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  واقع البحث العلمي وآفاق تطوره في الجمھوریة الیمنیة     
  

  
  

  
... تلفة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والثقافیة مفھوم شامل یشمل جوانب الحیاة المخ التنمیة

الخ، والبحث العلمي ھو الوسیلة لتحقیق التنمیة وعمودھا الفقري ، وھذا ما ثبت لدى الدول المتقدمة التي 
جعلت البحث العلمي وسیلة تقدمھا وحل مشاكلھا، وأعطت البحث العلمي قدر كبیر من األھمیة من خالل 

لبحثیة المتخصصة وتقدیم الدعم الكافي لھا ورصد مبالغ كبیرة من میزانیتھا لتشجیع البحث إیجاد المراكز ا
  . والعمل بنتائجھ 

  

كغیرھا من الدول النامیة التي عانت فترة طویلة من الجھل والتخلف ، لكن بعد قیام الثورة  والیمن 
ن اإلنسان المتعلم ھو أساس التنمیة ، لذا الیمنیة سعت الدولة لنشر التعلیم على ربوع الیمن إیمانًا منھا بأ

عھدت إلى إیفاد أعداد كبیرة من أبنائھا للدراسات العلیا في مختلف التخصصات والذین تناولوا بدورھم 
كثیرًا من المشاكل االجتماعیة واالقتصادیة وغیرھا ومحاولة تقدیم حلول ومقترحات لكثیر من المشاكل 

لیمنیة تحوي العدید من الرسائل العلمیة سواًء التطبیقیة منھا أو وبذلك أصبحت مكتبات الجامعات ا
اإلنسانیة ، أو من خالل األبحاث التي یقدمھا أساتذة الجامعات ، كما سعت الدولة إلى فتح العدید من 

  .المراكز البحثیة في مجال التربیة والزراعة والصحة وغیرھا 
  

واالقتصادیة والثقافیة وغیرھا تحتاج إلى إخضاعھا ھناك العدید من المشاكل االجتماعیة  إال أن 
للبحث العلمي حتى یتم معالجتھا من خالل النتائج العلمیة التي تتوصل إلیھا البحوث وإلزام الجھات المعنیة 

.بتطبیق نتائج البحوث حتى تسھم بدورًا فاعل في تحقیق التنمیة في كافة المجاالت 

تكفل  " :ما یلي ) ٢٧(من الباب األول وفي المادة ) ٣(لفصل دستور الجمھوریة الیمنیة في ا نص
الدولة حریة البحث العلمي واإلنجازات األدبیة والفنیة والثقافیة المتفقة وروح وأھداف الدستور، كما توفر 
الوسائل المحققة لذلك ، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع االختراعات العلمیة 

.  "یة واإلبداع الفني وتحمي الدولة نتائجھا والفن
  

م بتعدیل بعض مواد القرار الجمھوري بالقانون        رقم ١٩٩٧لسنة ) ٣٠(في القانون رقم  وورد       
  -:ما یلي ) ٥(م بشأن الجامعات الیمنیة وفي مادتھ ١٩٩٥لسنة ) ١٧(

   - :تعمل الجامعات بوجھ عام على تحقیق األھداف اآلتیة  -أ 
.تدریس وتمكین الطلبة من أسالیب وطرق إجراء البحوث العلمیة وتطبیقھا وتقویمھا .١
تنمیة االتجاھات اإلیجابیة نحو العلم والتكنولوجیا وتطوراتھا المتسارعة وكیفیة االستفادة من كل .٢

. ذلك في تطویر وحل قضایا البیئة والمجتمع الیمني 
ي مختلف مجاالت المعرفة سواًء على المستوى تطویر المعرفة بإجراء البحوث العلمیة ف.٣

. الفردي أو الجماعي وتوجیھھا لخدمة احتیاجات المجتمع وخطط التنمیة 
.االھتمام بتنمیة التقنیة وتطویرھا واالستفادة منھا في تطور المجتمع .٤
ر توثیق الروابط العلمیة والثقافیة مع الجامعات والھیئات العلمیة ومراكز البحوث والتطوی.٥

.العربیة واألجنبیة بما یساعد على تطویر الجامعات الیمنیة وتعزیز مكانتھا 
لمختلف أجھزة الدولة ومؤسساتھا العامة  ةتقدیم الدراسات واالستشارات الفنیة والمتخصص.٦

. والمختلطة 

تنمیة    كل مجھود علمي غایتھ اإلضافة إلى المعرفة اإلنسانیة وإلیفاء بمتطلبات ال ھـووالبحث العلمي 
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ، وقد نشأ البحث العلمي بنشوء الجامعات وتقدم بتقدمھا ، ویعتبر البحث 
العلمي أحد الوظائف الثالث الرئیسیة بالجامعات وھي التدریس والبحث العلمي وخدمة المجتمع وبالرغم 

ه الجامعات لم تقم بوظائفھا الثالث ، وقد من وجود سبع جامعات حكومیة وثمان جامعات أھلیة إال أن ھذ
ركزت على الوظیفة األولى وھي عملیة التدریس یستثنى من ھذا العدد جامعتي صنعاء وعدن بحكم 

وعلیھ یمكن القول بأن البحث العلمي ھو من بین المسئولیات الرئیسیة ألي جامعة كونھا . أقدمیتھما 
.قلھا إلى األجیال والعمل على تطویرھا المؤسسة المسئولة بالحفاظ على المعرفة ون
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نشاطات مراكز البحث العلمي والمؤسسات الجامعیة في مجال البحث العلمي من حیث  تباینتوقد 
الحجم والفاعلیة وإن كان الكثیر منھا الزالت في بدایاتھا األولى كما ھو قائم في الجامعات الحكومیة 

م تتطلع إلى زیادة أعداد المراكز البحثیة وزیادة اإلنفاق ٢٠٢٥لیمن إال أن الرؤیة اإلستراتیجیة ل. الناشئة 
. علیھا ودعمھا وتفعیل دورھا وتعزیز التنسیق فیما بینھا وربطھا بقطاعات اإلنتاج والخدمات المختلفة 

باإلضافة إلى تشجیع أجراء الدراسات والبحوث العلمیة في الجامعات بما في ذلك األبحاث التي تدخل 
.طلبات الدرجات العلمیة العلیا وأبحاث الترقیات العلمیة ضمن مت

البحث العلمي في الجامعات الیمنیة ومراكز األبحاث المتخصصة التابعة للوزارات  ویعاني
الحكومیة من غیاب استراتیجیة وخطة للبحث العلمي ومن إجراء البحوث التنمویة والمصالح والھیئات 

والتطویریة ، ناھیك عـن قصور االعتمادات المالیة المخصصة للبحث العلمي والتي لـم تتجاوز      
من الناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بما ینفق علي البحث العلمي في بعض الدول والذي یصل %) ٠,٠٥(

في % ) ٠,٣٤(في األردن و % ) ٠,٢٨(في الكویت و% ) ٠,٢٢(في السعودیة و % )  ٠,١١( إلـى
في كوبا حسب إحصائیات      %) ١,٦٢(في الیابان و %) ٢,٩(في إسرائیل ، و %) ٢,٥٣(مصر و 

. م ١٩٩٦عام 

كمعوقات  العدید من األسباب والتي تدخل ضمن إطار البیئة االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وھناك
 -:للبحث العلمي منھا 

.شحة المصادر والمراجع وعدم استغالل شبكة المعلومات الدولیة .١
. عدم العمل بنتائج البحوث في میادین العمل المختلفة والتنمویة بصورة خاصة .٢
.قلة إسھام الجامعات في عالج المشكالت التنمویة من خالل البحوث العلمیة .٣
.لمي من قبل الجامعات قلة االھتمام بالبحث الع.٤
  .عدم االھتمام وتقدیر المجتمع للبحث العلمي . ج.٥
.الصالت الضعیفة مع مراكز البحوث والجامعات في الخارج . د.٦

  
  

یالحظ غیاب التنظیم المؤسسي وانعدام التنسیق والتعاون بین ھذه المراكز والمؤسسات  إال أنـھ
  . بي والدولي البحثیة فیما بینھا على المستوى المحلي والعر

  

باإلضافة إلى ضعف البحث العلمي على مستوى الجامعات الیمنیة حكومیة كانت أو أھلیة كونھا 
المسئولة وبیت الخبرة في أعداد البحوث المختلفة ، وعلى الرغم من وجود وزارة مختصة ھي وزارة 

ك تم إنشاء مجلس أعلى التعلیم العالي والبحث العلمي وتتضمن قطاع ھام یختص بالبحث العلمي ، كذل
للبحث العلمي إال أن ھذه المنجزات المؤسسیة لم یصاحبھا نتائج ملموسة لتوجیھ البحث العلمي وتحدید 

 -:أولویاتھ لخدمة قضایا التنمیة ، وقد تعددت المراكز والھیئات البحثیة في البالد منھا 
  . مركز الدراسات والبحوث الیمني وفروعھ .١
.یر التربوي وفروعھ مركز البحوث والتطو.٢
.الھیئة العامة للبحوث واإلرشاد الزراعي وفروعھا .٣
. الھیئة المركزیة للبحث العلمي .٤
.مركز الدراسات والبحوث السكانیة .٥
. مركز أبحاث علوم البحار وفروعھ .٦
.مركز البحوث والدراسات واإلصدار .٧

  

   -:مؤسسات ومراكز أبحاث خاصة ھي  وھناك 
   .مؤسسة العفیف . ١
  . مؤسسة السعید الثقافیة . ٢
  . مركز الدراسات اإلستراتیجیة . ٣
  .مركز دراسات المستقبل . ٤
  . مؤسسة باكثیر  . ٥
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من المراكز البحثیة التابعة للكثیر من الوزارات والمؤسسات والمصالح والھیئات  وھناك     
  .الحكومیة واألھلیة الحكومیة  والمؤسسات المصرفیة ، والمراكز البحثیة في الجامعات 

فمن الضرورة وجود خارطة وطنیة واضحة للبحث العلمي في الیمن تحدد توجھاتھ وتوضح  وعلیھ
أولویاتھ من قبل المجلس األعلى للبحث العلمي والذي تقع على عاتقھ عملیات التنسیق والتكامل بین أجھزة 

. لقضایا التي تعیق خطط التنمیة البحث العلمي المختلفة حتى تأتي نتائجھ لمعالجة األوضاع وا

علي عبداهللا صالح ، حفظھ اهللا ورعاه، جل / و تولي القیادة السیاسیة بزعامة األخ الرئیس القائد
اھتمامھ بالبحث العلمي والباحثین من خالل توجیھاتھ للعنایة واالھتمام بالبحث العلمي أو من خالل تقدیم 

. في مختلف التخصصات  الحوافز والجوائز التشجیعیة للباحثین
  

وأخیرًا البد من التوصل إلى المقترحات والمعالجات كما تشیر إلیھا معظم األبحاث في      
   -:الصدد ومن أھمھا  ھذا

رفع مخصصات اإلنفاق على البحث العلمي إلى مستوى أعلى مما یخصص حالیًا حتى .١
. الدول العربیة  تصل إلى نسبة مساویة أو مقاربة لما یخصص للبحث العلمي في

قیام المجلس األعلى للبحث العلمي بدوره في عملیة التنسیق بین المؤسسات ومراكز البحث .٢
العلمي القائمة وإیجاد التكامل فیما بینھا والتنسیق مع مراكز ومؤسسات البحث العلمي 

. العربیة اإلقلیمیة والدولیة 
ومراكز البحث لخدمة أغراض  وضع خارطة وطنیة للبحث العلمي توجھ فیھا الجامعات.٣

. التنمیة وفقًا لتوجھات البحث العلمي المعدة من قبل المجلس 
إلزام المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة في البالد لالستفادة من الخبرات العلمیة الوطنیة وعدم .٤

. االعتماد على الخبرات األجنبیة إال في الحدود الدنیا واألخذ بنتائج البحوث 
الدراسات العلیا بمشكالت المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة في البالد وفقًا ربط برامج .٥

. لالحتیاجات التنمویة واعتبار ھذه الدراسات ھي الجزء المھم في البحث العلمي 
توطید العالقات الثقافیة والعلمیة مع الجامعات العربیة واألجنبیة والتشجیع على عمل .٦

. البحوث العلمیة المشتركة 
دور وسائل اإلعالم في خلق الوعي العلمي واحترام البحث العلمي واالستفادة من تفعیل .٧

  . النتائج
http://www.scepye.orgالمصدر /
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