــرف القبــي وبــروزه وغيــاب دور الدولــة
كمنظومــة حديثــة أدى إىل تقوقــع القبيلــة حــول نفســها
ومجابهتهــا لــكل مــن يحــاول زعزعــة أمنهــا مــا أدى إىل

استمرارها بهذه القوة.
كــا تــم دراســة أمنــاط العالقــات بــن القبيلــة والدولــة
يف ف ـرات مختلفــة إبتــدا ًء مــن الحكــم اإلمامــي حيــث
متيــزت العالقــة أنــذاك باإلرتيــاب وعــدم الثقــة ،أبــان
حكــم الحمــدي كان الــراع ســائداً نتيجــة لتبنــي
الحمــدي املــروع املبكــر للدولــة املدنيــة مــا أثــار
حفيظــة القبيلــة خوفــا مــن أن يــؤدي ذلــك إىل تفككهــا
وضعفهــا ،ودفــن هــذا املــروع بإغتيــال صاحبــه عــام
1978م.
يف عــام 1979م كان بدايــة حكــم الرئيــس الســابق عــي
عبــد اللــه صالــح ،حيــث قامــت حينهــا الدولــة إســتناداً
عــى القبيلــة يف مقولــه مشــهوره للرئيــس الســابق
«الدولــة هــي القبيلــة» حيــث اســتمدت القبيلــة قوتهــا
مــن خــال هيمنتهــا عــى مؤسســات الدولــة ومترتســت
املنظومــة التقليديــة بــدالً عــن النظــام الحديــث.
أدى هــذا التحالــف القوي بــن الدولة والقبيلة إىل إرســاء
منظومــه شــبكيه تعتمد عــى عالقة املحســوبية واملحاباة
 ,مــن خاللهــا تــم اســتقطاب فئــات وإقصــاء أخــرى مــا

أدى إىل رضب املواطنــة والعدالــة االجتامعية يف الصميم
وتخلخلــت عــى إثرهــا معايــر توزيــع الــروات ،وفرصــه
الحصــول عــى املــوارد والعدالــة والقانــون والطبقيــة
والتنميــة والوحــدة الوطنيــة.
كــا تنــاول البحــث محدوديــة مشــاركة املــرأة يف الحيــاة
العامــة حيــث تعتــر مشــاركة املــرأة مــن أهــم مقومــات
الدولــة الحديثــة فــا تكتمــل مدنيــه الدولــة إال باملشــاركة
الفعالــة للمــرأة ،فاملجتمــع اليمني تســوده الثقافة األبوية
والهيمنــة الذكوريــة ،ونتيجــة للقضبان التي تحيــط باملرأة
بدايــة بــاألرسة ثــم القبيلــة ثــم علــاء الديــن ُحجبــت
املــرأة مــن رؤيــه العــامل الخارجــي واملشــاركة فيــه.
كل األســباب املذكــورة أنفــاً أدت إىل ضعــف الدولــة
وغيــاب القانــون وبــروز القبيلــة وهيمنتهــا.
وأقــرح البحــث العديــد مــن التوصيــات والتــي مــن
شــأنها أن تعــزز املواطنــة ودور القانــون وذلــك مــن
خــال -:
• تعزيــز املواطنــة املتســاوية للجميــع دون متييــز أو
إقصــاء.
• اســتقالل القضــاء وتفعيــل دور القانــون واملؤسســات
التنفيذيــة خصوص ـاً يف املناطــق النائيــة للبــت يف قضايــا
املواطنــن وعــدم املامطلــة يف تنفيــذ األحــكام.
• إقامة املشــاريع التنمويــة خصوصاً يف املناطــق الريفية
كالقضــاء وأقســام الرشطــة وتفعيــل دور املؤسســات
التعليميــة للمســاهمة يف عمليــة التحــول اإلجتامعــي.
• التوزيــع العــادل للــروات مبــا فيهــا تعويــض املناطــق
الجنوبيــة لتقويــه روابــط الوحــدة الوطنيــة.
• تعزيــز دور املــرأة يف املشــاركة يف الحيــاه العامــة مــن
خــال تكافــؤ الفــرص وخلــق الوعــي لــدى النســاء
للمطالبــة بحقوقهــن يف املشــاركة عــن طريــق اإلعــام
الهــادف والبنــاء.

الدكتورة نينا بهات :البنك الدولي ملتزم بقضايا
المساواة في النوع االجتماعي
الدكتـورة نينـا بهات مختصـة بالنوع االجتماعي في البنـك الدولي ،التقيناها على هامـش ورش العمل في مؤتمـر إلزامية التعليم ودمج
النـوع االجتماعي الذي عقد بالشـراكة مع البنك الدولـي ،ودار الحوار التالي:
يف البداية من هي نينا بهات؟
اســمي نينــا بهــات ،وأنــا أحــد كبــار علــاء االجتــاع وأعمــل
مــع البنــك الــدويل .وأعمل يف منطقة الرشق األوســط وشــال
أفريقيــا .ومقــر عمــي يف العاصمــة األمريكية واشــنطن.
البنــك الــدويل مهتــم وملتــزم جــدا بقضايــا املســاواة يف
النــوع االجتامعــي .وكــا أوضحــت يف الكلمةاالفتتاحيــة
التــي القيتهــا باســم إدارة البنــك الــدويل ،فــإن البنــك عــى
مســتوى الـراكات لديــه عــدد مــن املبــادرات وااللتزامــات
لدعــم العمــل يف مجــال املســاواة يف النــوع االجتامعــي
 ،ونحــن ملتزمــون إىل حــد كبــر أيضــا بالعمــل يف مجــال
املســاواة يف النــوع االجتامعــي مــن حيــث املبــدأ يف بلــد
مثــل اليمــن  .لذلــك نحــن بالطبــع متعاونــون مــع أتحــاد
نســاء اليمــن وعــدد من املنظــات األخــرى للعمــل يف مجال
املســاواة يف النــوع االجتامعــي يف اليمــن ،عــى مســتوى
الحــوار يف السياســات ،عــى مســتوى الربامــج وعــى مســتوى
املرشوعــات.
عــى املســتوى الشــخيص ،لقــد كنــت دامئــا مهتمــة مبســألة
املســاواة يف النــوع االجتامعــي .فأنــا مــن النيبــال وأتفهــم إىل
حــد مــا الوضــع يف هــذا البلــد.
درســت نظريــة املســاواة ،ونظريــة النــوع االجتامعــي.

وعملــت كثـرا يف مجــال النــوع االجتامعــي وكنــت املنســق
اإلقليمــي يف منطقــة املحيــط الهــادئ اآلســيوي .ونقــوم اآلن
بانجــاز الكثــر مــن العمــل التنفيــذي عــى أرض الواقــع يف
قضيــة النــوع االجتامعــي أيضــا.
ما أهمية املؤمتر؟
أعتقــد أن هــذا املؤمتــر مهــم للغايــة ،وميثــل نقطــة تحــول
مهمــة للغايــة يف الحيــاة السياســية يف اليمن .وهــدف املؤمتر
هــو الرتكيــز بشــكل كبــر جــدا عــى أهميــة قضيــة النــوع
االجتامعــي مــع الرتكيــز عــى التعليــم يف اليمــن.
عندمــا جئــت يف يــوم االفتتــاح وجــدت أن الجمهــور كان
حضــوره ملحوظ ـاً ،وأعتقــد أنــه كان هنــاك أكــر مــن 600
شــخص خــال االفتتــاح ،كان بــن الحارضيــن متثيــل عــى
مســتوى الــوزارات ،واملجتمــع الــدويل  ،ومتثيــل دبلومــايس
مبســتوى عــايل ،وممثلــون عــن الجهــات املانحــة ،ولكــن مــن
ناحيــة أخــرى ،كان هنــاك أيضــا متثيــل مــن جميــع أنحــاء
اليمــن ،وهــذا موضــوع مهــم جــدا.
أعتقــد أن عمليــة الحــوار برمتهــا متكــن مــن ســاع أصــوات
مختلفــة حــول كيــف نعالــج عــدم املســاواة يف النــوع
االجتامعــي فيــا يتعلــق بالتعليــم ،فإنــه ســيكون مــن املهــم
للغايــة مــن حيــث تشــكيل عمليــة الحــوار الوطنــي ،وأيضــا
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مســتقبل اس ـراتيجية التعليــم يف البــاد .لذلــك أعتقــد أنــه
كلــا متكنــا مــن مناقشــة أكــر لهــذه املســألة فإننــا نرســل
رســائل هامــة للمجتمــع ،وهنــاك تبــادل للمعلومــات ،وهــذا
جــزء مهــم جــدا مــن عمليــة الحــوار .وجــود هــذا الجــزء هو
مهــم جــدا يف عمليــة تبــادل املعلومــات حــول ملــاذا نحــن
بحاجــة إىل أن نلتقــي ونعالــج هــذه القضيــة.
ما هي الجوانب املختلفة التي يعمل فيها البنك الدويل؟
البنــك يعمــل دامئــا من خــال مكتبــه يف البلــد املعنــي .لدينا
عــادة اسـراتيجيات إقليميــة للمنطقــة بأرسهــا ،وأيضــا لدينا
االسـراتيجيات القطريــة التــي صممــت خصيصــا عىل أســس
الوضــع يف كل بلــد أو عــى أســاس االحتياجــات الخاصــة
يف كل بلــد .وضعنــا خطــوط برامجيــة للتدخــات ولذلــك
ويف هــذا االطــار تعلمــون أن البنــك لــه نهــج للتدخــات يف
املكتــب القطــري يف اليمــن.
كيــف ميكــن إزالــة اللبــس حــول مفهــوم النــوع االجتامعــي
يف اليمــن؟
أعتقــد أن كل هــذا الجــدل يف العــامل حــول قضيــة النــوع
االجتامعــي ميكــن أن يســبب الكثــر مــن اللغــط ليــس فقــط
يف اليمــن بــل يف كل مــكان .وأعتقــد أن كل بلــد لديهــا شــكل
مــن أشــكال عــدم املســاواة يف النــوع االجتامعــي ،ويف بلــدي

(النيبــال )بالتأكيــد هــذا األمــر موجــود .مــا هــو مهــم حقــا
هــو تأطــر املســألة بــن الرجــل واملــرأة يف هــذا الســياق
الثقــايف املحــدد وإظهــار أنــه يوجــد عــدم تكافــؤ-أي كان
 ســواء يف التعليــم أواملشــاركة يف القــوى العاملــة .والبــدمــن اســتخدام وســائل التوعيــة ســواء مــن خــال السياســات
أو االســراتيجيات أو عــى مســتوى الربامــج يف املســتويات
األساســية،هناك العديــد مــن التدخــات ،والعديــد مــن
الوســائل التــي ينبغــي اســتخدامها لرفــع الوعــي لتحقيــق
نتائــج أيجابيةعــى أرض الواقــع .مثــل خلــق فــرص عمــل
لكال الجنســن وبشــكل خــاص للنســاء ،علينا اســتخدام طرق
ومقاربــات متعــددة لتوضيــح ذلــك.
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نشرة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمية

مكتبة مركز النوع االجتماعي والتنمية عنوان للتميز

تعــد املكتبــة التابعــة ملركــز النــوع االجتامعــي
والتنميــة ( ،)GDRSC Libraryمكتبــة بحثيــة
متخصصــة يف دراســات النــوع االجتامعــي
وبحــوث التنميــة ،و كانــت بدايــة التأســيس لهــا
عــام 1993م ،كوحــدة يف دراســات املــرأة والتنمية
يف قســم العلــوم االجتامعيــة التابــع لجامعــة
صنعــاء .ويف عــام  2010بــدأ الدعــم لهــذه املكتبــة
عــن طريــق مركــز «كفينفــو» ،املركــز الدمنــاريك
للمعلومــات واإلبحــاث حــول النــوع االجتامعــي
واملســاواة والتنــوع.،
وتعــد أغلــب مقتنيــات املكتبــة مــن املراجــع
الحديثــة واملعــارصة باللغتــن العربيــة واالنجليزية
والتــي تشــتمل عىل :الكتــب ،والدوريات ورســائل
املاجســتري ،وأطروحــات الدكتــوراة ،عــاوة عــى
املصــادر املعلوماتيــة اإللكرتونيــة.
وتقدم املكتبة خدماتها املتمثلة يف:
• الخدمــات واملســاعدات للكــوادر األكادمييــة
املؤهــل تأهيــا عاليــأ.
• قاعــات قــراءة مريحــة ومــزودة بأجهــزة
كمبيوتــرات حديثــة.
• خدمةالتصفح والبحث يف (اإلنرتنت).
• الدخول اىل قاعدة بيانات املكتبة.
• خدمات التصوير والطباعة.
ومــا تتميــز بــه املكتبــة عــن غريهــا مــن املكتبــات
باليمــن ،ويجعلهــا ترقــى إىل مرتبــة املكتبــة األوىل
يف اليمــن هــي مقتنياتهــا املتخصصــة والحديثــة،
فنظــام البحــث عــن طريــق ًالنرتنــت متــاح مجاناً
عــر موقعهــا اإللكــروين www.opac.gdrsc.net
حيــث متتلــك هــذه املكتبــة نظــام أرشــفة الكرتوين
يتيــح لــكل املهتمــن يف كل مكان أمكانيــة الدخول

مجانــا اىل قاعــدة بياناتهــا وتصفــح مقتنياتهــا كــا
أنهــا تتيح لطلبــة الدراســات العليا باملركــز إمكانية
حجــز املراجــع عــن بعــد عــن طريــق االنرتنــت.
ومــن ميزاتهــا أيضــا أنهــا تقــدم خدمــات مجانيــة
لــكل طلبــة جامعــة صنعــاء يف كل الكليــات مــن
خــال تقديــم برامــج تدريبيــة خاصــة بتنميــة
مهــارات الباحثــن يف البحث عن املصــادر واملراجع
بالطــرق اإللكرتونيــة الحديثــة ومــن خــال املواقع
اإللكرتونيــة العامليــة املتخصصــة ،وكــذا يف آليــات

اســتخدام املكتبــات .ويقــدم هــذه الخدمــات
كادر املكتبــة املــدرب تدريبـاً عــاىل الجــودة خــارج
اليمــن وداخلهــا.
كــا تعقــد املكتبــة نــدوات خدميــة عامة شــهرية،
يتــم فيهــا مناقشــة قضايــا مجتمعيــة حاســمة،
كقضايــا الســاعة التــي تحتــاج إىل لفــت انتبــاه
املجتمــع وصانعــي القــرار ،وتســتضيف يف هــذه
النــدوات مســؤويل التنميــة لخلــق فهــم ووعــي
معمــق حــول دور املــرأة والرجــل يف الدفــع بعجلة
التنميــة يف مجتمعاتهــم املحليــة.
كــا يتنبــأ لهــذه املكتبــة مبســتقبل مــرق حيــث
أنهــا تســر وفــق مراحــل تطويــر متعاقبــة تدفــع
بهــا اىل األمــام عن طريــق بعض املصــادر التمويلية
الجهــات املانحــة ،وكذلــك نتوقــع مــن خــال طلبة
املاجســتري يتوقــع الجــودة العاليــة يف رســائلهم
وأطروحاتهــم التــي ســتكون نعــم الرافــد للجــودة
والتميــز يف مجــال النــوع االجتامعــي والتنميــة يف
اليمــن.

دورة تدريبية لموظفي المكتبة المركزية بالمركز
أقــام مركــز أبحاث ودراســات النــوع االجتامعي
والتنميــة بجامعــة صنعــاء  -دورة تدريبيــة
لعــدد ( )20متدربــاً مــن املكتبــة املركزيــة
بجامعتــي صنعــاء و عمــران ،تعــرف فيهــا
املتدربــون عــى كيفيــة التعامــل مــع التقنيــات
الحديثــة يف مجــال املكتبــات واملعلومــات
وكيفيــة تطبيــق النظــام اآليل يف عمــل املكتبات
واملعلومــات ،والعمــل عــى نظــام املكتبــات
ومراكــز املعلومــات.
وقــد اقيمــت تلــك الــدورة بدعــم رشكــة شــارب
لالنظمــة مــن خــال برنامــج « ،»Libsysوقــد
شــملت مواضيــع التدريــب (اإلعــارة اآلليــة،
مداخــل الهيئــات  ،إدخــال البيانــات بواســطة
مــارك  .. ،وغريهــا)
وقــد ألقيــت املحــارضات عــى املتدربــن مــن
قبــل د.عبــده محمــد املخــايف – رئيــس قســم
املكتبــات واملعلومــات (حاليـاً) بجامعــة صنعاء
والــذي القــى محارضتني حــول مداخــل الهيئات

باإلضافــة إىل تدريبهــم مــن قبــل كادر املكتبــة .
الجديــر بالذكــر أن مكتبــة املركــز هــي أول
مكتبــة مينيــة عــى شــبكة االنرتنــت ويتميــز
كادرهــا باإلمكانيــات التدريبيــة التــي جــرت
يف عــدد مــن املكتبــات ،منهــا مكتبــة جامعــة
"روســكيلد – الدمنــارك ،مكتبــة الجامعــة
اللبنانيــة األمريكيــة – بريوت  ،مكتبــة الجامعة
األردنيــة – عــان  ،البوابــة العربيــة للمكتبــات
واملعلومــات – القاهــرة.
وقــد أبــدى املشــاركون يف الــدورة التــي أقيمت
عــى مدار خمســة أيام مــن تاريخ  9-3ديســمرب
2012م عن ارتياحهم وســعادتهم بهــذه الدورة
التدريبيــة التــي تعترب مــن الــدورات النوعية يف
مجــال املكتبــات واملعلومــات ،وأكــدوا أن ذلــك
التدريــب سيســاعدهم عــى نقــل مكتباتهــم
مــن النظــام التقليــدي إىل النظــام اآليل ،كام هو
الحــال مبكتبة مركــز النــوع االجتامعــي بجامعة
صنعــاء.

هـذا اإلصـدار

شراكة وطموح

يــأيت اإلصــدار األول مــن نــرة "النــوع االجتامعــي والتنمية "
يف إطــار خطــة عمــل طموحــة ورؤيــة بعيــدة املــدى تهــدف إيل
نــر الوعي املجتمعــي حول قضايــا النوع االجتامعــي والتنمية
مــن خــال التعريــف بشــكل دوري بأنشــطة مركــز أبحــاث
ودراســات النــوع االجتامعــي والتنميــة ،وتســليط الضــؤ عــى
الــدور الريــادي الــذي يقــوم بــه املركــز يف خدمــة قضاياالتنمية
مــن منظورالنــوع االجتامعــي يف اليمــن.
تصــدر هــذه النــرة فصليــا يف إطــار (مــروع املكتبــة )الــذي
طــور بالرشاكــة مــع مركــز كفينفــو «، »KVINFOاملركــز
الدمنــاريك للمعلومــات واإلبحــاث حــول النــوع االجتامعــي
واملســاواة والتنــوع ،والــذي يهــدف إىل تأســيس أول مكتبــة
أبحــاث تهتــم بتطويــر النــوع االجتامعــي والدراســات البحثيــة
التنمويــة يف اليمــن ،لتصبــح املكتبة مصــدراً للمعلومــات لطلبة
املاجســتري والباحثــن وللمنظــات غــر الحكوميــة العاملــة يف
مجــال تطويــر النــوع االجتامعــي والبحــث االتنمــوي يف اليمن.
كــا ســتهتم هــذه النــرة مبتابعــة ســر وتطوربرنامــج
املاجســتري يف التنميــة الدوليــة والنــوع االجتامعي،والــذي يعــد
الربنامــج األول مــن نوعــه عــى املســتوى اإلقليمــي ،والــذي
يقــدم باللغــة اإلنجليزيــة بالرشاكــة مــع جامعــة "روســكيلد "
 Roskildeالدمناركيــه والــذي يهــدف إىل رفــد ســوق العمــل يف
اليمــن بالخريجــن املؤهلــن للعمــل يف قطــاع التنميــة الواعد يف
اليمــن وفــق رؤية تراعــي النــوع االجتامعي،مبا يكفل املشــاركة
الفعالــة للرجــال والنســاء يف التنميــة.
نتطلــع أن تنجــح هــذه النــرة يف مــد جســور التواصــل بــن
املركــز واملراكــز البحثيــة ذات االهتــام املشــرك،وأن تفتــح
أفــاق التعــاون املســتقبيل بــن املركــز وبــن املنظــات الدولية
املانحــة لتنفيــذ مرشوعــات مــن شــأنها دعــم خطــط التنميــة
يف اليمــن القصــرة والطويلــة املــدى ،و أن تعــزز عالقــات
التعــاون والرشاكــة القامئــة بــن املركــز وبــن الجهــات الحكومية
واملنظامت غــر الحكوميةالعاملــة يف املجال التنمــوي يف اليمن.
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نشرة فصلية يصدرها مركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي والتنمية

ماجستير التنمية الدولية والنوع االجتماعي تعليم من أجل المستقبل
تعـد قضايـا النـوع االجتماعي مـن القضايا بالغـة األهمية لتحقيـق التنمية المسـتدامة ،حيث غـدا تحقيق المسـاواة بين
الجنسـين وإتاحـه الفـرص المتسـاوية والمتكافئـة للمشـاركة والتفاعـل فـي كل المجـاالت وخاصـه فـي مجـاالت التعليم
والعمـل من األهداف الرئيسـية للتنمية البشـرية التـي تبنتها العديد من بلـدان العالم ومنها اليمن ،واتجهت الدراسـات
االجتماعيـة وبالـذات النسـوية إلى تحليـل ونقد وضع المـرأة في المجتمـع والمطالبة بضـرورة إحداث تغيـر اجتماعي من
خلال إجراء تحسـينات فـي الوضعيـن القانوني واالجتماعـي للمرأة.
ومركــز أبحــاث ودراســات النــوع
االجتامعــي بجامعــة صنعــاء ،ومــن
خــال تبنيــه لربنامــج الدراســات العليا يف
التنميــة الدوليــة  ،بــات لهــذا ملركــز اســا
مقرتنــا بالعامليــة مــن خــال منحــه لهــذه
الدرجــة االكادمييــة التــي تعــد األوىل يف
النــوع االجتامعــي باملجتمــع اليمنــي.
اليــوم يحتضــن املركــز دفعتــن يف برنامــج
أبحــاث ودراســات النــوع االجتامعــي،
وبــات لزامــا علينــا أن نســتمع لهــؤالء
الطــاب بعــد أن تلقــوا الجانــب
األكادميــي خــال الســنة املاضيــة و هــذا
العــام الــدرايس 2013-2012م والتــي
مــن خاللهــا ركــزوا عــى أبعــاد النــوع

االجتامعــي وإرشاكــه يف التنميــة كعامــل
رئيــس داخــل املجتمــع اليمنــي لــرى إىل
أي مــدى وصلــت االســتفادة العلميــة
والعمليــة لــدى هــؤالء الطــاب لنتابــع:
يف البدايــة يحدثنــا الطالــب :عبــد الكريم
صالــح الصــري والــذي يعمــل يف مجــال
التنميــة ومامرسـاً لهــا ،حيث أشــار إىل أنه
يف الفــرة الحاليــة يدعــم الجانــب النظري
واملعــريف الخــاص بالتنميــة املرتبــط
واملتصــل بالجنــدر ،وذلــك مــن خــال
دراســته يف املركــز  ،مــن خــال توســيع
املــدارك بقضايــا النــوع االجتامعــي ،فكنــا
نعــرف معنــى التنميــة لكــن مل نــدرك
محاســن ربطهــا بالجنــدر إال هنــا .

استطالع  /روان هاشم

ويــرى خالــد عبــد املجيــد القباطــي :بــأن
الربنامــج مفيــد ألنــه صمــم بطريقــة
تالمــس قضايــا الواقــع  ،فليــس جانــب
أكادميــي بحــت يف النظريــات لكنــه
يناقــش القضايــا التنمويــة املختلفــة
ويربطهــا بالواقــع ،يف نفــس الوقــت
يعالــج كل التشــعبات املرتبطــة بالقضايــا
التنموية(التخطيــط ،بنــاء املؤسســات،
املســائل اإلنســانية) وربطهــا بالنــوع
االجتامعــي ،كذلــك القامئني عــى الربنامج
مــن جنســيات مختلفــة وهــذا ما يكســبه
التميــز أيضــا .
وتشــاطره الــراي الطالبــة بســمة أبــو
ذيــب ،حيــث قالــت :بإننــا مازلنــا يف

عبد الكــريم الصبـــــري
Abdulkareem Al-Sabri

مرحلــة تكويــن الخــرات واملعلومــات يف
هــذا املجــال لكنــه ومــن وجهــة نظــري
برنامــج ممتــاز ،وســربطنا بواقعنــا
العمــي.
ويؤكــد الطالــب فــؤاد ال ُحميــدي :بإننا كنا
نعالــج قضايــا التنميــة بطريقــة جزئيــة،
لكننــا الحظنــا بأنهــا كبــرة ومتشــعبة،
التنميــة تعنــي كل يشء وهــي تؤثــر يف
حيــاة الفرد واملجتمع ،شــخصيا إســتفدت
كــون الربنامــج ال يهدف إلخـراج أكادمييني
بــل يســعى إلخــراج خــراء  ،واســتفدت

بسمـة أبـــــــو ذيــب
Bassma Abu Theba

لكــوين أدعــم الجانــب النظــري والــذي
يســاعدين يف مجــال عمــي يف منظمــة
رشكاء.
وبالنســبة لالســتفادة الشــخصية تــرى
الطالبــة ياســمني الحــويث :بإننــا حاليــا
مازلنــا نتعمــق يف الجانــب النظــري ،لكــن
وعــى املســتوى الشــخيص اســتفدت كثريا
كــوين اســتطعت أن أوظــف هــذا الجانب
يف حيــايت ومــع أرسيت مــن خــال إقناعهم
برأيــي يف بعــض القضايــا و بالطــرق
الصحيحــة.
وعــى مســتوى املجــال البحثــي يعــزز
القناعــة البحثيــة ورأي الطالــب.
الطالــب عــار الفــرح يؤكــد ذلــك بقوله:
الفائــدة الرئيســة هــي أننــا ســنتخرج
باحثــن ،والفائــدة أيضــا ملســناها يف
حلقــات النقــاش الجامعيــة  ،كذلــك يف
كيفيــة البحــث و التعامــل مــع محركاتــه،
والتأكــد مــن مصــادر املعلومــات.
وعــن التنميــة واصولهــا تؤكــد الطالبــة
ســمرية حنظــل :بإنــه برنامــج رائــع
اســتفدنا منــه يف معرفــة أصــول التمنيــة
 ،وتطورهــا مــن خــال تجــارب البلــدان
األخــرى  ،عــى الرغــم مــن وجــود عوائــق
كبــرة يف مجتمعنــا اليمنــي أكربهــا
الجهــــــل و األميــة ،وهــي التــي تحــد
مــن تطبيــق الكثــر مــن النظريــات يف
هــذا املجــال.

التنمية الدولية والنوع االجتماعي في مركز أبحاث ودراسات النوع االجتماعي
ماهــي سياســات واســراتيجيات التنميــة
الدوليــة؟ ومــا عالقــة ذلــك بالنــوع
االجتامعــي؟ يف مركــز أبحــاث ودراســات
النــوع االجتامعــي .يف جامعــة صنعــاء ،هناك
حــوايل  35شــاباً مهنيـاً مــن الرجــال والنســاء،
وهــم يســعون لــإ جابــة عــى هــذه األســئلة
مــن خــال الذهــاب إىل املحــارضات والعمــل
يف مجموعــات وكتابــة مشــاريع موجهة لحل
املشــكالت.
يف الوقــت الراهــن يتــم تدريــس دفعتــن من
الطــاب يف برنامــج املاجســتري يف التنميــة
الدوليــة والنــوع االجتامعــي يف مركــز أبحاث
ودراســات النــوع االجتامعــي التابــع لجامعة
صنعــاء .وســجلت أول دفعــة يف الربنامج أبان
زخــم االنتفاضــة يف اليمــن يف عــام 2011م،
ولهــذا الســبب تــم تأجيــل دراســتهم.
ومــع ذلــك ،فهــؤالء الطــاب يقرتبــون اآلن
مــن نهايــة الفصــل الــدرايس الثــاين .وقــد

بــدأ طــاب الدفعــة الثانيــة دراســتهم يف
نوفمــر مــن العــام املــايض ،وأنهــوا املقــررات
التمهيديــة ىف فربايــر املــاىض.
وناقشــت تقاريــر املشــاريع التــي قدمهــا
الطــاب مواضيــع مثــل" :اســتدامة
املنظــات غــر الحكوميــة مــن منظــور
النــوع االجتامعــي" ،انعــدام األمــن الغــذايئ،
القبيلــة والدولــة الحديثــة يف اليمــن ،وغريها
مــن املواضيــع .
إن انجــاز الطالب ملرشوعاتهــم يف مجموعات
هــي ميــزة هامــة مــن مميــزات برنامــج
ماجســتري النــوع االجتامعــي والتنميــة
الدوليــة ،ويعــد طــاب الدفعــة األوىل حاليــا
مرشوعهــم الثــاين.
حيث يقــوم الطــاب بتحديــد موضــوع مثرياً
لالهتــام ويحتــاج ملعرفــة املزيد عنــه ،ويتم
تشــكيل مجموعــات عــى أســاس املوضــوع.
وهــذه املشــاريع قامئــة عــى أســاس مشــكلة

وبالتــايل تكــون أكــر أهميــة من كونهــا مجرد
أداة تعليميــة ،وألن هــذه املشــاريع أيضــا
تقــدم وجهــات نظــر جديــدة حــول القضايــا
التــي متثــل ضغطــاً عــى املجتمــع اليمنــي
شــأنها شــأن غريهــا مــن البلــدان الناميــة،
وهــذه املبــادئ املتبعــة يف عمــل املــروع
تشــكل عن ـرا أساســيا مــن عنــارص التعلــم
يف جامعــة روســكيلد ،ولكــن تــم تكييفهــا
مــع ســياق برنامــج املاجســتري يف النــوع
االجتامعــي والتنميــة الدوليــة.
إن تطويــر برنامــج املاجســتري يف النــوع
االجتامعــي والتنميــة الدوليــة هــو مــروع
تعــاوين بــن جامعــة صنعــاء وجامعــة
روســكيلد .جنبــا إىل جنــب مــع أســاتذة من
جامعــة صنعــاء فقــد شــارك أســاتذة مــن
جامعــة روســكيلد يف تدريــس كال الدفعتــن.
ولقــد كان الحافــز واملشــاركة اللــذان
اظهراهــا طالب ماجســتري النــوع االجتامعي

والتنميــة الدوليــة ملفتــا للنظر .وعــاوة عىل
ذلــك ،وألغـراض تعليميــة ،فــا مييــز الربنامج
هــو قــدرة الطــاب عــى االعتــاد عــى
خربتهــم يف مجــال عملهــم يف قطــاع التنميــة،
ســواء كانــوا يف القطــاع الخــاص أو الحكومي.
وبرنامــج املاجســتري يف النــوع االجتامعــي
والتنميــة الدوليــة يتعــاون مــع املنظــات
غــر الحكوميــة املهتمــة بالتنميــة ومــع
جامعــات أخــرى يف الــرق األوســط ،مثــل
الجامعــة األمريكيــة يف القاهــرة .والهــدف
أن يحقــق أفضــل طــاب برنامــج املاجســتري
يف النــوع االجتامعــي والتنميــة مســتوى
ميكنهــم مــن متابعــة دراســتهم للدكتــوراة.
ومــع ذلــك ،وبشــكل عــام فــان الهــدف هــو
زيــادة قــدرات ومهــارات املهنيــن املحليــن
يف املؤسســات الحكوميــة ،ويف الــركات
الخاصــة ،ويف املنظــات غــر الحكوميــة
املحليــة والدوليــة.

