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ركز على األداء املؤسسي احلكومي وأثره يف إعادة البنى التحتية يف اجلنوب..

»األمنــاء« تقريــر/ عـــــاء 
عـــادل حـــنش:

والبحوث  الدراســات  دائــرة  نظمت 
باألمانــة العامة لهيئة رئاســة املجلس 
االنتقايل الجنويب امللتقى التحلييل الثالث 
حول »األداء املؤسيس الحكومي وأثره يف 
إعادة البنــى التحتية يف الجنوب املحرر« 
صباح أمــس األول األحــد 24 أكتوبر / 
ترشين األول 2021م، يف العاصمة عدن، 
الُزبيدي،  عيدروس  القائد  الرئيس  برعاية 
رئيس املجلس االنتقايل الجنويب، بحضور 
والجهات  واألكادمييني  الدكاترة  من  عدد 
العامة  والشخصيات  الحكومية  والهيئات 

واالجتامعية.
ويف ُمستهل اللقاء، أكد نائب األمني العام 
لألمانة العامة لهيئة رئاسة املجلس االنتقايل 
الجعدي،  محمــد  فضل  األســتاذ  الجنويب 
العمل عىل خلق الرشاكة بني املجلس  أهمية 
االنتقايل ومؤسسات الدولة، ورضورة تقديم 
األفكار التي تسهم يف تعزيز العمل ومعالجة 

املشكالت يف إطار دولة الجنوب.
بدوره، تحــدث رئيس دائرة الدراســات 
والبحــوث باألمانة العامــة الدكتور محمد 
جعفر بن الشــيخ أبوبكر، عــن ما يتضمنه 
امللتقى من محاور، ســيتم تناولها عىل مدى 
يومــني، متمنيا أن تتجه املــداوالت باتجاه 

ترصني الوعي، وأن يكون للملتقى مخرجاته 
الجادة التــي تعزز األداء الهادف لتأســيس 
استعادة  املساعدة يف  الصلبة  القواعد  وبناء 

الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
وأكد أهميــة العالقــة والرشاكة والثقة 
العالقة  الحكومية، وتعزيز  املؤسســات  يف 
البحوث بهدف  الدوائر ومراكز  الحقيقية مع 
تحديد املصالح املشــركة الخاصة والعامة، 
ُمشــًرا إىل أنه ال بد أن يكون هناك دراســة 
لربنامج تدريب وتأهيل الكادر يف املؤسسات 
الحكوميــة ورفدهــم بالخــربات القيادية 

واملهنية الكفيلة بتحقيق األهداف.
مــن جانبه، أشــار نائب رئيــس دائرة 
الدراسات والبحوث باألمانة العامة للمجلس 

االنتقــايل الدكتور عبود ناجــي إىل أهمية 
العمل عىل تطوير هذه العالقة والرشاكة بني 
الحكومية وهيئات  املحلية  الســلطة  أجهزة 
املجلــس االنتقايل وبناء هــذه العالقة عىل 
طريق بنــاء دولة الجنوب املســتقلة كاملة 
الســيادة عىل حدود ما قبل 21 مايو / آيار 

1990م.

أوراق علمية ُمقدمة
وتناول املُلتقــى يف يومه األول والثاين، 
والرشاكة،  العالقة  حــول  األوراق  من  عدًدا 
ودراســة مكامن القوة والضعف يف العمل، 
الــكادر الجنويب، وأهمية  ورضورة اختيار 

التدريب والتأهيل.

امللتقى محارضات  املشاركون يف  وتلقى 
القيادية لدى  يف رفع مســتوى املهــارات 
العاملــني يف دوائــر ومؤسســات الدولة 

وهيئات املجلس االنتقايل الجنويب.
وتناول مستشــار  وزارة الخدمة املدنية 
يف حكومة املناصفة بني الجنوب والشامل، 
الدكتور عبد اللــه داؤود باوزير، يف ورقته 
يف  والضعف  القــوة  )مكامن  عن  العلمية، 
البنى  إعادة  العمل املؤسيس والتنظيمي يف 
تحدث  فيام  املحــرر(،  الجنوب  يف  التحتية 
العاصمــة عدن، وعميــد كلية صرب  وكيل 
الدكتور محســن قاســم وهيب، يف ورقته 
العلمية، عن )العالقة والرشاكة بني السلطات 
لهيئات  املحلية  والسلطات  للحكومة  املحلية 

املجلس االنتقايل الجنويب(.
كــام تحدث مستشــار وزيــر الزراعة 
والــروة الســمكية للشــؤون الفنية يف 
حكومــة املناصفة بني الجنوب والشــامل، 
للمجلس  العليا  االقتصاديــة  اللجنة  وعضو 
االنتقــايل الجنويب، الدكتــور عمر عوض 
صبيــح، يف ورقته العلمية، عن )دراســة 
املؤسيس  العمل  القوة والضعف يف  مكامن 
والتنظيمــي يف البناء الهيكيل يف الوزارات 
عدن(،  العاصمة  يف  وفروعهــا  الحكومية 
أما مديــر اإلدارة العامة للعالقات الخارجية 
يف وزارة الشــؤون االجتامعية والعمل يف 
حكومــة املناصفة بني الجنوب والشــامل، 
األســتاذ بســام فاضل، فتحدث يف ورقته 

العلمية عن )رضورة اختيار الكادر الجنويب 
املؤمن واملؤهل بقضية الشعب الجنويب يف 
الدولة  وبناء  واستعادة  واالستقالل  التحرير 
الجنوبية الفيدرالية كاملة الســيادة والدفع 
بهم يف الوزارات ومكاتبها يف املحافظات(.

التدريب  املــدرب يف مركــز  تناول  كام 
والتأهيــل باملجلــس االنتقــايل الجنويب، 
الدكتور فؤاد عيل نارص، يف ورقته العلمية، 
)دراســة لربنامج تدريب وتأهيل الكادر يف 
املؤسســات الحكومية ورفدهــا بالخربات 
القيادية واملهنية الكفيلة بتحقيق األهداف(.

ويف ختام تقديم األوراق العلمية، تحدث 
األســتاذ نرص هرهرة، يف ورقته عن أهمية 

)التدريب والتأهيل لكوادر السلطة املحلية(.

إعادة البنى التحتية يف الجنوب املحرر
ويف اختتم امللتقى جرى مناقشة النقاط 
التي وردت، واملالحظات التي تم طرحها من 
قبل املشــاركني، كام أكــدوا أهمية معالجة 
اإلشكاليات والصعوبات التي تعيق أداء عمل 
تلك املؤسســات والهيئــات ووضع الحلول 
واملعالجات، وتعزيــز مفاهيم الرشاكة بني 
املجلس  وهيئــات  الحكومية  املؤسســات 
وتعزيــز مفهوم الشــفافية يف أداء دوائر 
وعمــل مؤسســات الدولة، مبــا يرفع من 
مســتوى أداء العمل املؤســيس الحكومي، 
لينعكس أثره عىل إعــادة البنى التحتية يف 

الجنوب املحرر.

تنظيم امللتقى التحليلي الثالث لدائرة الدرا�صات والبحوث لالنتقايل بالعا�صمة عدن


