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 عن املؤمتر: .أ

برؤیة    ھموقضایا  ھمیناقش ھموم  في الخارج  ھو اول مؤتمر لقضیة الطلبة الیمنیین المبتعثین  األول للطلبة المبتعثین  المؤتمر  عدی

بعد عقد العدید من  المؤتمر    ت فكرةأت.  متتالیة  سنواتعدة  ل  المبتعثین  لبةجاءت ھذه الفكرة من معاناة الط  حیث  وطریقة مبتكره

التي قامت بھا منصة صوت المبتعث الیمني بالتعاون مع رابطة موفدي الجامعات الیمنیة في الخارج  الطالبیة    واألنشطةالورش  

سھاب كافة المشاكل الطالبیة والحلول والمقترحات إالتي ناقشت بجل الیمن وأواتحاد الدارسین الیمنیین في روسیا وجسور من  

 المشاكل  افةكل  قضایا الطلبة  الطالب خلق منصة ثقافیة علمیة لمناقشة  من خالل محاولة  ،شأنھا معالجة ھذه المشاكلمن  التي  

لمصلحة  تحقیق ا لىإ بشكل علمي ومدروس. یھدف ھذا العمل ووضع الحلول  وإنھاء المعاناة خالل فترة االبتعاث التي تواجھھم

ووزارة التعلیم العالي والبحث    ممثلة برئاسة الوزراء  للطالب والمساھمة في تقدیم رؤى وتوصیات للمعنیین في الحكومة  العامة

فكرة المؤتمر تقدم   من شأنھا انھاء المعاناة المتكررة للطلبة المبتعثین بتجرد واستقاللیة تامة.والتي  والمعنین في الحكومة    العلمي

أتي المؤتمر وقد    .وتعطیل المعامالت واإلضرار بسمعة الیمن في الخارج  باً من التصعید والنوم على أروقة السفارات آلیة للمطالبة أكثر تھذی 

من خالل ایماننا الكامل بأن القضیة الطالبیة ھي قضیة وطنیة بإمتیاز كون الطالب ھم رأس مال الوطن وثروتة التي البد لنا  

 التوجیة السلیم نحو التنمیة بشتى مجاالتھا من اجل إعادة البوصلة الوطنیة الى مسارھا الصحیح. جمیعاً استثمارھا وتوجیھھا 

ه واالھتمام  الطالب الركن األساسي في النھضة المجتمعیة وال یمكن إحداث أي تغییر أو تطویر للوطن إال بتطویر  لذلك یعتبر

 تنمویة مستدامة لوطننا الیمن.خطوة األساسیة إذا أردنا نھضة  ، ومن ھنا یعد تأھیل ورعایة الطالب في جمیع الجوانب البھ

لذلك فإنَّ تعمیق الدور الحقیقي أللیة االبتعاث وتطویرھا    ،ةومتطلباتفالتنمیة المستدامة لن تتحقق إال بتلبیة احتیاجات الحاضر  

لتم وروحاً،  وبیئةً  أرضاً  لإلنسان  المتكامل  اإلعداد  علینا  تتوجَّب  التنمیة  الواقع لصالح  ُمتطلَّبات  مع  المبدع  التفاعل  من  كینھ 

لذلك فقد احتلت مسألة إعداد الطالب ومساندتھم في نموھم  ومستجدات العصر التقنیة ومع ما تمر بھ البالد من أزمات. وتبعاً 

دول العالم، حتى    العلمي والمھني والمادي وخصوصاً المبتعثین منھم مكانة ممیزة في عملیات التخطیط لتنمیة المجتمعات في كل

 . في جمیع دول العالم ابرز اھتمامات التنمیة الى ثینتحولت عملیات تأھیل الطالب المبتع

 تكون المؤتمر من ثالثة محاور رئیسیة على النحو التالي: ی

 والتحدیات)  اكل (المش  ةواقع القضیة الطالبی ول: المحور األ

 والتطویر) الحراك الطالبي (النشأه المحور الثاني:  

 ة. المستدام  ةفى التنمی   ةدورالمؤسسات الوطنی المحور الثالث: 

 ھداف المؤتمرأ  : 

 عرض ومناقشة القضیة الطالبیة وسبل حلھا. 

 الطالبیة  لقضیةل شامل نحو حل اومخرجاتھ األنشطة الطالبیةستعراض ا. 

 مناقشة دورالطالب والمؤسسات الوطنیة فى التنمیة المستدامة . 

  وطن. مخرجات اإلبتعاث في خدمة المناقشة دور 

المحاور   كادیمیین وباحثین یمنیین من  أالرئیسیة عدد ثالثة عشر ورقة عمل مقدمة من طلبة والثالثة  تضمنت 

 .هدناأوھي موضحة ضمن فصول ھذا التقریر مختلف بلدان العالم 
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 :  ة واملشاركوناملنظم اتاجله .ب

 ( اجلهة املنظمة للمؤمتر) منصة صوت املبتعث اليمني  .1
 التعریف:  -

الحل الشامل والعادل للقضیة الطالبیة بكل  ى تھدف الم 2021تأسست في ینایر   ھي مبادرة طالبیة للطلبة الیمنیین في المھجر

الطالب بعدالة قضیتھ وتحسین موارد التعلیم والتعلم  ثقةالوسائل المشروعة ورفع الظلم عنھم وتطویر الوعي الحقوقي وتعزیز 

  وربطھا بالتجربة العالمیة خارج الیمن.
 

ن  أمناصرة القضیة الطالبیة بعد توحید وبغرض اث حرار من مختلف بلدان االبتعمن مجموعة من الطالب األتأسست المنصة 

عن العمل الحقوقي والنقابي   التبعیة بعیداً وذھبت نحو  الرئیسي في مناصرة قضیتھم الكیانات الطالبیة عن عملھامعظم تخلت 

 المطالبة بجمیع الحقوق الطالبیة بالطرق النقابیة والحقوقیة المشروعة.   لذلك تسعى المنصة الى

  :لرؤیةا
منصة طالبیة رائدة في الدفاع عن الحقوق والحریات الكفیلة بصناعة الوعي الطالبي والتغییر العام في التعلیم والثقافة  

  للمساھمة في بناء نھضة الیمن الحدیث.

 الرسالة: 
لبناء من خالل تنمیة ترسیخ ثقافة الحقوق والحریات لدى الطالب الدارسین في الخارج والمساھمة في إنتاج جیل التغییر وا

 مھاراتھم القیادیة والمعرفیة.

 الھدف: 
یصال ھذه االصوات للعالم اجمع إوجاعھم و أانحاء العالم والتعبیر عنھم وعن  من جمیع الیمنیین صوات الطالبأتجمیع 

ستقبل  لتطلعاتھم لم ةالحیا ةعادإومن التبعیة السیاسیة، وتوحید الصفوف لمواجھة الظلم الواقع علیھم  ةككتلھ واحده متحرر

والسالم لتحقیق الھدف من االبتعاث للدراسة في الخارج كتجربة رائدة، و توعیة بعضنا البعض  والحریة العدالةتسود فیھ 

لتحقیق ذلك  مبتكرهجلھا وصیاغة آلیات أالحقوق التي وجدنا من  نتزاعإل ةالحقوقیة العادلة والشاملة وجعلھا نوا بعدالة قضیتنا

العالي    التعلیم ةصالح منظومة مؤسسأفي سبیل المحاسبة والمراقبة  أمبد ةعادإوالسعي نحو بالطرق المشروعة والقانونیة،  

 والبحث العلمي.

 االنشطة: 
 نشر الوعي الثقافي والحقوقي والقانوني بین الطالب.  .1

 االسھام في دعم البیئة الخصبة للتعلیم الواعي.  .2

 االسھام في دعم ثقافة الحقوق والحریات. .3

 .وفقاً للقانون مام الطالب الدارسین في الخارجأالرقابة والمتابعة ألداء الجھات الرسمیة والتزامھا في تنفیذ واجباتھا  .4

 القنوات والمنصات اإلعالمیة المختلفة. قضایاھم عبرالتعبیر عن توحید الحركة الطالبیة المستقلة و .5

 .  االجتماعي والملتیمیدیاصوى من التكنولوجیا ووسائل التواصل الق االستفادة .6

 بصوت عالي.  المطالبة بحقوقھم على  ھمرفع الروح المعنویة لدى الطالب وتشجیع  .7

 نترنت. والقنوات الفضائیة ومنصات اإل وسائل التواصلمن خالل  الطالبیة الدوریة نشطةاألعمل  .8

 لحقوقھم والدفاع عنھم.لتحدید مواقع الخلل ورصد االنتھاكات  وھمومھمعمل مسح شامل لمشاكل الطلبة   .9
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 املشاركون: .ج

 رابطة موفدي اجلامعات اليمنية يف اخلارج:  .2
بھدف توحید جھود موفدي الجامعات الیمنیة في الخارج   2016دیسمبر   20 ھي كیان طالبي نقابي تأسست في تاریخ

قوقھم القانونیة المتعلقة باإلیفاد. جاء ھذا التأسیس لھذا الكیان الطالبي نتیجة المبتعثین بمختلف دول االبتعاث للمطالبة بح

للحاجة الضروریة التي فرضتھا ظروف المرحلة بسبب تأخر صرف المستحقات المالیة المتمثلة في الرواتب الربعیة وبدل  

، واالستمراریات، واعتماد الموفدین الجدد ،   الكتب وبدل الطباعة وتذاكر السفر، والرسوم الدراسیة ، والمنزلین من الكشوفات

والتجاھل المستمر لموفدي الجامعات الحكومیة ومطالبھم حینھا واستبعادھم تماماً من كافة الحلول التي كانت الحكومة حینھا قد 

 شرعت باتخاذھا لموفدي التعلیم العالي. 

سیاسیة أو مناطقیة أو عصبیة، لتكون ممثالً للموفدین من تم تأسیس الرابطة مع النأي بنفسھا عن أي انتماءات حزبیة أو 

 الجامعات الحكومیة من مختلف أرجاء الوطن الیمني الكبیر. 

كثر من خمس سنوات على التأسیس ما تزال الرابطة تؤدي دورھا بشكل أوبعد مرور  2022ومنذ الـتأسیس ومع مطلع العام 

لمبتعثي الجامعات ولكن لجمیع المبتعثین من مختلف جھات االبتعاث وفي   مستمر وبعمل دؤوب وأصبحت منبراً حراً لیس فقط

 كل دول اإلیفاد. 

ن المشاكل التي تم تأسیس الرابطة من أجلھا ما تزال مستمرة، فإن دور الرابطة ما یزال مھم ومحوري في ونظراً إل

لحلول من قبل الجھات المسؤولة وفي مقدمتھا، ستمرار بالمطالبة بالحقوق المتأخرة والموقوفة في ظل التجاھل المستمر لاإل

الرواتب المتأخرة لألرباع لعام كامل ، قیمة بدل الكتب المتوقف صرفھا والمتراكمة لخمس سنوات مضت، بدل الطباعة،  

رونا على  ستمراریات وموفدي الجامعات الجدد، عد التعویض لجائحة كوتذاكر السفر ذھاباً وایاباً، الرسوم الدراسیة، اعتماد اإل

سماء موفدي الجامعات لكشوفات جامعاتھم ولیس لكشوفات التعلیم العالي وغیرھا من القضایا التي قد  أاالقل بستة اشھر، ضم 

 تطرأ في أي لحظة. 

تحادات والروابط الطالبیة في كافة جھة  إن مشاركة الرابطة مع الكیانات النقابیة االخرى كمنصة صوت المبتعث الیمني واإل 

 .یل كافة الحقوقلن جل توحید الجھود وتوحید الطالبأاث یعتبر ھدف استراتیجي من االبتع

   :لرابطةلوھذا ملخص لألھداف الھامة 

 ھداف الرابطةأ : 
 العمل على توحید العمل الطالبي لموفدي الجامعات الیمنیة في الخارج.   -1

 نشاء كیان قادر على مواجھة الصعوبات والتحدیات والعراقیل التي یتعرض لھا موفد الجامعة بمختلف دول العالم. إ  -2

 ة. مام الجھات الحكومیة والدولیأالوحید لموفدي الجامعات الرابطة ھي الممثل الرسمي والشرعي  -3

المطالبة بمستحقات وحقوق موفدي الجامعات واستخدام كافة الطرق و الوسائل السلمیة وغیرھا للحصول على كافة   -4

 حقوقھم غیر منقوصة.

توحید الجھود مع الكیانات الطالبیة األخرى نحو العمل الجماعي من أجل نیل حقوق جمیع المبتعثین من مختلف جھات  -5

 االبتعاث .

 بناء الوطن).أمستقل غیر حزبي (لكل الرابطة كیان  -6
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 حتاديه ورابطة الدول املستقلة: احتاد الدارسني اليمنيني يف روسيا اإل .3

 عن االتحاد:  -

م تحت مسمى “إتحاد الدارسین الیمنیین في دولة روسیا  2020عبارة عن كیان طالبي حقوقي تم تأسیسة في الرابع من فبرایر  

م  2020 والذي مرت عملیة تأسیسھا بسلسلة خطوات بدأت من شتاء نفس العام  االتحادیة ورابطة الدول المستقلة،

روسیا االتحادیة موسكو داخل السفارة التأسیسي، الذي أقامھ بعض الطالب القادمین من عدة مدن في عاصمة  بالمؤتمر

 لنواة األولى لتأسیسھ.الیمنیة، حیث اكتمال نصاب تأسیس اإلتحاد وخرج المؤتمر التأسیسي بعدة توصیات شكلت ا

تأسس اإلتحاد وأعلن عنھ رسمیاً بین الطالب وخارجیاً عبر وسائل اإلعالم الیمنیة كیاناً مستقالً وممثالً شرعیاً للطالب 

أعمالھ في نفس الیوم الذي تأسس فیھ حیث استمع إلى   االتحاد بدأ .الیمنیین الدارسین في دولة روسیا ورابطة الدول المستقلة

  منالخبرات المختلفة في شتى المجاالت العملیة والحیاتیة ، ف واإلستفادة من هشكاوى بعض الطالب وإلى مقترحات تطویر

وتطویر الجانب حل الدراسیة التي یقضونھا داخل روسیا ورابطة الدول المستقلة، اأولویات اإلتحاد خدمة الطالب وتیسیر المر

 وتمثیلھم في كافة المحافل.  اكلھمطالب الیمنیین وحل مشلاألكادیمي والعلمي والثقافي والریاضي ل

 التعریف: 

ھو كیان طالبي دیمقراطي تطوعي یمثل الطالب الیمنیین في روسیا الحاصلین على عضویة االتحاد، والذي تأسس في یوم  

 م. 2020الثالثاء السادس من فبرایر 

 األھداف والوسائل: 

 تحاد: ھداف اإلأ

ة نتماء إلیھ وتحمٌّل مسؤولی(أ) المحافظة على ھویة الطالب اإلسالمیة والعربیة وترسیخ مبدأ حب الوطن، وتقویة روح اال

 تقدمھ.

 (ب) تعزیز أواصل األخوة والتعاون والتكافل االجتماعي بین الطالب الیمنیین، وتنمیة روح العمل الجماعي فیما بینھم.

 رتقاء بمستوى التحصیل العلمي والعمل على رفع مستوى البحث العلمي واألكادیمي.(ج) المساعدة باإل

 الخریجین لبقیة الطالب.ت وقدرات ومھارات (د) الحرص على نقل خبرا

ً (ھـ ) تقویة العالقة بین الطالب الیمنیین واإل تحاد  للنظام االساسي لإل تحادات الطالبیة األخرى ومشاركتھم أنشطتھم وفقا

 وقوانین البلد الموجودین فیھ. 

 طن بالنفع.ستفادة من طاقات الطالب ونشاطھم بما یعود علیھم وعلى الو(و) تنظیم اإل

 .ھم وفقاً للقوانین واألنظمة األساسیة(ز) رعایة مصالح الطالب والدفاع عن حقوقھم وتبني قضایا

(ح) تمثیل الطالب أمام الھیئات والمؤسسات الرسمیة والمنظمات والنقابات المحلیة واإلقلیمیة والدولیة وتوثیق الروابط معھا،  

 التي تواجھ الطالب الیمینین. والعمل على حل المشاكل وتذلیل العوائق 

 بتعاد عن أي إنتماءات حزبیة أو سیاسیة أو مناطقیة أو عصبیة أو أي أمور تؤدي إلى االنقسام والفرقة بین الطالب.(ط) اإل
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 : الوسائل واألنشطة 

 لطالب. لجمیع اسماء الطالب الیمنیین في المدن الروسیة المختلفة وعمل قاعدة بیانات أحصر  . أ

 تحاد العام. سم اإلإالجدد وحفل تودیع للخریجین على مستوى المدن وتكریمھم ب  بةتقبال سنوي للطلإقامة حفل اس .ب

 د المھام المناطة بھا وفق آلیة تنظم عملھا.یعالمیة ریاضیة وتحدإجتماعیة إتكوین لجان أكادیمیة ثقافیة  .ج

 .االتحاد الطالب وتوثیق ما أمكن ورفعھ على موقعھتمام بالمناسبات الوطنیة وجعلھا فرصة لتعمیق الروابط بین اإل .د

التواصل المستمر مع اللجان الطالبیة في كل المدن والتنسیق في القضایا التي تھم الطالب الیمنین وعمل أنشطة   .ه

 أمكن. ن مشتركة إ

 التواصل مع الجھات المختصة لمناقشة القضایا التي تھم الطالب.  .و

 وبات أمامھم ودمجھم في أنشطة االتحاد. الجدد وتذلیل الصع بةاستقبال الطل  .ز

ھتمام باألنشطة األكادیمیة والثقافیة واالجتماعیة والریاضیة وإحیاء المناسبات الدینیة كاألمسیات الرمضانیة اال .ح

 واالحتفال بالعیدین وغیرھا من المناسبات، كذلك االھتمام باألنشطة النوعیة التي تبرز المواھب واإلبداعات.

 إشراك الطالب فى كافة األنشطة والفعالیات التى یقیمھا االتحاد ویدعو إلیھا.في عالة المشاركة الف .ط

 الحرص على حضور اللجان الطالبیة ومسؤول الرقابة في كل مدینة المؤتمر العام والذي یدعو إلیھ رئیس االتحاد. .ي

 . قوم بھا الطالب إلى الموقعالحرص على تفعیل موقع االتحاد وإضافة كافة األبحاث واألنشطة واألعمال التي ی .ك

تكریم المبدعین والمتمیزین من الطالب بجوائز عینیة وشھادات تقدیریة من قبل اللجان الطالبیة بالمدن واالتحاد    . ل

 . مكانیة االتحاد العامإتحاد وحسب العام حسب الشروط والمعاییر التي تقرھا الھیئة اإلداریة لإل

 جسور من اجل اليمن: .4

 جل الیمن:أعن جسور من 

 . إعادة بناء . مصالحةحیاء . الإلعادة اإ :میالق

   من نحن:

لحرب في الیمن ، وتضخیم األصوات والمطالب الیمنیة ل  كاملةنحن مجموعة من الشباب الیمني في الشتات نحاول تقدیم صورة  

و  ، البحث  خالل  من  المصالحة  جھود  وتأسیس   ، المستدام  والسالم  لالستقالل  حلول  إیجاد  في  والمساھمة  التواصل و،  سائل 

 الجتماعي والعمل التشریعي والحمالت الشعبیة.ا

نھایة    الرؤیة: والدیمقراطیة  ارؤیة  والعدالة  والمساواة  الحریة  تناصر  سیادة  ذات  وحكومة  متماسك  بمجتمع  الیمن  في  لحرب 

 والوحدة.
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 مركز  واشنطن للدراسات اليمنية:  .5
 لمحة تعریفیة -

 . الدقة -المصداقیة  -المسؤولیة  -الحیادیة : القیم  

ً حد المصادر والمراجع الرئیسیة للمھتمین والباحثین في الشأن الیمني ، بما یتیح دعمأن نكون أ الرؤیة :  اوسع للعمل   ا

 الدیموقراطي. 

 ،إعداد دراسات وتقاریر مھنیة عالیة ونزیھة ومشاركتھا مع المتخصصین في الشؤون الیمنیة في مختلف المجاالت رسالتنا: 

 ثقافیة.النسانیة واإلسیاسیة وال

   األھداف : 

 إجراء البحوث والدراسات والتقاریر في المجاالت المختلفة.  -

 الدراسات المتعلقة بالشؤون الیمنیة.المشاركة في الندوات و  -

 التواصل والتعاون مع المراكز والمعاھد المتخصصة في الشؤون الیمنیة.  -

 توثیق جمیع الدراسات والتقاریر التي یمكن الحصول علیھا عن الیمن. -

 تنمیة ثقافة الدراسات والبحوث والخدمات االستشاریة في الشؤون الیمنیة.   -

دوراً إقلیمیاً مھماً في المشھد الجیوسیاسي للمنطقة، فالیمن تقع على طریق التجارة الدولي وبالقرب یلعب موقع الیمن   -

الیمن تعتبر شریكا   العالمي، باإلضافة إلى أن  العالم والمسئول عن ما یقارب ثلث اإلنتاج  النفط في  من أكبر منابع 

كیة. وعلى الرغم من حساسیة ھذه الملفات إال أن ندرة  أساسیا في الحرب العالمیة على األرھاب بحسب اإلدارة األمری

مصادر المعلومات الموثوقة والموضوعیة عن األوضاع في الیمن یؤدي إلى شیوع مفاھیم مغلوطة مما یؤدي إلى  

الذي ینتج عنھ قرارات وتوجھات غیر صائبة تؤدي غالبا الى كوارث  الدولي األمر  الرأي العام والمجتمع  تضلیل 

زمة الیمنیة وضیاع فرص الحل والتقارب. وتعمل  واجتماعیة األمر الذي یساھم في تعقید األ  ةقوقیة وانسانیسیاسیة وح

ھذه المدخالت المغلوطة التي ال تساعد على التشخیص السلیم لجذور وأسباب األزمة على إطالة أمد الصراع في الیمن 

لمیة بأكبر كارثة إنسانیة منذ الحرب العالمیة الثانیة حیث  والمنطقة، األمر الذي نتج عنھ ما وصفتھ منظمة الصحة العا

% منھم على المساعدات اإلغاثیة المقدمة من  75% من الیمنیین تحت خط الفقر ویعتمد أكثر من 80یعیش أكثر من 

والمنطقة في احتواء ھذه الكارثة. كما أن عدم االستقرار في الیمن    -برغم كل الجھود-المنظمات الدولیة التي لم تفلح  

السیاسیة أو االقتصادیة أو حتى األمنیة. لذلك یقوم مركز  الدولیة واإلقلیمیة سواء  یؤثر بشكل سلبي على المصالح 

ستثمار عالقات القائمین علیھ مع سائر إواشنطن للدراسات الیمنیة من خالل مقره في العاصمة األمریكیة واشنطن ب

والموضوعیة    ة ین المتخصصین المیدانیین لدیھ والذین یتحلون بالمصداقیشرائح المجتمع الیمني وتوجیھ شبكة الباحث

بالثقاف الكامل  إلمامھم  الدوری  ةمع  والدراسات  التقاریر  إلصدار  الدولیة  بالمنظومة  ومعرفتھم  الیمني    ةوالواقع 

ات مع المراكز المتخصصة. كما سیعمل على إقامة المؤتمرات والندوات لمناقشة األوضاع الیمنیة، ویتبادل الزیار

ولتزویدھا   ةالبحثیة واألكادیمیة والشخصیات المھتمة وذات العالقة والتأثیر بغرض التنسیق إلجراء دراسات متخصص

الوضع في الیمن    ةوالموضوعیة. وتسعى أنشطة المركز المختلفة التي تشرح حقیق  ةوالموثق   ةكذلك بالمعلومات الدقیق

على   القرار  مساعدة صناع  قإإلى  كافتخاذ  في  الیمن  ومجدیة حول  السیاسی  ة رارات صائبھ  االنسانی  ةالجوانب   ةو 

 واالجتماعیة. ةوالحقوقی



11 
 

 

 االفتتاحية: كلمة  .1

  رئيس جامعة سيؤن  –األستاذ الدكتور حممد عاشور الكثريي  

﷽ 

ویشرفني المشاركة في اعمال الجلسة االفتتاحیة للمؤتمر األول للطلبة الیمنیین المبتعثین في الخارج والذي ینعقد تحت   يیسعدن

نظم من قبل منصة صوت المبتعث الیمني بالشراكة مع شعار (نحو حل شامل للقضیة الطالبیة والمساھمة في تنمیة الوطن) والمُ 

 لخارج واتحاد الدارسین الیمنیین في روسیا ومنظمة جسور من اجل الیمن. رابطة موفدي الجامعات الیمنیة في ا

 الحضور جمیعاً.... السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

بل سیكونوا منتجین   ،ركن أساسي في النھضة العلمیة فحسب  انھم لن یكونوإغلب المبتعثین ھم طلبة الدراسات العلیا فأ ن إحیث 

بحاث في ھذا المؤتمر ومداخالت أدم من  قَ ن ما یٌ أوإننا على یقین  ،رفة تٌنتج للتطبیق وخدمة اإلنسانیة  ن المعإبداع ،  للمعرفة واإل

األثر الكبیر في خدمة الطالب المبتعثین وفي خدمة التنمیة المستدامة كما اتى في اھداف ھذا المؤتمر، سیتم الحدیث   سیكون لھُ 

مة الوطن والصبر على الظروف الصعبة التي تواجھ الخریجین بعد العودة  عن الحقوق وعن الواجبات وعن عودة المبتعثین لخد

والمطلوب من المبتعثین التحلي  ،المطلوب من الجھات الرسمیة بذل قصارى جھدھا في توفیر ظروف مالئمة للعمل  .  للوطن

 . ورد الجمیل للوطنبالصبر ونكران الذات 

ل قصارى جھدنا ، نبذ)ماجستیر ودكتوراة(تسع كلیات وبرامج دراسات علیا  ننا في جامعة سیؤن الجامعة الناشئة والتي بھا  إ

ستفادة خالل فترة الدراسة في التمكین من اللغات الحیة لمتابعة حقوق طالبنا وطالباتنا، ونؤكد للمبعوثین بشكل عام على اإل

 في البالد.  بتعاث التي تلبي حاجة الجامعات والتنمیةوالتقنیات الحدیثة وااللتزام بسیاسات اإل

من الجامعات واإلُ   لعنایة الكاملةى القَ ن مخرجات ھذا المؤتمر ستأننا على یقین بإ طر الرسمیة في البالد  من المبتعثین وایضاً 

 المعنیة بالتوصیات. الجھات بإذن هللا، ومن كل الجھات المعنیة بھذا المؤتمر و

ن  إلى توصیات  إ المؤتمر، وأتمنى للمناقشات الخروج والوصول  ن أقدم الشكر لدعوتي لحضور ھذا  أال  إ  يوفي الختام ال یسعن

 شاء هللا تكون دعماً لحل قضایا ومشاكل طالبنا المبتعثین التي تؤرقنا جمیعاً وأیضا لحل قضایا التنمیة المستدامة في الوطن. 

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ. 
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 كلمة اللجنة التنظيمية  .2

 . رئیس منصة صوت المبتعث الیمني –رئیس اللجنة التنظیمیة للمؤتمر –ابوحاتم .حاتم محمد أ

﷽ 

 بعد التحیة،،

 .قاتكم بكل خیرواواسعد هللا  وبركاتة خوة الحاضرون جمیعاً ......... السالم علیكم ورحمة هللاإل

یسعدنا الیوم تدشین فعالیات المؤتمر األول للطلبة  والمساھمة في تنمیة الوطن،جل حل شامل للقضیة الطالبیة أمن  تحت شعار 

ُ الخارج  المبتعثین في  الیمنیین   رابطة موفدي الجامعات الیمنیة في الخارج مشاركة  ب   الیمني  المبتعث   صوتمنصة    نظمةالذي ت

 الیمنیة،سابقة من قیادات الدولة في الحكومة    وبحضور نخبة  جل الیمنأواتحاد الدارسین الیمنیین في روسیا ومنظمة جسور من  

على التوصیات التي   طالعلإلھتمامكم  إوكذلك حضور أعضاء البرلمان ومجلس الشورى. إن تلبیتكم دعوتنا للحضور یعكس لنا  

 التنمیة  سھام بتفعیل مخرجات االبتعاث نحوسیخرج بھا المؤتمر والذي یھدف إلى معالجة وحل إشكاالت القضیة الطالبیة واإل

 .للیمن الشاملة

ھم نخبة المجتمع ورأس مال الوطن  الطلبة  إن القضیة الطالبیة ھي القضیة الوطنیة األولى التي یجب على الجمیع مساندتھا، ف

ُ   باألكادیمیین،  طدور منا وبالمقابل ھنالك   ،وثروتھ الطلبة    ىحقوق. عانمن  تطلبھ    عطي للوطن مثل ما فعلیھم أن یصیغوا منظومة ت

المبتعثون العدید من المشاكل   ىفقد عاناللحظة.    ھذه  بتعاث من قبل اندالع الحرب بالیمن وحتىالیمنیین بالخارج من فساد ملف اإل

عالوة    بتعاث،لسنوات وانقطاع بقیة مستحقاتھم التي نص علیھا قانون اإلرسومھم  وشھر  أل  تأخر مستحقاتھم  والھموم كان أھمھا  

 . للتحصیل العلمي غستغاللھا في عملیة البحث والتفرإذ جھدھم وطاقاتھم في المطالبة بھذه الحقوق التي كان یجب على استنفا

الوطني یحملھُ   الھم  التقت من غالبیة دول اإل  الیوم لكم نخبةً   إن ھذا  الیوم معكم أكادیمیة  التي عانت األمرین، یدشنوا  بتعاث 

علمي  وسلوب موضوعي  إتھدف إلى مناقشة المشكالت ب  هعثین في الخارج برؤیة نقابیة مبتكرالمؤتمر األول للطلبة الیمنیین المبت

 .الیمن امراعاة الظروف الراھنة التي تمر بھمع من أجل إیجاد الحلول والبدائل 

على أروقة السفارات من التصعید والنوم  ضرار بسمعة  وتعطیل المعامالت واإل  فكرة المؤتمر تقدم آلیة للمطالبة أكثر تھذیباً 

نا نصل  النواب والشورى علَ   يالیمن في الخارج. أردنا أن نناقش معكم بصوت واعي بمشاركة المعنیین في الحكومة ومجلس

 .غتراباإل في بلدثقل الملقى على عاتق الطالب المعكم إلى حلول ناجزة تخفف 

ویقدم   جھة،  من  بالحلول  ویسھم  ویوصي،  ویحلل،  یرصد،  العالم،  حول  الیمني  الطالب  لقضیة  إرشیفاً  لیكون  المؤتمر  یسعى 

نحو تفعیل منظومة حدیثة لالستفادة من مخرجات االبتعاث والتعلیم من جھة أخرى  اسھامات للیمن في ورش مؤتمراتھ القادمة  

 .الخارجفي 

 ً العلمیةجدد  ن،    ختاما اللقاء عبر فعالیات قادمة بمشیئة  كسیتجدد بوالذي    ،ترحیبنا بالضیوف األكارم ومقدمي األوراق    هللا، م 

 .ستیعاب كافة المقترحات والرؤى ونشرھا بعد االنتھاء من أعمال المؤتمروسنسعى معكم إل

 . والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ
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 م 2022 يناير 25 االفتتاحيةاجللسة  .3

 احملور األول: واقع القضية الطالبية (املشكالت والتحديات) 3.1

 الوطنية ةالقضي ضوء يف  ةالورقه األوىل: القضية الطالبي  3.1.1

 د. عبدالرحمن معزب

 : ملخصال 3.1.1.2

ة االھتمام راھمیة دور الطالب في الجانب الوطني والتنموي وضرو  تفنید أنواع االبتعاث حسب القانون و  تطرقت الورقة الى 

 بشریحة الطالب المبتعثین كونھم یمثلوا نخبة الوطن من أوائل الجمھوریة واوائل الجامعات والكادر الوظیفي للدولة. 

 : التوصیات  3.1.1.3

تاماً  1 ارتباطاً  الوطنیة  بالقضیة  الطالبیة  القضیة  المجتمع  مما  .ترتبط  الدولة و  الضوء حول  الى  یستدعي  دور  ھمیة  أتسلیط 

 .ھم االمكانیات الالزمھ لتفعیل دورھم الوطني للتنمیةءالطالب في عملیة التنمیة لدعمھم وتشجیعھم واعطا

 . ستقرارعات التي یدرسون فیھا وتوفیر المناخ المناسب لتمكینھم من اإلیتم استقطاب الكوادر والناجحین من الجامأن  .2

على الحكومة ممثلة بوزارة التعلیم العالي ووزارة المالیة بمعالجة مشاكل الطالب المبتعثین منھم اوائل الجمھوریة والموفدین    .3

 بشكل عام. 

اإل4 العالي  والتعلیم  العام  التعلیم  إیالء  الحكومة  على  ھم    ھتمام.  الطلبة  كون  المال الكامل  للحاضر  رأس  العلمي  و    الوطني 

 المستقبل.

 القضية الطالبية بني الواقع واملأمول :الثانيةالورقة  3.1.2

 د. عبدهللا عباس 

 : ملخصال 3.1.2.1

سبتمبر   منذ  وتحدیداً  سنوات  خمس  من  اكثر  منذ  الخارج  في  المبتعثین  الیمنیین  الطلبة  لتأخر صرف    م2016یعاني  نتیجة 

الى   الدراسة  ھذه  تھدف  مھمة.  أخرى  وقضایا  الدراسیة  الربعیة ورسومھم  المالیة  الطالبیة  إ مستحقاتھم  للقضیة  تحلیل  جراء 

للبیانات  التحلیل  نتائج  البیانات والمعلومات من مصادر مختلفة. تشیر  تم تجمیع  لحلھا.  الحالي لھا والمأمول  الواقع  وعرض 

طالب وطالبھ وبمستحقات    )6136(و     ) 5795(التعلیم العالي أن عدد المبتعثین وصل الى  والمعلومات المنشورة من قبل وزارة  

دولة. في حین بلغت   39على التوالي في    م 2020والثالث    م2017للربعین الثاني    )$10,974,930(و    )10,637,540$(

ًء على ذلك فان  دولة. وبنا  14طالب وطالبة في    )796(لعدد    )$2,495,294(مبلغ    2021/ 2020الرسوم الدراسیة للعام  

في حال تم البحث عن حلول    )$50,000,000(الموازنة التقدیریة السنویة لمستحقات ورسوم المبتعثین لن تتجاوز حوالي  

 لھذه المشكلة.  
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 من النتائج المھمة التي توصلت لھا ھذه الدراسة ما یلي. 

ن موعد صرف المستحقات والرسوم الدراسیة قد تأخر عن موعده المحدد المفترض بدایة كل ربع. تشیر أ وجدت الدراسة    أوالً: 

من تراكمھا لفترة ثالثة أشھر في نھایة العام    قبل،اكثر من  رباع  قد تأخرت  ن مستحقات األأنتائج التحلیل للمعلومات   فبدالً 

ُ   أفقد تراكمت وتفاقمت لألسو  2016   2020أشھر حیث تم صرف الربع الرابع    10و  8و  7و    6صرف بعد فترة  واصبحت ت

شھراً. أما ما یتعلق بالرسوم الدراسیة فقد ُصرفت وتبقى رسوم العام الحالي. یتلخص    13بعد تأخر لفترة    2021في نوفمبر  

 ً شھراً    11أي ل    2022  برایرفحتى    2021لم یستلموا مستحقات األشھر من ابریل    الواقع الحالي أن الطلبة في الخارج حالیا

 وھذا یعني أن مشكلة تأخر المستحقات ما تزال قائمة. 

عدم صرف وایقاف مستحقات قیمة بدل الكتب المقررة وفقاً للقانون لموفدي الجامعات الحكومیة ومدونة رسمیاً بقرارات    ثانیأً:

لطلبة    )$1250(و    )$1000(یتراوح بین    أي لخمسة أعوام مضت بمبلغ اجمالي تراكمي  2017/ 2016یفادھم منذ العام  إ

 الماجستیر والدكتوراه، وكذلك بدل الطباعة وبدل البحث المیداني المقررة وفقاً للقانون.  

 لم یتم صرف رسوم دراسیة لبعض الطلبة.  ثالثاً:

 وجدت الدراسة أن ھناك طلبة تم تنزیلھم بالرغم من أنھم ما یزالون بفترتھم القانونیة. رابعاً: 

  ً رصدت الدراسة حاالت لطلبة من موفدي الجامعات اسماءھم وردت ضمن كشوفات التعلیم العالي ولم تقوم الوزارة   :خامسا

 بتصحیح بیاناتھم رغم تقدمھم بطلبات تؤكد ذلك.

بعد    سادساً:  بالمئات  الدراسة  بلدان  في  عالقین  أن ھناك خریجین  الدراسة  للخریجین حیث وجدت  تذاكر سفر  عدم صرف 

 نتیجة لعدم توفیر تذاكر عودة لھم وألسرھم.  تخرجھم

ستمراریة رغم حصولھم على قرارات من وزیر  طالب من مبتعثي وزارة الصحة في مصر لإل  17عدم اعتماد عدد    سابعاً: 

 الصحة وتوجیھات من رئیس الوزراء.  

ا  ثامناً: الخارج ال تقل عن ستة  للطلبة في  لجائحة كورونا  فترة تعویضیة  اعتماد  شھر وصرف مستحقاتھا كاملة حیث  عدم 

 رصدت الدراسة طالب بالعشرات تأثروا من الجائحة. 

 عتماد استمراریات موفدي الجامعات والموفدین الجدد.  إلم یتم  تاسعاً: 

 یفادھم بمساعدة مالیة. إالموفدین وخصوصاً من تم  عتماد التمدید القانوني لبعضإعدم  عاشراً:

 نزل ومھمل. مبتعثین ما بین متأخر وموقوف ومُ وخالصة لما سبق فان حقوق ال

ملف المبتعثین األولویة من قبل الجھات المختصة والحل الشامل والجذري لكل القضایا    إیالءوتوصي ھذه الدراسة بشدة الى 
 . السالفة الذكر

 : التوصیات 3.1.2.2

 ولویة كقضیة وطنیة مھمة وعاجلة للحل الشامل لكافة قضایا الطلبة في الخارج . ھتمام واألیالء قضیة المبتعثین اإلإ .1

وفق خطة ورؤیة واضحة النتظام   2022المتأخرة حتى ینایر الحالي  عمل موازنة مالیة تضمن صرف كافة االرباع   .2

 علمیة الصرف. 

 نزالھم بشكل تعسفي والتحقیق في عملیة التنزیل التعسفیة.إستحقاق والذي تم  یجب إعادة الطالب المنزلین من كشوفات اإل .3
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 . الطباعة المقررة وفقاً للقانونصرف قیمة بدل الكتب لموفدي الجامعات لألربع السنوات الماضیة، وبدل   .4

رض الوطن مع صرف ربع تخرج لھم كونھم أصرف تذاكر السفر للخریجین العالقین باإلكراه لیتسنى لھم العودة الى   .5

 في بلد الدراسة .  اجباراً  في حكم العالقین

  تقل عن ستة اشھر. عدم احتساب فترة جائحة كورونا ضمن فترة االبتعاث وتعویض الطالب بفترة تمدید تعویضي ال .6

زیادة قیمة المساعدة المالیة للطلبة في الخارج لمواجھة ارتفاع االسعار وتكالیف المعیشة خصوصاً وانھا لم تتغیر منذ  .7

 زمن.

 حالل وطالب االستمراریات.اعتماد موفدي الجامعات الجدد، والبدل واإل .8

 العربیة.  اعتماد طالب االستمراریة لموفدي وزارة الصحة في جمھوریة مصر .9

نھاء معاناتھم، وخصوصاً من لدیھم رسوم دراسیة، ومتضرري جائحة إ حل كافة المشاكل الفردیة للزمالء والزمیالت و  .10

 كورونا ، واعادة اسماء موفدي الجامعات لكشوفات جامعاتھم.

ل للطالب مع الوزارة  قیام الوزارة بمسؤولیتھا في الرد على الملحقیات الثقافیة ومذكرات الطالب ، وفتح قنوات تواص .11

 وعدم اغالق صفحة الوزارة من التعلیقات في وجھ الطالب. 

 عتماد قرارات التمدید للطلبة المبتعثین على نفقة وزارة التعلیم العالي وخصوصا في ھذه الظروف.إ .12

عایاھا من البالد  جالء رإاجالء الطالب المبتعثین في اوكرانیا نتیجة للخطر الذي یھددھم حیث ان جمیع الدول قد قامت ب .13

 بسبب االحداث الجاریة ھناك.

والذي تم صرفة للبعض   2021-2020لطالب التبادل الثقافي في روسیا سنھ    2020صرف مستحقات الربع الثاني    .14

غالق الحدود بین روسیا والیمن جراء جائحة كورونا والذي تم  تعثر سفرھم حینھا نظراً إللبانتقائیة ولم یصرف للبقیة  

 . 24-8-2021یفادھم بتاریخ إر قرارات صداإ

 یفاد من قبل وزارة التعلیم العالي للطلبة الذین لم یتم اصدار قرارات لھم حتى اللحظة . إصدار قرارات إ  .15

 بتعاث احلقوق والواجباتقانون اإل: الثالثة ةورقال 3.1.3

 د. اقبال القدمي 

 :ملخصال   3.1.3.1

ً االبتعاث، ولكنھا كانت أكثر تنظیمرغم االختالالت التي كانت تعاني منھا عملیة   ، عدم وجود معاییر الختیار ذلك  قبل  ا

المبتعثین وضعف اللغة اإلنجلیزیة للمبتعثین، مما یكلف الدولة أعباء كثیرة وخاصة أثناء تعلم اللغة في الدول األجنبیة،  

 .الطالبتجاوزات من قبل ال بعض ختالالت جسیمة في قانون االبتعاث وكذلك وجودإوجود و

 :التوصیات 3.1.3.2

ستفادة من تجارب بعض الدول حیث تقوم بتأھیل الطالب إعادة النظر في ابتعاث الطالب للمرحلة الجامعیة األولى واإل .1

 .في الجامعات الوطنیة وابتعاثھم للدراسات العلیا والتخصصات النوعیة فقط

 .ختیار المبتعثینوضع معاییر واضحة إل .2

 ملة واالقتداء بالدول المتقدمة في إدارة عملیة االبتعاث. إعطاء االبتعاث األھمیة الكا .3
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 م) 2022يناير  26اجللسة الثانية ( .4

 الطالبية القضية مستجداتاحملور الثاني : .4.1

 :املستجدات يف آلية االبتعاث احلالية الرابعة  لورقةا 4.1.1

 د.محمد بلدرم 

 :ملخصال 4.1.1.2

ھمیة سد الثغرات ومعالجة أبتعاث من منظور القانون واإلجراءات اإلداریة الحاصلة وااللى استعراض مشاكل  إتطرقت الورقة  

تجدات والتطورات الحاصلة في البلدان  سم مع المئالقضایا الطالبیة على كافة المستویات اإلداریة واألكادیمیة بما یواكب ویتال 

 المتقدمة.

 : التوصیات 4.1.1.3

نفقت علیھم الدولة مالیین الدوالرات كي یعودوا بخبرات ومھارات لنقل أستیعاب عودة المبتعثین الذین  خطط إلوضع   .1

 . الدول الصناعیةصاف الیمن من دولة تحت خط الفقر الى م

الیمن وتخصیص   تاحة الفرص للكوادر الیمنیة والمتخرجة في الحكومة وضع برامج وخطط لبناء مراكز بحثیة فيإ .2

ة تضمن للمتفوقین الیمنیین فرص دراسة علیا في الیمن وتجعل من الیمن قبلة للتعلیم العالي كما كانت العراق  نمواز

ً مصر واألدول كم المعضوكما ھي   .ردن والسودان حالیا

مجزیة تضمن للباحثین الیمنیین العمل في إطار الحدود الجغرافیة للوطن وعدم الحاجة للسفر    ةوضع برامج منح داخلی .3

     . في الجامعات الیمنیة لھا ال في التخصصات النادرة والتي ال یمكن فتح مراكزإأمكن  للخارج ما

 دور الطالبات يف احلراك الطالبي وتنمية الوطن:اخلامسة الورقة 4.1.2

 د. فاطمة األسودي

 :ملخصال 4.1.2.1

دعمھن وتشجیعھن في العمل  من القضایا المتعلقة بدور الطالبات في الحراك الطالبي وضرورة    عدد لى مناقشة  إتطرقت الورقة  

 ستیعابھن في تولي المناصب القیادیة والمساھمة في تنمیة الوطن.إعمال بما یضمن النقابي والحقوقي وریادة األ

 : التوصیات 4.1.1.2

بتعاث النساء الیمنیات للخارج إمیة في المجتمع الیمني، وتسھیل  توفیر فرص تعلیمیة مشجعة للمرأة لتقلیل نسبة األ .1

 .نوتشجیعھ

 تشجیع وتوفیر فرص للطالبة الیمنیة في العملیة التنمویة للبلد وعدم تجنیبھن األدوار الرئیسیة في ذلك. .2

 افساح المجال للطالبات واشراكھن بالحراك الطالبي بشكل حقیقي ولیس صوري.  .3

4.  ً التأكد من في تردي أوضاع المنحة وتأخرھا لفترات طویلھ، و  متابعة الطالبات في الخارج وعدم اھمالھن خصوصا

 . تخرجھن بسالم
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 جائحة كورونا وطالب االبتعاثالسادسة:  الورقة 4.1.3

 د. لطفیة المخالفي 

 :الخالصة 4.1.1.2

ثار النفسیة ألالعالم بشكل عام والطالب المبتعثین بشكل خاص جراء جائحة كورونا وا  تتطرقت الورقة الى المشاكل التي واجھ

والصحیة واألكادیمیة التي تعرض لھا الطالب خالل الجائحة وكیف تعاملت مؤسسات التعلیم العالي في بلدان العالم مع ھذه  

التي باإلمكان عملھا خالل جائحة كورونا الدراسة    .الجائحة، وماھي الطرق والوسائل  ن الدراسة قد تم تعطیلھا في  أوجدت 

ً ،  وجزئي  كامل  للحركة  حضر  مع  الجائحة،   بدایة   عند  م2020  العام  مطلع  فيمعظم الدول    الجامعات   في  الطالب  تواجد  منع  أیضا

كما حصل في مصر ومالیزیا والھند. تأثر عدد كبیر من الطلبة بجائحة كورونا ومرضھم مع أسرھم مما أدى الى خسائر مادیة  

ن وزارة التعلیم العالي والحكومة أاضافیة علیھم. تم رصد حالة وفاة واحدة من الطلبة في الھند. اتضح من خالل ھذه الدراسة  

  الى  ربع بمبلغ المبتعثین ابناءھا  ساعدت التي  رى خُ األ بالدول  أسوة الجائحة   فترة ثناءأ ضافیةإ ة مالی مبالغ أي لم تساعد الطالب ب

یعني    ،یینإضاف  ربعین الطلبة.  إوھذا  تعویض  الوزارة  على  العاليون  أتضح  أن  التعلیم  ترفض    زارة  تزال  فترة  إ ما  عتماد 

  طلباتھم   رفض  وتم  بذلك  للوزارة  وتقدموا  الجائحة  من  تأثروامن    ھناك  نأ  والدلیل   ،قل  تعویضیة للجائحة ستة اشھر على األ

 . لذلك المؤیدة والوثائق المشرفین بتقاریر ثباتواإل أحقیتھا من بالرغم

 : التوصیات 4.1.1.3

 عتماد فترة ال تقل عن ستة أشھر مع صرف مستحقاتھا كتعویض لجائحة كورونا للطلبة المبتعثین.إ .1

ا .2 لوزارات  العالمیة  التعلیمیة  المواقع  متابعة  الوزارة  تقدیم  على  بغرض  العالي  اإلإلتعلیم  تخص  جراءات  ستشارات 

 لمواجھة أزمة كورونا.   ستراتیجیات ذات المعایر الدولیةواإل

والمواطنین خصوصاً في ظل جائحة كورونا وغیرھا من ظروف الحرب وجرحى    لبةالحد من كل صور اإلھمال للط  .3

  .الحرب واحتیاجاتھم في دول العالم

التعلیمیة لتزام السفارات والملحقیات الصحیة بعمل دلیل إرشادي للطالب ولكل الزائرین عن طبیعة الخدمات  إضرورة   .4

بو االبتعاث  بلدان  في  طالب  لكل  الطبي  والتأمین  على  إالصحیة  والحصول  التأمین  تسھیل  في  التكنولوجیا  ستخدام 

  .الخدمات وخرائط الخدمات والبرامج الصحیة في أقرب مواقعھا من مكان تواجد الطالب المبتعث

ضرورة قیام رئاسة الوزراء ووزارة الخارجیة ووزارة الصحة مع السفارات بعمل اتفاقیات المعاملة بالمثل بحیث  .5

الیمني ع المواطن  ً یحصل  المزمنة والتأمین    لى تخفیضات للخدمات الصحیة، خصوصا العملیات والحاالت  في أمر 

الصحي وغیرھا بنفس ما ھو علیھ مواطنو تلك الدول إن أمكن وتضمین ذلك في الدلیل اإلرشادي الصحي للحد من  

  .الظواھر السلبیة في الخدمات والبرامج الصحیة وفارق األسعار المھول

ادر الیمنیة الدارسة في المجال الصحي وعلم النفس للتوعیة وتسھیل المھام كشبكات خدمات وبرامج ستفادة من الكواإل .6

 ً النوعیة والجودة لخدمة أبناء الجالیات الیمنیة   توعویة القیام بالدراسات والبحوث لتطویر واقع نفسیة وصحیة وأیضا

الدراسات الموجودة في مجال جودة الخدمات وخصوصاً في ظل األزمات والحروب واالستفادة من   وتذلیل الصعوبات

  .الصحیة

تدارك اإلھمال الطبي أثناء جائحة كورونا لكل الملحقیات الطبیة في سفارات الیمن في أنحاء العالم بضرورة متابعة  .7

  حال الجائحة أو غیرھا وعمل الالزم إن حصلت حاالت وفاة إما بالمساعدة في أمر الدفن أو إعادة الحالة الصحیة  

  .الوطن، مع متابعة الحاالت المصابة وتوعیة البقیة الى ارض المبتعثین  لبةلطا
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ضرورة تطبیق وزارة التعلیم العالي والملحقیات لبرنامج التطویر المؤسسي وإعادة ھیكلتھا على ضوء تحلیل المھام  .8

یل خدماتھا وسعیھا للوصول ستفادة من تطبیق التكنولوجیا في تسھ المطلوبة بكل شفافیة ومنھا المجال الصحي واإل

  .أفضل الممارسات ومواكبة العصر

ً اإل .9 فیما یخص التأمین الطبي وغیر ذلك من أجل    ستفادة من تجارب الملحقیات الطبیة وتفعیل قانون االبتعاث عملیا

 .تھیئة الظروف النفسیة واالجتماعیة والصحیة لنخبة الیمن الدارسین في الخارج

 األنشطة الطالبية السابقة  ستعراضإالسابعة:  الورقة 4.1.4

 أ. حاتم محمد ابوحاتم

  :ملخصال 4.1.4.1

تطرق التقریر المقدم في ھذه الورقة الى استعراض مخرجات الورش السابقة و األنشطة والفعالیات الطالبیة التي تمت خالل 

والحلول   المقترحات  تقدیم  في  المساھمة  في  الطالبیة  الحركة  ودور  السابقة  بلدان  األعوام  في  الطالب  یواجھا  التي  للمشاكل 

الوطن وماھي المشاكل    ستثمار الطالب المبتعثین من خالل ما یقدموه من أبحاث ودراسات في تنمیةإھمیة استیعاب وأاالبتعاث و

ن تحد من  أتحصیلھم العلمي خالل مسیرتھم الدراسیة والحلول المنطقیة التي یمكن  في  المتكررة التي تعیق الطالب المبتعثین  

 تكرار ھذه المشاكل.

 : التوصیات  4.1.4.2

   .إداریة و وتنمویة في البالد  ة وعلمیة ق نھض یستمراریة الحراك الطالبي حتى تحقإأوصت الورقة الى  .1

الورقة على   .2 الطالبیة الخاصة ب  ةھمیأشددت  الى مخرجات الورش واألنشطة  الیمني العودة  المبتعث    منصة صوت 

وفقاً   المبتعثین  لبةالى ان تتحقق كافة المطالب القانونیة التي یطالب بھا الط  لتي ستستمروا  واتسن  منذ عدة والتي بدأت  

   .للقانون

3.  ُ  صناععرض في جلسات وورش المنصة والتي یحاول أصحابھا التعاون مع  االستفادة من النقاشات والمبادرات التي ت

 التعلیم العالي بالیمن. ةالقرار في صنع منصة ثقافیھ تنمویة نحو نھض

استثمار    فيعلى وزارة التعلیم العالي ان تستوعب الحراك الطالبي وتعالج قضایا الطالب وتسعى بكل اإلمكانیات   .4

 جھود الطالب ومخرجاتھم التعلیمیة من دراسات وابحاث في تنمیة الوطن. 

العملیة التعلیمیة ة  الطالبیة لتحسین جود  كیاناتتصال مباشر بین أصحاب القرار وبین الإ  لقعلى أھمیة خ كدت الورقة  أ .5

 واإلداریة في الخارج. 

سیكون لھ أثر سلبي على جمیع األطراف والذي    ورش العملتجاھل أنشطة الطالب و  على أھمیة عدمالورقة    كدتأ .6

 .زید من اتساع فجوة سوء الفھم واإلنتاجیة غیر المناسبةیو

على الوزارة ان تصنع من المبتعثین والطالب بشكل عام شریك حقیقي في عملیة التنمیة المستدامة وعكس صورة  .7

 في الخارج.  الیمنیة مام السفارات والملحقیات أبتعاث بدالً من جعلھم متسولین إیجابیة عن الیمن في مختلف بلدان اإل
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 القضية الطالبيةدور وسائل االعالم يف تغطية الثامنة:  الورقة 4.1.5

 أ. أنس عبدالمؤمن الخربي

 : ملخصال 4.1.5.1

لى استعراض أھمیة الدور اإلعالمي ومساھمتة في عرض القضیة الطالبیة للرأي العام واستعراض ھمومھم إتطرقت الورقة  

ً وتطلعاتھم عبر وسائل اإل  المبتعثین منھم. عالم المختلفة وضرورة التفاعل بشكل جدي مع قضایا الطالب وخصوصا

 التوصیات:  4.1.5.2

 الیمن. في  یجب تحیید التعلیم ومخرجاتھ وعناصره من مبتعثین وخریجین عن الصراع الدائر  .1

ً یجب اإل .2 ً بعد غیاب المكونات الطالبیة والتي تتمثل باإل لتحام بین أوساط الطالب خصوصا والذي تم تفریغھ  تحاد سابقا

 من دوره الحقیقي.

اد عن استغالل القضیة الطالبیة كملف ضغط الجندات خاصة وضروة التعامل معھا على  بتععالم اإلعلى وسائل اإل .3

 نھا قضیة وطنیة وتنمویة ھامة. أ

 تجنب التعاطي مع قضایا الطالب الفردیة بشكل سیاسي في اإلعالم بما یمیع القضیة الطالبیة ویمزقھا. .4

 فيعات الطالب الدارسین في الخارج بما یساھم  یجب على جمیع وسائل االعالم التفاعل بشكل اكبر مع ھموم وتطل .5

 إیصال أصواتھم ومعاناتھم للجھات المسؤولة في الدولة. 

 

 م 2022يناير  27اجللسة اخلتامية  .5

 احملور الثالث: دور الطالب واملؤسسات الوطنية يف التنمية املستدامة  5.1

 خمرجات االبتعاث وتنمية الوطن ـ العالقة املتشابكة ـ  :التاسعة الورقة 5.1.1

  د. احمد بافضل

 :  ملخصال 5.1.1.1

التنمیة في بلدانھم، وكیف یُسھم كل منھما في رفد اآلخر، ومساندتھ   عملیةوسیر  ثعثیننقاط التأثیر والتأثر بین المبت  تتناولالورقة   

لى إبراز  إواستشعاره، و  عنصر التكامل بین المبتعثین وتنمیة بلدھم  رإظھا  ھمیةإ  في وظیفتھ التي تُناط بھ، وھدفت الورقة الى

المبتعثین، التنمیة، وأھمیة   ):مفاھیم الورقة(:  كالتاليآلیات وأعمال محددة إلیجاد عنصر التكامل، واشتملت الورقة على تمھید  

أربعة لألوطان، ومحاور  في  :  ألول  اھي:    االبتعاث  البلد ودورھا  في  التنمیة  والثاني: جانب  بلدھم،  وتنمیة  المبتعثین  جانب 

 ومن اآللیات:ث قضیة االبتعاث، حالمبتعثین، وثالثاً: الیمن واالبتعاث، والرابع: آلیات االھتمام وب

 المبتعثین:  أوالً: من قبل 5.1.1.2

 تھتم بقضیة االبتعاث. او كیانات طالبیة إنشاء جھاتدعم و .1

 ھم من أصحاب المصلحة، مثل الجھات التنمویة المعارضة .  اكلوتختص بمش المبتعثینإیجاد جھات تھتم ب .2

 إبراز أثر االبتعاث على سیر البلد ونھضتھ بشكل واضح والتذكیر المستمر بذلك. .3
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 لناجحة من المبتعثین.االمتفوقة وإبراز النماذج  .4

 . لخدمة ملف االبتعاثإصدار القوانین والقرارات العلیا الموجھة ب والمعنیة للمؤسسات التشریعیةالمتابعة الداخلیة   .5

 . مع قضایاھم من التعامل بواقعیة للمبتعثین البد  .6

 ثانیاً: من الوطن والمجتمع:  5.1.1.3

 .عن طریق دعم وتشجیع المبتعثین ھتمام كل من لھ عالقة بالتنمیة ویسعى لتحقیقھاإ .1

 . وتقدیم الدعم الالزماالھتمام بقضیة الطلبة المبتعثین  منظمات المجتمع المدنيیجب على  .2

یجب على القطاع الخاص دعم وتشجیع المبتعثین والطالب الدارسین في الخارج بما یساھم في تنمیة مشاریع التنمیة  .3

فائدة تبني بعض بومالك المصانع والمشاریع الكبیرة    موالرؤس األزیادة وعي أصحاب  یة  ، وكیف  صافي القطاع الخ

 ستفادة منھم.تعثین لإلبالم

 باالبتعاث.   عالقةإیقاظ من لھ إمكانیة المساندة أو الفعل المباشر من الوزراء والمسؤولین ممن لھ  .4

المبتعثین الیمنیین إلى إعادة النظر لوضعھم من قبل الدولة  : ھناك أھمیة كبیرة لالبتعاث، وحاجة  ومن نتائج الورقة

 .منظمات المجتمع المدني والمنظمات االنسانیةوشركاء التنمیة من القطاع الخاص أو القطاع غیر الربحي ك

  .بأدوار فاعلة في قضیتھم المبتعثینقیام استمرار بـ  اوالً: وقد أوصى الباحث 

 على التنمیة نفسھا. كبیر ایجابي ین بالتنمیة إلى عدم إغفال ھذه الشریحة لما لھا من أثركل المھتم الباحث وثانیا: أوصى

   هجرة للكفاءات اليمنية:العاشرة الورقة 5.1.2

 د. انجیال المعمري

 : ملخصال 5.1.2.1
 تطرقت الورقة الى النقاط التالیة: 

ً الیوم إجباریة أو  لكنھا اصبحت  ومعروفة منذ القدم  نسان الیمني  ھجرة اإل .1   عن بیئة مناسبة للعیش والعلم.  عشوائیة بحثا

ً تتعدد األ .2 ً  سباب والصعوبات التي تواجھ الھجرات الیمنیة قدیما  .وحدیثا

و .3 والشركات  والفنیة  والعلمیة  الطبیة  التخصصات  في  المھاجرة  الیمن  منھا إكوادر  كثیرة  العاملة  القوى  من  عداد 

نھیار المنظومة  إقل كفاءة یعتبر دلیل  أعنھم بكوادر    ستعاضة بدالً وان عملیة أو اجراءات اإل  ،األكادیمیین في الجامعات

مایقارب من  كورونا    خالل جائحةكادیمیة ومنھا ما حدث  الطبیة واأل التربیة   )48000(ھجرة  مھاجر من كوادر 

 .والتعلیم

 . رقام كبیرة بالمالیینأعداد وأالعاملین الیمنیین في الخارج  .4

العجز في  اھجرة   .5 فيلكفاءات من األكادیمیین من أبرز أسباب  التخصصات    القطاع التعلیمي والصحي وخصوصاً 

 ً حالیا الیمن  ومعاھد  جامعات  في  والفنیة  والھندسیة  االحصائیاتالطبیة  فمن  لكل (السابقة وجود    ،  فقط  واحد  طبیب 

 . )شخص 80,000 لكل واحد أخصائي(و )شخص 8,000

 : التوصیات 5.1.2.2

توصي الورقة الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة المالیة والمعنیین في                
 عمل االتي: ىإلالدولة 
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زیادة  جل  أمن  مناسبة  بیئة علمیة    بما یكفل توفیر  واضحةمعالجة مشاكل الطلبة المبتعثین وفق استراتیجیة  سرعة   .1

 والبحث العلمي.دراسي ال التحصیل 

  وفق حاجة ونوعیة سوق العمل المحلي الیمني واإلقلیمي.مناسبة ات ابتعاث سیاسیوخطط ویجب توفیر تدابیر  .2

 استیعاب الكفاءات الیمنیة التي تحتضنھا بیئات أخرى نظراً لغیاب البیئة المحلیة الحاضنة.  .3

 وتوفیر المناخ المناسب لھم.العمل على استقطاب الكوادر الوطنیة المھاجرة  .4

 دعم وتشجیع القطاع الخاص الستیعاب مخرجات االبتعاث.عمل خطة ل  .5

 .حیاة كریمة لھم توفیر بیئة مناسبة لمخرجات االبتعاث (الخریجین) تضمن .6

 ستیعابھم ضمن الكادر الوظیفي والمھني في الدولة وتوفیر وسائل العیش الكریم لھم. إتسویة أوضاع الخریجین و .7

 قضايا الطلبة.  احلديثة يف معاجلةتوظيف التكنولوجيا  :عشر حلاديةارقة الو 5.1.3

 م.أدیب التمیمي  –م. صدام عبد هللا صالح 

 : ملخصال 5.1.3.1

في  یجاد حل شامل وعام یكمن  إبما یضمن  توظیف التكنولوجیا الحدیثة في معالجة قضایا الطالب  استعرضت الورقة أھمیة  

جراءات اإلداریة واألكادیمیة اإللكترونیة والتكنولوجیة في تسھیل  العمل داخل بیئة الكترونیھ مشتركة تظم كل اإلجراءات األ

تمتة الوزارة والجھات أوضرورة اللحاق ببقیة دول العالم في    ،  وزارة التعلیم العالي الكترونیاً  جراءات وفق قوانین  وتوحید اإل

جل تسھیل كافة المعامالت الخاصة بالطالب المبتعثین و الدارسین في الخارج بشكل أات ذات العالقة من التابعة لھا وبقیة الجھ

 عام. 

 المخرجات:  5.1.3.2

 بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والجھات ذات العالقة  بعمل االتي:الحكومة ممثلة  توصي الورقة            

لدخول العالم في   یقاف الطرق التقلیدیة إلنجاز المعامالت نظراً إاالبتعاث واستغالل التكنولوجیا في معالجة مشاكل  .1

 .عصر التكنولوجیا

 تضمن سھولة التعامل والشفافیة وتحد من األخطاء والفساد. للطالب فتح نوافذ الكترونیة  .2

 .خارجتصال والتواصل الفعال من أجل حل شكاوى الطلبة الیمنیین المبتعثین في الإیجاد استراتیجیة لإل .3

 عمل برامج الكترونیة تحد من تكرار األخطاء ولتسھیل عملیة التواصل والتغذیة الراجعة.  .4

 من خالل تكنولوجیا المعلومات.  في ادارة ملف االبتعاث والشفافیة تحقیق الموضوعیة والحیاد .5

االبتعاث إلى التخرج والعودة إلى    بدایة   من  ةومعلومات  ةالطالب من متابعة بیانات  تمكن العمل داخل بیئة الكترونیة   .6

التخصص   العمل بحسب  العالقة مثل  ،مكان  ذات  الجھات  المعلومات مع  والتعلیم وزارة  وربط  المدنیة،  الخدمة 

 والمالیة.  العالي، والخارجیة

ن الجھات المعنیة لكل مبتعث وتحدیث الملف الخاص بھ الكترونیاً لضمان تطبیق القانو  بین  البتحدیث بیانات الط .7

 .وتطبیق اإلجراءات االداریة الفاعلة لضمان الحقوق

للمبتعث قبل السفر الى دولة االبتعاث لمعرفة التخصصات المطلوبة وتوفیر خلفیة    الكتروني  توفیر دلیل إرشادي .8

 .نظریة للطالب قبل سفرة

 بطة بالطالب.توفیر بیانات الكترونیة متكاملة للطلبة المبتعثین بما فیھا التخصصات والمعلومات المرت .9
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المصادقة   .10 لتسھیل  لعملیة  االلكترونیة  وإنجازاتھ    وثائقالختم  االبتعاث  األالطالب ومتطلبات  الطریقة  فضل  كونھا 

ً بدالً سرع االو ً ستعاضة بالمصادقة الكترونیاإلبو ذلك   من انجازھا یدویا  .واعتمادھا والتحقق منھا ا

  .ذات العالقة باالبتعاثالجھات  لطلبة والوزارة وغیرھا من ا بیانات بین فعال یربط اد نظام إلكترونيجیإ .11

 :تفعيل خمرجات االبتعاث حنو خمرجات علمية حديثة عشر الثانية الورقة 5.1.4

 د.شریفة المقطري 

 الملخص:  5.1.4.1

قاعدة بیانات  یعاني نظام اإلبتعاث للخارج من العشوائیة وعدم التخطیط الذي یربط مخرجات االبتعاث بالتنمیة بالیمن. ال توجد 

دقیقة معلنة من وزارة التعلیم العالي الیمني أو المركز الوطني للمعلومات أو الملحقیات الثقافیة التي تحصر عدد الكادر المحلي،  

ومجاالت االختصاصات، واحتیاجات السوق المحلیة، إضافة إلى فجوة عدم التكامل بینھم مع القطاع الخاص والمدني بشكل 

ى ذلك لتفاقم مشاكل العجر اإلقتصادي نتیجة ھدر میزانیات الدولة، وھجرة الكادر المحلي، وارتفاع كلفة  مخطط ومدروس. أد

استقدام الكادر األجنبي على القطاع العام أو الخاص. وھذه تعد أحد جذور مشكلة قضیة عجز الدولة عن صرف مستحقات 

إلى     سھام بالتنمیة. ھدفت ھذه الورقة ة حقوقیة إنسانیة بدالً من اإلالمبتعثین الیمنیین للخارج وتحول القضیة الطالبیة إلى قضی

تقدیم حل عملي إلصالح نظام االبتعاث للخارج  باالستفادة من تحلیل تجربة إصالح االبتعاث بالیابان وأمریكا والمملكة العربیة  

 السعودیة.

أنظمة عمل أو مؤسسات   6ھو عبارة عن منظومة تكامل بین  تقترح ھذه الورقة نموذج عملي قابل للتنفیذ في ظل األزمة الیمنیة و

،     Scholarships &Development System for Yemen SDSY)  –باسم ( منظومة اإلبتعاث والتنمیة للیمن  

   IIMوسیط التأمین الدولي  –   ISOمنظمة المنح الدولیة  –   NASDویتألف من : جھاز حكومي: جھاز االبتعاث والتنمیة الوطني

 .  SSP منصة خدمات الطلبة –NEPبرنامج التوظیف المحلي   –  SSFصندوق االبتعاث والتنمیة –

توصي ھذه الورقة بإنشاء لجنة مشتركة بین القطاع الحكومي والخاص والمنظمات الدولیة ذات العالقة  تقوم بتكییف منظومة 

SDSY   التك لتحقیق  المتاحة بالدولة والقطاعات األخرى  المؤسسات  امل بینھا إلصالح نظام االبتعاث من أجل حل  بحسب 

 جذري لمشاكل صرف مستحقات االبتعاث و تحقیق التنمیة بالیمن.    

 : التوصیات 5.1.4.2

 توصي الورقة الحكومة ممثلة بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والجھات ذات العالقة  بعمل االتي:           

 إعادة ھیكلة خطة مخرجات االبتعاث وربطھا بالتنمیة. إصالح نظام االبتعاث بالیمن عبر  .1

 نشاء جھاز المركزي للتعلیم یربط بین الثمان الجھات المقترحة مھمتھ إصالح ھیكل االبتعاث بالیمن. إ .2

 تشكیل لجنة مشتركة حكومیة وغیر حكومیة للتكامل من أجل التخطیط لالبتعاث الحدیث. .3

 ات االبتعاث والتنمیة بالیمن.الدعوة لمؤتمر دولي یركز على محور مخرج .4

 تنسیق الجھود المشتركة لعرض المقترح المقدم على الجھات ذات العالقة.  .5
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تنسیق منصة صوت المبتعث الیمني مع المكونات الطالبیة لتفعیل المھام المقترحة بالنموذج لتقدیم الخدمات الطالبیة   .6

 وتكون حلقة وصل بین الجھات ذات العالقة. 

 . اإلبداعيةاملبتعثني واملساهمات الثالثة عشر: رقةلوا 5.1.5

 د.محي الدین الخالدي 

 : ملخصال 5.1.5.1

 والفاعلة في عملیة التنمیةمن الفئات الّشبابیة الھامة  كونھم  المبتعثین    واھمیة فئةتمحورت الورقة عن أھمیة القضیة الطالبیة  

یجب على    الذيوالمبدعین والمتمیزین    الكوادر  علىومن اھم الفئات التي تعمل على بناء وتنمیة المجتمع الیمني كونھا تحتوي  

 یجابي الصحیح. في الجانب اإل بحاثھم أ وتنمیة قدراتھم واستغالل ،الدولة رعایتھم واالھتمام بھم بشكل خاص

 : التوصیات 5.1.5.2

 ممثلة بوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي والجھات ذات العالقة  بعمل االتي:توصي الورقة الحكومة             

وقضایاھم  األ .1 بالمبتعثین  وھتمام  التغییر   المستقبلیةالحالیة  نحو  عام  بشكل  التعلیم  ومخرجات  الخبرات  واستغالل 

  لألفضل. 

ً   جتماعیةواإلھتمام بتأھیل الطالب في جمیع التخصصات العلمیة  على الوزارة األ .2 ً   معا الخبرات    كون الوطن یحتاج حالیا

  جتماعي والتنموي.المؤھلة في الجانب اإل

ستیعابھم  ھم الحافز المادي والمعنوي إلءضرورة تكریم وتشجیع الخریجین المتفوقین في جمیع بلدان االبتعاث واعطا .3

 في عملیة التنمیة في الیمن. 

ستیعابھم واالستفادة من خبراتھم  إؤھلة في الخارج والسعي نحو استقطابھم وتوفیر المناخ المناسب لجمیع الكوادر الم .4

 بحاثھم في عملیة التنمیة داخل الوطن. أو

   .إعطاء منح للطالب المتفوقین والمبدعین الدارسین في الخارج .5

جل  أعھم من  المبدعین ودعمھم وتشجی على حصر  الملحقیات الثقافیة  وتوجھ      أن تحثیجب على وزارة التعلیم العالي   .6

 ضمان رجوعھم للمساھمة في تنمیة الوطن. 

بالمبدعین .7 التخصصاتالیمنیین    االھتمام  جمیع  ً   في  المجاالت  وخصوصا و  في  والھندسیة  التخصصات الطبیة   كذا 

الراھن یولي جل اھتمامھ في تطویر ودعم ھذه   الوقت  العالم في  التطبیقیة واالجتماعیة واإلنسانیة والنظریة كون 

 . التخصصات

على وزارة التعلیم العالي حل مشاكل الرسوم الدراسیة للطالب والمشاكل المالیة بشكل عام وعمل مصفوفة اصالح   .8

ح في  للمساھمة  بالشفافیة  تتسم  خطة  وفق  الكفؤة جذري  التعلیم  مخرجات  استیعاب  لضمان  الوطنیة  القضایا  لحلة 

 والمؤھلة. 

ضرورة قیام الحكومة ووزارة التعلیم العالي بعمل خطة لضمان غرس القیم األخالقیة والتربیة المجتمعیة من خالل  .9

 المجتمع الیمني.   والدراسات التي تدعو الى مواجھة التطرف والعنف ونبذ العادات السلبیة داخلالبحوث  استغالل 

القضایا   .10 خدمة  في  ابحاثھم  من  واالستفادة  الیمنیین  من  الشباب  والعلماء  والمتمیزین  المبدعین  وتأھیل  رعایة  یجب 

 الوطنیة.
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 .داخالت  املشاركني يف املؤمترمتوصيات  .6

 توصيات ختص اجلانب احلكومي على النحو التايل: 6.1

صرف   بوجوبین المبتعثین  یرسائل عاجلة إلى صناع القرار عن الطلبة الیمنكادیمیین والمشاركین  وجة العدید من األ .1

كون المبتعث    مالتنمیة المستدامة وبناء قدراتھ  جلألجل بناء االنسان  أكاملة وتوفیر المناخ المناسب من    ھممستحقات

 ءة واقتدار.بكفا یسھل تقدیم رسالتھ مستقبالً  لكي ثروة قومیة

 سرعة اجالء الطلبة الیمنیین الدارسین في أوكرانیا نتیجة للتھدیدات والحرب الوشیكة على دولة أوكرانیا.  .2

یة والوقوف على النقاط الموضوعیة والعمل  ومخرجاتھالجھات المعنیة بااللتفات للمؤتمر  ر  طالب المشاركین في المؤتم .3

  نفیذھا.وت لھا االستجابةو

ً أ لمبتعثین وھذا المؤتمر صرخة  ا  اكلحل جذري لكل مشعلى الدولة عمل   .4 ملف في    لم في وجھ الفساد الموجود حالیا

 .االبتعاث

المجالس   مع ضرورة تفعیل  التنمیة المستدامةوالتي ستساھم في    القانونیة للطلبة  على الحقوق  على الحكومة التركیز أوالً  .5

 .التخصصات المطلوبة للتنمیة التركیز علىالطلبة و جمیعواالھتمام ب الیمنیة العلمیة في الجامعات

 ومكتملة.  صحیحةعلى الحكومة عمل موازنة مبوبة لالبتعاث وعمل كشوفات بكل المبتعثین وعرضھا بشفافیة وبطریقة   .6

التي تسببت بمعاناة    الزمنیة في صرف المستحقات  یقاف التعسفات ضد الطالب وضرورة ردم الفجوةإعلى الحكومة   .7

 الكثیرین وعوائلھم.

المشاركة   .8 الوزارة  الطالبیة  الحضوروعلى  والندوات  المؤتمرات  ھذه  المشاكل    وتشجیعھا كونھا  مثل  مناقشة  تتبنى 

علمي  بشكل    بتكار حلول منطقیة تساھم في معالجة القضایا الطالبیةإبأسلوب علمي وبحثي متمیز وتسعى الى خلق و

 عملي ومنطقي. و

ن تأخذ القضیة الطالبیة كقضیة وطنیة ذات ابعاد تنمویة یمكن االستفادة منھا ولیس فقط اخذھا بمنظور  أ على الحكومة   .9

 اداري وروتیني.

 توصيات ختص املبتعثني على النحو التايل: 6.2

لیمنیین المبتعثین في الخارج یعتبر انتقال نوعي لللقضیة الطالبیة  ان المؤتمر األول للطلبة  أأشاد الكثیر من المداخلین ب .1

  ، ودرجة النضج والتأھیل للمنظمین لھذا المؤتمر للطلبة المبتعثین القائمین إلى مستویات عالیة مایعكس العقلیة القیادیة

 والمؤتمرات القیمة. باستمرار مثل ھذه األنشطة نوصيو

بحجم الوطن وعلیھ أن یھتم برأس المال وھو الوقت    یجب ان یكون  رسالة للمبتعث أنت تمثل وطنك وسقف طموحك .2

  . اإلیجابیة من اجل بناء الوطن المحاوالت المشاكل وعمل كل وفي حل كل ھفي بناء قدرات ھالذي منح ل 

المبتعث  یجب .3 الوطن و  على  الوطن ومواكبة  إأن الیفكر باالغتراب خارج  المستدامة في  للتنمیة  العودة  التطور نما 

 دول العالم.  الحاصل في

ھذه    متعثر ومربك، ولكن ستزول  الوضع  نأالتي یمر بھا الوطن بالرغم من  ن یعوا الظروف الحالیة  أالبد للمبتعثین   .4

 .رض الوطنأل الى ومطلوب عودة العقو الى الوطنبإذن هللا وسیعود االستقرار االوضاع

ً بلدة وعن نفسھ  نقل صورة حضاریة عن    ن یكون خیر سفیر لبالدة ویجب علیةأعلى المبتعث   .5 ً   علمیا ً و  ومعرفیا  . اخالقیا
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في   حراك الطالبي للوصول إلى األمان النفسي وبعدھا االستمرار مستقبالً واألنشطة في المطلوب استمرار المشاریع   .6

مؤتمرات قادمة لبناء االنسان الیمني والتنمیة المستدامة وتحسین قدرات صناع القرار مطلوب منھم البناء على عمل  

  ر.التحلیل لمخرجات المؤتم
وكذا الباحثین  ن تشمل جمیع الطالب الدارسین في الخارج  أ القائمین على المؤتمر توسیع دائرة االھتمام الى    یجب على .7

 وعدم حصر القضیة في الطلبة المبتعثین فقط.حد مخرجات االبتعاث أواالكادیمیین كونھم 

لتواصل واختلف الدول لمتابعة  أن الحقوق تنتزع ونوصي بتشكیل لجنة تحضیریة من الطالب من مبالتركیز  على الطلبة   .8

جل توفیر المخصصات المالیة الكافیة لعملیة  أمع المعنیین في الحكومة الیمنیة والتحالف والتخاطب المباشر معھم من 

   .االبتعاث

ضرورة استمرار مثل ھذه األنشطة الطالبیة واستقطاب الباحثین واألكادیمیین في المساھمة في دعم القضایا الطالبیة  .9

 تراح الحلول والتوصیات للمشاكل الطالبیة والوطنیة بشكل عام.واق

یجب التركیز على متابعة الطلبة بشكل عام وتشجیعھم على التحصیل العلمي واكتساب المھارات والثقافات المختلفة   .10

 للمساھمة في توعیة المجتمع.

 :للمؤمتر العامة املخرجات .7

لھذأمن    رباعلأل  المالیة  المستحقات  صرف  لتأخر  بالنسبة للمؤتمر  إالمشكلة و  هجل حل شامل  المنظمین  من  سھاماً 

 ین التالیین:  المقترحقتراح الحلول والمعالجات المنطقیة نقدم إب

 الحكومة    األول:  المقترح المالیة على  ووزارة  العلمي  والبحث  العالي  التعلیم  ووزارة  الوزراء  برئاسة    القیام   ممثلة 

 مع  المتأخرة،  المالیة  للمستحقات  دراسیة  سنة  لتقلیص الفجوة الزمنیة خالل  اشھر  ثالثة  كل  بعض  مع  ربعین  بصرف

 على النحو التالي: ستحقاقھاإ موعد في رباعاأل  لبقة نتظامإب بالصرف لتزاماإل

 2023ینایر  1 2022أكتوبر  1 2022یونیو  1   2022مارس  1

الربع   مستحقات  یتم صرف 

 2021الثاني والثالث  
الرابع یتم   الربع  مستحقات  صرف 

 2022والربع األول  2021

الربع  یتم صرف مستحقات 

 2022الثاني والثالث 

الرابع   الربع  صرف  یتم 

 2023والربع األول  2022

 من ثم یتم الصرف لبقة االرباع بشكل منتظم في موعد استحقاقھا.

 :نتظام بالصرف لبقیة المستحقات  صرف مبلغ المستحقات المتأخرة بشكل كامل دفعة واحدة ومن ثم اإل  المقترح الثاني

 بدایة كل ربع.

  العمل على االتي:على الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء ووزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ووزارة المالیة 
لتغطیة مستحقات الطالب المبتعثین بموجب  و البحث عن مصادر للتمویل  موازنھ مستقلة لالبتعاث  وتبویب  تخصیص   .1

   قانون االبتعاث.

 م. 2003لسنة    19وفقاً لقانون البعثات رقم  یاباً  إذھاباً ووللموفدین  لتزام بصرف تذاكر سفر للخریجین لھم وعوائلھم  اإل .2

 واألبحاث التي نص علیھا القانون. صرف بدل البحث المیداني وبدل طباعة الرسایل  .3

ً  لیمنیة وفقاً للقانوناصرف قیمة بدل الكتب لموفدي الجامعات  .4  . للخمس السنوات الماضیة مع االنتظام بالصرف سنویا

 معالجة كافة القضایا الفردیة العالقة الخاصة بالطلبة المبتعثین.  .5

 اً لجائحة كورونا.دنى لجمیع الطالب تعویض أاعتماد فترة تعویضیة ستة اشھر كحد  .6

 اعتماد االستمراریة للطالب وفقاً لشروط وضوابط االستمراریة الموضحة في القانون. .7
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 والً بأول.أوحل مشاكلھم  اوالرد علیھ ھمللطلبة من اجل استقبال قضایافتح نافذة الكترونیة مباشرة  .8

الدر .9 الذین لم تصرف لھم  اصرف الرسوم  للطلبة  السابقة  الدراسیة بدایة كل عام  سیة  واالنتظام في صرف الرسوم 

 جامعي.

 لكتروني.عالن عن كشوفات المبتعثین في موقع الوزارة اإلااللتزام بالشفافیة في عملیة االبتعاث واإل .10

الفردیة للطالب والرد علیھا في   .11 القضایا والمذكرات  التعامل مع  التماھي والمماطلة في  مع قرب وقت ممكن  أ عدم 

 لظروف الراھنة لجمیع الطالب.مراعاة ا

 تم بحمد هللا.

 

 مةظ اللجنة املن صادر عن :

 للمؤمتر األول للطلبة اليمنيني املبتعثني يف اخلارج   

 

 

 :من لكالً   التحیة مع  صورة
 الجمھوریة  رئاسة  مكتب -
 الجمھوریة  رئیس  نائب مكتب -
 الوزراء  مجلس  سرئی   -
   بالنوا  مجلس رئیس -
 رئیس مجلس الشورى  -
 والتعلیم الفني والمھني  العلمي  والبحث العالي  التعلیم وزارة -
 المالیة  وزارة -
 النقل  وزارة -
 الفساد  مكافحة  ھیئة -
 الثقافیة  والملحقیات  السفارات  -
 العربي قیادة التحالف  -
 المنظمات الحقوقیة واالنسانیة  -
 والمقروءة   والمسموعة  المرئیة االعالم وسائل -
 الحرة  األقالم كل -

 


