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 مقدمة-  أواًل 

 إف حكومة اعبمهورية اليمنية، كيف إطار التزاماهتا بكافة اؼبعاىدات كالصكوؾ الدكلية -1
ذات الصلة حبقوؽ اإلنساف اليت صادقت عليها، ربرص دكمان على تعزيز عالقات التعاكف مع 
ـبتلف اآلليات كاؽبيئات الدكلية اؼبختلفة التابعة جمللس حقوؽ اإلنساف كمن ذلك التعامل مع 

عباف اؽبيئات اؼبنشأة دبوجب معاىدات حقوؽ اإلنساف، كىي حريصة على موافاة ىذه اللجاف 
كمنها اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف بكافة التطورات التشريعية كالقضائية كاإلدارية خالؿ الفًتة 

من تقدًن التقرير السابق إُف التقرير اعبديد كفق اؼببادئ التوجيهية لتقدًن التقارير إُف ىيئات 
رصد اؼبعاىدات الدكلية غبقوؽ اإلنساف الصادرة عن االجتماعات اؼبشًتكة بُت عباف اؽبيئات 

اؼبنشأة دبوجب معاىدات حقوؽ اإلنساف، كاجتماعات رؤساء اؽبيئات اؼبنشأة دبوجب 
 .معاىدات حقوؽ اإلنساف

 كيتضمن التقرير اغباِف كصفان غبالة تنفيذ االتفاقية بصورة عامة كتوضيح اإلجراءات -2
اؼبتخذة بشأف اؼبالحظات كالتوصيات اػبتامية للجنة، كيتضمن التقرير أيضان بيانات كأمثلة 

عبهود مؤسسات الدكلة يف ضماف تطبيق االتفاقية الدكلية ؼبناىضة كافة أشكاؿ التمييز العنصرم 
مع إيراد تفاصيل غباالت من الواقع كأمثلة لتنفيذ االتفاقية على أرض  كبرامج التدريب كالتوعية

 .الواقع

كيف .  إف الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف يف اعبمهورية اليمنية أضحت سلوكان كمنهج حياة-3
ىذا اؼبناخ الديبقراطي تشهد اليمن تناميان متصاعدان من حيث الضمانات التشريعية كاؼبؤسسية 

اليت سبثل أساسان لتمكُت مؤسسات اجملتمع اؼبدين كأفراد اجملتمع من اؼبمارسة الفعلية ؼببادئ كقيم 
اغبقوؽ كاغبريات، كاؼبشاركة الفاعلة يف اغبياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اليت 

تعترب من أىم مكونات التنمية الشاملة كاؼبستدامة، كإطاران ىامان لتفعيل اؼببادرات الفردية 
كاعبماعية كالتعبَت عن كعي يدفع باعبميع للمشاركة يف ربقيق التنمية اؼبنشودة كمواكبة التطور 

إف اليمن تؤمن بأف الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف منظومة متكاملة، كليس . االجتماعي كالسياسي
 اتفاقية كصكان دكليان منذ فًتة مبكرة كإنشاء 56أدؿ على ذلك من اؼبصادقة على ما يزيد على 

 . 2003كزارة غبقوؽ اإلنساف منذ العاـ 

رل تتم كفق إجراءات دستورية أ -4 ما فيما يتعلق بالقضاء فجميع احملاكمات اليت ذبي
كتقتضي توافر أدلة قاطعة ال تقبل  (اؼبتهم برمء حىت تثبت إدانتو)كقانونية كتستند إُف مبدأ 

. كىناؾ آلية مؤسسية فعالة لتقييم أداء القضاة بصورة منتظمة كؿباسبة اؼبخطئ منهم. الشك
حتجاز التعسفي الكيعترب الدستور كالقوانُت النافذة تعذيب اؼبتهمُت أك اؼبوقوفُت احتياطيان، كا

 .جرائم ال تسقط بالتقادـ كيستحق مرتكبو ىذه األفعاؿ العقاب العادؿ

 كلعل من اؼبهم اإلشارة إُف اسًتاتيجية اإلصالح القضائي اليت تبنت أىدافان كإجراءات -5
كإسناد  تنظيمية كتشريعية منها فصل رئاسة ؾبلس القضاء األعلى عن مهاـ رئيس اعبمهورية،
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رئاستو إُف رئيس احملكمة العليا، كما هبرم حاليان تعديل القوانُت اػباصة بالسلطة القضائية دبا 
ستقاللية السلطة القضائية، كقد أيعيد تشكيل ؾبلس احملاسبة يف إطار ؾبلس القضاء ايعزز 

األعلى الذم يتوُف ؿباسبة القضاة احملالُت إليو، كمشلت اإلصالحات القضائية تفعيل دكر 
التفتيش القضائي يف الرقابة كالتفتيش على أعماؿ القضاة كتقييم أدائهم من خالؿ التفتيش 

 .الدكرم كاؼبفاجئ كاستقباؿ شكاكل اؼبواطنُت كدراستها مكتبيان كميدانيان 

 دستور اعبمهورية فينص أما جهود اليمن يف ؾباؿ معاعبة التمييز كالعنف ضد اؼبرأة، -6
كىناؾ صبلة من اإلجراءات اليت . اليمنية على أف اؼبواطنُت متساككف يف اغبقوؽ كالواجبات

 : ازبذهتا اغبكومة ؼبعاعبة التمييز كالعنف ضد اؼبرأة أنبها

تشكيل فريق خرباء قانوين ؼبراجعة التشريعات الوطنية اػباصة باؼبرأة كإزالة أم  (أ )
نصوص سبييزية ضد اؼبرأة، تتعارض مع االتفاقيات الدكلية يف ؾباؿ حقوؽ اؼبرأة، كقد نتج من 

 : ذلك اآليت

ـ، بشأف منح اعبنسية اليمنية األصلية ألبناء اؼبرأة 1990 لسنة 6تعديل القانوف رقم  '1'
 اليمنية اؼبتزكجة من أجنيب أسوة بأبناء الرجل اليمٍت؛

ـ، بشأف الشرطة تنص على حق اؼبرأة 2000 لسنة 15إضافة مادة إُف القانوف رقم  '2'
 اليمنية يف العمل هبيئة الشرطة؛

بالنص على  ـ، بشأف التأمينات االجتماعية،1991 لسنة 26تعديل القانوف رقم  '3'
 مساكاة اؼبرأة بالرجل يف سن اإلحالة إُف التقاعد؛

 من قانوف السلك الدبلوماسي كالقنصلي اليت دبوجبها منحت اؼبرأة 95تعديل اؼبادة  '4'
 . اليمنية حق العمل مع زكجها يف نفس البعثة يف اػبارج

كما أف معاعبة مشكلة العنف ضد اؼبرأة تتخذ صوران كأشكاالن ـبتلفة منها  (ب) 
صياغة اسًتاتيجية تضمنت أىدافان كإجراءات أنبها إعداد برنامج ؼبناىضة العنف ضد اؼبرأة، 

، كما انعقد اؼبؤسبر 2003باإلضافة إُف تأسيس الشبكة اليمنية ؼبناىضة العنف ضد اؼبرأة عاـ 
، إضافة إُف اقباز عدد من الدراسات حوؿ العنف 2001األكؿ ؼبناىضة العنف ضد اؼبرأة عاـ 

 اؼبنزِف كغَتىا من اإلجراءات؛

هبدؼ  منذ ست سنوات، (Gender)مت إقرار اسًتاتيجية النوع االجتماعي  (ج) 
 . ربقيق اؼبساكاة على أرض الواقع بُت الرجل كاؼبرأة

 أما خبصوص إنشاء ىيئة كطنية مستقلة غبقوؽ اإلنساف كفقان ؼببادئ باريس، فإف ؾبلس -7
الوزراء قد أصدر قراران لدراسة إنشاء ىذه اؽبيئة، كىناؾ إجراءات جادة للسَت يف ىذا االذباه يف 

 .اؼبستقبل القريب
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 على الرغم من اعبهود الكبَتة اليت تبذؽبا بالدنا يف إطار تعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف، -8
ال أف ىناؾ العديد من التحديات كالصعوبات اليت مازالت تقف عثرة يف سبيل الوصوؿ إُف إ

كقد مت اإلشارة إُف عدد من تلك التحديات . الوضع اؼبأموؿ كالطموح يف ذلك اإلطار
 . مامكمأكالصعوبات يف التقرير الوطٍت اؼبعركض 

 ختامان نأمل أف يكوف اعبميع قد سبكن من اإلطالع على تقرير بالدنا اؼبعركض أمامكم -9
جبهود  كال تفوتنا اإلشادة. الذم استوعب كثَتان من القضايا كيرد على الكثَت من التساؤالت

 . اللجنة اؼبعنية حبقوؽ اإلنساف يف سبيل تعزيز مبادئ حقوؽ اإلنساف على اؼبستول العاؼبي

 معلومات عامة -  ااياً  

 الجمهورية اليمنية  

 صنعاء: العاصمة

 عدف :العاصمة التجارية كاالقتصادية

 الموقع  

 تقع اعبمهورية اليمنية يف جنوب شبو اعبزيرة العريب، كوبدىا من الشماؿ اؼبملكة العربية -10
السعودية كمن اعبنوب البحر العريب كخليج عدف كمن الشرؽ سلطنة عماف كمن الغرب البحر 

 .األضبر

 السكان  

للسكاف  عدد السكاف اؼبقيمُت يف اعبمهورية اليمنية كفقان للنتائج النهائية للتعداد العاـ بلغ -11
إضافة إُف   ؿبافظة20نسمة، يتوزعوف على  19 685 161، 2004  عاـكاؼبساكن كاؼبنشآت

 .نسمة 22 198 000  حبواِف2008كقدر حجم السكاف يف هناية عاـ . أمانة العاصمة

 التقسيمات الطبيعية  

جبلية، ) تنقسم اعبمهورية اليمنية من حيث التكوينات الطبيعية إُف طبس مناطق -12
 .(ىضبية، ساحلية، الربع اػباِف، كاعبزر اليمنية

 المناطق الجبلية  

 تكونت جباؿ اليمن من ضبم بركانية نتيجة التصدع األفريقي الذم أحدثو األخدكد -13
كأدل إُف تكوين البحر األضبر كخليج عدف دبحور مشاؿ جنوب مواز للبحر األضبر كؿبور غرب 

 كمكوناهتا اعبيولوجية من الصخور Lشرؽ مواز ػبليج عدف مكونة بذلك ما يشبو اغبرؼ 
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 3 666)إُف  (ـ 1 000)الربكانية الرسوبية كيتدرج ارتفاعها عن مستول سطح البحر ما بُت 
كىي أعلى قمة يف اعبزيرة العربية  (ـ 3 666)حيث تبلغ أعلى قمة يف جبل النيب شعيب  (ـ

كيقع خط تقسيم اؼبياه يف ىذه اعبباؿ حيث تنحدر مياىها شرقان كغربان كجنوبان إُف كدياف تصب 
يف البحر األضبر من أبرزىا كادم حرض، كادم مور، ككادم زبيد، ككدياف تصب يف خليج عدف 

كالبحر العريب من أبرزىا كادم تنب، كادم بنا، ككادم حضرموت، ككدياف تنحدر إُف الشماؿ 
 .كالشماؿ الشرقي منها كادم خب، كادم السد، كادم آذنو، كادم رمع ككادم شعيث

 كتتخلل السلسلة اعببلية على طوؿ امتدادىا قيعاف كأحواض مستوية تسمح بإقامة -14
حواجز للسيوؿ كسدكد تغذل عرب قنوات للرم مساحات زراعية كاسعة، كأىم تلك القيعاف قاع 

كقاع  ،(حبضرموت)كقاع عيوه  ،(شبوه)ككادم بيحاف  (عمراف) كقاع البوف (صعدة)صعدة 
 .(ذمار)كقاع جهراف  (اؼبهرة)شعيث 

 الهضاب  

 تقع إُف الشرؽ كالشماؿ من اؼبرتفعات اعببلية كموازية ؽبا، لكنها تتسع أكثر باذباه -15
مًت كىي تشمل صعدة،  1 000لبفاض التدرهبي كيبلغ أقصى ارتفاع ؽبا الالربع اػباِف كتبدأ با

كتتداخل أطراؼ ىذه اؼبناطق حدكديان من الناحية الشمالية . اعبوؼ، شبوة، حضرموت، كاؼبهرة
 .بالربع اػباِف

 السهول الساحلية  

 كتشمل السهوؿ الساحلية اؼبطلة على البحر األضبر كخليج عدف كالبحر العريب، كىي -16
متصلة ببعضها البعض كمكونة شريط ساحلي كسبتد من اغبدكد العمانية باذباه جنوب غرب إُف 

 كيلومًت تقريبان، 2 500باب اؼبندب كيتغَت االذباه مشاالن حىت حدكد السعودية كيبلغ طوؽبا 
 . كيلومًتان 60-30كيًتاكح عرض ىذه اؼبنطقة بُت 

 منطقة الربع الخالي  

برية، مثل عركؽ إل كىي من اؼبناطق الصحراكية اليمنية اليت تتخللها بعض النباتات ا-17
كما تنتشر الشقق كىي أراضو منبسطة يف أجزاء من الربع . ٍف إ.. .الكثيب كالزيزاء كاؼبوارد

كاسعة  (كاحات)كتشكل ذبمعات الودياف اؼبوظبية . ٍفإ...  اػباِف مثل شقة اػبريطة كاؼبعاطيف
كقد تعددت مسميات الربع اػباِف عرب اؼبراحل . طاف يسكنها البدك الرحلمصاغبة للرعي كاالست

التارىبية فنجده يسمى البحر الرجراج كالبحر الصايف، كالصحراء اليمنية الكربل، كصحراء 
 .ٍفإحقاؼ، ألا

 

 مجموعة الجزر اليمنية  
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 تشر ؾبموعة اعبزر اليمنية يف اؼبياه اإلقليمية لليمن يف البحر األضبر كالبحر العريب كؽبا -18
مناخها كطقسها كبيئتها اػباصة، كؽبا تضاريسها كتكويناهتا الطبيعية كتًتكز أكثرىا يف البحر 

األضبر موزعة على ؿباذاة الشاطئ اليمٍت أنبها كأكربىا جزيرة كمراف اؼبأىولة بالسكاف كبعض 
فلها أنبيتها اػباصة  (برًن)جزيرة ميوف  أما. اغبيوانات الربية النادرة باإلضافة إُف أرخبيل حنيش

أما اعبزر اليمنية يف البحر . اليت تكمن يف موقعها االسًتاتيجي اؼبتحكم يف مضيق باب اؼبندب
العريب فتتواجد متقاربة من بعضها أشهرىا أرخبيل سقطرل موطن أشجار العندـ كدـ األخوين 

الكورم، ظبحة،  سقطرل، عبد)ذات األنبية االقتصادية كالعالجية كتشمل ؾبموعة من اعبزر 
صَتة، عدلو، صيهر، جالص، ردد، )كالصخور  (الكورم، صياؿ سقطرل درسو، صياؿ عبد
 .(كرشح، ذاعن ذتل

 المناخ  

 حار رطب على الشريط الساحلي معتدؿ يف اؼبرتفعات اعببلية كمناخ صحراكم يف -19
هتطل األمطار على أراضي اعبمهورية على مدار فصوؿ السنة، /اؼبناطق الصحراكية تسقط

كتتفاكت كمية سقوط األمطار من فصل إُف آخر حيث تقل يف فصل الشتاء كتزداد يف فصلي 
يوليو، /يونيو، سبوز/حزيراف)الصيف كالربيع، كتصل إُف أعلى مستوياهتا خالؿ األشهر الثالثة 

 .(أغسطس/آب

  نية للسكانإلالخصائص ا  

 من مالحظات كتوصيات اللجنة بشأف عدـ ذبانس 8 باإلشارة إُف ما جاء يف الفقرة -20
اجملتمع اليمٍت ككجود أقليات عرقية فيو، فإف اغبقائق االجتماعية كالتارىبية تشَت إُف عكس ذلك 

كتؤيد الطبيعة اؼبتجانسة للمجتمع، كما أف الدراسات التارىبية كاالجتماعية َف تشر إُف كجود 
طوائف عنصرية ـبتلفة يف اليمن، كإذا كانت اللجنة اؼبوقرة قد أشارت إُف معلومات تؤكد أف 

افة، فهو أمر مستغرب، نستبعد إمكانية إثباتو، بل ؽأك الث/أقلية إثنية بسبب النسب ك "األخداـ"
على العكس تشًتؾ ىذه اعبماعة مع غَتىا من الفئات االجتماعية يف كامل اجملتمع اليمٍت يف 

باعتبار أف )األصل كالثقافة العربية، كالدين اإلسالمي، كاللغة العربية دبختلف ؽبجاهتا، كاللوف 
بل إف نظرة . (اؼبائلة إُف السواد سكاف اليمن تتنوع ألواف بشرهتم سواء بلوف البشرة السوداء أك

لألكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالتعليمية كالصحية لليمن توضح أف معظم شرائح اجملتمع 
 . تعيش يف أكضاع متشاهبة

ىم يبنيوف، يينظر إليهم من منظور اجتماعي كاقتصادم  "األخداـ" كعليو فإف فئة -21
باعتبار ىذه الفئة من الفئات االجتماعية األكثر فقران، حيث إف الفئات كالشرائح اؽبامشية تشَت 

لة أساسان عن ؤكإُف ؾبموعة من الناس تعد الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية اؼبعاكسة مس
 .هتميش كجودىا كربديد دكرىا يف اجملتمع
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مت إجراء آخر )ة من خالؿ التعداد العاـ للمساكن كاؼبنشآت م كتسعى اعبمهورية اليمن-22
إُف توفَت بيانات دقيقة كشاملة عن حجم السكاف كاؼبنشآت كعن الظواىر  (2004تعداد عاـ 

كاػبصائص اؼبرتبطة هبا لتأسيس قاعدة معلومات شاملة عن البالد كذلك من خالؿ معرفة حجم 
السكاف، كمعدؿ النمو كاذباىاتو، كاػبصائص االقتصادية كاالجتماعية كالديبغرافية لألفراد يف 

يف اغبضر كالريف، كتوفَت قواعد  ( اؼبديريات-احملافظات )ـبتلف التقسيمات اإلدارية اؼبمكنة 
بيانات من الفئات االجتماعية اػباصة اليت تساعد على إجراء دراسات متسقة حوؿ ىذه 

توضح . الفئات لوضع اسًتاتيجيات كسياسات لتحسُت أكضاعها اؼبعيشية كالصحية كالتعليمية
 .حصائيات كاؼبؤشرات يف ىذه التقرير حجمهاإلا

  من االتفاقية7 إلى 2المعلومات التي تتعلق بالمواد من  -  الثاً  

 سياسة القضاء على التمييز العنصري - ألف 

 تقـو السياسات اغبكومية على مبدأ سيادة مفهـو العدالة االجتماعية كفبارستها يف -23
كربقيقان لتلك . العالقات االقتصادية كاإلنتاجية لتحقيق التكامل كاالندماج االجتماعي

االلتزامات كاألسس كاؼبقومات كاؼببادئ الدستورية فقد حددت أكلويات خطط التنمية 
االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية كالبشرية يف البالد على ضمانة تأمُت ىذه اغبقوؽ كتطبيقها 
من خالؿ تنفيذ اػبطط اػبمسية األكُف كالثانية كالثالثة اليت ركعي فيها االىتماـ باؼبسائل ذات 

الصلة حبقوؽ اإلنساف لتطبيق السياسات اغبكومية اؼبعنية اليت تساعد على ربقيق تنمية 
كبناء على ما سبق عرضو فإف ما تتخذه اغبكومة . اقتصادية كاجتماعية كبشرية مستديبة متوازنة

. من إجراءات فإهنا هتدؼ يف مضموهنا العاـ إُف إلغاء أية أحكاـ تؤثر يف خلق التفرقة العنصرية
إف تشريعاهتا كقوانينها يف اجملاؿ القضائي كالعدِف كيف اجملاالت اإلدارية يف ـبتلف اؼبؤسسات 

اغبكومية على اؼبستويُت الوطٍت كاحمللي سبنع فبارسة األنشطة اليت قد تؤدم إُف تقوية التقسيمات 
 . الطائفية أك القبلية أك الفئوية

 إف اعبمهورية اليمنية شاركت بفعالية يف أعماؿ اؼبؤسبر العاؼبي ؼبكافحة العنصرية، التمييز -24
العنصرم، ككره األجانب كما يتصل بذلك تعصب اؼبنعقد يف درباف جبنوب أفريقيا يف الفًتة من 

 انطالقان من االىتماـ اؼبتنامي الذم توليو 2001سبتمرب / أيلوؿ8 -أغسطس / آب31
اغبكومة اليمنية لتعزيز كضباية حقوؽ اإلنساف، كتأكيدان على ضركرة االستفادة من التجارب 

كضعت . كالربامج اليت يبكن أف تساىم يف دعم ذلك التوجو كمنها إعالف كبرنامج عمل درباف
 العديد من 2010-2006يف إطار اػبطة اػبمسية الثالثة للتنمية كالتخفيف من الفقر 

الغايات كاألىداؼ كالسياسات الرامية إُف تعزيز حقوؽ اإلنساف من خالؿ إعداد كتفعيل 
اسًتاتيجية كطنية غبقوؽ اإلنساف، تعمل على ترسيخ اغبقوؽ كاغبريات كالتمتع هبا كفبارستها، 

 .اؼبنصوص عليها يف الدستور كالقوانُت الوطنية كاالتفاقيات كاؼبعاىدات الدكلية
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 كمن الطبيعي أف تأخذ كزارة حقوؽ اإلنساف يف االعتبار إدماج اؼببادئ الواردة يف -25
إعالف كبرنامج عمل اؼبؤسبر العاؼبي ؼبكافحة العنصرية، كالتمييز العنصرم، ككره األجانب 

يتواءـ  يتصل بذلك من تعصب، يف إطار ىذه االسًتاتيجية الوطنية غبقوؽ اإلنساف، كىو ما كما
على كضع كتنفيذ، دكف تأخَت، سياسات   من برنامج العمل الذم وبث الدكؿ66مع الفقرة 

 .كخطط عمل كطنية ؼبكافحة العنصرية

 كما ذبدر اإلشارة إُف أف الوزارة كيف إطار مفاكضاهتا مع مفوضية األمم اؼبتحدة غبقوؽ -26
اإلنساف قد حصلت على كعود اؼبفوضية لدعم الوزارة إلقباز كتنفيذ خطة كطنية غبقوؽ اإلنساف 
يف إطار التعاكف الفٍت بُت اعبانبُت، كمن اؼبؤمل أف يتم التوقيع قريبان على اتفاؽ للتعاكف الفٍت مع 

مكتب اؼبفوضية سيكوف لو األثر اإلهبايب يف مساعدة اغبكومة يف مساعيها لتعزيز حقوؽ 
 .اإلنساف كضبايتها

 االستراتيجيات القطاعية  - باء 

 إجراء مراجعات شاملة لعدد من القطاعات اغبيوية، 2005-1995 مت خالؿ الفًتة -27
سًتاتيجيات القطاعية اليت الكتبلورت عن ذلك العديد من ا. اليت ربظى بأكلوية يف برامج التنمية

 ربدد التوجهات العامة كالغايات اؼبنشودة ؼبعاعبة التحديات اليت تواجهها تلك القطاعات
كالتعليم  كالثركة السمكية، كالسياحة، كالتصنيع، كالبيئة، كالتنمية الزراعية، كاؼبياه، السكاف،

كالصحة العامة، باإلضافة إُف تبٍت عدد من االسًتاتيجيات كاؼببادرات اليت تشمل أكثر من 
قطاع كاسًتاتيجيات التنمية الريفية كاحمللية كالطفولة كالشباب كتنمية اؼبرأة كتنمية اؼبنشآت 

غَتىا، حيث مت إعداد تلك االسًتاتيجيات بالشراكة مع شركاء التنمية من كالصغَتة كاألصغر 
لذلك فإف كل تلك . القطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين كاؼباكبُت كأقرت من ؾبلس الوزراء

مهمان بُت اؼبصادر األساسية ألىداؼ كسياسات التنمية الشاملة ان ن االسًتاتيجيات ربتل موقع
 .القطاعية أك احمللية خالؿ فًتة اػبطة اػبمسية القادمة أك

 التحديات التنموية  - جيم 

 يعًتض بلوغ أىداؼ خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر كربقيقها مزيج من -28
فما زالت اؼبسائل اؼبتعلقة بالنمو . التحديات كاإلشكاليات التنموية ذات الطابع اؽبيكلي اؼبزمن

السكاين كتشتت السكاف يف أرجاء اليمن، كتفشي األمية كالبطالة دبفاىيمها اؼبختلفة، كالتخلف 
عن ركب اإلنتاج كاؼبعرفة اغبديثة، كاستمرار اليمن ضمن الئحة دكؿ التنمية البشرية اؼبتدنية، سبثل 

كتسعى خطة التنمية . أمثلة حية ككاقعية لضخامة اؼبعضالت اليت تواجهها مسَتة اليمن التنموية
الثالثة، باعتبارىا حلقة من منظومة التخطيط بعيد اؼبدل، إُف رصد تلك التحديات كاؼبعوقات، 

 .كالتصدم ؽبا كمواجهتها كمن مث ذباكزىا لبلوغ أىداؼ الرؤية اؼبستقبلية
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 متواصلة يف التنمية االقتصادية ان  بذلت اغبكومات اؼبتعاقبة خالؿ الفًتات اؼباضية جهود-29
غَت أف . كاالجتماعية كاليت كاف ؽبا مردكد إهبايب يف شىت اجملاالت التنموية كالسياسية كاؼبؤسسية

الواقع االقتصادم كاالجتماعي اليمٍت ال يزاؿ يتطلب اؼبزيد من اعبهود للوصوؿ إُف األىداؼ 
 .اؼبنشودة كاػبركج من دائرة التخلف كربقيق طموحات كأىداؼ التنمية اآلنية كاؼبستقبلية

 اإلشكاليات السكااية   

 يبثل النمو السكاين اؼبرتفع، مقارنة باؼبوارد اؼبتاحة، أىم التحديات اليت تواجو التنمية يف -30
 يف اؼبائة، فإنو ما 3.0 يف اؼبائة إُف 3.5كرغم تراجع اؼبعدؿ خالؿ العقد األخَت من . اليمن

. يزاؿ من بُت أعلى اؼبعدالت العاؼبية، كوبد من زيادة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصباِف
 (حارة 3 642)  مناطق ريفية كيف(قرية كؿبلة 129 299)كيفرز التشتت السكاين الواسع يف 

مناطق حضرية، كتنامي الطلب على اػبدمات األساسية كاؼبنافع العامة كاإلسكاف، عالكة على 
تزايد اؽبجرة الداخلية كعدـ توفر فرص عمل كافية ؽبا قد ترؾ آثاران سلبية يف االقتصاد الوطٍت 

كأضعف جهود التنمية الرامية إُف رفع اؼبستويات اؼبعيشية للمواطنُت كخباصة يف ؾباالت التعليم 
 .كالصحة كالرعاية االجتماعية

 ضعف تنمية الموارد البشرية   

 يف اؼبائة من 47.2 تواجو تنمية اؼبوارد البشرية قيودان عديدة أبرزىا اتساع األمية إُف -31
السكاف البالغُت، كؿبدكدية اؼبؤسسات التعليمية كالتدريبية، كارتفاع التسرب يف التعليم األساسي 

كالثانوم كخاصة بُت اإلناث، كالفجوات التعليمية بُت الذكور كاإلناث كبُت اغبضر كالريف، 
كتظهر كذلك القضايا . كتدين مستول ـبرجات التعليم، فضالن عن البفاض مؤىالت اؼبدرسُت

الًتبوية اؼبتعلقة بالتدريب كربديث اؼبناىج، كمالءمة ـبرجات التعليم الحتياجات سوؽ العمل، 
كاإلقباؿ على التعليم اعبامعي على حساب التعليم الفٍت الذم يعكس سوء توظيف أىم اؼبوارد 

كينتج من ؾبمل ىذه الظواىر تدين اإلنتاجية كمن مث حجم النشاط االقتصادم . على اإلطالؽ
الذم يًتتب عليو البفاض الدخل كاالستهالؾ كاالدخار كفرص النمو ككذلك اتساع ظاىرة 

 .الفقر كالبطالة

 كذلك، يواجو قطاع الصحة ربديات كصعوبات صبة، يأيت على رأسها قصور -32
اػبدمات الصحية عن الوفاء باالحتياجات اؼبتنامية للسكاف، فضالن عن استمرار تدين اؼبؤشرات 

الصحية كارتفاع كفيات األمهات ككفيات األطفاؿ دكف اػبامسة، ككذلك انتشار اإلمراض 
 . اؼبعدية كالسارية

 التدابير الحكومية - دال 

 2010-2006 سبثل خطة التنمية االقتصادية كاالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر -33
نطالقة ىامة يف مسار التطور كالتنمية صوب ربقيق اغبياة الكريبة كاؼبنتجة لكل أفراد اجملتمع ا

اليمٍت، كتعزيز مكانة االقتصاد الوطٍت على الصعيد اإلقليمي، كاؼبضي قدمان كبو ربقيق األىداؼ 
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كما مثلت مرحلة إعداد اػبطة ؿبطة ىامة سبت من خالؽبا مراجعة كتقييم . التنموية بعيدة اؼبدل
السياسات كالربامج القائمة، كربديد نقاط القوة كمكامن الضعف يف بنية االقتصاد الوطٍت، 

 .كاستخالص الدركس، كاستشراؼ اآلفاؽ التنموية كفرص النمو اؼبستقبلية لالقتصاد الوطٍت

 كتستند كثيقة خطة التنمية الثالثة يف األساس إُف اؼبنطلقات كاألسس اؼبرجعية اؼبتمثلة -34
 اػبمسية، كاػبطط 2015 كأىداؼ التنمية األلفية 2005سًتاتيجية لليمن، اليف الرؤية ا

سًتاتيجية التخفيف من الفقر، باإلضافة إُف برنامج اإلصالح االقتصادم كاؼباِف ااألكُف كالثانية ك
 . كاإلدارم كاألجندة الوطنية لإلصالحات

 كبناءن على ذلك، تبلورت التوجهات العامة للخطة يف ؿبورين رئيسيُت، األكؿ يركز على -35
حفز النمو االقتصادم يف كل القطاعات االقتصادية كإطالؽ طاقات النمو يف القطاعات 

الواعدة، كتعزيز مناخ االستثمار، كحشد إمكانات القطاع اػباص لتحقيق مبو اقتصادم متناـ، 
: مستفيدين من اؼبيزات النسبية كاؼبوارد الطبيعية اؼبتاحة كالكامنة لالقتصاد الوطن، كالثاين

يستهدؼ اغبد من الفقر كربرير الفئات الفقَتة من العوز كاغباجة عرب رؤية شاملة آلليات كسبل 
 .معاعبة الفقر كالتخفيف من آثاره باعتباره ظاىرة اقتصادية كاجتماعية ىيكلية

 مكافحة الفقر  

 ربظى جهود مكافحة الفقر يف السنوات القادمة بأكلوية مطلقة، حيث إف خطة التنمية -36
الثالثة للتخفيف من الفقر ما ىي إال أداة ؼبعاعبة ظاىرة الفقر كاغبد من تناميها، من خالؿ رؤية 

شاملة ؼبفهـو الفقر تتجاكز قصور الدخل إُف جوانب التعليم كالصحة كاػبدمات االجتماعية 
 . األساسية األخرل

 كبناءن على ذلك، تستهدؼ اػبطة تعزيز النمو يف القطاعات غَت النفطية كتنويع قاعدة -37
النشاط االقتصادم كزيادة حجم االستثمارات كحشد طاقات القطاع اػباص، كتوسيع دائرة 

اؼبشاركة يف جهود التخفيف من الفقر لتضم اجملتمعات احمللية كمنظمات اجملتمع اؼبدين، فضالن 
 . عن توجيو اإلنفاؽ العاـ إُف القطاعات اؼبرتبطة بالتخفيف من الفقر

 :  تركز اػبطة على التصدم للفقر كمعاعبة أسبابو على سبعة مسارات رئيسية-38

إعطاء أكلوية للمشاريع كالربامج االستثمارية كثيفة العمالة يف : اؼبسار األكؿ (أ) 
كافة القطاعات االقتصادية كخاصة الزراعة كالصناعة كالسياحة اليت يًتتب عليها خلق فرص 

عمل كتقليص البطالة، ككذلك إيالء اؼبناطق الريفية أنبية من خالؿ تنفيذ اؼبشاريع التنموية فيها 
كيؤدم ىذا اؼبسار إُف كسر عوامل . من شق الطرؽ كمد شبكة الكهرباء كتوفَت اؼبياه النقية

العزلة عن اؼبناطق الريفية كتسهيل نقل اؼبنتجات إُف األسواؽ كمراكز اؼبدف، كبالتاِف ربسُت 
 العائد االقتصادم لسكاف الريف حيث يًتكز معظم الفقراء؛

مراجعة السياسات االقتصادية كمنظومة القوانُت كالتشريعات : اؼبسار الثاين (ب) 
اؼبالية كالضريبية دبا يعزز فاعليتها يف الدفع بالنمو االقتصادم كربسُت مناخ االستثمار كربفيز 
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القطاع اػباص للقياـ بدكر أكرب يف النشاط االقتصادم كزيادة استثماراتو، كبالتاِف إهباد فرص 
 عمل كتوليد مصادر للدخل؛ 

تعزيز الشراكة مع القطاع اػباص كمنظمات اجملتمع اؼبدين : اؼبسار الثالث (ج) 
استثماراتو  كاعبهات اؼباكبة يف جهود التخفيف من الفقر، كدبا يشجع القطاع اػباص على زيادة

كاؼبشركعات  كتوسيع نشاطو اإلنتاجي يف اجملاالت اليت ترتبط بالفئات االجتماعية الفقَتة
 اؼبتوسطة كالصغَتة، ككذلك االستفادة من قدرات منظمات اجملتمع اؼبدين كإمكاناهتا؛

تنمية القدرات البشرية للفقراء كسبكينهم من زيادة مشاركتهم يف : اؼبسار الرابع (د) 
اإلنتاج من خالؿ توفَت اػبدمات األساسية كالتعليم كالرعاية الصحية كإعداد برامج تدريبية 

 .كإرشادية لالرتقاء بقدراهتم كمهاراهتم اإلنتاجية

سبكُت الفقراء من سبلك أصوؿ إنتاجية من خالؿ توسيع :  اؼبسار اػبامس(ى) 
كيتوقع استكماؿ اإلجراءات الالزمة . آليات اإلقراض كالتمويل للمشركعات الصغَتة كاألصغر

لبدء نشاط بنك األمل للفقراء لتقدًن القركض كسبكُت الفئات الفقَتة كخاصة اؼبرأة الريفية من 
كما ستتم االستفادة من التجارب األخرل الناجحة كالعمل . اغبصوؿ على األصوؿ اإلنتاجية

 على التوسع فيها ؼبواجهة االحتياجات اؼبتزايدة لإلقراض الصغَت؛ 

تعزيز آلية كبرامج شبكة األماف االجتماعي لتوسيع مظلة : اؼبسار السادس (ك) 
ة كدعم خدماهتا للفئات كالشرائح الفقَتة من خالؿ التدخالت اؼبباشرة اليت ماغبماية االجتماع
الصندكؽ االجتماعي للتنمية، مشركع األشغاؿ العامة، صندكؽ الرعاية  )تقـو هبا الشبكة

، فضالن عن تفعيل آلية التنسيق بُت برامج الشبكة كربقيق مزيد من الكفاءة (االجتماعية
كسيتم استحداث . كالفاعلية لرباؾبها، كدبا يساعد على ربسُت الظركؼ اؼبعيشية للفئات الفقَتة

برامج جديدة يف إطار شبكة األماف االجتماعي كتعزيز الشراكة بُت براؾبها كالقطاع اػباص 
 كمعاىد التدريب لالستفادة منها يف تأىيل الفئات الفقَتة اؼبستهدفة؛

تطوير أداء السلطة احمللية يف ربصيل الزكاة كإنفاقها يف ؾباالت : اؼبسار السابع (ز) 
تساعد على التخفيف من الفقر كبناء األصوؿ الرأظبالية للفقراء كتوفَت خدمات التعليم كالصحة 

 .كمياه الشرب كربسُت البنية التحتية

 معالجة الفقر من وجهة اظر الفقراء   

كقد .  إف االستماع إُف رأم الفقراء يدعم الوصوؿ إُف حلوؿ تالمس احتياجاهتم-39
أصبحت األحباث باؼبشاركة تستخدـ يف فهم ظاىرة الفقر كأسباهبا كمعاعبتها من كجهة نظر 

الدكِف  كيف دراسة أصوات الفقراء اليت أجرهتا كحدة مراقبة الفقر بوزارة التخطيط كالتعاكف. الفقراء
 . ، طرح الفقراء حلوالن يعتقدكف أهنا ستساعد على اػبركج من مأزؽ الفقر2005يف عاـ 
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 يركز الفقراء من الرجاؿ على أنبية تأمُت مصدر دخل ثابت من الدكلة، كتوفَت فرص -40
عمل، كبناء السدكد كاغبواجز اؼبائية كاستصالح األراضي الزراعية كدعم اإلنتاج الزراعي، 

 . باإلضافة إُف توفَت القركض لبدء مشركعات صغَتة

 ترل أغلب النساء الفقَتات أنبية زبفيض األسعار كضماف ؾبانية اػبدمات التعليمية -41
كيأيت توفَت . كالصحية، كوهنن يعانُت من نقص الغذاء كالتعليم كتأثَت ذلك يف أطفاؽبن داخل اؼبنزؿ

النساء ضركرة  كتؤكد. فرص العمل كزيادة اؼبرتبات كاألجور مع التدريب بعد ذلك من حيث األنبية
كما جاءت مطالبتهن . الفقراء توفَت السلع الغذائية يف القرل لتوفَت اعبهد كتكلفة النقل اليت يتكبدىا

.بزيادة حاالت الرعاية االجتماعية باعتبار العديد منهن معيالت ألسرىن  

 الفقر العام  

، فقد تناقص الفقر 2005/2006 استنادان إُف نتائج مسح ميزانية األسرة -42
، 1998 يف اؼبائة تقريبان، عما كاف عليو عاـ 2دبعدؿ سنوم يساكم  (عدد الفقراء حبسب)

 يف اؼبائة يف 34.7 إُف 1998 يف اؼبائة يف عاـ 41.8تناقصت نسبة الفقراء من  كما
كمع ذلك، . ، كاشتمل النقص على كل من اؼبناطق الريفية كاغبضرية2005/2006 الفًتة

تقريبان منذ  (سبعة ماليُت نسمة)كبسبب استمرار معدؿ النمو السكاين اؼبرتفع، بقي عدد الفقراء ثابتان 
كما بقي مستول تناقص الفقر متواضعان إذا ما قورف . 1998نتائج مسح ميزانية األسرة اؼباضي 

اؼبتمثل يف  بأىداؼ التنمية األلفية، اليت تبنتها اغبكومة اليمنية، حيث يتطلب ربقيق اؽبدؼ األكؿ،
 يف اؼبائة 1 بكاؼبقدر )زبفيض عدد الفقراء إُف النصف، رفع معدؿ النمو السنوم الستهالؾ الفرد 

 .الرقم إُف أربعة أضعاؼ ىذا (خالؿ السنوات السبع اؼباضية
 2006-1998مؤشرات الفقر خالؿ الفًتة 

معدؿ التغَت  2006 1998  
 3.2 40.1 42.4ريف الفقر العاـ 

 7.1 20.7 32.2حضر 
 7.1 34.7 41.8إصباِف 

 3.7 10.6 14.7ريف فجوة الفقر 
 4.1 4.5 8.2حضر 
 4.3 8.9 13.2إصباِف 

 2.7 4.02 6.7ريف حدة الفقر 
 1.8 1.47 3.2حضر 

 5.8 3.32 2.5 
. ، اعبهاز اؼبركزم لإلحصاء2005/2006 مسح ميزانية األسرة :اؼبصدر

 فجوة الفقر  
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 تشَت البيانات إُف استفادة الفقراء األشد فقران بشكل أكرب من الفقراء متوسطي الفقر، -43
 2005/2006  إُف1998كذلك من خالؿ تناقص مؤشر فجوة الفقر خالؿ الفًتة من 

دبعدؿ أعلى من اؼبعدؿ الذم تناقص بو مؤشر عدد الفقراء، كما تناقص مؤشر شدة الفقر 
 يف اؼبائة خالؿ القًتة 8.9دبعدؿ أكرب من االثنُت، حيث البفضت فجوة الفقر إُف 

 يف اؼبائة، فبا يشَت إُف أف 13.2 كالبالغة 1998، مقارنة دبا كانت عليو عاـ 2005/2006
الفئات اليت كانت بعيدة عن خط الفقر، أضحت تقًتب تدرهبيان منو بسبب تزايد مستول 

 . اإلنفاؽ لديهم كاستقرار مستول الدخل

 حدة الفقر  

 نقطو مئوية خالؿ الفًتة، كبنسب غَت متوازنة 2.4 كما تقلصت حدة الفقر دبعدؿ -44
( 2005/2006) يف اؼبائة خالؿ الفًتة 4.02ففي حُت البفضت إُف . بُت اغبضر كالريف

 يف اؼبائة، فبا يعكس ربسنان ملموسان يف 1.47يف الريف، قبد أهنا البفضت يف اغبضر إُف 
 .اؼبستول اؼبعيشي ألشد الناس فقران يف اغبضر أكثر فبا كانت عليو يف الريف

 فقر الغذاء  

إصباِف   يف اؼبائة من17.6من  (الفقر اؼبدقع)تراجعت نسبة الذين يعانوف من فقر الغذاء  -45
يعكس  األمر الذم. 2006 يف اؼبائة من إصباِف السكاف عاـ 12.5 إُف 1998السكاف عاـ 

اغبضر  التحسن اؼبلموس يف مستويات الدخل لدل العديد من الشرائح السكانية اؼبتواجدة يف
 ةكخركجها من دائرة الفقر، نتيجة لكرب حجم اؼبخصصات الرأظبالية كاالستثمارية من اؼبوازنة العاـ

أكرب من الريف فبا  للمناطق اغبضرية، عالكة على توفر فرص التعليم كالتدريب يف اغبضر بصورة
يعمل على تطوير مستول مهارات العاملُت كخرباهتم يف اغبضر كبالتاِف ربسُت مستويات إنتاجهم 

 .كمن مث دخوؽبم دبا يعمل على مساعدهتم على اػبركج من دائرة الفقر

 التوزيع الجغرافي للفقر  

تناقصت نسبة الفقر بشكل كبَت يف اؼبناطق اغبضرية خالؿ تلك الفًتة، حيث البفضت  -46
كيرجع . 2005/2006 يف اؼبائة يف الفًتة 20.7 إُف 1998 يف اؼبائة يف 32.2نسبة الفقر من 

ذلك إُف استفادة اؼبناطق اغبضرية من النمو االقتصادم اؼببٍت بشكل أساسي على ارتفاع العوائد 
 .النفطية

كعلى الرغم من تباين مستويات الفقر بشكل كبَت بُت احملافظات حيث تراكحت النسبة  -47
أعلى  ، فقد سجلت ؿبافظة عمراف2005/2006 يف اؼبائة يف الفًتة 71 يف اؼبائة ك5.4بُت 

يف اؼبائة  60  يف اؼبائة من السكاف، تليها ؿبافظيت شبوة كالبيضاء كبنسبة71مستول للفقر، كبنسبة 
 .اؼبهرة كأمانة العاصمة أدىن مستويات الفقر كمن ناحية ثانية، سجلت ؿبافظة. من السكاف

 2005/2006 ةألسر احبسب احملافظات كفقان ؼبسح ميزانيةبياف توزيع الفقر 
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اإلصباِف ريف حضر احملافظة ـ 
 14.89صفر  14.98أمانة العاصمة   1

 51.85 59.76 16.72البيضاء  2

 37.8 41.51 23.66تعز  3

 49.58 52.63 32.37اعبوؼ  4

 47.53 50.02 20.9حجو  5

 31.72 36.43 21.58اغبديدة   6

 35.59 39.17 31.45حضرموت   7

 25.84 25.28 29.73ذمار   8

 54.13 56.8 39.44ة شبو 9

 16.55 16.23 18.18ة صعد 10

 28.13 28.13صفر صنعاء  11

 16.88 صفر 16.88عدف   12

 47.2 49.49 22.9غبج   

 45.88 50.05 17.95مأرب  13

 30.75 31.48 21.9احملويت  14

 8.85 6.92 11.4أؼبهره  15

 63.93 70.6 33.93عمراف   16

 44.24 46.37 28.15الضالع   17

 34.07 33.32 5.38ريبو   18

 .2005/2006 مسح ميزانية األسرة  :اؼبصدر

 السياسات واإلجراءات - ىاء 

-2006) ة كاالجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقرػة التنمية االقتصادمػ تضمنت خط-48
جراءات يف ؾباؿ ربسُت منظومة اغبكم الرشيد من خالؿ إلحزمة من السياسات كا (2010

تعزيز الفصل بُت السلطات كتطوير السلطة القضائية كتعزيز استقالليتها كإصالح كربديث 
اإلدارة اغبكومية كتطوير سياسات كآليات مكافحة الفساد كتعزيز اغبريات كضباية حقوؽ 

اإلنساف كتعزيز الالمركزية كتفعيل دكر السلطة احمللية، كتوفَت فرص متكافئة يف التعليم كالصحة 
كاالقتصادية كاالجتماعية كتوسيع مظلة اغبماية االجتماعية  كسبكُت اؼبرأة يف اغبياة السياسية

للمواطنُت كتعزيز برامج شبكة األماف االجتماعي يف صبيع احملافظات مع مراعاة التوازف بُت 
 .الريف كاغبضر

 ترتكز اػبطة على ربقيق اغبكم الرشيد كاإلدارة الرشيدة كينضوم ربت مفهـو اغبكم -49
الرشيد، تعزيز اإلصالحات كاؼبشاركة السياسية كدعم اغبقوؽ كاغبريات كمكافحة الفساد 

كتركز اػبطة على إبراز جوانب تفعيل شركط اغبكم اعبيد . كترسيخ سيادة القانوف كالقضاء
 :كاإلدارة الرشيدة كما يأيت
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 توسيع اإلصالحات والمشاركة السياسية  

اؼبسؤكلة   لكي تشمل توسيع اؼبشاركة الشعبية كاغبقوؽ كاغبريات كتطوير الصحافة-50
 :كيتأتى ذلك من خالؿ

  االستمرار يف تصحيح االختالالت كالتشوىات يف اعبهاز اإلدارم للدكلة
 .كفاءتو كرفع

  تطوير النظاـ التشريعي كاالنتخايب لتوسيع دائرة اؼبشاركة دبا يف ذلك انتخاب ثلثي
أعضاء ؾبلس الشورل كانتخاب احملافظُت، فضالن عن تقوية دكر ؾبلس النواب يف 

 .إعداد اؼبوازنة كالرقابة على تنفيذىا

 تطوير قانوف السلطة احمللية كتفعيل لوائحو التنفيذية. 

  إجراء مراجعة شاملة لبعض القوانُت كقانوف الصحافة كقانوف االنتخابات كقوانُت
 .تعزيز الرقابة على اؼباؿ العاـ كقانوف الذمة اؼبالية

 كلة كتعزيز دكرىا يف تناكؿ القضايا الوطنية دبسئولية، كتنمية ؤدعم حرية الصحافة اؼبس
الوعي الثقايف كالسياسي للمحافظة على اؽبوية الوطنية كركح االنتماء كالتمسك 

 .بالثوابت، كإرساء مناخ رحب للتعبَت عن الرأم كالنقد اؼبوضوعي كالبناء

  تعزيز اغبقوؽ كاغبريات كرفع مستول الوعي حبقوؽ اإلنساف كإدماجها يف اؼبناىج
 .الدراسية، فضالن عن االىتماـ بقضايا كحقوؽ الطفل كاؼبرأة

  توسيع مشاركة اؼبرأة يف النشاط السياسي كيف اؼبناصب الوزارية كاؼبواقع القيادية يف
 .أجهزة الدكلة اؼبختلفة كيف العمل الدبلوماسي

  مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات كاؼبعاىدات الدكلية كخاصة ذات العالقة
 .حبقوؽ اإلنساف كاؼبرأة كدعم ذبربة برؼباف األطفاؿ

  تفعيل دكر منظمات اجملتمع اؼبدين يف تنمية الوعي السياسي كالقانوين، كيف تعزيز
 .السلوؾ اغبضارم كاحًتاـ اؼبرجعيات القانونية كالدستورية

 تعزيز سيادة القااون واستقالل القضاء  

 نظران ألنبيتهما كإطار مرجعي لضماف اغبقوؽ كضباية األمواؿ كمطلب أساسي لتحقيق -51
االستقرار االقتصادم كالسياسي كتوفَت عناصر الثقة كاألماف كدبا ينعكس إهبابيان على مناخ 

 :االستثمار، من خالؿ

  فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية بالكامل مؤسسيان كماليان كإداريان، كإجراء
التعديالت القانونية اؼبطلوبة لذلك، دبا يف ذلك إعادة ىيكلة اؼبؤسسات القضائية 

يف ذلك ؾبلس القضاء األعلى، كإنشاء تكوينات قضائية تعزز الرقابة  دباا كتطويره
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كإنشاء ىيئة إلدارة شؤكف القضاة من تعيُت كنقل كتأسيس القضاء اإلدارم، 
باإلضافة إُف دمج ىيئة التفتيش القضائي يف كل من الوزارة كالنيابة كإغباقها هبيئة 

 .شؤكف القضاة

  بناء القدرات الذاتية للقضاة من خالؿ التدريب كالتأىيل الفٍت كاإلدارم العاِف، كاالىتماـ
 .باؼبعهد العاِف للقضاء كربديث مناىجو كتأىيل ىيئتو التدريسية

 أكلوية، كتفعيل  تطوير دكر احملاكم التجارية كإعطاء اؼبنازعات التجارية كاالستثمارية
 .ؿباكم األمواؿ العامة كإنشاء ؿباكم متخصصة بغسيل األمواؿ

  ضباية حقوؽ اؼبلكية كاألراضي من خالؿ دمج اؽبيئات اؼبختصة باألراضي كتسجيلها
 .كزبطيطها يف ىيئة كاحدة كتعديل القوانُت اؼبتصلة بذلك

  رفع كفاءة كفاعلية احملاكم عرب ؾبموعة من اإلصالحات كاإلجراءات مثل تطوير سَت
اؼبلف القضائي، كإصدار األدلة اإلرشادية الالزمة، كتطوير آلية رظبية لتوفَت اؼبعلومات 
حوؿ كفاءة احملاكم كقدرهتا على حل النزاعات كنشر اؼبعلومات عن كل قضية منظورة 

 .يف احملاكم

 تنمية الموارد البشرية   

 تعد اليمن من الدكؿ ذات التنمية البشرية اؼبنخفضة، كضمن اجملموعة خارج مسار -52
 باستثناء ىدؼ التعليم للجميع كخفض كفيات 2015ربقيق أىداؼ التنمية األلفية حبلوؿ عاـ 

كتواجو تنمية اؼبوارد البشرية يف اليمن ربديات صبة، فبا يتطلب تركيز السياسات . األطفاؿ
كاإلجراءات على ربسُت أحواؿ األسر الفقَتة للحصوؿ على اغبد األدىن من الدخل كالغذاء 

كضماف اغبصوؿ على اػبدمات االجتماعية األساسية من خالؿ زبصيص اؼبوارد كبو التدخالت 
 :كاجملاالت اليت زبدـ ربقيق تلك األىداؼ، كخاصة اآليت

 نشر الوعي بالقضايا السكانية على مستول التجمعات السكانية كاألفراد. 

 توفَت فرص التعليم للجميع كخاصة للفتيات يف الريف. 

  معاعبة مسببات األمية كاغبد من ركافدىا، كتعزيز برنامج مكافحة األمية       
 .كتعليم الكبار

  ربسُت خدمات الرعاية الصحية األكلية كخاصة لألمهات كاألطفاؿ كمكافحة
 .األمراض اؼبعدية

 

 تعزيز مكانة اؼبرأة كدكرىا يف النشاط االقتصادم كالسياسي. 

 ضماف بيئة مستدامة كمياه مأمونة. 
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 توفَت خدمات البنية التحتية األساسية يف الريف لكسر عزلة اؼبناطق النائية. 

 تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً   

 توِف خطة التنمية الثالثة اىتمامان كبَتان للدكر الذم يبكن أف تلعبو اؼبرأة يف التنمية -53
االقتصادية كاالجتماعية باعتبارىا شريكان فاعالن يف ربقيق التطور االقتصادم كاالجتماعي 

تتجاكز  كتظهر فجوات النوع االجتماعي أف مشاركة اؼبرأة يف النشاط االقتصادم ال. للمجتمع
 يف 24.8 يتعدل  يف اؼبائة، كمعدالت االلتحاؽ بالتعليم األساسي كالثانوم للفتيات ال21.8
 35كربصل .  يف اؼبائة على التواِف، فضالن عن انتشار األمية يف صفوؼ النساء51.6اؼبائة ك

 لكل 366يف اؼبائة فقط من النساء على العناية الطبية، حيث ترتفع كفيات األمهات إُف 
 .كالدة حية 10 000

 كيتطلب إلغاء فجوات النوع االجتماعي التعامل مع القطاعات اؼبختلفة باعتباره -54
موضوعان متقاطعان، كبالتاِف ربديد السياسات كالتدخالت اؼبطلوبة يف كل قطاع من ناحية، 

ككذلك ربديد االحتياجات كقضايا النوع االجتماعي اؼبستقلة اليت تتطلب تدخالت إضافية من ناحية 
 :التنمية كقد حددت اػبطة أربعة اذباىات رئيسية لتمكُت اؼبرأة كتعزيز دكرىا يف. أخرل

تضييق الفجوات النوعية كخاصة يف التعليم كالصحة من خالؿ توفَت البيئة : األكؿ 
 .اؼبالئمة لتعليم الفتاة كربسُت اػبدمات الصحية للمرأة كخاصة الصحة اإلقبابية

تعزيز اؼبشاركة السياسية للمرأة من خالؿ تطبيق نظاـ اغبصص يف كافة : الثاين 
مستويات اؼبشاركة السياسية كتوعية القول السياسية لتبٍت توسيع مشاركة اؼبرأة يف 

عملية التصويت كالًتشيح، فضالن عن بناء قدرات العامالت يف اؼبواقع اإلدارية كاجملالس 
 .احمللية كاؼبنتخبات يف الربؼباف كالدبلوماسيات كتشجيع الناشطات سياسيان 

توسيع الفرص االقتصادية للمرأة يف كافة القطاعات كتوفَت التمويل كالقركض : الثالث 
لتشجيع كتنمية أنشطتهن كمبادراهتن االقتصادية، فضالن عن مراجعة القوانُت كمواءمتها 

 . دبا يكفل اغبقوؽ العادلة

 .اؼبرأة مراجعة القوانُت كالتشريعات كاللوائح كتنقيتها من النصوص التمييزية ضد: الرابع 

 دعم آليات الحماية االجتماعية وتوسيع شبكة األمان االجتماعي   

 توِف خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر األبعاد االجتماعية كاألىداؼ اؼبتعلقة -55
حبماية الفئات الفقَتة كاألكثر تضرران من اآلثار السلبية لسياسات كإجراءات برنامج اإلصالح 

كتسعى اػبطة إُف توسيع مظلة اغبماية االجتماعية لتشمل فئات . االقتصادم، اىتمامان خاصان 
أخرل مثل ذكم االحتياجات اػباصة كاػبرهبُت العاطلُت عن العمل، كتعمل على إشراؾ القطاع 

كالتوسع يف . لية االجتماعية ذباه تلك الفئاتؤكاػباص كمنظمات اجملتمع اؼبدين يف ربمل اؼبس
خدمات التعليم كالصحة، كخاصة التعليم األساسي كتعليم الفتاة كالرعاية الصحية األكلية، 
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باإلضافة إُف توفَت خدمات البنية التحتية . كالوصوؿ بتلك اػبدمات إُف ـبتلف اؼبناطق الريفية
كزيادة الفرص االقتصادية . كخاصة يف الريف لكسر العزلة اليت يعيشها السكاف يف اؼبناطق النائية

للفئات الفقَتة من خالؿ دعم كسبويل اإلقراض الصغَت كاألصغر، كخاصة األسر اليت تعيلها 
كرعاية ذكم االحتياجات اػباصة كإعادة تأىيلهم كتلبية احتياجاهتم التعليمية كالصحية . مرأةا

صندكؽ الرعاية  كمراجعة نظاـ اإلعانات النقدية من خالؿ. كالتدريبية كإدماجهم يف اجملتمع
 .اؼبديريات االجتماعية من حيث االستحقاؽ كاؼببلغ كعدالة التوزيع على صبيع

 تفعيل دور السلطة المحلية وتحقيق التنمية الريفية المتوازاة  

 شكل األخذ بنظاـ السلطة احمللية خياران اسًتاتيجيان يف إدارة التنمية االقتصادية -56
كتركز . كاالجتماعية كتوسيع دائرة اؼبشاركة الشعبية يف ربقيق التنمية احمللية كتطوير اؼبناطق الريفية
خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر على إعطاء حيز كبَت من االىتماـ لتعميق ذبربة 

الالمركزية اإلدارية كاؼبالية من خالؿ إشراؾ اجملتمع اؼبدين كشركاء التنمية يف دعم كمساندة 
السلطات احمللية دبا يبكنها من بناء قدراهتا الذاتية كتنمية مواردىا كإمكانياهتا لتلبية االحتياجات 

التنموية كخلق تنمية مستدامة تسمح باستيعاب العمالة الفائضة كتنويع مصادر الدخل يف 
 :كيشتمل ىذا التوجو على اعبوانب اآلتية. الريف

  ربفيز النمو االقتصادم القابل لالستدامة من خالؿ ربسُت البنية التحتية االقتصادية
كاالجتماعية يف الريف، كالًتكيز على األنشطة الواعدة يف احملافظات، كتشجيع القطاع 

 .اػباص على االستثمار فيها

 تقليص الفجوة بُت اؼبناطق الريفية كاغبضرية. 

  استكماؿ البنية التشريعية كاؼبؤسسية للسلطة احمللية دبا من شأنو توسيع الصالحيات
اؼبالية كاإلدارية كالتنموية للسلطة احمللية، كتفعيل الوظيفة التنموية لقيادة أجهزة السلطة 

 .احمللية يف الوحدات اإلدارية اؼبختلفة

  بناء القدرات كالطاقات البشرية للسلطة احمللية كإعادة توزيع القول العاملة بُت
السلطتُت اؼبركزية كاحمللية لتأمُت احتياج السلطة احمللية من اؼبوارد البشرية اؼبؤىلة، 

 .باإلضافة إُف االىتماـ باعبوانب التدريبية كالتخطيطية كالرقابية للسلطة احمللية

  هتيئة بيئة ؿبفزة للوظيفة التنموية للسلطة احمللية من خالؿ توفَت اؼبقار كالتجهيزات
الالزمة، كتوسيع دكر احملافظُت يف ربقيق التنمية الريفية ليشمل ربديد مؤشرات 

كأىداؼ تنموية يتم متابعتها كتقييم األداء يف ضوء ربقيقها، فضالن عن مكافحة 
 .الفساد كؿباربة بيع الوظائف

  دعم التوجو القائم كبو إهباد ذبمعات سكانية اقتصادية ؾبدية على اؼبدل اؼبتوسط
كالبعيد، كوسيلة ؼبعاعبة ظاىرة التشتت السكاين كتشجيع اغبراؾ السكاين كبو اؼبدف 

 .الثانوية كاؼبناطق الساحلية
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  تعزيز دكر اؼبرأة يف التنمية الريفية كخاصة يف تقليص فجوة النوع االجتماعي يف التعليم
 .كالصحة كحقوؽ اإلرث كاؼبلكية

  معاعبة استنزاؼ اؼبوارد اؼبائية كإدارة األحواض اؼبائية، كتوجيو الدعم كبو اجملاالت اليت
تساعد الفقراء يف الريف كإجراء البحوث حوؿ احملاصيل اؼبقاكمة للجفاؼ، كدعم 

الزراعة اؼبطرية كمدخالت اإلنتاج الزراعي من بذكر ؿبسنة كأظبدة، كربسُت إنتاجية 
الثركة اغبيوانية كزيادة مسانبتها يف دخل األسرة، كتشجيع اعبمعيات التعاكنية الزراعية 

 .كالسمكية

 تطوير البنية التشريعية والقااواية  

 يتطلب تعزيز دكر أجهزة الدكلة كربديد اغبقوؽ كالواجبات للمواطنُت تطوير العمل -57
القانوين كاؼبنظومة القانونية كالتشريعية يف إطار الدستور كدبا يواكب التطورات احمللية كاإلقليمية 

كهتدؼ اػبطة إُف . كالدكلية، ككذلك االرتقاء بالوعي القانوين على اؼبستويُت الرظبي كالشعيب
مواءمة كل القوانُت كالتشريعات مع االتفاقيات اإلقليمية كالدكلية اليت صادقت عليها اليمن عرب 

ؾبموعة من السياسات كاإلجراءات منها حصر القوانُت كالتشريعات دبا يف ذلك االتفاقيات 
الصادرة كالعمل على استكماؿ إصدارىا أك تعديلها كمواءمتها مع الربامج العامة للحكومة يف 

 .ؾباؿ اإلصالحات اؼبالية كاالقتصادية كاإلدارية كااللتزامات الدكلية كتفعيل نصوصها القانونية

 تعزيز حقوق اإلاسان  

 تسعى خطة التنمية الثالثة إُف إعداد كتفعيل اسًتاتيجية كطنية غبقوؽ اإلنساف، تعمل -58
على ترسيخ اغبقوؽ كاغبريات كالتمتع هبا كفبارستها، ضمن إطار متوازف من اغبقوؽ كالواجبات 

 :حيث هتدؼ اػبطة إُف ربقيق اآليت. اليت نص عليها الدستور كاالتفاقيات كاؼبعاىدات الدكلية

 . تعزيز كدعم حقوؽ اإلنساف يف شىت اجملاالت-1
 . ربسُت أكضاع السجوف كالسجناء يف كافة اؼبناطق كاؼبراكز األمنية-2
 . إعداد التقارير التفصيلية عن أكضاع السجوف كالسجناء كالسجينات-3
 إشراؾ منظمات اجملتمع اؼبدين يف إعداد التقارير الوطنية اػباصة حبقوؽ اإلنساف -4

 .كتشجيعها على كتابو تقارير الظل
 . تنفيذ مشركع مكافحة هتريب األطفاؿ-5
      تعزيز اؼبشاركة مع اجملتمع اؼبدين كاؽبيئات كاؼبنظمات الدكلية العاملة يف -6

 .اليمن كخارجها

 :  كحددت اػبطة ؾبموعة من السياسات كاإلجراءات ىي-59
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  استكماؿ إصدار القوانُت كالتشريعات اليت تضمن سبتع اؼبواطنُت حبقوقهم كتدعم
 .اؼبواطنة حرياهتم كاغبصوؿ على االحتياجات األساسية اليت تًتتب على حق

  مراجعو منظومة التشريعات كالقوانُت الوطنية كمواءمتها مع االتفاقيات الدكلية
 .اؼبصادؽ عليها

 العالقة نشر الوعي الدستورم كالقانوين كالتعريف باالتفاقيات الدكلية ذات. 

  إصدار دليل تدرييب ؼبأمورم الضبط القضائي يشتمل على القواعد اغبقوقية اليت ينبغي
 .إعماؽبا أثناء التحقيق كيف أماكن االحتجاز كأماـ القضاء

 ؿبليُت كدكليُت تدريب كتأىيل الكوادر اؼبتخصصة يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف كمراقبُت. 

  تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات اؼبؤسسية كالبشرية ؼبؤسسات اجملتمع اؼبدين العاملة
 .يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف

 اع حقوؽ اإلنسافػـ أكضػة لتقييػإجراء الدراسات كالبحوث كاؼبسوحات اإلحصائية كاؼبعريف. 

  تشجيع الصحافة كالرأم العاـ ؼبمارسة دكر أكرب يف عملية الرقابة على أداء ـبتلف
 .اؼبؤسسات الوطنية الرظبية كاألىلية

  غرس مفاىيم الديبقراطية كحقوؽ اإلنساف يف أكساط النشء كالشباب من خالؿ
 .إدماجها يف اؼبناىج كاؼبقررات الدراسية

  ازباذ تدابَت تشريعية تتيح لذكم االحتياجات اػباصة اغبصوؿ على اػبدمات
 .األساسية كالتمتع بكافة اغبقوؽ

 تدعيم الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية  

 تعد اليمن من دكؿ الديبقراطيات الناشئة نسبة إُف حداثة العهد السياسي الذم نضج -60
، كنسبة إُف النهج الديبقراطي اآلخذ بالتطور منذ ذاؾ 1990مع ربقيق الوحدة اليمنية عاـ 

الوقت، كاؼببٍت على ترسيخ الوحدة بكافة أبعادىا، كتثبيت السلم األىلي كإقرار دستور معدؿ 
موحد، كالسماح بالتعددية السياسية كاغبزبية، كتداكؿ سلمي للسلطة، كإجراء انتخابات تشريعية 

نزيهة، كتشكيل حكومات كطنية، كإطالؽ كافة السجناء السياسيُت، كإصدار عفو عاـ عن 
معارضي الوحدة كالسلطة، كتوزيع اإلنفاؽ العاـ كالربامج االستثمارية بنحو متوازف على كافة 

اؼبناطق دكف أية اعتبارات مناطقية أك حزبية على الرغم من شحتها كمن الصعاب كالتحديات 
 .التنموية اؽبيكلية اليت تعاين منها البالد عامة

 إُف ذبذير اؼبمارسة الديبقراطية يف اجملتمع، 2025 سًتاتيجية لليمنال كتتطلع الرؤية ا-61
كقبوؿ التنافس من خالؿ صندكؽ االقًتاع، كتوظيف العملية االنتخابية كأداة لتحقيق التنمية 

كالتداكؿ السلمي للسلطة، كصوالن إُف انتقاؿ اليمن من كضع الديبقراطية الناشئة إُف الديبقراطية 
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الناضجة كاؼبستقرة، حبيث تصبح التعددية السياسية كاغبزبية كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف كتعزيز 
السلطة احمللية آليات راسخة كقوية يف العمل الديبقراطي كيف إدارة اغبكم كربقيق التطور 

 .للمجتمع ككل

 التدابير التشريعية - واو 

 مواءمة القوااين الوطنية مع االتفاقيات الدولية  

 ازبذت اغبكومة اليمنية عدة تدابَت تشريعية إلعادة النظر يف القوانُت الوطنية كمواءمتها -62
مع اؼبعاىدات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف حيث مت تشكيل عدة عباف عامة كخاصة ؽبذا 

 بشأف تشكيل عبنة قانونية تتوُف 2004 لسنة 29الغرض من أنبها قرار ؾبلس الوزراء رقم 
دراسة القوانُت كالتشريعات الوطنية كمدل مالءمتها للمواثيق كاالتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ 

 .اإلنساف اليت صادقت عليها بالدنا

 كيف ؾباؿ اإلصالحات التشريعية يف ؾباؿ اؼبرأة فقد مت تشكيل عدة عباف قانونية منذ -63
 ؼبراجعة القوانُت الوطنية كخاصة اؼبتعلقة باؼبرأة كقد كافق ؾبلس الوزراء على معظم 2001عاـ 

ىذه التعديالت كأقر إحالتها إُف كزارة الشؤكف القانونية سبهيدان لرفعها إُف ؾبلس النواب للمناقشة 
 .كازباذ قرار بذلك

كهبدؼ ربسُت كتنظيم األحكاـ اليت اشتملت عليها نصوص القوانُت :  كيف ؾباؿ الطفل-64
الوطنية اؼبعنية حبقوؽ األطفاؿ، كرفع أم تعارض أك اختالؼ فيما بينها حىت تكوف منظومة 
كاحدة متكاملة، كإضافة أم نصوص أخرل الزمة أك مستحسنة لتحقيق اغبد األقصى من 

كحىت تكوف اؼبنظومة القانونية الوطنية اؼبعنية حبقوؽ الطفل . اغبماية كالصيانة ؽبذه اغبقوؽ
كبدعم من . كاغبدث متوافقة كمنسجمة مع الصكوؾ الدكلية كاإلقليمية غبماية حقوؽ اإلنساف

يف صنعاء، مت إعداد مصفوفة  (اليونيسيف)مكتب منظمة األمم اؼبتحدة لألمومة كالطفولة 
 .لتنفيذىا قوانُت متعلقة بالطفولة يتم البدء يف اإلجراءات القانونية كاإلعالمية التوعوية

مبادرة وزارة حقوق اإلاسان للمراجعة الشاملة للتشريعات وواقع التطبيق للعدالة الجنائية   
 في اليمن

 يف ؾباؿ اإلصالح التشريعي كاؼبؤسسي اؼبتعلق بالعدالة اعبنائية بادرت اغبكومة -65
مبركي غبقوؽ اإلنساف يف مراجعة شاملة لتشريعات ككاقع التطبيق للعدالة اكبالتعاكف مع اؼبعهد الد

-2007 اعبنائية يف اليمن التحليل القانوين للتشريعات اؼبتعلقة بالعدالة اعبنائية كخالؿ عامي
 مت القياـ بتحليل قانوين للتشريعات اؼبتعلقة بالعدالة اعبنائية يف اليمن كأظهرت كثيقة 2008

ربليل الوضع القائم مستول تطبيق حقوؽ اإلنساف يف إطار القانوف اعبنائي يف اعبمهورية 
كىذه الوثيقة سبثل بداية ؼبؤسبر حوار يقـو من خاللو صناع القرارات كاؼبسئولوف يف . اليمنية

اغبكومة اليمنية دبناقشة كيفية إهباد آلية التطبيق الكامل غبقوؽ اإلنساف يف إطار القانوف اعبنائي 
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يف اليمن كاالنتهاء من توصيات لتطبيق ىذه اغبقوؽ يف إطار مفهـو سيادة القانوف عرب تنفيذ 
 .  بُت أكساط اجملتمعةبرامج توعوية فبنهج

 التحليل القااواي للتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية في اليمن  

 يتمثل التحليل القانوين يف استعراض التشريعات الوطنية كاؼبواثيق اإلقليمية -66
اؼبرتبطة بالعدالة اعبنائية هبدؼ الوصوؿ إُف مكامن القصور يف التشريعات  كالدكلية
اإلصالحات القانونية كاؼبؤسسية الالزمة اليت تصل بالنصوص الوطنية إُف مستول  القًتاح

 .النصوص الدكلية

لة من اؼببادئ اؼبتعلقة بالعدالة 34  حيث مت ربديد قائمة من اغبقوؽ-67  حقان تناكلت صبي
ٍو سواء كسبثل ىذه اغبقوؽ حقوقان  اعبنائية اليت تكفل ضباية حقوؽ اؼبتهم كاجملٍت عليو على حًد

 : لألفراد يف إطار نظاـ العدالة اعبنائية يف اليمن ككيزعت تلك اغبقوؽ على أربعة ؿباكر

  مبادئ عامة  :أكالن   

اغبق يف اغبياة، اؼبساكاة أماـ ):  اندرجت ربت ىذا البند عشرة حقوؽ متعلقة باآليت-68
حق  القانوف، اغبق يف منع التعذيب، ال جريبة كال عقوبة إال بنص قانوين كعدـ رجعية القوانُت،

اللجوء إُف القضاء، احملاكمة العادلة، عدـ التمييز يف اؼبعاملة، اغبق يف عدـ التعرض للمعاملة 
اغبق يف  عند تنفيذ العقوبة، القاسية أك غَت اإلنسانية أك اؼبشينة أثناء االعتقاؿ أك احملاكمة أك

 .(اغبصوؿ على تعويض عادؿ، حرية اؼبعتقد كالدين، حرية الرأم كالتعبَت

 حتجاز كالتحقيق ال أثناء ا :ثانيان   

حتجاز أك القبض العدـ ):  تندرج ربت ىذا البند سبعة حقوؽ متعلقة باآليت-69
دبسوغ قانوين، افًتاض براءة اؼبتهم، اغبق يف الدفاع، معرفة اؼبتهم بالتهم اؼبنسوبة إليو، عدـ  إال

حتجازه، االحتجاز أك اغببس يف احتجاز التعسفي، إخطار من ىبتاره اؼبقبوض عليو فور الا
 .(األماكن اؼبخصصة قانونان 

  أثناء احملاكمة  :ثالثان   

 (اؼبسؤكلية اعبزائية شخصية، استيفاء طرؽ الطعن):  تندرج ربت ىذا البند-70

  أثناء قضاء مدة العقوبة  :رابعان   

كجود سجل بيانات للسجُت، ) : تندرج ربت ىذا البند أربعة عشر حقان متعلقة باآليت-71
الفصل بُت الفئات، النظافة الشخصية، توفَت الطعاـ كاؼباء، التمارين الرياضية، توفَت اػبدمات 

ستخداـ أدكات تقييد اغبرية، تزكيد السجناء باؼبعلومات كحقهم يف الشكول، االطبية، عدـ 
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اؼبرض  االتصاؿ بالعاَف اػبارجي، توفَت الكتب، حفظ متاع السجناء، اإلخطار حباالت الوفاة أك
 .(السجن أك النقل، اٍف، انتقاؿ السجناء، تنمية عالقات السجُت االجتماعية كرعايتو بعد

 كما تضمنت كثيقة التحليل القانوين ربديد مواد الدستور كأىم القوانُت كاللوائح -72
الوطنية اؼبتصلة بالعدالة اعبنائية كدراستها ككضع كل نصوص اؼبواد اؼبتصلة بالتحليل أماـ 

قانوف - قانوف اعبرائم كالعقوبات ): يناسبها يف قائمة اغبقوؽ كسبثلت تلك القوانُت يف ما
الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيم مصلحة - قانوف تنظيم مصلحة السجوف - اإلجراءات اعبزائية 

قانوف تنظيم احملاماة - قانوف اؼبرافعات - القانوف اؼبدين - قانوف السلطة القضائية - السجوف 
قانوف االختطاؼ - قانوف رعاية اؼبعاقُت - قانوف رعاية األحداث - قانوف حقوؽ الطفل - 

الالئحة - قانوف الصحافة كاؼبطبوعات - قانوف اعبرائم كالعقوبات العسكرية - كالتقطع 
قانوف مكافحة االذبار كاالستعماؿ غَت اؼبشركعُت - التنظيمية لقانوف رعاية األحداث 

كما مت التحليل ؼبعرفة إُف أم مدل مت االلتزاـ دببدأ اؼبساكاة أماـ . (للمخدرات كاؼبؤثرات العقلية
 .(كذكم اإلعاقة اؼبرأة، الطفل،)القانوف فيما ىبص 

 : كقد تناكؿ التحليل اؼبواثيق اآلتية-73

 اإلعالف العاؼبي غبقوؽ اإلنساف. 

 العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية. 

 تفاقية الدكلية للقضاء على كافة أشكاؿ التمييز العنصرمالا. 

 تفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأةا. 

 تفاقية الدكلية ؼبناىضة التعذيب كغَته من ضركب اؼبعاملة القاسية أك غَت اإلنسانية الا
 .أك اؼبهينة

 اتفاقية حقوؽ الطفل. 

 كما مت ربديد العديد من اؼبشاكل كالثغرات كالناذبة من عدـ توافق النصوص الوطنية -74
قليمية كالدكلية كما مت ربديد التشريعات اليت إلمع تعاريف اغبقوؽ، ككذلك بُت االتفاقيات ا

كمت ربديد . شكلت بعض نصوصها مناطق للثغرات كاؼبشاكل اليت نتجت من عملية التحليل
السياسات كاالسًتاتيجيات القائمة اليت هتدؼ إُف التغلب على اإلشكاليات ذات الصلة 

 .بالعدالة اعبنائية اليت مت تعريفها

كىكذا خرجت الوثيقة بعدة مالحظات كتوصيات مقًتحة للتغلب على اؼبشاكل  -75
:كفيما يأيت مبوذج لوثيقة التحليل القانوين بشأف مناىضة التمييز العنصرم. كالفجوات التشريعية  

 مبادئ عامة

 (7)اغبق رقم 
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 عدـ التمييز يف اؼبعاملة موضوع اغبق 1
 تنفيذ -احملاكمة  - القبض)ال هبوز أف يكوف ىنالك سبييز يف اؼبعاملة يف كافة اؼبراحل  تعريفو 2

اعبنس أك اللغة أك الدين أك الرأم السياسي  العقوبة بسبب العنصر أك العرؽ أك اللوف أك
األصل القومي أك االجتماعي، أك الثركة، أك النسب، أك غَت ذلك  أك غَت السياسي أك

 .(األسباب من
 .العامة اؼبواطنوف صبيعهم متساككف يف اغبقوؽ كالواجبات: (41)اؼبادة  الدستور 3
 (:5)اؼبادة  قانوف اإلجراءات اعبزائية التشريعات الوطنية 4

اؼبواطنوف سواء أماـ القانوف كال هبوز تعقب إنساف أك  
العنصر أك األصل أك اللغة أك  اإلضرار بو بسبب اعبنسية أك

 .اؼبهنة أك درجة التعليم أك اؼبركز االجتماعي العقيدة أك

 (:324)اؼبادة 

يتساكل صبيع أطراؼ القضية يف اغبقوؽ كالواجبات دبا  
كؿ مدنيان كؽبم ؤفيهم اؼبتهم كفبثل الدفاع كاؼبدعي اؼبدين كاؼبس

اغبق يف تقدًن األدلة كمناقشتها كطلب فحصها عن طريق 
 .اػبرباء بعد موافقة احملكمة

 (:194)اؼبادة قانوف اعبرائم كالعقوبات 

         يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثالث سنوات  
 : أك بالغرامة

ربقَت الدين يف   من أذاع علنان آراء تتضمن سخرية أك
 .شعائره أك تعاليمو عقائده أك

 من حرض علنان على ازدراء طائفة من الناس أك تغليب 
. طائفة ككاف من شأف ذلك تكدير السلم العاـ

 (:195)اؼبادة 

تكوف العقوبة اغببس مدة ال تزيد على طبس سنوات أك  
اؼبذىب الذم نالتو السخرية أك  الغرامة إذا كاف الدين أك

. التصغَت ىو الدين اإلسالمي التحقَت أك
 

 (:232)اؼبادة  

إذا قتل الزكج زكجتو ىي كمن يزين هبا حاؿ تلبسهما  
بالزنا أك اعتدل عليهما اعتداء أفضى إُف موت أك عاىة فال 
قصاص يف ذلك كإمبا يعزر الزكج باغببس مدة ال تزيد على 

حدل إسنة أك بالغرامة، كيسرم ذات اغبكم على من فاجأ 
 .أصولو أك فركعو أك أخواتو متلبسة جبريبة الزنا

 (: 111)اؼبادة  قانوف السلطة القضائية  

 ىبتص ؾبلس القضاء األعلى كحده بتأديب -1 
القضاة كأعضاء النيابة العامة عند إخالؽبم بواجبات كظيفتهم، 
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كللمجلس أف وبيل ؿباسبتهم على ؾبلس ؿباسبة يتكوف من 
كيعد بصفة  .ثالثة أعضاء من اجمللس أك من ثالثة من القضاة

 :خاصة إخالالن بواجبات الوظيفة ما يلي

ارتكاب القاضي جريبة ـبلة بالشرؼ أك جريبة  (أ ) 
 .الرشوة أك ثبوت ربيَّزه إُف أحد أطراؼ الدعول

تكرار التخلف عن حضور اعبلسات دكف  (ب) 
 .عذر مقبوؿ

 .تأخَت البت يف الدعاكل (ج) 

عدـ ربديد مواعيد معينة إلسباـ اغبكم عند  (د) 
 .ختاـ اؼبناقشة

 .إفشاء سر اؼبداكلة( ى) 
 (:16)اؼبادة  قانوف اؼبرافعات  

اؼبتقاضوف متساككف يف فبارسة حق التقاضي كيلتـز  
القاضي بإعماؿ مبدأ اؼبساكاة بُت اػبصـو يف ىذا اغبق متقيدان 

. يف ذلك بأحكاـ الشريعة اإلسالمية كالقوانُت النافذة
 (: 25)اؼبادة 

يتمتع األجنيب باغبماية القضائية أماـ احملاكم اليمنية  
 .طبقان للشريعة كالقانوف

 (: 26)اؼبادة 

هبب على القاضي أف يسوم بُت اػبصمُت يف ؾبلس  
 .قضائو

 (: 73)اؼبادة 

ييعترب األجنيب أىالن للتقاضي أماـ ؿباكم اعبمهورية مىت  
توافرت فيو شركط األىلية طبقان للقانوف اليمٍت كلو َف يكن 

أىالن حبسب قانوف بالده، كللمحكمة أف تفرض أم ضمانات 
تراىا لقبوؿ أم من طلبات األجنيب يف اغباالت اليت تقتنع 

 .بوجوب قيامو بتوفَتىا
 

 لذكم االعتبػارات 5
 االحتياجات اػباصة

 قانوف حقوؽ الطفل  الطفل

 (:9)اؼبادة 

ال زبل أحكاـ ىذا القانوف حبق الطفل يف التمتع  
بكافة اغبقوؽ كاغبريات العامة كأكجو اغبماية كالرعاية اليت 

تكفلها القوانُت النافذة لإلنساف عامة كللطفل خاصة دكف 
 .سبييز بسبب اعبنس أك اللوف أك اؼبعتقد

 كاؼبعاىدات اؼبواثيق 6
 اإلقليمية

م غبقوؽ ػاؽ العربػاؼبيث
 اإلنساف

 (:3)اؼبادة 

 ىذا اؼبيثاؽ بأف يفتتعهد كل دكلة طرؼ  -1 
تكفل لكل شخص خاضع لواليتها حق التمتع باغبقوؽ 
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 ىذا اؼبيثاؽ دكف سبييز بسبب يفكاغبريات اؼبنصوص عليها 
ك أ مالرأ كأ الديٍتك اؼبعتقد أك اللغة أك اعبنس أاللوف  كأالعرؽ 
ك أك اؼبيالد أك الثركة أ  االجتماعيكأ الوطٍتصل ألك اأالفكر 

 .ك العقليةأعاقة البدنية إلا

 (:4)اؼبادة 

 هتدد اليت حاالت الطوارئ االستثنائية  يف-1 
 ىذا يفطراؼ ألمة كاؼبعلن قيامها رظبيان هبوز للدكؿ األحياة ا
 يتطلبها الوضع تدابَت اليتضيق اغبدكد أ يف تتخذ أفاؼبيثاؽ 

 تتقيد فيها بااللتزامات اؼبًتتبة عليها دبقتضى ىذا اؼبيثاؽ ال
خرل اؼبًتتبة ألال تتناىف ىذه التدابَت مع االلتزامات اأبشرط 

 على سبييز يكوف مال تنطوأ كِفعليها دبقتضى القانوف الدك
ك أك الدين أاللغة  كأك اعبنس أك اللوف أسببو الوحيد ىو العرؽ 

 .االجتماعيصل ألا
الف القاىرة غبقوؽ ػإع  

 اإلنساف يف اإلسالـ
 (:19)اؼبادة 

الناس سواسية أماـ الشرع، يستوم يف ذلك  (أ) 
 .اغباكم كاحملكـو

 .للجميع حق اللجوء إُف القضاء مكفوؿ (ب) 
 :  من العهد الدكِف اػباص باغبقوؽ اؼبدنية كالسياسية2اؼبادة مصادؽ   ؽ كاؼبعاىدات الدكليةػاؼبواثي 7

تتعهد كل دكلة طرؼ يف ىذا العهد باحًتاـ  (أ ) 
اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبا فيو، كبكفالة ىذه اغبقوؽ عبميع األفراد 

يف إقليمها كالداخلُت يف كاليتها، دكف أم سبييز  اؼبوجودين
الدين، أك  اللغة، أك بسبب العرؽ، أك اللوف، أك اعبنس، أك

الرأم سياسيان أك غَت سياسي، أك األصل القومي أك 
 .االجتماعي، أك الثركة، أك النسب، أك غَت ذلك من األسباب

 تتعهد كل دكلة طرؼ يف ىذا العهد، إذا (ب)    
كانت تدابَتىا التشريعية أك غَت التشريعية القائمة ال تكفل 
فعالن إعماؿ اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبا يف ىذا العهد، بأف تتخذ، 

يكوف  طبقان إلجراءاهتا الدستورية كألحكاـ ىذا العهد، ما
 .ضركريان ؽبذا اإلعماؿ من تدابَت تشريعية أك غَت تشريعية

 : العهد  تتعهد كل دكلة طرؼ يف ىذا(ج) 

بأف تكفل توفَت سبيل فعاؿ للتظلم ألم شخص ' 1'
انتهكت حقوقو أك حرياتو اؼبعًتؼ هبا يف ىذا العهد، 

حىت لو صدر االنتهاؾ عن أشخاص يتصرفوف بصفتهم 
 .الرظبية

بأف تكفل لكل متظلم على ىذا النحو أف تبت يف ' 2'
اغبقوؽ اليت يدعى انتهاكها سلطة قضائية أك إدارية أك 
تشريعية ـبتصة، أك أية سلطة ـبتصة أخرل ينص عليها 

نظاـ الدكلة القانوين، كبأف تنمى إمكانيات التظلم 
 .القضائي

بأف تكفل قياـ السلطات اؼبختصة بإنفاذ األحكاـ ' 3'
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 .الصادرة ؼبصاٌف اؼبتظلمُت

 من االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ 2 ك1اؼبادتاف 
 التمييز العنصرم

 (:1)اؼبادة 

التمييز "يف ىذه االتفاقية، يقصد بتعبَت - 1 
أم سبييز أك استثناء أك تقييد أك تفضيل يقـو على  "العنصرم

 اإلثٍتالنسب أك األصل القومي أك  أساس العرؽ أك اللوف أك
كيستهدؼ أك يستتبع تعطيل أك عرقلة االعًتاؼ حبقوؽ 

اإلنساف كاغبريات األساسية أك التمتع هبا أك فبارستها، على 
قدـ اؼبساكاة، يف اؼبيداف السياسي أك االقتصادم 

االجتماعي أك الثقايف أك يف أم ميداف آخر من ميادين  أك
 .اغبياة العامة

 (: 2)اؼبادة 

من اتفاقية القضاء على صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة  
تشجب الدكؿ األطراؼ صبيع أشكاؿ التمييز ضد اؼبرأة، 

كتتفق على أف تنتهج، بكل الوسائل اؼبناسبة كدكف إبطاء، 
سياسة تستهدؼ القضاء على التمييز ضد اؼبرأة، كربقيقان 

 : لذلك تتعهد بالقياـ دبا يلي

إدماج مبدأ اؼبساكاة بُت الرجل كاؼبرأة يف  (أ) 
دساتَتىا الوطنية أك تشريعاهتا اؼبناسبة األخرل، إذا َف يكن 
ىذا اؼببدأ قد أدمج فيها حىت اآلف، ككفالة التحقيق العملي 

 ؽبذا اؼببدأ من خالؿ التشريع كغَته من الوسائل اؼبناسبة،

ازباذ اؼبناسب من التدابَت، تشريعية كغَت  (ب) 
تشريعية، دبا يف ذلك ما يناسب من جزاءات، غبظر كل سبييز 

 ضد اؼبرأة،

فرض ضباية قانونية غبقوؽ اؼبرأة على قدـ  (ج) 
اؼبساكاة مع الرجل، كضماف اغبماية الفعالة للمرأة، عن طريق 

احملاكم ذات االختصاص كاؼبؤسسات العامة األخرل يف البلد، 
 من أم عمل سبييزم،

االمتناع عن مباشرة أم عمل سبييزم أك  (د) 
فبارسة سبييزية ضد اؼبرأة، ككفالة تصرؼ السلطات كاؼبؤسسات 

 العامة دبا يتفق كىذا االلتزاـ؛

ازباذ صبيع التدابَت اؼبناسبة للقضاء على ( ى) 
 التمييز ضد اؼبرأة من جانب أم شخص أك منظمة أك مؤسسة،

يف ذلك  ازباذ صبيع التدابَت اؼبناسبة، دبا (ك) 
التشريعي منها، لتغيَت أك إبطاؿ القائم من القوانُت كاألنظمة 

 كاألعراؼ كاؼبمارسات اليت تشكل سبييزان ضد اؼبرأة،

إلغاء صبيع األحكاـ اعبزائية الوطنية اليت  (ز) 
 .تشكل سبييزان ضد اؼبرأة

 : من اتفاقية حقوؽ الطفل2اؼبادة    
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ربًـت الدكؿ األطراؼ اغبقوؽ اؼبوضحة يف - 1 
ىذه االتفاقية كتضمنها لكل طفل ىبضع لواليتها دكف أم نوع 

كالديو أك  من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أك
جنسهم أك لغتهم أك دينهم  الوصي القانوين عليو أك لوهنم أك

أك رأيهم السياسي أك غَته أك أصلهم القومي أك اإلثٍت أك 
مولدىم، أك أم كضع  االجتماعي، أك ثركهتم، أك عجزىم، أك

 .آخر
تتخذ الدكؿ األطراؼ صبيع التدابَت اؼبناسبة - 2 

لتكفل للطفل اغبماية من صبيع أشكاؿ التمييز أك العقاب 
القائمة على أساس مركز كالدم الطفل أك األكصياء القانونيُت 
عليو أك أعضاء األسرة، أك أنشطتهم أك آرائهم اؼبعرب عنها أك 

 .معتقداهتم
 من 1 عدـ اشتماؿ التشريعات على تعريف للتمييز العنصرم كفق اؼبادة -1  ربديد الثغرات كاؼبشاكل 8

 .االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ التمييز العنصرم

     التمييز ضد اؼبرأة فيما ىبص األحكاـ اؼبخففة يف قضايا القتل من -2 
 .أجل الشرؼ

 . من اػبطوة الثامنة2، ك1قانوف اعبرائم كالعقوبات فيما يتعلق بالفقرتُت،  مناطق الثغرات كاؼبشاكل 9
ة ػحقوؽ أخرل ذات صل 10

 رات كاؼبشاكلػبالثغ
 أماـ القانوفاؼبساكاة . 

 العادلةاحملاكمة . 

  للقضاءاللجوءحق . 

 اغبق يف اغبياة. 
سًتاتيجيات ال كاالسياسات 11

 اؼبرتبطة باؼبشاكل
 

 إضافة مادة يف قانوف اعبرائم كالعقوبات تنص على تعريف التمييز -1  ات كاؼبالحظاتػالتوصي 12
 من االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ 1العنصرم دبا يتوافق مع نص اؼبادة 

 .التمييز العنصرم

 . من قانوف اعبرائم كالعقوبات232 إلغاء اؼبادة رقم -2 

 إدماج إعالف كبرنامج عمل درباف ؼبناىضة كافة أشكاؿ التمييز -3 
 .العنصرم ضمن االسًتاتيجيات الوطنية

 .  العمل بتوصيات عبنة القضاء على التمييز العنصرم-4 

 مؤتمر الحوار األول للعدالة الجنائية في التشريع اليمني  

 انعقد بصنعاء مؤسبر اغبوار الوطٍت األكؿ اؼبوسـو بالعدالة اعبنائية يف التشريع اليمٍت، -76
الذم نظمتو كزارة حقوؽ اإلنساف بالتعاكف مع اؼبعهد الدامبركي غبقوؽ اإلنساف خالؿ 

 برعاية رئيس ؾبلس الوزراء، كقد شارؾ يف اؼبؤسبر خرباء 2008فرباير / شباط11-10 الفًتة
قضاة، كمنتسبو النيابة العامة )يبثلوف أكثر من طبسُت مؤسسة حكومية كمنظمة غَت حكومية 

كقد نتج عن اؼبؤسبر ؾبموعة من . (كاعبهاز األمٍت كؿباموف كأكاديبيوف، كفبثلوف عن اجملتمع اؼبدين
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التوصيات اػباصة بإصالح النظاـ القانوين كاؼبؤسسي يف اليمن دبا وبقق التنفيذ الفعاؿ ؼببادئ 
كمعايَت العدالة اعبنائية، مكملةن للتوصيات الواردة يف كثيقة التحليل القانوين اليت مت إقبازىا يف 

 .فًتة سابقة لعقد اؼبؤسبر األكؿ

 توصيات المؤتمر  

 كمن اؼبهم ىنا استعراض توصيات ىذا اؼبؤسبر اليت تضم توصيات عامة، كتوصيات -77
 : بتعديل بعض القوانُت الوطنية، كتوصيات بإصالح السجوف

 التوصيات العامة  :أكالن   

  بشأف تشكيل عبنة ؼبراجعة 2004 لسنة 29تفعيل قرار رئيس ؾبلس الوزراء رقم 
القوانُت كالتشريعات النافذة يف ضوء االتفاقيات الدكلية اؼبتعلقة حبقوؽ اإلنساف اليت 

 صادقت عليها بالدنا؛

  ضبط النصوص الوطنية كإزالة ما بينها من تعارض أك اختالؼ دبا يتواءـ مع االتفاقيات
 كاؼبعاىدات الدكلية اؼبصادؽ عليها؛

 مدكنة        كينبغي يف ىذا اإلطار العمل على سن . تعزيز استقاللية القضاء كحياديتو
 القضائي        السلوؾ ألعضاء السلطة القضائية كتثبيت حصانة القضاة يف شقيها

 كالشخصي؛

  إعادة النظر يف اإلجراءات اعبزائية القائمة دبا يكفل ربقيق العدالة اعبنائية كتأكيد على
 ككرامتو؛  حق اإلنساف يف الرباءة كحىت يعامل معاملة إنسانية تتفق

 يتعلق  سن التشريعات اليت ربدد معايَت سلوؾ العاملُت يف ؾباؿ إنفاذ القانوف فيما
 بالقبض كالتفتيش كاؼبراقبة؛

  توعية العاملُت يف ؾباؿ إنفاذ القانوف بالقواعد كاؼببادئ الرئيسة يف احًتاـ كصيانة
حقوؽ اإلنساف كالدفاع عنها، كاعتبارىا معياران رئيسان يف السلوؾ كاؼبعاملة ذباه كل 

 األشخاص دكف سبييز؛

  العناية اػباصة باألطفاؿ كذكم االحتياجات اػباصة كالفئات األكثر فقران كالذين
 وبتاجوف إُف امتيازات عند اللجوء إُف القضاء للدفاع عن حقوقهم؛

  نشر القوانُت اؼبتعلقة بالعدالة اعبنائية بُت أكساط اجملتمع عرب كسائل اإلعالـ اؼبختلفة
 كعرب الندكات كاؼبؤسبرات الوطنية؛

  تتابع كزارة حقوؽ اإلنساف تنفيذ التوصيات الصادرة يف البياف اػبتامي، ككذا التوصيات
 . الواردة يف كثيقة التحليل القانوين
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 التوصيات اؼبتعلقة بتعديل القوانُت الوطنية :ثانيان   

  كالتمييز       إضافة مواد إُف قانوف اعبرائم كالعقوبات تعرؼ اغبق يف اغبياة كالتعذيب
 .العنصرم

 تضييق نطاؽ عقوبة اإلعداـ تعزيران كحصرىا على اغباالت األشد خطورة. 

 من قانوف اعبرائم كالعقوبات اؼبتعلق بالدية، 11، الفقرة 42 النص الوارد يف اؼبادة تعديل 
 . لضماف حق اؼبرأة يف اؼبساكاة أماـ القانوف كدبا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية

  اؼبادة     إضافة جرائم التعذيب اعبسدم كالنفسي كاؼبعنوم إُف االستثناءات الواردة يف
 48 من قانوف اإلجراءات اعبزائية باعتبارىا جرائم ال تسقط بالتقادـ طبقان للمادة 38

 .من الدستور

  إضافة مادة إُف التشريع الوطٍت تنص صراحةن على كجوب تعويض ضحايا التعذيب من
 .قبل الدكلة ماديان كمعنويان 

  تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف عاـ استغل منصبو أك كظيفتو ؼبمارسة عمل
 .الوظيفة من أعماؿ التعذيب جبعل العقوبة تصل إُف الفصل من

  من قانوف اعبرائم كالعقوبات ليستفيد اؼبتهم سواء كاف 232تعديل نص اؼبادة رقم 
 .الوارد يف اؼبادة "التخفيف"رجالن أك امرأة من 

 األجنيب  الشاىد النص على بطالف إجراءات التحقيق كاحملاكمة إذا َف وبصل اؼبتهم أك
 .على مًتجم-  غَت اؼبلم باللغة العربية- 

  تعديل النصوص القانونية الواردة يف قانوف اعبرائم كالعقوبات فيما ىبص تقييد حرية
 .الرأم اؼبتعلقة جبرائم النشر بشكل يضمن كضوحها كربديدىا

  إضافة نص إُف قانوف اإلجراءات اعبزائية كقانوف تنظيم السجوف كالئحتو التنفيذية ينص
 .مالئم صراحة على حق اؼبتهم يف مقابلة ؿباميو على إنفراد يف مكاف

  نتائج       إضافة نص يلـز اعبهات اؼبعنية بإشعار اؼبتهم بالتطورات اليت أسفرت عنها
التحقيق كصبع االستدالالت اؼبتعلقة بقضيتو كإعالمو حبقوقو القانونية أثناء القبض 

 .عليو

  تعديل النصوص القانونية يف التشريع الوطٍت اػباصة بتحديد سن اغبدث لتصبح شباين
 .عشرة سنة دبا يتواءـ مع االتفاقيات الدكلية

 التوصيات اؼبتعلقة بالسجوف -ان ثالث  

دراسة الوضع الراىن للسجوف كاقًتاح اػبطط اؽبادفة إُف تطوير أداء  (أ) 
 :اؼبؤسسات العقابية مع األخذ يف االعتبار اآليت
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تفعيل النصوص اغبالية كدراسة كتطوير تشريعات السجوف، كما كردت يف  '1'
 قواعد اغبد األدىن ؼبعاملة السجناء كالنظم الدكلية؛

 تدريب كربفيز كتأىيل الكوادر العاملة يف السجوف لتشمل ـبتلف التخصصات؛ '2'

 مراعاة اؼبعايَت الدكلية يف إنشاء السجوف؛ (ب) 

 32تطبيق قواعد اغبد األدىن ؼبعاملة السجناء كإعادة النظر يف تضمُت القاعدة ( ج) 
على حظر استخداـ خفض الطعاـ على السجُت كوسيلة من كسائل العقوبات "اليت تنص 

 ؛"التأديبية كبشكل مطلق

تضمُت قانوف السجوف كالئحتو التنفيذية نصوصان جديدة تضمن التواـؤ مع  (د) 
من قانوف تنظيم السجوف،  (32، 30، 27، 24، 9)اؼبعايَت الدكلية، كإعادة النظر يف اؼبواد 

  من الئحتو التنفيذية؛84كاؼبادة 

 مراعاة تصنيف احملبوسُت احتياطيان عن السجناء احملكـو عليهم، كاحملبوسُت (ى) 
 ألسباب مدنية عن احملبوسُت ألسباب جنائية؛

منع استخداـ أدكات تقييد اغبرية كاألغالؿ، كالسالسل، كاألصفاد، كثياب  (ك) 
 التكبيل كعقوبة تأديبية كربديد ضوابط اغباالت اؼبستثناة؛

العناية بالتأىيل الديٍت كاألخالقي داخل السجن كتنشيط دكر اؼبسجد يف  (ز) 
 إعادة إصالح السجُت كتأىيلو؛ 

العناية بأكضاع السجينات اؼبفرج عنهن دبا يكفل ضماف حقوقهن كازباذ  (ح) 
 .السبل الكفيلة إلعادة إدماجهن يف اجملتمع

تشكيل عبنة ؼبراجعة التوصيات الواردة يف البياف اػبتامي الصادر عن مؤسبر اغبوار األكؿ العدالة   
 اعبنائية

 بشأف تشكيل 2008 لسنة 69 صدر هبذه التوصيات قرار رئيس ؾبلس الوزراء رقم -78
عبنة ؼبتابعة التوصيات الواردة يف البياف اػبتامي الصادر عن مؤسبر اغبوار األكؿ كقد بدأت ىذه 

مايو حيث مت ربليل التوصيات الصادرة عن مؤسبر اغبوار الوطٍت / أيار28اللجنة أعماؽبا بتاريخ 
األكؿ ككذلك التوصيات اليت خلص إليها التحليل القانوين كمت ذبميعها يف برنامج كاحد مكوف 

 .من ستة مشاريع بالتعاكف مع اؼبعهد الدمبركي غبقوؽ اإلنساف

اؼبشركع )ة ىامة يبكن تطبيقها م ىذا الربنامج يتضمن مشاريع مرتبط بإجراء أنشطة ربليل-79
، كمشاريع ذات عالقة مهمة لربامج اإلصالح (2اؼبشركع )، كمبادرات يبكن أف تنفذ فوران (1

أك إلصالح /، كمشاريع مرتبطة باغباجة إُف التحليل ك(4 ك3اؼبشركعاف )اعبارية يف اليمن 
من اؼبقرر أف ينعقد اؼبؤسبر الثاين للحوار الوطٍت حوؿ . (6 ك5اؼبشركعاف )طار القانوين إلا
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العدالة اعبنائية عندما يتم ربديد كيفية تنفيذ التوصيات، كمن اؼبتوقع انعقاده يف األكؿ من عاـ 
2010. 

 مؤتمر الحوار الوطني الثااي والثالث حول العدالة الجنائية  

 كيوفر ىيكل اؼبشركع اإلطار الذم سيستخدـ يف مؤسبر اغبوار الوطٍت الثاين حوؿ -80
كيف ذلك اؼبؤسبر سيتم تقدًن اؼببادرات اليت اقًتحتها اغبكومة لتنفيذ . العدالة اعبنائية يف اليمن

كالغرض من . التوصيات الصادرة عن مؤسبر اغبوار األكؿ كالتحليل كاليت مت ذبميعها يف ستة مشاريع
كالتوصيات، كخلق التزاـ كاسع  اؼبؤسبر ىو مناقشة اؼببادرات اؼبقًتحة من اغبكومة، كتوليد اؼبدخالت

كاستنادان إُف اؼبؤسبر . بُت أصحاب اؼبصلحة دبن فيهم صناع القرار قبل البدء يف التخطيط التفصيلي
 . التفصيلي الثاين سيتم إقرار الربنامج النهائي كأيضان بدء التخطيط

 يلي ذلك اؼبؤسبر الثالث للحوار الوطٍت حوؿ العدالة اعبنائية، حيث سيقدـ إُف ىذا -81
صالح كاؼبشاريع القائمة ذات الصلة يف شكل كثيقة للمناقشة ؼبختلف صناع إلاؼبؤسبر برنامج ا

القرار كأصحاب اؼبصلحة الرئيسيُت اآلخرين، دبا يف ذلك اعبهات اؼباكبة، كذلك بغرض سبكُت 
 . تنفيذ برنامج إصالح فعاؿ ككفء

 مستوى تنفيذ بنود االتفاقية - رابعاً  

 1المادة   
 تعريف مصطلح التمييز العنصري  

 من اؼبالحظات اػبتامية للجنة بشأف عدـ كجود 9 باإلشارة إُف ما كرد يف الفقرة -82
تعريف للتمييز العنصرم يف التشريع الوطٍت، فقد سبق التوضيح يف اعبزء الثالث من ىذا التقرير 

إُف نتائج كتوصيات كثيقة التحليل القانوين كمؤسبر العدالة اعبنائية بشأف عدـ اشتماؿ التشريعات 
 من االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع أشكاؿ 1على تعريف للتمييز العنصرم كفق اؼبادة 

التمييز العنصرم، حيث أكصى اؼبؤسبر بإضافة مادة إُف قانوف اعبرائم كالعقوبات تنص على 
 .  من االتفاقية1تعريف التمييز العنصرم دبا يتوافق مع نص اؼبادة 

 كيتم حاليان إجراء اػبطوات الفنية اليت اشتملت عليها مذكرة التعاكف بُت كزارة حقوؽ -83
مبركي غبقوؽ اإلنساف حيث تقـو ؾبموعة العمل للمجموعة اػباصة دبراجعة ااإلنساف كاؼبعهد الد

قًتح إضافتها إُف القوانُت الوطنية كصياغتها صياغة
ي
قًتح تعديلها كاؼبواد اؼب

ي
 قانونية     اؼبواد القانونية اؼب

ضافة مرفقة معها
ي
.مالئمة دبا يف ذلك إعداد خلفية أك مذكرة تفسَتية للمواد القانونية اؼب كالغرض من  

ذلك ىو ربديث كمواءمة اإلطار القانوين الذم ينظم العدالة اعبنائية دبا ينسجم مع اؼبعايَت الواردة يف 
 . اؼبعاىدات الدكلية ذات الصلة كاالتفاقيات اليت صادقت عليها اليمن
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 2المادة   
معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو غيرىا من : 1الفقرة   

  من االتفاقية2 من المادة 1التدابير التي تنفذ أحكام الفقرة 

 تأكيدان ؼبا يف اعبزء الثالث من ىذا التقرير فإنو يبكن مالحظة أف اغبكومة قد أكدت -84
التزاماىا بانتهاج سياسة للقضاء على التمييز العنصرم بكافة أشكالو، كذلك عند النظر يف 

يف ـبتلف اؼبيادين السياسية كاؼبدنية كاالقتصادية  (الوطنية كاحمللية)ؾبمل السياسات العامة ؽبا 
كقد تعزز ذلك االلتزاـ أكثر كفقان ؼبا نص عليو دستور البالد كالذم كفل . كاالجتماعية كالثقافية

الباب الثاين منو حقوؽ ككاجبات اؼبواطنُت األساسية فاؼبواطنوف صبيعهم متساككف يف اغبقوؽ 
كتتخذ الدكلة صبيع الوسائل الضركرية اليت سبكن اؼبواطنُت من . (1)كالواجبات العامة دكف سبييز

فبارستهم ؽبذه اغبقوؽ كتضمن كافة اغبريات للمؤسسات كاؼبنظمات السياسية كالنقابية كالثقافية 
كالعلمية كاالجتماعية للمواطنُت لتحقيق سبل اغبماية الكافية ؽبم دكف استثناء أك إبعاد أك 

 . (2)إقصاء عبماعة أك طبقة أك شروبة
 

 كىذه النصوص صبيعها ربث يف مضموهنا على التمسك دببادئ كأسس التضامن -85
االجتماعي القائم على اؼبساكاة كاإلنصاؼ كالعدالة كفبارسة اغبريات العامة كالتساكم يف اؼبعاملة 

بُت اؼبواطنُت كىي هبذه اؼببادئ تتوافق مع مضموف كأىداؼ ىذه االتفاقية كمبادئها كأحكامها 
 .العامة

 (ب)و (أ)1، الفقرة 2المادة   

 . سبق التوضيح يف التقرير السابق-86

إعادة النظر في السياسات والتشريعات المؤدية إلى : (ج)1، الفقرة 2المادة   
 التمييز العنصري

إجراء  (2005-1995) باإلضافة إُف ما تضمنو التقرير السابق فقد مت خالؿ الفًتة -87
كتبلورت عن . مراجعات شاملة لعدد من القطاعات اغبيوية، كاليت ربظى بأكلوية يف برامج التنمية

__________ 

 41لواجبات العامة، بينما تعزز اؼبادة اك  منو على أف اؼبواطنُت صبيعهم متساككف يف اغبقوؽ40تنص اؼبادة  (1)
ير أف لكل مواطن حق اإلسهاـ يف اغبياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية تش اغبقوؽ كالواجبات كاليت ىذه

 .بة كالتصوير يف حدكد القانوفتالككالدكلة حرية الفكر كاإلعراب عن الرأم بالقوؿ كالعمل  افلتككالثقافية ك

اؼبواطنوف سواء أماـ القانوف كال هبوز تعقب أم إنساف أك " من قانوف اإلجراءات اعبزائية على أف 5اؼبادة ص تن (2)
نة أك درجة التعليم ؼبوالعنصر أك األصل أك اللغة أك العقيدة أك اك  أيةار بو بسبب اعبنسرإلضا
 ".اعياالجتم ركزَفك اأ
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سًتاتيجيات القطاعية اليت ربدد التوجهات العامة كالغايات اؼبنشودة ؼبعاعبة الذلك العديد من ا
السكاف، اؼبياه، البيئة، التنمية الزراعية، الثركة : التحديات اليت تواجهها تلك القطاعات مثل

باإلضافة إُف تبٍت عدد من . السمكية، السياحة، التصنيع، التعليم كالصحة العامة
االسًتاتيجيات كاؼببادرات اليت تشمل أكثر من قطاع مثل اسًتاتيجيات التنمية الريفية كاحمللية 
كالطفولة كالشباب كتنمية اؼبرأة كتنمية اؼبنشآت الصغَتة كاألصغر غَتىا، حيث مت إعداد تلك 

االسًتاتيجيات بالشراكة مع شركاء التنمية من القطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين كاؼباكبُت كأقرت من 
لذلك فإف كل تلك االسًتاتيجيات ربتل موقعان مهمان بُت اؼبصادر األساسية . ؾبلس الوزراء

 .القادمة ألىداؼ كسياسات التنمية الشاملة أك القطاعية أك احمللية خالؿ فًتة اػبطة اػبمسية

كباإلشارة إُف ما كرد يف :  كيف ؾباؿ مراجعة التشريعات اؼبؤدية إُف التمييز العنصرم-88
 من اؼبالحظات اػبتامية للجنة بشأف إدراج مواد قانونية دبا يتناسب مع ىذه اؼبادة، 11الفقرة 

فقد سبق التوضيح يف إطار اعبزء الثالث من ىذا التقرير بشأف التوصيات اػبتامية ؼبؤسبر العدالة 
اعبنائية اليت تضمنت عدة توصيات متعلقة بإضافة مواد قانونية خاصة دبناىضة التمييز العنصرم 

كفيما يلي قائمة مبدئية باؼبواد كاإلضافات إُف القوانُت الوطنية مبينان فيها مربرات التعديل 
القانوين،  باالستناد إُف توصيات اللجاف الدكلية كتوصيات مؤسبر العدالة اعبنائية ككثيقة التحليل
: علمان بأنو سيتم يف الفًتة القادمة صياغتها بصورة فنية مع تنقيح أكرب ؼبربرات التعديل

 

مربرات التعديل أك اإلضافة  الدكلية  االتفاقية نص اؼبادة اؼبقًتحة الوطٍت القانوفـ 
قانوف اعبرائم  1

كالعقوبات 
: ()مادة 

 يف ىذا القانوف، يقصد بتعبَت -1
أم سبييز أك استثناء " التمييز العنصرم "

أك تقييد أك تفضيل يقـو على أساس 
العرؽ أك اللوف أك النسب أك األصل 

 كيستهدؼ أك يستتبع اإلثٍتالقومي أك 
تعطيل أك عرقلة االعًتاؼ حبقوؽ اإلنساف 

كاغبريات األساسية أك االقتصادم أك 
االجتماعي أك الثقايف أك يف أم ميداف 

. آخر من ميادين اغبياة العامة
ال تعترب من قبيل التمييز العنصرم  -2

أية تدابَت خاصة يكوف الغرض الوحيد 
من ازباذىا تأمُت التقدـ الكايف لبعض 

ة أك جاعبماعات العرقية أك اإلثنية احملتا
لبعض األفراد احملتاجُت إُف اغبماية اليت 
قد تكوف الزمة لتلك اعبماعات كىؤالء 

االتفاقية الدكلية للقضاء 
 على صبيع أشكاؿ

 التمييز العنصرم

عدـ كجود تعريف للتمييز العنصرم يف القانوف 
. الوطٍت

 الصادرة عن 2/1 تنفيذ التوصية رقم -1
مؤسبر العدالة اعبنائية بشأف إضافة مادة إُف 

قانوف اعبرائم كالعقوبات تنص على تعريف اغبق 
 .يف اغبياة كالتعذيب كالتمييز العنصرم

 التمييز العنصرم القضاء على مطالبة عبنة -2
لبالدنا بإدراج تعريف للتمييز العنصرم يشمل 

 من االتفاقية ضمن 1العناصر اؼبذكورة يف اؼبادة 
ـ مع االتفاقية حيث ءتواتالنظاـ القانوين اليمٍت ؿ

ال : " من توصيات اللجنة(ج)9كرد يف الفقرة 
تزاؿ اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدـ كجود تعريف 

( 1اؼبادة )للتمييز العنصرم يف القانوف الوطٍت 
 .من االتفاقية

توصي اللجنة الدكلة الطرؼ أف تدرج يف قانوهنا 
الوطٍت تعريفان للتمييز العنصرم يشمل العناصر 
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مربرات التعديل أك اإلضافة  الدكلية  االتفاقية نص اؼبادة اؼبقًتحة الوطٍت القانوفـ 
األفراد لتضمن ؽبا كؽبم اؼبساكاة يف التمتع 

حبقوؽ اإلنساف كاغبريات األساسية أك 
فبارستها، شرط عدـ تأدية تلك التدابَت 

 إُف إدامة قياـ حقوؽ - كنتيجة لذلك -
منفصلة زبتلف باختالؼ اعبماعات 

العرقية، كشرط عدـ استمرارىا بعد بلوغ 
. األىداؼ اليت ازبذت من أجلها

 من االتفاقية، كييعرِّؼ 1اؼبذكورة يف اؼبادة 
التمييز العنصرم بأنو سبييز قائم على أساس 

النسب أك األصل القومي  العرؽ أك اللوف أك
". اإلثٍت أك

 اعبرائم قانوف 2
كالعقوبات 

:  ()مادة 
يعترب كل نشر لألفكار القائمة على 

التفوؽ العنصرم أك الكراىية العنصرية، 
ككل ربريض على التمييز ككذلك 

النشاطات الدعائية اؼبنظمة اليت تقـو 
بالًتكيج للتمييز العنصرم كالتحريض عليو 

 .جريبة يعاقب عليها القانوف

          يتم ربديد العقوبة يف قانوف
. اعبرائم كالعقوبات

للقضاء االتفاقية الدكلية 
 أشكاؿ على صبيع

 التمييز العنصرم

 عدـ كجود نص جزائي صريح يف قانوف -1
اعبرائم كالعقوبات يبنع نشر كتركيج التمييز 

 . العنصرم

مطالبة عبنة مناىضة التمييز العنصرم - 2
لبالدنا بإدراج ىذه اؼبواد ضمن النظاـ القانوين 

ـ مع االتفاقية حيث كرد يف اءتوتاليمٍت ؿ
ربيط : "من توصيات اللجنة (ج)12 الفقرة

اللجنة علمان باألحكاـ الواردة يف قانوف 
العقوبات اليت تفرض عقوبات على اعبرائم 

اؼبنطوية على التمييز كأعماؿ العنف، كمع ذلك 
فهي تكرر اإلعراب عن قلقها إزاء عدـ كجود 

ـر  نص جزائي صريح يف القانوف الوطٍت اليمٍت هبي
كيعاًقب على صبيع أشكاؿ السلوؾ كاألنشطة 

تكرر  . من االتفاقية4احملظورة دبوجب اؼبادة 
اللجنة توصيتها للدكلة الطرؼ بأف تينقِّح قانوف 
العقوبات حبيث تدرج فيو تشريعان ؿبددان كتنفذ 

كما توجو اللجنة انتباه . 4 كامل أحكاـ اؼبادة
 كتوصيها 15 الدكلة الطرؼ إُف توصيتها العامة

بازباذ خطوات فعالة لضماف اإلنفاذ الفعلي 
 ."ؼبثل ىذا التشريع

 من توصيات 11 كما كرد يف الفقرة -3
تكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء : "اللجنة

عدـ كجود تشريع شامل ؼبنع كحظر التمييز 
العنصرم بسبب العرؽ أك اللوف أك النسب أك 

ربث  (.2اؼبادة )األصل القومي أك اإلثٍت 
كلة الطرؼ على أف تتخذ صبيع داللجنة اؿ

التدابَت الالزمة كاؼبناسبة لتوفَت ضباية كاملة من 
التمييز العنصرم عبميع األشخاص أيان كاف 

عرقهم أك لوهنم أك نسبهم أك أصلهم القومي 
كيف ىذا الصدد، توصي اللجنة . اإلثٍت أك

الدكلة الطرؼ بأف تعزز تشريعها الوطٍت كبأف 
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مربرات التعديل أك اإلضافة  الدكلية  االتفاقية نص اؼبادة اؼبقًتحة الوطٍت القانوفـ 
كفقان  تنشئ نظامان قانونيان شامالن مناىضان للتمييز

. "االتفاقية  من2ؼبتطلبات اؼبادة 
إضافة :  بشأف(A/7) تنفيذ التوصية رقم -4    

نصوص قانونية للتشريع الوطٍت ربـر التمييز على 
يتواءـ مع  أساس العرؽ أك اللوف أك النسب، كدبا

االتفاقية الدكلية للقضاء على صبيع  من 5 اؼبادة
.  التمييز العنصرمأشكاؿ

انوف اعبرائم ؽ 3
كالعقوبات 

: ()مادة 
يعترب كل عمل من أعماؿ العنف أك 

ربريض على ىذه األعماؿ يرتكب ضد 
أم عرؽ أك أية صباعة من لوف أك أصل 

إثٍت آخر، ككذلك كل مساعدة 
للنشاطات العنصرية، دبا يف ذلك سبويلها، 

 .(جريبة يعاقب عليها القانوف

           يتم ربديد العقوبة يف قانوف
. اعبرائم كالعقوبات

للقضاء الدكلية االتفاقية 
أشكاؿ على صبيع 

 التمييز العنصرم

 

اؼبربرات أعاله  

انوف اعبرائم ؽ 4
كالعقوبات 

: ()مادة 
حظر تأسيس أم منظمة تقـو على 

فبارسة أنشطة عنصرية ضد أم عرؽ أك 
صباعة من لوف أك أصل إثٍت آخر، أك 

التحريض  الًتكيج للتمييز العنصرم أك
 ةػاالشًتاؾ يف ىذه اؼبنظم عليو، كيعترب

. ة يعاقب عليها القانوفػجرًن
         يتم ربديد العقوبة يف قانوف 

. اعبرائم كالعقوبات

للقضاء الدكلية االتفاقية 
 أشكاؿ على صبيع

التمييز العنصرم 

اؼبربرات أعاله  

انوف اعبرائم ؽ 5
كالعقوبات 

تشديد العقوبة التأديبية على كل موظف 
عاـ استغل منصبو أك كظيفتو مارس عمالن 

من أعماؿ التعذيب بنفسو أك بواسطة 
غَته، كجعل ىذه العقوبة تصل إُف 

. الفصل من الوظيفة هنائيان 

للقضاء الدكلية االتفاقية 
 أشكاؿ على صبيع

التمييز العنصرم 

 من توصيات 2/6تنفيذ التوصية رقم  -1
. مؤسبر العدالة اعبنائية

 من اتفاقية مناىضة 4اؼبوائمة مع اؼبادة  -2
 كغَته من ضركب اؼبعاملة أك العقوبة التعذيب

القاسية أك الالإنسانية أك اؼبهينة 

حظر وإاهاء التمييز العنصري الصادر عن : (د)1، الفقرة 2المادة   
 والمنظمات  األشخاص

 . نؤكد ما كرد يف سياؽ تقريرنا السابق حوؿ الفقرة ذاهتا-89
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( ى)1، الفقرة 2المادة   
 . نؤكد ما كرد يف سياؽ تقريرنا السابق حوؿ الفقرة ذاهتا-90

  2، الفقرة 2المادة   

 منو على مبدأ العدالة االجتماعية يف العالقات االقتصادية 7 يؤكد الدستور يف اؼبادة -91
اؽبادفة إُف تنمية اإلنتاج كتطويره كربقيق التكامل االجتماعي كتكافؤ الفرص كرفع مستول 

 . معيشة اجملتمع

 إف تأمُت ىذا اغبق دبا يكفل لكل شخص مستول معيشيان كافيان لو كألسرتو يوفر -92
يفي حباجتهم من الغذاء كالكساء كاؼبأكل كحبقو يف التحسُت اؼبتواصل للظركؼ اؼبعيشية يضع  ما

كتقوية لية التصدم ؼبشكلة الفقر بازباذ السياسات اؼبالئمة كإنشاء ؤكأماـ الدكلة كاجملتمع مس
العمل للتخفيف  شبكة األماف االجتماعي كاآلليات كاؼبؤسسات كالصناديق التابعة ؽبا لزيادة فرص
 . من حدة ىذه الظاىرة كآثارىا السلبية على اغبقوؽ اؼبكتسبة لألفراد كاعبماعات

 إف األخذ باالعتبار ما كرد يف إطار ىذه الفقرة قد ذبسد على أرض الواقع من خالؿ -93
اإلجراءات اغبكومية اػباصة برفع مستول بعض الفئات يف اجملتمع اليمٍت كاليت تشمل الفئات 

نستعرضها من خالؿ عمليات  .(كفئالالج- اؼبعوقوف -  الفئات اؼبهمشة كاألشد فقران ): التالية
 : شبكة اغبماية االجتماعية كغَتىا على النحو اآليت

 الفئات اؼبهمشة كاألشد فقران   : أكالن   

 شبكة األماف االجتماعي  

 أنشئت شبكة األماف االجتماعي هبدؼ التخفيف من اآلثار السلبية لتطبيق برنامج -94
صالح االقتصادم كاؼباِف كاإلدارم كضباية غَت القادرين على الكسب من خالؿ تقدًن إلا

اإلعانات النقدية اؼبباشرة كتوفَت البنية التحتية اؼبادية كاالجتماعية للمناطق احملركمة، كتوفَت فرص 
إضافة إُف كضع آليات سبويل اؼبشاريع الصغَتة كاألصغر . العمل من خالؿ تنفيذ اؼبشركعات

نتاج الزراعي كالسمكي كتنمية القدرات من خالؿ إلاؼبولدة للدخل كفرص العمل كدعم ا
التدريب كإعادة التأىيل كسبثلت اآلليات اؼبؤسسية للشبكة يف الصندكؽ االجتماعي للتنمية 

كمشركع األشغاؿ العامة، كصندكؽ دعم كتشجيع اإلنتاج الزراعي كالسمكي، كصندكؽ الرعاية 
 .االجتماعية، كصندكؽ سبويل اؼبنشآت الصغَتة، كالربنامج الوطٍت لتنمية اجملتمع كاألسر اؼبنتجة

 كتستهدؼ آليات كبرامج شبكة اآلماف االجتماعي التخفيف من الفقر كاغبد من -95
البطالة من خالؿ إهباد فرص عمل دائمة كمؤقتة، إضافة إُف تقدًن القركض كاإلعانات النقدية 

 .كاػبدمات الرعائية اؼبختلفة كإيصاؽبا مباشرة إُف الفقراء دبا وبسن مستول اؼبعيشة

 صندكؽ الرعاية االجتماعية  
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 تتمثل مهاـ صندكؽ الرعاية االجتماعية يف تقدًن اؼبساعدات النقدية كاؼبنح اؼبباشرة -96
عجزه كمسنُت ) من احملتاجةللفئات األكثر فقران عالكة على تقدًن اؼبساعدات للفئات الفقَتة 

، تشمل الفئات اليت يغطيها صندكؽ الرعاية االجتماعية طبس عشرة فئة (كنساء ال عائل ؽبم
ضمانية، تغطي صبيع فئات اجملتمع على حد سواء حيث يقـو الصندكؽ بتقدًن اؼبساعدات 

 .(العاـ)النقدية ؽبم عن طريق التمويل اغبكومي 
 2006-2002عدد اؼبستفيدين كمبلغ اإلعانة من صندكؽ الرعاية االجتماعية للفًتة 

 2006 2005 2004 2003 2002السنة 
 943 668 746 380 648 780 537 398 438 682عدد اؼبستفيدين 

إصباِف اإلعانة اؼبقدمة 
 15 263 178 12 830 114 11 099 853 10 058 700 8 235 450 (ألف لاير)

 تستمد سياسة الصندكؽ عملها من قانوف الرعاية االجتماعية فال يوجد أم سبييز بُت -97
 كبالنسبة للمرأة فقد حظيت جبانب كبَت من الرعاية كاالىتماـ من قبل صندكؽ ،فئات اجملتمع

مستفيدة حاصلة على مساعدات  483 318الرعاية االجتماعية حيث كصل عددىن إُف 
 . يف اؼبائة من إصباِف اغباالت اؼبعتمدة لدل الصندكؽ44ضمانية كىذا العدد يبثل نسبة 

 يف اؼبائة من إصباِف الناتج احمللي، كالنسبة 7 إف اإلنفاؽ االجتماعي بشكل عاـ يبثل -98
 . يف اؼبائة من الناتج احمللي تقريبان 0.5اؼبئوية اليت تنفق على الضماف االجتماعي سبثل حواِف 

 كمت توسيع مظلة اغبماية االجتماعية خالؿ السنوات العشر حيث كاف عدد -99
 أسرة 1 044 078، ككصلت حاليان إُف 1996حالة حىت هناية عاـ  39 400 اغباالت

 .  يف اؼبائة46إناث بنسبة  483 318ك يف اؼبائة 54ذكور بنسبة  56 760 منهم

 مستفيد على مهن كحرؼ 6 000 يسعى الصندكؽ إُف كضع خطو لتدريب كبو -100
تساعدىم يف االعتماد على أنفسهم خالؿ سنوات اػبطة، كقد بلغ عدد اؼبستفيدين من 

عرب اعبمعيات، األسر )متدربان يف ـبتلف اعبهات  2 756، 2006 التدريب خالؿ العاـ
كما بلغ عدد اؼبستفيدين من اؼبشركعات الصغَتة  (اؼبنتجة، التعليم الفٍت، مراكز التدريب

 . مشركعان 463، (ٍفإمشغل خياطة، تربية كبل، ماشيو، حياكة، كوافَت، )
 2007-2001جدول النفقات على الضمان االجتماعي 

 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001اؼبتوسط السنة 
اإلنفاؽ على خدمات 

 4 111 3 722 3 074 2 796 2 363 2 627 2 312 1 872الضماف االجتماعي 
 114 211الناتج احمللي اإلصباِف 

1 
554 684 

1 
800 187 608 160 

2 
490 563 

2 
501 208 

3 
038 760 

3 
219 100 

4 
 0.1 0.1 0.1 0.11 0.11 0.14 0.14 0.18النسبػة من الناتج احمللي 

 10.45 21.08 9.94 18.32 10.05- 13.62 5.76 8.1معػدؿ النمػو لنفقات 
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خدمات الضماف 
االجتماعي 

. 2007  إحصائية مالية اغبكومة، العدد الثالثوف، الربع الرابع :اؼبصدر

 كمن اؼبهم اإلشارة ىنا أيضان إُف رؤية الفقراء للخدمات اليت يقدمها ىذا الصندكؽ -101
حيث يرل الفقراء أف صندكؽ الرعاية االجتماعية ىو آلية الوحيدة اليت تستهدفهم رغم ضآلة 

فبا يعٍت عدـ إمكانية االعتماد . اؼببالغ اليت يستلمها الفقراء كل ثالثة أشهر على أحسن تقدير
كيرل الفقراء كذلك اغباجة إلعادة النظر يف أىداؼ شبكة . على معاش الرعاية االجتماعية

األماف االجتماعي حبيث تشمل برامج تقدـ قركض كفرصان تدريبية للفقراء لتمكينهم من 
النهوض اقتصاديان كاالعتماد على أنفسهم كخاصة القادرين على العمل كالذم سيكوف لو مردكد 

 .(3)اقتصادم كاجتماعي أفضل من ؾبرد تقدًن معونات مالية قليلة

 الصندكؽ االجتماعي للتنمية   

من  سبكن الصندكؽ بصفتو إحدل الركائز الرئيسية لشبكة األماف االجتماعي للتخفيف -102
اآلثار اعبانبية لربامج اإلصالح االقتصادم كاإلسهاـ يف مكافحة الفقر، من بناء طاقة عمل 

عقد  1 500مشركع سنويان، ككذا اقباز  1 000كاستيعاب كبَت حيث عمل على تنفيذ حواِف
 استشارم يف 15 000 استشارم سنويان، باإلضافة تكوين قاعدة بيانات تضم أكثر من

 . لربط مركز الصندكؽ بفركعوؤؾباالت شىت، كتوفَت نظاـ معلومات إدارية كفنية كمالية كف

 1997 بلغ إصباِف اؼبشاريع اؼبنفذة من قبل الصندكؽ االجتماعي للتنمية منذ عاـ -103
حصل .  مليوف دكالر تقريبان 787مشركعان بتكلفة إصبالية بلغت  8 227، 2008حىت عاـ 

 803 000 مليونان ك22 مشركعان بقيمة 384قطاع الفئات ذات االحتياجات اػباصة على 
كقد بلغ عدد اؼبستفيدين خالؿ الفًتة  .2007دكالر على حىت هناية الربع األكؿ من عاـ 

 مليوف مستفيد 6.5 مليوف مستفيد مباشر ك15.2 مليوف مستفيد منهم 12.7 نفسها بلغ
 .مباشر غَت

 2003 تظهر دراسة أثر تدخالت الصندكؽ االجتماعي للتنمية اليت سبت هناية عاـ -104
إهبابية التدخالت يف العديد من اجملاالت، إذ ارتفعت معدالت االلتحاؽ باؼبدارس اليت تدٌخل 

. ،2003-1999 يف اؼبائة للجنسُت خالؿ القًتة 72 يف اؼبائة إُف 60فيها الصندكؽ من 
كما ازدادت نسبة اغباصلُت على الرعاية الصحية .  يف اؼبائة للفتيات60 يف اؼبائة إُف 42كمن 
أما خدمات .  يف اؼبائة للفًتة نفسها كبشكل متساكو لكال اعبنسُت70 يف اؼبائة إُف 55من 
 مرات لتقًتب أكثر من تغطية 6كتضاعفت اإليرادات . فقد مبت بشكل ملموس. اؼبياه

 . يف اؼبائة10كذلك البفض الوقت الالـز للتنقل بنسبة . التكاليف

__________ 

 (.2005دراسة أصوات الفقراء ) 194 ص 2010-2006اػبطة اػبمسة الثالثة للتنمية  (3)
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 تنمية اؼبنشآت الصغَتة كاألصغر   

 يبثل قطاع اؼبنشآت الصغَتة كاألصغر دبا يف ذلك اؼبنشآت العاملة يف التجارة كالصناعة -105
ىذه اجملموعة إذ توظف . كاػبدمات كالنقل كاالتصاالت كالتشييد كالبناء جزءان كبَتان من االقتصاد

 ( عماؿ4-1)الصغَتة  كقد مبت اؼبنشآت. األخَتة أكثر من نصف مليوف عامل يف أعماؿ ـبتلفة
كبلغت القركض . 2004 عاـ منشأة 358 500 إُف 1994منشأة عاـ  209 300من 

. مليوف لاير خالؿ فًتة اػبطة الثانية 1 732اؼبقدمة من صندكؽ تنمية اؼبنشآت الصغَتة حواِف 
 .اإلناث  يف اؼبائة من26.5فردان، منهم  2 342استفاد منها 

حيث َف يشمل نشاطو بعد ؿبافظات .  كيًتكز نشاط الصندكؽ يف أربع عشرة ؿبافظة-106
كتوجد أيضان العديد من الربامج .  كاحملويت كاؼبهرة كمأرب كاعبوؼ كعمرافةصنعاء كصعد

كاآلليات األخرل األقل شأنان تقدـ اإلقراض الصغَت كاألصغر للمستهدفُت من الفئات الفقَتة 
 .كأصحاب الدخل احملدكد هبدؼ إقامة أعماؿ كإهباد فرص عمل

 كيعمل برنامج تنمية اؼبنشآت الصغَتة كاألصغر التابع للصندكؽ االجتماعي للتنمية -107
على اؼبساعدة يف خلق فرص عمل مدرة للدخل للفئات الفقَتة من خالؿ توفَت التدريب لتطوير 

كقد بلغت اؼبشاريع الفعلية اليت . القدرات كتقدًن اؼبساعدة الفنية كالقركض لصغار اؼبستثمرين
نفذىا الصندكؽ االجتماعي للتنمية يف ؾباؿ القركض متناىية الصغر كتنمية اؼبنشآت الصغَتة 

 مليوف دكالر، حيث 8.4 بتكلفة إصبالية 2005-2001 مشركعان خالؿ الفًتة 98كاألصغر 
قاـ الصندكؽ بتمويل مشاريع ذبريبية للتحقق من أكضاع السوؽ كتطوير قدرات اعبهات اؼبالية 

باإلضافة إُف تطوير أدكات مساعدة مثل اؼبواد التدريبية كنظم . الوسيطة يف توفَت ىذه اػبدمات
 اؼبزيد من الربامج اليت زبدـ النساء فقط من 2001اؼبعلومات، كما مٌوؿ الصندكؽ منذ عاـ 

 .دخار كبرامج اإلقراضالخالؿ ؾبموعات ا

 سر اؼبنتجة ألالربنامج الوطٍت لتنمية اجملتمع كا  

أحد الربامج االجتماعية اؽبادفة إُف -  1987الذم تأسس عاـ -  يعد ىذا الربنامج -108
مساعدة األسر اليت تعيش ربت كطأة الفقر مع إعطاء األكلوية يف براؾبو للمرأة من خالؿ 

كقد استفاد من ىذا الربنامج خالؿ الفًتة . تأىيلها كتدريبها على مهن منتجة كمدرة للدخل
كيقدـ الربنامج العديد من اؼبهارات العملية كاغبرفية . مرأة ا27 000 كبو 2000-2005

 41كبرامج التوعية الصحية كؿبو األمية، كقد أزداد عدد مراكز التدريب التابعة للربنامج من 
 مركزان يدعمها الربنامج لدل 41عالكة على . 2005 مركزان عاـ 67 إُف 2000مركز عاـ 

 كحدات تدريب متنقلة كانت تعمل 6ىذا كقد مت إغالؽ . عدد من منظمات اجملتمع اؼبدين
 .على إيصاؿ خدماهتا إُف األسر كالنساء يف عدد من اؼبناطق النائية بسبب قصور يف التمويل
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 شغاؿ كثيفة العمالةألبرنامج ا  

، البدء بتنفيذ برنامج األشغاؿ كثيفة العمالة استجابةن لطلب 2006 مت، يف أكاخر عاـ -109
كيوفر الربنامجي فرصة المتصاص العمالة . من اغبكومة لتنفيذ مشاريعى ذات كثافة عمالية عالية

ـي اغبكومة دعمان إضافيان للصندكؽ لتنفيذ ىذا الربنامج، يػيقىدَّري . غَت اؼباىرة بشكل مؤقت كتقدِّ
 ماليُت فرصة عمل يف 10-8كيهدؼ الربنامج إُف خلق .  مليوف دكالر يف السنة25دببلغ 

، كتشمل القطاعات الرئيسية كالفرعية اؼبعنية بتنفيذ الربنامج رصف 2010-2006اليـو للفًتة 
، (برؾ كخزانات حجرية)الشوارع داخل اؼبدف، كالطرؽ الريفية الًتابية، كحصاد مياه األمطار 

نسبة السكاف )أما اؼبعايَت اؼبتَّبعة لتوزيع االستثمارات يف إطار ىذا الربنامج، فتشمل . كاؼبدارس
كالعدد اإلصباِف للفقراء ) 2005كفقان ؼبسح ميزانيو األسرة  (الفقراء ربت خط الفقر األدىن

من التعداد العاـ للسكاف كاؼبساكن كمسح القول العاملة لسنة  (عمومان كمعدالت البطالة
مشاريع الربنامج كعلى الرغم من أف عددان كبَتان من .  كذلك على مستول احملافظات2004

للربنامج، يف معظمو، يعود  هبرم تنفيذىا يف مناطق حضرية كشبو حضرية، إال أف ؿبتول العمل
 مت االلتزاـ بتنفيذ 2007كخالؿ عاـ  .بالفائدة على العماؿ الذين ىاجركا من الريف إُف اغبضر

بينما، تراكميان،  . مليوف دكالر27.1 مشركعان ضمن ىذا الربنامج بتكلفة تقديرية تبلغ 120
 .دكالر  مليوف42.2 ككلفتها التقديرية 197يصل عدد اؼبشاريع إُف 

 االستهداف  

 ترتبطي سياسة االستهداؼ يف عمليات الصندكؽ االجتماعي للتنمية باألىداؼ اليت -110
كلذلك يعملي الصندكؽي . أيٍنشئ من أجلها الصندكؽ، كىي اإلسهاـ يف اغبد من البطالة كالفقر

يف كل تدخالتو على ربقيق أعلى درجة من استهداؼ اؼبناطق األكثر فقران كاحتياجان للخدمات 
من خالؿ زبصيص مواردى مالية أكثر لتنفيذ أكرب قدر من التدخالت كاؼبشاريع يف اؼبناطق 

تكوف أكثر  كالتجمعات السكانية الفقَتة، كاستهداؼ الفئات الضعيفة يف اجملتمع، كاليت غالبان ما
كيف ىذا اإلطار، ييعطي الصندكؽ أكلوية . احتياجان للخدمات كالدعم كالرعاية كاالىتماـ

يتَّبػىعىة مع 
االستجابة للطلبات اؼبقدمة من ىذه التجمعات، كفقان للسياسات كاألسس كاؼبعايَت اؼب

كل الطلبات اليت تتقدـ هبا اجملتمعات احمللية كاعبهات اؼبستفيدة إُف الصندكؽ من صبيع اؼبناطق 
كالقرل كالتجمعات السكانية بدكف استثناء، كذلك إلحداث أثر ملموس يف حياة األفراد 

كيطبق الصندكؽي سياستو االستهدافية ىذه يف إطار االذباىات الثالثة . كاعبماعات الفقَتة
اليت ذبدي انعكاسها من خالؿ التدخالت ( اعبغرايف كالقطاعي كاالجتماعي)لالستهداؼ 

 .اؼبختلفة يف كل القطاعات تقريبان 

يف ذبسيد سياسة االستهداؼ اليت يتَّبعو، على اؼبؤشرات كالبيانات   كيعتمدي الصندكؽ،-111
اغبديثة حوؿ الفقر يف اليمن، كاليت تتضمنها التقارير الصادرة من اغبكومة اليمنية كالبنك الدكِف 

كاؼبستخلصة من ربليل نتائج بيانات مسوح ميزانية األسرة اليت نفذىا اعبهاز  )كاألمم اؼبتحدة
، كاؼبؤشرات االجتماعية كاالقتصادية كالسكانية 2006-2005اؼبركزم لإلحصاء خالؿ الفًتة 
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ديسمرب /اليت تعكس مستول اػبدمات يف احملافظات كاؼبديريات من نتائج تعداد كانوف األكؿ
كقد قاـ الصندكؽ بتحديث اؼبؤشرات كالبيانات، كترتيبها كتبويبها كتلخيصها، . 2004

كاستخدامها يف تطوير طرؽ كأساليب االستهداؼ، كمنها توزيع اؼبوارد على احملافظات، مث على 
كىي اؼبوارد اليت مت اغبصوؿ عليها، ككذلك اؼبتوقع اغبصوؿ . اؼبديريات يف إطار كل ؿبافظة

 كيتم 2010-2004للفًتة      عليها، خالؿ اؼبرحلة الثالثة من عمليات الصندكؽ كامتدادىا 
السكاف ربت خط الفقر  (توزيع ؾبمل ىذه اؼبوارد كفقان لعدد من العوامل، منها عدد الفقراء

يعكس مستول  ("مؤشر تدين اػبدمات" كعدد السكاف اؼبتأثرين)العاـ الغذائي كغَت الغذائي 
كىيىٍكميني اؽبدؼي من ذلك يف ". مؤشر فقر اػبدمة"تدين أك عدـ توفر اػبدمات، كييٍدعىى كذلك 

 .استهداؼ الفقراء جغرافيان لتوزيع اؼبوارد دبا يتناسب مع حجمهم يف كل ؿبافظة كمديرية

 االستهداؼ اعبغرايف  

 يػيٍعتىبػىري االستهداؼ اعبغرايف األكرب حجمان يف تدخالت الصندكؽ من حيث عدد -112
 مليوف دكالر 500اؼبشاريع كاؼببالغ اليت تػيوىجَّوي إُف ىذا النوع من االستهداؼ، حيث مت توزيع 

 يف اؼبائة 65-60 مث على اؼبديريات سبثل حواِف 2010-2004على احملافظات للفًتة من 
كتتوزع النسبة الباقية من حجم . من حجم اؼبوارد اؼبتوقع اغبصوؿ عليها خالؿ اؼبرحلة الثالثة

 يف اؼبائة على االستهداؼ القطاعي 40-35اؼبوارد اؼبتاحة كاؼبتوقع اغبصوؿ عليها 
كاالجتماعي، باإلضافة إُف برنامج األشغاؿ كثيفة العمالة الذم خيصِّصىٍت لو مبالغي ؿبددةه من 

الدكلة إلهباد فرص عمل سريعة المتصاص العاطلُت عن العمل، كبالتاِف اغبد من ظاىرة 
 .كىذا الربنامج يدخل يف إطار االستهداؼ القطاعي أيضان . البطالة

 فإف 2008-2004مشركعان تقريبان مت تطويرىا خالؿ األعواـ  4 860 كمن إصباِف -113
تقع يف إطار  ( مليوف دكالر300بكلفة تقديرية تزيد عن )مشركعان  2 389حواِف 

  .االستهداؼ اعبغرايف

 196مشركعان بتكلفة كصلت إُف  1 360 مت تنفيذ حواِف 2008 يف خطة عاـ -114
مليوف دكالر تقريبان، توزعت كفقان ؼبؤشر تدين مستول اؼبعيشة على الفئات األربع على النحو 

 يف اؼبائة كعدد 25-صفريقع مؤشر فقر القرية فيها بُت  الفئة األكُف، األحسن حاالن،: التاِف
 يف 16استخدمت .  يف اؼبائة فقط14 مليوف نسمة، كنسبة الفقراء منهم 5.8سكاهنا يقارب 

 . اؼبائة من إصباِف االستثمارات

يقع مؤشر الفقر فيها بُت )كُف أل كالفئة الثانية، كىي فئة أحسن حاالن نسبيان أيضان، تلي ا-115
 يف 37  مليوف نسمة، كنسبة الفقراء منهم4.6، كيبلغ عدد سكاهنا حواِف ( يف اؼبائة50 ك26

 .  يف اؼبائة من إصباِف حجم االستثمار لالستهداؼ اعبغرايف19اؼبائة، استخدمت 
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تًتكز فيها أكثر التجمعات السكانية يبلغ عدد   كالفئة الثالثة كىتيعترب فئة فقَتة-116
 يف اؼبائة، كىذه الفئة يقع مؤشر الفقر فيها 63 مليوف نسمة كنسبة الفقراء 5.1 سكاهنا

 . يف اؼبائة من اإلصباِف44 يف اؼبائة، كاستهلكت ىذه الفئة 75-51 بُت

 100-76 كالفئة الرابعة كىي الفئة األكثر فقران كاحتياجان، يقع مؤشر الفقر فيها بُت -117
 مليوف 4.1 يف اؼبائة بالنسبة إلصباِف عدد السكاف فيها 86يف اؼبائة، كتبلغ نسبة الفقر فيها 

  يف اؼبائة من اإلصباِف 21كقد استخدمت . نسمة

 يف اؼبائة من حجم االستثمار لالستهداؼ اعبغرايف قد ذىب 65 فبا سبق نستنتج أف -118
 يف اؼبائة، كنبا الفئتاف األكثر فقران 50للفئتُت الثالثة كالرابعة كالذم يتجاكز مؤشر الفقر فيهما 

 73.3 مليوف نسمة كنسبة الفقر منهم تصل إُف 9.2كاحتياجان كيبلغ تعداد السكاف فيهما 
 يف اؼبائة 35اؼبائة، بينما كاف نصيب الفئتُت األكُف كالثانية كاللتُت تعترباف أحسن حاالن  يف
االستثمار، كهبذا يكوف الصندكؽ قد كجو أكرب قدر من االستثمار لالستهداؼ اعبغرايف  من

 .للسكاف األكثر فقران كاحتياجان كفقان ؼبؤشر تدين مستول اؼبعيشة

 االستهداؼ بربامج خاصة   

 يتم دبوجب ىذا النوع من االستهداؼ توجيو موارد إضافية لتصميم كتنفيذ برامج -119
كمشاريع تعاًف مشاكل تعاين منها ذبمعات كفئات سكانية معينة، مثل برنامج التدخالت 

 ". اؼبوجهة للمناطق األشد فقران "اؼبتكاملة 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

نشطة كحدة الصحة كاغبماية االجتماعية على قطاعىٍي الصحة كالفئات ذات أ تشتمل -120
 مشركعان موزعة على القطاعىٍُت بتكلفة 246كقد طيورَّ خالؿ العاـ . االحتياجات اػباصة

شخاص اؼبتوقع استفادهتم من ىذه اؼبشاريع ألكيصل عدد ا  مليوف دكالر،11.6تقديرية تبلغ 
 .  مليوف من اإلناث0.6إُف حواِف مليوف شخص، منهم كبو 

 1الشكل 
توزيع االستثمار الجغرافي حسب الفئات المستهدفة وفقاً لمؤشر الفقر في عام 

2007 

 مؤشر الفقر للفئات المستهدفة

والر
ن د

ليو
م
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 الفئات ذوي االحتياجات الخاصة  

 يركِّزي هنج الصندكؽ يف العمل مع الفئات ذات االحتياجات اػباصة على دعم اعبهود -121
اليت تبذؽبا اغبكومة كمنظمات اجملتمع اؼبدين لتحسُت اػبدمات الصحية كالتعليمية كاالجتماعية 

يقىدَّمة ؽبذه الفئات، كتوفَت خدمات شبكة األماف االجتماعي للفئات األكثر عيرضةن للخطر
. اؼب

سًتاتيجية اسًتاتيجية الوطنية للحماية االجتماعية، كال يقـو الصندكؽ بدعم ا2007كمنذ عاـ 
مثل تأسيس منهجية جديدة يف الربامج اؼبوجهة  )اإلعاقة، كتطوير سياسات كتوجهات جديدة

لأليتاـ كاألحداث كربامج الرعاية البديلة كالالحقة، كإعداد برنامج التدخل اؼببكر كدعم جهود 
اعبهات اغبكومية كغَت اغبكومية العاملة يف ؾباؿ تقدًن اػبدمات التعليمية كالصحية 

باإلضافة إُف تشجيع اعبمعيات العاملة مع ذكم االحتياجات . كاالجتماعية ؽبذه الفئات
اػباصة على البدء بتنفيذ برامج االمتداد الريفي، ككذا استمرار دعم برامج الًتبية الشاملة كالدمج 

 . اعبزئي كالكامل كالتأىيل ؼبرحلة ما قبل الدمج

ذات   مشركعان موزعة على قطاعىٍي الصحة كالفئات246، 2007كقد طيورَّ خالؿ عاـ  -122
اؼبتوقع  شخاصأل مليوف دكالر، كيصل عدد ا11.6بتكلفة تقديرية تبلغ )االحتياجات اػباصة 

 .(اإلناث  مليوف من0.6استفادهتم من ىذه اؼبشاريع إُف حواِف مليوف شخص منهم كبو 

 َدْعُم الفئات اأَلْوَلى بالرعاية  

 ، يعمل الصندكؽ مع الفئات األىٍكُفى بالرعاية اليت تعيش يف العشوائيات يف إطار الدمج-123
 منها مشركع 2007 مشاريع عاـ 4كقد نفذ الصندكؽ. مع الًتكيز على الدمج التعليمي

 من أطفاؿ الفئات األىٍكُف بالرعاية يف مدرستُت عرب إضافة فصوؿ تعليمية 160يهدؼ إُف دمج 
ـي اؼبشاريعي الثالثة األخرل دعمان مؤسسيان للجمعيات العاملة مع ىذه الفئات يف . فيهما كتقدِّ

يف اجملاؿ ) من اإلناث 10 من الذكور ك42ؿبافظيتىٍ تعز كذمار هبدؼ تدريب كوادر اعبمعيات 
 . (اإلدارم كاؼباِف، كدعم اعبمعيات ببعض التجهيزات كاألثاث اؼبكتيب

 من قياديي 16 نفذ الصندكؽ أربعة مشاريع ىدفت إُف إعداد 2008 كيف عاـ -124
يف ؿبافظة تعز كمدربُت للتعامل مع اؼبشكالت السلوكية  "مدينة األمل للفئات األكُف بالرعاية"

 مدارس عامة يف أساليب التعامل مع 9 معلم من 101كالتعليمية ألطفاؿ اؼبدينة، كتدريب 
 مدارس 9كمت أيضان توعية الطالب كالعاملُت يف . اؼبشكالت السلوكية كاغبقوقية كالتعليمية كالبيئة

زات م، باإلضافة إُف تزكيد صبعية النور يف ذمار بالتجو"تعز"كاألمل  "صنعاء"يف مدينيت سعواف 
 من أفراد ىذه الفئات يف ؿبافظة إب كمتصلُت اجتماعيُت من 20كاألثاث الالزمة، ككذا إعداد 

 .خالؿ تدريبهم على مهارات االتصاؿ كالتوعية

 مشروع األشغال العامة   

-1996) األكُف   بلغ عدد اؼبشاريع اؼبنفذة من قبل مشركع األشغاؿ العامة للمرحلة -125
-2000) مليوف دكالر، أما اؼبرحلة الثانية 30.8 مشركعان بتكلفة قدرىا 435( 2000
 مليوف دكالر، بزيادة قدرىا 108.3مشركعان بتكلفو قدرىا  1 455فقد مت تنفيذ  (2004
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كقد بلغ .  يف اؼبائة توزعت على القطاعات اؼبختلفة335مشركعان كدبعدؿ مبو بلغ  1 020
 مليوف نسمة أما اؼبستفيدين 2.4عدد اؼبستفيدين من فعاليات كإقبازات اؼبرحلة األكُف حواِف 

مليوف نسمة، ارتفاع حصة سبويل الصندكؽ لقطاع  7.2من فعاليات اؼبرحلة الثانية حواِف 
مشركعان، كبتكلفو  1 198التعليم حيث بلغت عدد اؼبشاريع اؼبنفذة خالؿ فًتة اؼبرحلتُت 

اؼبشركعات خالؿ نفس الفًتة،  يف اؼبائة من إصباِف 60.5 مليوف دكالر كما نسبتو 84.2قدرىا 
 مليوف 15.6 مشركعان كدببلغ 240 كبعدد  يف اؼبائة11تليها يف اؼبستول الثاين اؼبياه، دبا نسبتو 

 مشركع 189كالذم بلغ عدد اؼبشركعات اؼبنفذة  مث تأتى يف اؼبستول الثالث قطاع الصحة. دكالر
كما مت .  يف اؼبائة من إصباِف اؼبشركعات اؼبنفذة8.3 مليوف دكالر كدبا نسبتو 11.5كبتكلفة 

 مشركعان ؼبختلف القطاعات فبثالن يف تنفيذ األعماؿ اؼبدنية 581 تنفيذ 2006العمل يف عاـ 
إشراؼ كنفقات التشغيل مبلغ  أعماؿ استشاريو، حيث بلغ إصباِف ما مت صرفو لألعماؿ اؼبدنية،

 . مليوف دكالر30.9

 أظهر تقييم أثر تدخالت مشركع األشغاؿ العامة يف مرحلتو الثانية تأثَتات إهبابية يف -126
. كقد أدت تلك التدخالت إُف ربسُت الظركؼ اؼبعيشية بشكل عاـ. مناطق تفتقر للخدمات

 :كسبثلت تلك التأثَتات يف اآليت. كأخذت يف االعتبار التأثَتات على اؼبرأة كالبيئة
  يف اؼبائة17.8زبفيض تكلفة الرعاية الصحية حبواِف . 

  يف اؼبائة141.4ب  زيادة معدؿ االلتحاؽ باؼبدارس لكال اعبنسُت . 

  يف اؼبائة82.5ب  ربسُت خدمات اؼبياه . 

  يف اؼبائة18.9ب  ربسُت خدمات الطرؽ . 

  يف اؼبائة115.9 ب  زيادة اؼبتدربُت يف مراكز الشؤكف االجتماعية . 

  يف اؼبائة83.3 ب  خفض تلويث مياه الصرؼ الصحي . 

 التأمينات االجتماعية   

 استهدفت سياسات اغبكومة توفَت اغبماية االجتماعية لكافة اؼبستحقُت من العاملُت -127
كأفراد أسرىم كتأمينهم ضد اؼبخاطر دبا يؤدم إُف توفَت االستقرار الوظيفي كاالجتماعي إضافة 
إُف تنمية موارد صناديق التأمينات من خالؿ فوائض اؼبسانبات التأمينية يف أنشطة ربقق عوائد 

ـباطر التآكل اقتصادية ؾبزية كتساعد بدكرىا على دعم كتطوير نظم اغبماية االجتماعية كذبنبها 
كتشمل التأمينات االجتماعية كالن من اؽبيئة العامة للتأمينات كاؼبعاشات اليت توفر . الناصبة عن التضخم

التغطية للعاملُت يف كحدات اعبهاز اإلدارم للدكلة كالقطاعُت العاـ كاؼبختلط، كاؼبؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية اليت تغطي مؤسسات القطاع اػباص، كدائرة التقاعد للسلك العسكرم كاإلدارة 

.العامة للتقاعد اليت توفر التغطية التأمينية للعاملُت يف األمن العاـ  

 إذ بلغ اؼبشًتكوف 2005-2001 شهدت اػبدمات التأمينية تطوران خالؿ الفًتة -128
يف كحدات اعبهاز اإلدارم للدكلة كالقطاعُت العاـ كاؼبختلط كيف القطاع اػباص  (اؼبؤمن عليهم)
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 يتوزعوف على اؽبيئة العامة للتأمينات كاؼبعاشات كاؼبؤسسة العامة 2005فردان عاـ  698 146
كبلغ إصباِف .  يف اؼبائة على التواِف17.4 يف اؼبائة ك82.6 ب  للتأمينات االجتماعية 

 يف اؼبائة على دائرة التقاعد 59.7أفراد، منهم  194 910اؼبستفيدين من اػبدمات التأمينية 
 يف اؼبائة على اؽبيئة العامة للتأمينات 32العسكرم كاإلدارة العامة للتقاعد يف كزارة الداخلية، ك

 . يف اؼبائة على اؼبؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية8.3كاؼبعاشات ك

 التحديات  

 يواجو نظاـ التأمينات االجتماعية ضعف الوعي التأميٍت لدل أصحاب العمل -129
كبالتاِف عدـ مشوؿ قطاع كاسع يف . كالعاملُت كخصوصان يف مؤسسات القطاع اػباص الصغَتة

فضالن عن . كذلك يعترب اؼبعاش التقاعدم غَت كاؼ ؼبستول معيشة يتجاكز خط الفقر.النظاـ
عدـ مشولو التأمُت الصحي كأخطار البطالة، باإلضافة إُف ما ربتاج إليو ىيئات التأمُت إُف كوادر 

 .متخصصة كتطوير أجهزهتا كمعداهتا بشكل عاـ

 تسعى اػبطة اػبمسة الثالثة إُف نشر مظلة التأمينات االجتماعية ليشمل صبيع العاملُت -130
. يف كافة كحدات اعبهاز اإلدارم للدكلة كالقطاعُت العاـ كاؼبختلط كمؤسسات القطاع اػباص

 4.6كىي تستهدؼ زيادة عدد اؼبشًتكُت من العاملُت يف ىذه الوحدات دبتوسط سنوم قدره 
 يف اؼبائة 75.6  فرد منهم968 000 كلتغطي ىيئات التأمينات االجتماعية حواِف. يف اؼبائة

 يف اؼبائة لدل اؼبؤسسة العامة للتأمينات 24.4لدل اؽبيئة العامة للتأمينات كاؼبعاشات مقابل 
 .االجتماعية

 الظروف المعيشية والخدماتية للمهمشين  

 فإف الظركؼ اؼبعيشية 2001أكتوبر / حسب نتائج الدراسة اؼبنفذة يف تشرين األكؿ-131
 : تبينها البيانات التالية

 :حيازة الملكية: السكن

نػوع اؼبسكن  

احملافظة 
أمانة العاصمة عدف 
 اغبي اغبي

الشيخ 
التواىي عثماف 

ذبمعات 
صغَتة 

اجملموع 
 45ؿبول الكسارة اؼبؤسبرات  الكلي

ذبمعات 
صغَتة 

اجملموع 
 الكلي

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 
 ٪78.5 ٪84.9 ٪69.2 ٪88.4 ٪72.4 ٪93.9 ٪93.9 ٪96.7 ٪40.91ملك 
 ٪21.5 ٪15.1 ٪30.8 ٪11.6 ٪27.6 ٪6.2 ٪6.1 ٪3.3 ٪8.6إهبار  

 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0   المجموع

 :طريقة الحصول على أرض
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نػوع األرض 

احملافظة 
أمانة العاصمة عدف 
 اغبي اغبي

الشيخ 
التواىي عثماف 

ذبمعات 
صغَتة 

اجملموع 
 45ؿبول الكسارة اؼبؤسبرات  الكلي

ذبمعات 
صغَتة 

اجملموع 
 الكلي

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 
 ٪6.9 ٪7.8 ٪13.3 ٪3.3 ٪5.4 ٪76.3 ٪75.0 ٪66.4 ٪88.0ملك لألسرة  

 ٪17.7 ٪11.1 ٪48.9 ٪9.8 ٪14.1 ٪11.6 ٪9.6 ٪16.8 ٪8.5شراء 
 ٪75.3 ٪81.1 ٪37.8 ٪86.9 ٪80.4 ٪12.1 ٪5.4 ٪16.8 ٪3.4 كضع يد

 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0   المجموع

 

 :طبيعة المواد التي تبنى بها المساكن

اؼبواد اليت بٍت 
منها اؼبسكن  

احملافظة 
أمانة العاصمة عدف 
 اغبي اغبي

التواىي الشيخ 
ذبمعات 

صغَتة 
اجملموع 
 45ؿبول الكسارة اؼبؤسبرات  الكلي

ذبمعات 
صغَتة 

اجملموع 
 الكلي

 ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪ 
 ٪43.1 ٪39.6 ٪75.4 ٪4.3 ٪50.4 ٪44.2 ٪37.2 ٪33.3 ٪62.5بلك  

 ٪45.0 ٪20.8 ٪24.6 ٪94.2 ٪48.8 ٪19.2 ٪25.5 ٪12.2 ٪18.8صفيح  
 ٪8.2 ٪26.4_  ٪1.4 ٪8 ٪14.9 ٪11.7 ٪33.3 ٪8أحجار  
 ٪3 ٪9- - -  ٪17.7 ٪23.4 ٪21.1 ٪7.8خشب 

- - - - -  ٪8 ٪1.4-  ٪8طوب أضبر 
 ٪8 ٪2.8- - - - - - - طرباؿ 

 ٪2.7 ٪9.4- - -  ٪3.3- -  ٪9.4 ًلنب
 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0 ٪100.0   المجموع

 اؼبعوقوف :ثانيان   

 بادرت اغبكومة اليمنية إُف ربديد يـو للمعاقُت حبيث يتحوؿ ذلك اليـو إُف مهرجاف -132
مفتوح تعرض فيو منجزات عاـ مضى كتطلعات إُف منجزات عاـ جديد على أساس مفهـو 

ضركرة مناقشة قضايا اؼبعاقُت بشفافية تعمق االهبابيات كتقف على السلبيات فتضع ما ينبغي 
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 150 رقمكضعو من حلوؿ لتجاكزىا قدر اإلمكاف، كمن أجل ذلك صدر قرار ؾبلس الوزراء 
  . بشأف ربديد يـو التاسع من ديسمرب من كل عاـ يومان كطنيان للمعاقُت1990لسنة 

 التدابير المتخذة لرعاية وتأىيل المعوقين  

        هتتم الدكلة باألطفاؿ ذكم اإلعاقة من خالؿ خططها التنموية عرب تنفيذ-133
 : اإلجراءات اآلتية

 توسيع برامج التأىيل كالتدريب لألطفاؿ ذكم اإلعاقة. 

 تعزيز الرعاية الصحية كمكافحة األمية يف أكساط اؼبعاقُت. 

  كضع سياسية شاملة لألطفاؿ اؼبعاقُت كإعادة النظر يف كضعهم فيما يتعلق بفرص
 .العمل كالسكن كالرعاية الصحية

  التوسع يف إقامة مراكز الرعاية االجتماعية للمعاقُت كتوفَت احتياجاهتا كمستلزماهتا
 .لتحسُت خدماهتا

  تدريب كتأىيل العاملُت يف مراكز الرعاية االجتماعية كإعداد الكادر الالـز للقياـ
 .بالتدريب فيها

  تطوير برامج تأىيل العاملُت يف اؼبراكز ذكم االحتياجات اػباصة، كتقدًن خدمات
 .كاملة إلدماجهم يف اجملتمع

 التوسع يف برامج اإلقراض اؼبيسر لألسر الفقَتة إلنشاء مشاريع صغَتة مولدة للدخل. 

 2007-2003خدمات صندوق رعاية وتأىيل المعاقين للفترة   

 لقد شكل إنشاء صندكؽ رعاية كتأىيل اؼبعاقُت نقلو نوعية لرعاية كتأىيل ىذه الفئات -134
حيث كفل ؽبم حق اغبصوؿ على كافة حقوقهم دبا يبكنهم من فبارسة حياة تليق بكرامتهم 

اجملتمع كمنهم كإنسانيتهم باعتبارىم مواطنُت ؽبم حقوؽ ككاجبات شأهنم يف ذلك شأف كل أفراد 
 .األطفاؿ اؼبعاقوف الذين يتدخل الصندكؽ يف تقدًن خدمات الرعاية كالتأىيل ؽبم

 على المستوى الفردي  

 :  تتوزع ىذه اػبدمات على ؾباالت رئيسية ىي-135

 اػبدمات الصحية  

 كتشمل إجراء العمليات اعبراحية الصغرل كالكربل كيف صبيع التخصصات مثل تقوًن -136
كتصحيح االعوجاج يف العظاـ كعمليات العمود الفقرم كتصحيح النظر كزراعة القرنية كسحب 
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اؼبياه البيضاء كاعبراحة كالتجميل كصرؼ األدكية كالعالج الطبيعي كبالذات األطفاؿ اؼبصابوف 
 .كـبتلف أنواع الفحوص التشخيصية. بالشلل الدماغي، األسناف، اؼبخ كاألعصاب

 اػبدمات كاؼبساعدات العينية كاؼبالية   

 كتشمل توفَت األجهزة التعويضية كاؼبستلزمات الطبية مثل الكراسي اؼبتحركة دبختلف -137
العصيب البيضاء /السماعات الطبية لضعاؼ السمع النظارات الطبية لضعاؼ البصر)أنواعها 

كالساعات الناطقة كساعات اللمس بطريقة برايل للمكفوفُت، العكاكيز كاؼبشايات كالفرش 
كالوسائد الطبية ككذلك األحزمة كاألحذية الطبية كاألطراؼ الصناعية، أجهزة شفط السوائل من 

 .الدماغ إضافة إُف مساعدات العالجية يف اػبارج

 خدمات التعليم كالتأىيل  

ركضة، كتعليم ) حيث يتم اؼبسانبة يف ربمل الرسـو الدراسية ؼبختلف مراحل التعليم -138
 (أساسي، كثانوم، كجامعي، كدراسات عليا، كدكرات تدريبية قصَتة، كمتوسطة، كطويلة
كاؼبستلزمات التعليمية اؼبساعدة مثل اؼبناىج الدراسية كاؼبسجالت كاؼبصاحف الناطقة، 

اؼبصاحف بطريقة برايل طابعات بركنز، ألواح كأقالـ ككرؽ برايل، مناىج مسجلة على أشرطة 
كاست، برامج كمبيوترات ناطقة، تعليم كتأىيل ذىنيان كطباعة اؼبناىج الدراسية كتدريب نطق 

 .ككالـ لضعاؼ السمع

 على المستوى المؤسسي  

 يتم التدخل كالتمويل يف سبويل طلبات مشاريع التأىيل التعليمي كاؼبهٍت كاالجتماعي -139
كالثقايف كالًتكهبي للمراكز اغبكومية كاؼبراكز التابعة ؼبنظمات اجملتمع اؼبدين العاملة دبجاؿ رعاية 

 :كتأىيل اؼبعاقُت كتشمل ىذه الطلبات ما يأيت

 نفقات التعليم األساسي كالثانوم. 

 نفقات التعليم اػباصة بربامج الدمج يف اؼبدارس اغبكومية. 

  نفقات التعليم للمعاقُت ذىنيان. 

  توفَت الوسائل كاؼبناىج التعليمية اػباصة باؼبكفوفُت كاؼبعاقُت ذىنيان. 

  ثقافية )        سبويل إقامة اؼبخيمات كاألسابيع اػباصة باألنشطة كالفعاليات الالصفية
 .(ٍفإ رياضية، - ترفيهية - اجتماعية -

 سبويل إقامة حفالت كمهرجانات انتهاء العاـ الدراسي. 

 سبويل برامج التدخل اؼببكر. 

 توفَت معدات رياضية ؼبختلف فئات اؼبعاقُت. 
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 توفَت اآلالت كمعدات موسيقية. 

 توفَت اآلالت كمعدات التأىيل اؼبهٍت. 

 توفَت مكافأة شهرية للمدرسُت كمدريب التأىيل اؼبهٍت كاػبدمات اؼبساعدة. 

 كالعكس توفَت كسائل مواصالت لنقل الطالب من منازؽبم كإُف مراكز التأىيل. 

 مواصالت توفَت احملركقات كالزيوت الصناعية ؼبراكز التأىيل اليت سبتلك كسائل. 

 ربمل نفقات صيانة اآلالت كاؼبعدات كاألجهزة. 

 توفَت القرطاسية كأدكات النظافة. 

 توفَت األثاث اؼبدرسي كالوسائل التعليمية ؼبراكز التأىيل. 

 ربمل نفقات اإلهبارات الشهرية ؼبراكز التأىيل. 

 كيف ما يلي جدكؿ يوضح عدد اؼبستفيدين من األطفاؿ من اػبدمات كالربامج -140
 :2007-2003كاألنشطة للفًتة من 

العاـ 
عدد اؼبستفيدين 

مالحظات اإلصباِف  التأىيل اؼبدرسي الرعاية االجتماعية  
2003 89 850 939  
2004 609 1 640 2 249 4  
2005 249 2 080 4 329 6  
2006 266 2 717 4 983 6  
2007 390 2 111 6 501 8  

  27 001 18 398 8 603اإلجمالي    
 .2009مسودة تقرير اليمن بشأف اتفاقية حقوؽ الطفل   :اؼبصدر

 برامج التأىيل المجتمعي في إطار المجتمع المحلي   

 تنفذ برامج التأىيل اجملتمعي يف ست ؿبافظات كتتعامل مع عدد من اإلعاقات كىي -141
 اإلعاقات -اإلعاقات اغبركية - الشلل الدماغي - اإلعاقات الذىنية : على النحو اآليت

 . بعض اؼبشاكل الصحية- نوبات الصرع  -صعوبة اإلبصار -  الصم -السمعية

 : تركز نشاط برامج التأىيل اجملتمعي على اآليت-142

  التأىيل كالتدريب باؼبنازؿ لألطفاؿ ذكم اإلعاقة يف كيفية االعتماد على الذات يف أداء
األنشطة اليومية كتنمية قدراهتم كزيارة أسر اؼبعاقُت كإرشادىم إُف كيفية التعامل مع 

 .الطفل اؼبعاؽ
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 اجملتمعي  األطفاؿ اؼبعاقُت باؼبدارس كمتابعتهم من خالؿ برامج التأىيلإدماج. 

  إحالة من ذباكز سن الثامنة عشر إُف مراكز التدريب للتأىيل كاكتساب خربات مؤىلة
 . للعمل

  سبكُت األطفاؿ اؼبعاقُت أك ذكم االحتياجات اػباصة من اغبصوؿ على الرعاية 
 .من صندكؽ اؼبعاقُت (الضماف االجتماعي)الضمانية أم 

  تفعيل دكر اجملتمع احمللي من خالؿ إقامة الندكات التنشيطية للمجتمع احمللي لضماف
 .اؼبشاركة الفاعلة ذباه األطفاؿ اؼبعاقُت من قبل أكلياء األمور كاعبهات ذات العالقة

  إحالة العديد من األطفاؿ اؼبعاقُت إُف اؼبراكز الصحية كاؼبستشفيات كصرؼ العالجات
 .الالزمة

 (أبُت ؿبافظة) بعض الوسائل اؼبساعدة كعربيات من صندكؽ اؼبعاقُت يف توزيع . 

 شغاؿ اليدكية، مسابقات ثقافية ألإقامة أنشطة خاصة باألطفاؿ كالرسم، الغناء، ا
 .أسهم هبا األطفاؿ

 عدد المعاقين في المحافظات
مالحظات صباِف إلاناث إذكور احملافظات ـ 
  506 187 319اؼبخاء + ىجدة تعز  1
  143 67 76زقببار + الكود أبُت  2
  161 58 103بئر أضبد + كريًت عدف  3
  1 018 398 620 غبج  4
  546 220 356العدين + جبلة إب  5
  178 69 109 اغبديدة  6
  2 552 999 1 553اإلجمالي العام  

 2007خالل  (.C.B.R)عدد المستفيدين من براامج 

اإلصباِف إناث ذكور احملافظات ـ 
 150 80 70عدف  1
 506 187 319تعز  2
 118 53 65أبُت  3
 646 270 375إب  4
 178 69 109اغبديدة  5
 1 030 403 627غبج  6
 2 628 1 062 1 566 العام اإلجمالي 

 حتياجات الخاصةالمراكز ذوي ا  
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 حتياجات اػباصة عدفالمركز ذكم ا  

حتياجات اػباصة بتأىيل كتدريب اؼبعاقُت على ـبتلف اؼبهن اليت ال يسهم مركز ذكم ا-143
القسم اؼبهٍت كالقسم : تيةآلوبتوم اؼبركز على األقساـ ا .تتناسب مع قدراهتم الذىنية كاعبسدية

 .االجتماعي، كالقسم النفسي كقسم التدخل اؼببكر
  يقوم بها المركز مع عدد المستفيدين واوع اإلعاقاتالتيالمهن 

أظباء الورش ـ 

نوع اإلعاقات عدد اؼبستفيدين 

حركي إناث ذكور 
 ـػص

ـ جزئي ػصكبكم 
زبلف 
بسيط 

 6 6 10 3-  25كرشة النجارة   1
-  5 15 5 25- كرشة اػبياطة النسائية  2
 6-  8- -  14كرشة اغبياكة   3
- -  4 4-  8كرشة الكمبيوتر   4
 7- -  8-  15األعماؿ اعبلدية   5
 4 6 5 5-  20لومنيـو ألكرشة ا 6

     40 82 اإلجمالي العام    

 عدد األطفال في قسم التدخل المبكر

مالحظات إناث ذكور نوع اإلعاقة ـ 
  7 13شلل دماغي  1
  5 9متالـز الدكف  2
  3 11ىنية متوسط ذعاقة إ 3
  6 6عيوب نطقية  +حركة بسيطة  4

  21 39اإلصباِف العاـ 

مركز النور للمكفوفين عدن 
 (مركز النور صنعاء)

 (القسم التعليمي)ااث في إلعدد الذكور وا

شهر  ألاـ  
  تاسعثامن  سابع  سادس  خامس  رابع  ثالث  ثاين   أكؿسبهيدم  

إناث كور ذإناث كور ذإناث كور ذإناث كور ذإناث كور ذإناث كور ذإناث كور ذإناث كور ذإناث كور ذإناث كور ذ
/ سبتمرب/أيلوؿ 1

-  2 3-  1 6 5 6 13 10 6 14 16 11 10 13 8 12 7 2 يناير/الثاين كانوف
فرباير  /شباط 2

-  2 3-  1 6 5 5 13 10 6 13 15 11 10 13 8 11 7 1يونيو /حزيراف
اإلجما

لي العام  
3 14 23 16 26 20 22 31 27 12 20 26 11 10 12 2  -69 6 4  -

 (القسم المهني)ااث إلعدد الذكور وا
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شهر ألاـ 
قبارة خياطة 

 إناث كورذإناث كور ذ
-  11 2- يناير /كانوف الثاين+ سبتمرب /أيلوؿ 1
-  9 4- ق يوين/حزيراف+ فرباير /شباط 2

-  20 6- اإلصباِف      

 2007عدد المستفيدين من خدمات مراكز المكفوفين خالل 
القسم اؼبهٍت القسم األديب اسم اؼبركز 

اإلصباِف إناث ذكور   149-  149مركز صنعاء 
- - -  54 21 33مركز عدف 

- - -  25 14 11مركز حضرموت 
- - -  228 35 193اإلجمالي    

 مركز ذكم االحتياجات اػباصة   

 171 طالب كطالبة منهم 236 بلغ عدد اؼبلتحقُت يف القسم الًتبوم من اؼبعاقُت -144
كبلغ .  مدرس29ة، كما بلغ عداد اؼبدرسُت معاقة الذىنإل بقسم ا65عاقة السمعية، كإلبقسم ا

 . ناثإ 17 ذكور ك56، منهم 73اؼبتدربُت يف اجملاؿ اؼبهٍت، 

 خدمات مركز األطراف والعالج الطبيعي  

 كحسب إحصائيات مركز األطراؼ كالعالج الطبيعي التابع لوزارة الصحة العامة -145
 كصل 2006كالسكاف فإف عدد اؼبًتددين الذين يعاعبوف يف أقساـ العالج الطبيعي لعاـ 

نسمة من ـبتلف  184 340 إُف 2007 نسمة كقد زاد العدد يف عاـ 152 158.7 إُف
، كما يتم توزيع أجهزة تعويضية كمعدات خاصة بالعالج الطبيعي للمستفيدين، (ؾبانا)األعمار 
جهاز خالؿ  18 695جهاز، كارتفع ىذا الرقم إُف  14 659 مت صرؼ 2006كيف عاـ 

 . 2007عاـ 

 جهود قطاع الفئات ذات االحتياجات الخاصة لدى الصندوق االجتماعي للتنمية   

 هتدؼي التدخالتي يف ىذا القطاع إُف ربسُت الظركؼ اؼبعيشية كدعم حقوؽ الفئات -146
ذات االحتياجات اػباصة، كاليت تشتمل، حسب تعريف الصندكؽ ؽبا، على اؼبعاقُت، كاألطفاؿ 

اليتامى، اعباكبُت، أطفاؿ الشوارع، أطفاؿ السجينات، كاألطفاؿ يف سوؽ )اؼبعرضُت للخطر 
، كاؼبهمشُت اجتماعيان (السجينات، كالاليت أيفرًج عنهن)، كالنساء اؼبعرضات للخطر (العمل

 . (نزالء اؼبصحات النفسية، نزالء ديكر العجزة، كقاطٍت اؼبناطق العشوائية)

 كقد تركزت اعبهود على ضباية ىذه الفئات، كدؾبها يف اجملتمع، كذلك من خالؿ برامج -147
 كالتأىيل اؼبرتكز على اجملتمع كاؼبشاريع الرامية إُف ضباية كدمج كتعليم ذكم ،الًتبية الشاملة

كما يدعمي .  كالدعم اؼبؤسسي ؽبيئات حكومية كغَت حكومية عاملة معهم،االحتياجات اػباصة
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الصندكؽي تطويرى السياسات كاالسًتاتيجيات الوطنية اؼبتعلقة هبذه الفئات، كذلك بالعمل اؼبشًتؾ 
 . مع شركاء ؿبليُت كدكليُت

 يسهم الصندكؽ يف دعم ذكم االحتياجات اػباصة من خالؿ توفَت اؼبعدات -148
كاػبدمات، مثل األثاث كأجهزة اغباسوب كمعدات التعليم كأقساـ العالج الطبيعي، باإلضافة 

كقد عزز ىذا الدعم كثَتان من . إُف تدريب اؼبدرسُت كاؼبوظفُت، ككذا توفَت حافالت النقل
ككاف من النتائج اليت . قدرات اؼبنظمات غَت اغبكومية يف توفَت خدمات ذات نوعية أفضل

ترتبت عن ذلك حدكث ربسُّن يف الظركؼ النفسية كاعبسمانية لألطفاؿ كالبالغُت الذين يعانوف 
من إعاقات، باإلضافة إُف تفهم عائالهتم ألكضاعهم كرعايتها ؽبم، كاكتساهبم مهارات جديدة 

فضالن عن التحاقهم باؼبدارس، كحصوؽبم على  (.. .مثل القراءة كالكتابة، لغة اإلشارة، اػبياطة)
إمَّا  - كسبتد ىذه اؼبنافع من اؼبنطقة اؼبعنية لتشمل مناطقى أخرل. األعماؿ، كتقبُّل اجملتمع ؽبم

من خالؿ ربوؿ )غَت مباشرة  أك (من خالؿ تقدًن اعبهة ذاهتا للخدمات ىناؾ)بطريقة مباشرة 
 .(منظمات فباثلة يف احملافظات/ىذه اعبهة إُف مرجعية عبهات

 دعم السياسات واالستراتيجيات   

 ركز الصندكؽي خالؿ العاـ، كبالتعاكف مع البنك الدكِف، على دعم اعبهود اغبكومية، -149
كربديدان جهود كزاريتىٍ الشؤكف االجتماعية كالعمل كالتخطيط كالتعاكف الدكِف، كذلك إلعداد 

أحدنبا : سًتاتيجية اغبماية االجتماعية، حيث طيوِّرى مشركعافاسًتاتيجية الوطنية لإلعاقة كالا
سًتاتيجية الوطنية لإلعاقة كتشكيل اللدعم كرشة العمل الوطنية اػباصة بتحديد إطار عمل ا

الفريق الفٍت، كاآلخر لدعم إعداد الدراسات التمهيدية اليت ستسهم نتائجها كتوصياهتا يف 
كركزت ىذه الدراسات على الربامج . صياغة تقرير اؼبرحلة األكُف السًتاتيجية اغبماية االجتماعية

 كالزكاة كاآلليات غَت الرظبية األخرل ،الرظبية لشبكة األماف االجتماعي كالتخفيف من الفقر
 كسياسات التنمية الزراعية كدكرىا يف اغبماية ، كتطورات سوؽ العمل،للحماية االجتماعية

 .االجتماعية كيف توليد فرص عمل يف الريف

 الًتبية الشاملة  

كىي سياسة تربوية تبنتها كزارة الًتبية  -  كاصل الصندكؽ دعمو لربنامج الًتبية الشاملة-150
، لتلبية االحتياجات التعليمية عبميع األطفاؿ كالشباب كالبالغُت، 1997كالتعليم منذ عاـ 

االحتياجات اػباصة  كإهباد السبل الكفيلة لدؾبهم يف التعليم اؼبدرسي، مع الًتكيز على ذكم
 . اجتماعيان  مثل اؼبعاقُت، كاألطفاؿ العاملُت، كأطفاؿ الشوارع، كاؼبهشمُت

كسبثلى الدعمي السابقي للربنامج يف . 2001 ككاف الصندكؽي قد بدأ ىذا الدعمى منذ عاـ -151
ترميم مدارس الًتبية الشاملة، كإضافة تسهيالت لبعض اؼبدارس، كتأسيس كحدات مصادر 

 معلمان من معلمي الربنامج إُف اػبارج للحصوؿ على 11تعليمية يف بعضها اآلخر، كابتعاث 
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ـى الصندكؽي بتطوير . دبلـو مكثف يف الًتبية اػباصة  مشاريع استهدفت 5كيف ىذا السياؽ، قا
 .تدريب معلمي الًتبية الشاملة، ككذلك التوعية دبفاىيم الًتبية الشاملة يف عدد من احملافظات

 يف إطار اعبهود اليت يبذؽبا من أجل دمج األطفاؿ اؼبستهدفُت من ذكم االحتياجات -152
دعم كزارة الًتبية  (2007-2006)اػباصة يف التعليم العاـ، كاصل الصندكؽ خالؿ عامي 

 ،كالتعليم يف سياسة الًتبية الشاملة اليت تتبناىا، كذلك من خالؿ توسعة الربنامج نوعان ككمان 
 كذبهيز ، كتأىيل كترميم اؼبدارس إنشائيان ،كدعم القدرات اؼبؤسسية كالفنية للعاملُت يف الربنامج

 . (4) كتأسيس كحدات مصادر تعليمية،كتأثيث فصوؿ كإدارات

كقد عكست ىذه اؼبشاريع صبلة من .  مت تطوير العديد من اؼبشاريع ذات العالقة-153
 1 160األىداؼ ذات العالقة بطبيعة النشاط كاؼبخرجات اؼبتوقعة منو، مستهدفةن حواِف 

 .  من اإلناث400طفالن، منهم 

فصالن دراسيان جديدان،  21 كتندرجي أىم األنشطة يف إطار البنية التحتية، حيث مت بناء -154
 29 تأىيلكما جرل إعادة .  ضبَّامات جديدة7 غيرىؼ مصادر، ك7كترميم فصل كاحد، كبناء 

تسهيالن  96باإلضافة إُف عمل . ضبَّامان آخر لتمكُت الطالب من ذكم اإلعاقة من استخدامها
 .إنشائيان يف عدة مدارسى لتيسَت حركة األطفاؿ فيها

 كما أٍكُفى الصندكؽي اىتمامان لبناء قدرات اؼبنظمات العاملة مع الفئات ذات -155
كؿبافظات االحتياجات اػباصة، كذلك من خالؿ دعم إدارات الًتبية الشاملة يف أمانة العاصمة 

 باإلضافة ، طفلة يف شباف مدارس157 طفل ك202مأرب كأبُت كغبج دبشاريعى هتدؼي إُف دمج 
كما مت دعم .  ذبمعان ؿبليان 64 معلمان كمعلمة يف مدارس الًتبية الشاملة كتوعية 160إُف تدريب 

 طفلة يف مدارسى 331 طفالن ك470 صبعيات من ـبتلف احملافظات دبشاريعى هتدؼي إُف دمج 7
 ". عادية"عامة 

 ربسُت اػبدمات اؼبقدَّمة للمعاقُت  

 استهدؼ الصندكؽ ىذه الفئة بثالثة كثالثُت مشركعان، ركزت على جانب التأىيل -156
اإلدارة ككسائل االتصاؿ كتدبَت : كقد تضمن جانب التدريب ؾباالت متعددة مثل. كالدمج

األمواؿ كاحملاسبة، دمج اؼبعاقُت، تعليم الكفيف، لغة اإلشارة، تأىيل ما قبل الدمج، تأىيل 
اؼبعاقُت ذىنيان، التدخل اؼببكر، التصحيح كاؼبعاعبة النطقية للمعاقُت ظبعيان، فن اغبركة 

 . مهارات كتقنيات التدريب،للمكفوفُت

 كما مت استكماؿ تنفيذ اؼبرحلة الثانية من الربنامج التدرييب إلعداد مدربُت كطنيُت يف -157
ؾباؿ التصحيح كاؼبعاعبة النطقية للصم كالذم مت تنفيذ اؼبرحلة األكُف العاـ اؼباضي بتدريب نظرم 

__________ 

كلكنها تيعدؿ بصورة تتناسب مع أداء عدة كظائف  اؼبصادر التعليمية ىي غرفة صف يف اؼبدرسة العامة،غرفة  (4)
عاقة دعمان إضافيان من معلم الًتبية إل يتلقى فيها الطالب ذك ا،اؼبدرسةيف اػباصة  زبدـ هبا كأحد البدائل الًتبوية

 .اػباصة
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كتطبيقي لثالثُت من العاملُت يف رياض األطفاؿ كاؼبستويات الثالثة األساسية األكُف يف 
اؼبؤسسات اغبكومية كغَت اغبكومية العاملة مع الصم من أمانة العاصمة، كؿبافظات تعز 

كيف ىذا العاـ، مت تنفيذ عملية اؼبتابعة اؼبيدانية . كحضرموت كعدف كاغبديدة كذمار كإب
، إُف 6للمتدربُت أثناء تأديتهم لعملهم يف مواقعهم، كمن مث فقد مت ابتعاث اؼبربزين، كعددىم 

مؤسسة متخصصة للصم يف األردف لاللتحاؽ بدكرة تدريبية تطبيقية ؼبدة أسبوعُت داخل فصوؿ 
 مدربان من استشاريي الصندكؽ يف كل من أمانة العاصمة 18ىذه اؼبؤسسة، كجرل إعداد 

 كذلك يف ؾباؿ تقنيات كمهارات ،كؿبافظات عدف كحضرموت كتعز كإب كذمار كاغبديدة
التدريب إلكساهبم مهاراتو كمعارؼى يف طرؽ التدريب كسبكينهم من ربضَت كتنفيذ برنامج 

 .تدرييب بفعالية كمهارة

 البدء بتنفيذ أىم التوصيات اليت كردت يف تقرير مراجعة 2005 كما مت خالؿ عاـ -158
برنامج الصندكؽ يف اإلعاقة كىو برنامج التأىيل اجملتمعي للمعاقُت كىو برنامج تأىيلي ريفي 

 كسيتم تنفيذه يف أرياؼ أربع ؿبافظات ىي اغبديدة كذمار ،للمعاؽ يرتكز على اجملتمع
 . كأبُت كغبج
  كيف ىذا اؼبسار، كيف إطار برامج التدخل اؼببكر اليت يتبناىا الصندكؽ ضمن سياساتو، -159

فقد مت تأسيس مركز تدخل مبكر يف عدف سَتكز عملو بالدرجة األساسية على التأىيل اؼبرتكز 
 . على اجملتمع كسيقـو بالعمل عرب رياض األطفاؿ العامة القائمة باحملافظة

 كيف إطار دعم الصندكؽ للمؤسسات العاملة أك الداعمة للمعاقُت فقد سبت اؼبوافقة -160
على مشركع يهدؼ إُف إعداد خطة اسًتاتيجية كإعادة تأطَت عمل صندكؽ رعاية اؼبعاقُت 

كجرل كذلك تنفيذ مشاريع إلهباد منشآت الحتواء أنشطة اؼبعاقُت، أك ترميم مبافو قائمة تعاين 
من كضع إنشائي غَت مناسب، كما مت ذبهيز عدد من اؼبراكز كاعبمعيات بالتجهيزات اإلدارية 

 .اليت سبكنها من ربسُت أدائها

 شخصان من أصحاب القرار يف 60 كما مت تطوير مشركع يهدؼ إُف توعية -161
اؼبؤسسات اغبكومية كاعبهات اؼباكبة احمللية بالتوجهات العاؼبية يف ؾباؿ العمل مع ذكم 

 . (كالرعاية البديلة كالالحقة، كالًتبية الشاملة، كالتأىيل اجملتمعي)االحتياجات اػباصة 

 تعليم األطفاؿ ذكم االحتياجات اػباصة   

 هتتم اغبكومة اليمنية فبثلة بوزارة الًتبية كالتعليم كاعبهات ذات العالقة االىتماـ كالرعاية -162
 أف 1992  لسنة45باألطفاؿ ذكم االحتياجات اػباصة حيث ينص قانوف التعليم العاـ رقم 

الًتبية اػباصة نوع من أنواع التعليم الذم يقدـ لسبب خاص كيستهدؼ اؼبعوقُت، اؼبتخلفُت 
عقليان، اؼبوىوبُت كاؼبتفوقُت، كما تنص القوانُت اليمنية على توظيف اؼبعوقُت بعد تأىيلهم دبا 

يتناسب مع قدراهتم كاستعداداهتم كإمكاناهتم اؼبتاحة ليتمكنوا من اؼبشاركة جنبان إُف جنب مع 
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سًتاتيجية ال، كمن ىذا اؼبنطلق أكلت ا(5)شرائح اجملتمع األخرل لبناء الوطن كتقدمو كرفعتو
الوطنية لتطوير التعليم األساسي ىذه الفئات اىتمامان خاصان إيبانان منها حبقها يف اغبصوؿ على 

سًتاتيجية على اؼبدل اؼبتوسط كالبعيد على الفرص متكافئة يف التعليم، حيث تقـو فلسفة ا
العدالة كاؼبساكاة يف االلتحاؽ كالنوعية ألطفاؿ ىذه الفئة كمراعاة خصوصيتهم يف توفَت اؼبدارس 

كمواد التعلم اليت تتناسب كحاجاهتم كتنوع مواد ككسائل التعلم كالتدريب الالـز للمعلمُت 
كبناءن عليو مت ازباذ تدابَت متنوعة تستهدؼ . كاؼبوجهُت كاإلدارة اؼبدرسية على اؼبستول الوطٍت

 كإنشاء فركع ؽبا 2003ىذه الفئة من األطفاؿ أنبها استحداث إدارة عامة بديواف الوزارة عاـ 
يف احملافظات األخرل تعٌت بدعم ىذه الفئة من األطفاؿ، كسبهد األرضية لدعم التدخالت 
اؼبناسبة مثل كضع الربامج التعليمية اؼبرنة اليت تتناسب مع ظركؼ فئة األطفاؿ اؼبذكورين، 

كدؾبهم يف البيئة اؼبدرسية، كازباذ اإلجراءات العالجية، كالتأىيلية للمعاقُت، كذكم الظركؼ 
اؼبلتحقُت بالتعليم من األطفاؿ ذكم االحتياجات اػباصة الصعبة كاؼبعرضة للخطر، كقد بلغ عدد 

 .طالبان كطالبة يف اؼبرحلتُت األساسية كالثانوية 12 076، 2006-2005يف العاـ 
عدد الملتحقين بالتعليم األساسي والثااوي من ذوي االحتياجات الخاصة بحسب الجنس 

2006-2005في العام الدراسي 
(6) 

 اؼبرحلة التعليمية ذكور إناث موعاؼبج
 التعليم األساسي 4 889 5 795 10 684

 التعليم الثانوم 944 448 1 392

 مجموع   ال 5 833 6 243 12 076

( 2007-2003) كسبثلت أىم التدابَت اؼبنفذة هبذا اػبصوص خالؿ األعواـ -163
 :(7)اآليت يف

 األخذ يف االعتبار احتياجات اؼبعاقُت حركيان عند زبطيط اؼبباين اؼبدرسية . 

  إنشاء قاعدة بيانات للمدارس العاملة مع أطفاؿ ىذه الفئة كالكوادر العاملة فيها
 . ؿبافظة15كاألطفاؿ اؼبستهدفُت، يف 

__________ 

 .34، ص 2006-2005اجمللس األعلى لتخطيط التعليم - مؤشرات التعليم يف اليمن  (5)

 (.1-13)، (1-12)، كزارة الًتبية كالتعليم اعبدكلُت 2006-2005كتاب اؼبسح الًتبوم لعاـ  (6)

، تقرير االقباز السنوم ؼبستول (2007-2005)قرير االقباز السنوم لإلدارة العامة للًتبية الشاملة لألعواـ ت (7)
 ساسيأل، التقرير النصفي ؼبشركع تطوير التعليم ا2007تنفيذ اإلسًتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي 

التقرير السنوم لقطاع . (2007-2005)، تقرير االقباز السنوم لإلدارة العامة للمناىج لألعواـ 2008
 .2005التدريب كالتأىيل لعاـ 
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  اؼبتسربُت، )إجراء دراسات كمسوحات شاملة لألطفاؿ ذكم االحتياجات اػباصة
 . (ٍفإالعاملُت، اؼبعاقُت، األيتاـ، أطفاؿ الشوارع، 

 ربليل البيانات ؼبعرفة أسباب التسرب من التعليم . 

  (حركيان، ذىنيان، ظبعيان، بصريان )دمج األطفاؿ ذكم االحتياجات اػباصة من فئة اؼبعاقُت 
 مدرسة يف 98ككذلك األطفاؿ اؼبهمشُت، احملركمُت من التعليم، العاملُت، األيتاـ، يف 

 . ؿبافظة15

  سنوات، كالصف  (6-4)إعداد كتب القراءة كاألنشطة كاػبط للمرحلة التمهيدية
      األكؿ األساسي لفئة اؼبعاقُت ظبعيان كإقراراىا من قبل اللجنة العليا للمناىج 

2003-2004. 

  التنسيق مع عدد من اعبمعيات كمنظمات اجملتمع اؼبدين العاملة يف ىذا اجملاؿ خبصوص
تكييف اؼبناىج الدراسية دبا يتناسب مع احتياجات كقدرات ىذه الفئات كدبا وبقق 

 .أىداؼ التعليم

 اإلعاقة كضع آليات شراكة كتنسيق مع منظمات اجملتمع اؼبدين العاملة يف ؾباؿ. 

  ؿبافظة 20  معلمان كمعلمة على تدريس طريق برايل لتعليم اؼبكفوفُت يف55تدريب 
 .2007عاـ 

  أخصائيان اجتماعيان كتنمية مهاراهتم يف كيفية التعامل مع األطفاؿ ذكم 72تدريب 
 . ؿبافظة15االحتياجات اػباصة يف 

  ؿبافظة، باإلضافة إُف إعداد 15 مدربان ؿبليان يف ؾباؿ صعوبات التعلم يف68تدريب 
 .دليل يف اجملاؿ اؼبذكور

  ـبتصان إلنتاج كسائل تعليمية من اػبامات احمللية لذكم 35تدريب        
 .االحتياجات اػباصة

  تربويان استهدفت التعريف باؼبدرسة الشاملة، كأىدافها660 تدريبية لعدد كرشةتنفيذ  . 
  معلمان حوؿ تأىيل بعض األطفاؿ قبل الدمج348تدريب . 

  مدربُت حوؿ إعادة تأىيل أطفاؿ الشوارع يف دكرات خارجية4تدريب . 

 إعداد دليل اليـو اؼبفتوح حوؿ فئة األطفاؿ ذكم االحتياجات اػباصة. 

  للتوعية دبشكالت األطفاؿ 2007، 2006يف العامُت  (اليـو اؼبفتوح)عقد ندكتُت 
 400العاملُت كدكر اجملتمع يف معاعبة تلك اؼبشكالت كأساليب حلها شارؾ فيها 

 طفل كطفلة 

  ؿبافظات4توفَت التجهيزات الفنية اػباصة دبصادر التعلم يف . 
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 إدارة فرعية يف احملافظات باألثاث 15ذبهيز اإلدارة العامة يف ديواف الوزارة ك 
 .كالتجهيزات اؼبكتبية

 إنشاء  تشجيع القطاع اػباص لالستثمار يف ىذا اجملاؿ، من خالؿ إصدار تراخيص
 .مراكز رعاية ذكم االحتياجات اػباصة، كتقييم كاعتماد اؼبناىج اػباصة بتلك اؼبراكز

 تصميم نظم تعليمية مرنة تتناسب كظركؼ ىذه الفئة من األطفاؿ. 

 كاُف جانب اعبهود اليت تبذؽبا كزارة الًتبية كالتعليم تبذؿ اؼبؤسسات اليت يتبناىا القطاع -164
اػباص كاعبمعيات األىلية جهودان أخرل لتعليم كتدريب أطفاؿ ىذه الفئة إذ بلغ إصباِف 

 إناث 267 طالبان كطالبة منهم 707اؼبلتحقُت دبراكز التعليم من ذكم االحتياجات اػباصة، 
صنعاء، عدف، ) مراكز يف كل من 5 يف اؼبائة من إصباِف اؼبلتحقُت، موزعُت على 37.8بنسبة 

 . (8)(حضرموت

 الالجئون  

 من التوصيات اػبتامية للجنة بشأف األكضاع اؼبعيشية الصعبة 14 باإلشارة الفقرة -165
لالجئُت كاؼبعلومات اليت تشَت إُف افتقارىم إُف فرص التعليم كالعمل كالرعاية الصحية كاغبماية 

خالقي ذباه ألمن األذل اعبسدم كسوء معاملة الالجئُت، فإف اعبمهورية اليمنية تؤكد التزامها ا
الؼ من الالجئُت كالذين يبلغ عددىم آلالالجئُت، كىذا يبدك جليان من خالؿ استقباؽبا مئات ا

يا كالعراؽ تررمإثيوبيا كإقل من أالجئ اغلبهم من الصوماؿ كنسبة  (800 000)حاليان حواِف 
كفلسطُت كآخركف، كتقدًن اػبدمات كاالحتياجات الالزمة ؽبم كفقان ؼبواردىا كإمكاناهتا اؼبتاحة 

ف الالجئُت بتنسيق اعبهود ؤككىي مستمرة بتقدًن ذلك حاليان حيث تقـو اللجنة الوطنية لش
 .الصادقة

 ككذا تقدًن اؼبساعدة اإلنسانية لالجئُت عرب ـبتلف الوزارات كاؼبؤسسات اغبكومية مثل -166
 كزارة الشؤكف - كزارة الًتبية كالتعليم - كزارة الصحة العامة كالسكاف -كزارة الداخلية 

االجتماعية كالعمل، كما تطورت عالقة التعاكف بُت اغبكومة كمفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف 
 .الالجئُت يف ؾباؿ تقدًن اػبدمات لالجئُت كأطفاؽبم

 كتسهم اؼبفوضية باعبمهورية اليمنية يف تقدًن اغبماية كالرعاية لألطفاؿ بطريقة مباشرة -167
عرب موظفيها يف اليمن أك عرب تعاكهنا مع مكاتب األمم اؼبتحدة كاؼبنظمات الدكلية األخرل أك 

 :مع منظمات اجملتمع اؼبدين احمللية باعتبارىم الشركاء اؼبنفذين مع اؼبفوضية كاليت من أنبها

  منظمة رعاية األطفاؿ اليت تشرؼ على تعليم األطفاؿ الالجئُت بالتعاكف مع كزارة
 .اإلعاقة الًتبية كالتعليم كما تقدـ اػبدمات لألطفاؿ الالجئُت من ذكم

  اليت تقـو بتقدًن خدمات اجتماعية لالجئُت كأطفاؽبم (أدرا)منظمة. 
__________ 

 .35  ص،اجمللس األعلى لتخطيط التعليم-  2005/2006مؤشرات التعليم يف اعبمهورية اليمنية  (8)
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  كأطفاؽبم اليت تقـو بتقدًن اػبدمات الصحية لالجئُت (مارم ستوبس)منظمة. 

  صبعية التكافل االجتماعي كصبعية اإلصالح االجتماعي كصبعية التضامن كجهات
أىلية تساىم يف تقدًن اػبدمات األساسية يف مراكز االستقباؿ كاؼبخيمات دبا فيها 

اػبدمات الصحية كبعض برامج التدريب كالتأىيل كالقركض الصغَتة للنساء الالجئات 
 .دبا يسهم يف ضباية أطفاؽبن

 كأقبزت اؼبفوضية، بالتعاكف مع اغبكومة كبعض الشركاء اؼبنفذين يف صنعاء كعدف، -168
العديد من الربامج اليت هتدؼ أساسان إُف دعم األطفاؿ األكثر احتياجان للمساعدة باالعتماد 

سيما األطفاؿ غَت اؼبصطحبُت  على اؼبعايَت اؼبعموؿ هبا عند التعامل مع األطفاؿ الالجئُت ال
من قبل أكلياء أمورىم كدبا يتالءـ مع دليل إجراءات مساعدة األطفاؿ الالجئُت الذم أصدرتو 

 كالذم وبتوم اؼبعايَت اؼبناسبة لتقدًن اؼبساعدة كاغبماية لألطفاؿ 2006اؼبفوضية يف عاـ 
 الالجئُت ككفالة سبتعهم باغبقوؽ كاغبريات اؼبدنية كاغبقوؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية

 .كضماف احًتاـ اؼببادئ العامة غبقوؽ ىؤالء األطفاؿ اليت كفلتها االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل
 كنفذت كزارة حقوؽ اإلنساف عدة دكرات تدريبية توعوية حوؿ اتفاقية اللجوء -169

كالربتوكوؿ اؼبلحق هبا بالتعاكف مع اؼبفوضية لعدد من اعبهات اغبكومية العاملة مع الالجئُت كمن 
 .ضمنها االحتياجات اػباصة بالنساء كاألطفاؿ كالالجئُت

 التدابير المتخذة  

الحماية والمساعدات اإلاسااية التي يتم تقديمها الالجئين لضمان تمتعهم بحقوقهم   
 القااواية بموجب االتفاقية

 الغذاء كاؼبواد الغذائية  

 تقدـ اؼبواد الغذائية إُف صبيع الالجئُت بالتعاكف مع منظمة الغذاء العاؼبي كما توفر ؽبم -170
مستلزمات اغبياة اليومية من أدكات نظافة كأدكات اؼبطبخ كمستلزمات اإليواء يف اؼبخيمات 
كالفرش كالبطانيات ككبوه كتصرؼ ىذه اؼبواد دبوجب بطاقات الغذاء الشهرم باسم النساء 

 .كربات أسر لضماف كصوؿ الغذاء لألطفاؿ

 التعليم كالتأىيل اؼبهٍت  

 يتمتع األطفاؿ الالجئوف يف اليمن حبق التعليم أسوة األطفاؿ اليمنيوف، حيث قامت -171
كزارة الًتبية كالتعليم بتعيُت منسقُت للتعليم يف اؼبخيمات كبالتعاكف مع بقية الشركاء اؼبنفذين 
تقـو الوزارة بدعم العملية التعليمية كتوفَت اؼبعلمُت كالتدريب كالتأىيل كتوفَت اؼبباين اؼبدرسية 

بتوفَت عدف كما قامت كزارة الًتبية /اؼبالئمة يف اؼبخيمات كيف أماكن ذبمعات الالجئُت يف ـ
الكتاب اؼبدرسي للطالب الالجئُت باإلضافة إُف توفَت كجبات غذائية للطالب الالجئُت 
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اؼبلتحقُت بالتعليم يف اؼبدارس األساسية كما يتم تنظيم دكرات قصَتة يف معاىد التدريب اؼبهٍت 
 .التعليم  سنة فبن تسربوا من15لألطفاؿ الالجئُت فبن ىم يف الفئة العمرية أكرب من 

 كما أف ىناؾ توجهان كتنسيقان بُت اغبكومة كمفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت -172
كيوضح اعبدكؿ أدناه .إلقامة حضانات ألطفاؿ الالجئات بالتعاكف مع بعض اعبهات األىلية

عدد األطفاؿ الالجئُت الذين ارتادكا اؼبرافق التعليمية كاؼبهنية سواء يف اؼبخيمات أـ يف اؼبناطق 
 . 2007كالقرل اجملاكرة للمخيم يف ؿبافظيت غبج كعدف خالؿ العاـ الدراسي 

 
 

اؼبرفق التعليمي  

عدد األطفاؿ الالجئُت 
اؼبستفيدين 

إناث ذكور   مالحظاتاإلصباِف  
 716 762 954. مدرسة السالـ االبتدائية كمدرسة الالجئُت يف ـبيم خرز

1 
 

مدرسة خالد بن الوليد الثانوية يف قرية ىويرب اجملاكرة ؼبخيم 
خرز  

87 58 125  

  150  ركضة األطفاؿ يف ـبيم خرز  
 518 839 1 679عدف /ـ اؼبدرسة االبتدائية يف منطقة البساتُت يف

2 
تضم اؼبدرسة أيضان أبناء 

ف من الصوماؿ ماليمنيُت العائد
( دراأ) يتبع منظمة 45  ركضة األطفاؿ يف اؼبركز االجتماعي  

التدريب اؼبهٍت من خالؿ دكرات قصَتة يف معاىد التدريب 
اؼبهٍت اغبكومية لألطفاؿ الالجئُت يف اؼبخيم كمن خارج 

اؼبخيم  

 أدرا منظمة قتشرؼ علي 65 27 38

 الصحة كاػبدمات الصحية  

 يتمتع الالجئوف باػبدمات الصحية على حد سواء مع اليمنيُت سواء اؼبقيموف يف -173
اؼبخيمات أك يف اؼبدف حيث توجد أعداد كبَتة من الالجئُت يعيشوف يف مناطق حضرية يف 

عدف أك يف العاصمة صنعاء كما أف النساء الالجئات يرتدف /اؼبدف مثل البساتُت يف ـ
 .اؼبستشفيات اغبكومية من أجل الوالدة كيتم التعامل معهن كاؼبواطنات اليمنيات

، (صفر) يـو يف ـبيم خرز 28-1 إف معدؿ الوفيات لألطفاؿ الالجئُت من عمر -174
يف اؼبائة كبالتعاكف مع كزارة الصحة  (1.0)بينما معدؿ الوفيات ربت سن طبس سنوات يبلغ 
عدف ككذلك عرب منظمة /غبج كالبساتُت ـ/كاؼبفوضية كصبعية اإلصالح اػبَتية يف ـبيم خرز ـ

كأسرىم مارم ستوبس يف العاصمة صنعاء يتم تقدًن اػبدمات الصحية لألطفاؿ الالجئُت 
كخدمات الصحة  (قبل كبعد الوالدة)كخدمات الصحة األكلية كخدمات األمومة كالطفولة 



CERD/C/YEM/17-18 

63 GE.10-43428 

التغذية ؼبرضى  اإلقبابية كالتحصُت ضد أمراض الطفولة اػبمسة كالتوعية كاإلرشاد الصحي كبرامج
 .اػبطَتة السل كاغبوامل كالتحويل إُف اؼبستشفيات اغبكومية كاؼبتابعة للحاالت

 بلغ عدد الالجئُت دبا فيهم األطفاؿ كأبناء العائدين من الصوماؿ اؼبستفيدين من -175
اػبدمات الصحية اليت قدمتها صبعية اإلصالح االجتماعي بالتنسيق مع كزارة الصحة كمفوضية 

عدف خالؿ فًتة التقرير /غبج كمنطقة البساتُت ـ/األمم اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت يف ـبيم خرز ـ
 : الجئ موزعُت حسب أنواع اػبدمات اآلتية 43 053

 
 

مالحظات عدد األطفاؿ أنواع اػبدمات الصحية 
 غبج /صبعية اإلصالح يف ـ 

 10 415عدف  /اؼبرضى اؼبًتددكف على اؼبركز الصحي يف البساتُت ـ
كف  فيهم األطفاؿ اؼبهمشفمب

العائدين   أبناءمن
النساء اؼبًتددات على مراكز األمومة كالطفولة يف البساتُت 

 8 714عدف  /ـ
نساء العائدات من اؿ فيهن فمب

الصوماؿ 
األطفاؿ اؼبًتددكف على مركز األمومة كالطفولة البساتُت 

 6 551عدف  /ـ
دبا فيهم أبناء العائدين من 

الصوماؿ 
  6 214غبج  /اؼبرضى اؼبًتددكف على اؼبركز الطيب دبخيم خرز ـ

النساء اؼبستفيدات من مركز األمومة كالطفولة دبخيم خرز 
 4 062غبج / ـ

 

  428اإلحاالت الطبية للمستشفيات اغبكومية يف عدف كغبج 
 مف من اؼبراكز الصحية ؼبنظمة ماركعدد األطفاؿ اؼبستفيد

- ستوبس صنعاء 
 

  43 053 اإلجمالي 

 سعت اغبكومة بالتعاكف مع منظمة اليونيسيف كبعض اعبهات اؼبهتمة بقضايا -176
بذلت  كما (يدزإلا)إُف التوسع يف برامج التوعية حوؿ مرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة - الالجئُت 

بعض اعبهات األىلية دكران بارزان يف ىذا اجملاؿ حيث قامت صبعية اإلصالح االجتماعي بالتعاكف 
مع مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت كمنظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج تثقيف األقراف 

غبج كقد /عدف كـبيم خرز ـ/يف مناطق البساتُت ـ (يدزإلا)حوؿ مرض نقص اؼبناعة اؼبكتسبة 
 . الجئان 348استفاد من ىذا الربنامج 
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عدف كـبيم خرز لالجئُت كتنفيذ مشركع لتمكُت / مت تأسيس عبنيت الشباب يف ـ-177
الشباب بإشراؼ اؼبنظمة السويدية حيث مت تدريبهم على اؼبهارات اغبياتية كالقيادة كتقـو ىذه 

 .اللجاف باؼبشاركة دبختلف األنشطة الرياضية كالثقافية كتوعية اؼبراىقُت من الالجئُت

 طفالن 77 يف ـبيم خرز حواِف 2007عاـ  (اؼبعاقُت) بلغ عدد األطفاؿ الالجئُت -178
كتشرؼ منظمة رعاية األطفاؿ على تقدًن اػبدمات لألطفاؿ .  إناث32 ذكور ك45فيهم 

 : اؼبعاقُت يف اؼبخيم حيث تقدـ ؽبم اػبدمات اآلتية

 باستقباؿ  التأىيل اجملتمعي لألطفاؿ اؼبعاقُت من خالؿ ثالث عامالت ؾبتمعيات يقمن
أطفاؽبم اؼبعاقُت داخل  األطفاؿ اؼبعاقُت كمن مث تدريب أسرىم على كيفية التعامل مع

 .أطفاؽبن األسرة كتدريبهن على العالج الطبيعي ؼبساعدة

  يتم تقدًن اػبدمات الصحية لألطفاؿ اؼبعاقُت من خالؿ العيادات الصحية يف
اؼبخيمات كتوفَت احتياجاهتم من األجهزة التعويضية كيقـو مركز ذكم االحتياجات 

عدف بتوفَت األجهزة التعويضية /اػباصة التابع لوزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل يف ـ
 .لألطفاؿ اؼبعاقُت ؾبانان 

 العاـ يتم التنسيق مع اؼبدارس يف اؼبخيم من أجل دمج األطفاؿ اؼبعاقُت يف التعليم. 

 اللعب كاألنشطة الًتفيهية  

 توفر لألطفاؿ الالجئُت يف اؼبخيمات األنشطة الًتفيهية من خالؿ رياض األطفاؿ -179
يساعد  كاؼبراكز االجتماعية اليت تنظم اؼبباريات الرياضية كاأللعاب اؼبختلفة كبرامج التلفزيوف دبا

الطفل الالجئ يف اغبصوؿ على اؼبعلومات كتقـو مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت بتوفَت 
األلعاب الًتفيهية كالرياضية لألطفاؿ يف اؼبخيمات، كما يشارؾ األطفاؿ الالجئوف يف 

االحتفاالت كاؼبهرجانات يف ـبتلف اؼبناسبات كاالحتفاؿ باليـو العاؼبي لالجئُت كاليـو العاؼبي 
 .كغَتىا للطفل األفريقي،

 التوثيق كالتسجيل كشهادات اؼبيالد لألطفاؿ الالجئُت  

 باعتبار أف أكثر األطفاؿ الالجئُت يف اليمن ىم من اعبنسية الصومالية فيتم تسجيلهم -180
مع أسرىم أك ذكيهم أك بشكل منفرد بالنسبة لألطفاؿ غَت اؼبرافقُت كذلك يف مراكز االستقباؿ 

يف اؼبخيمات من قبل مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت، حيث تصرؼ ؽبم استمارات 
 .تسجيل أكلية حىت يتم تسجيل الالجئ بشكل فردم كاغبصوؿ على بطاقة اللجوء الشخصية

أما بالنسبة لألطفاؿ الالجئُت من غَت اعبنسية الصومالية فيتم تسجيلهم كتوجيههم إُف مكاتب 
 .اؼبفوضية لطلب اللجوء

 كبالنسبة ؼبنح األطفاؿ الالجئُت شهادات اؼبيالد فإف كل اؼبواليد يف اؼبخيمات وبصلوف -181
على شهادة اؼبيالد عرب العيادة الصحية يف اؼبخيمات كبشكل منتظم، أما األطفاؿ الالجئُت 
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الذين يولدكف يف اؼبناطق اغبضرية فإنو يتم التعامل معهم أسوةن باألطفاؿ اليمنيُت حيث وبصلوف 
على شهادات اؼبيالد عرب فركع مصلحة األحوؿ اؼبدنية يف مناطق مولدىم يف اؼبدف كبالنسبة 

لألطفاؿ الالجئُت الذين يقيموف يف اؼبناطق اغبضرية يتم التعاكف معهم من قبل عقاؿ اغبارات 
وبصلوا على  اليت يسكنوف فيها الستخراج شهادات اؼبيالد هبم خاصة األطفاؿ الذين َف

 .شهادات ميالد يف كقت مبكر من كالدهتم

 حماية الالجئ من العنف واإلساءة واالستغالل الجنسي  

 األطفاؿ اؼبخالفوف للقانوف  

 يتم معاملة األطفاؿ الالجئُت اؼبخالفُت للقانوف كفقان للمبادئ كاإلجراءات اؼبنصوص -182
عليها يف االتفاقية الدكلية غبقوؽ الطفل، كمبادئ األمم اؼبتحدة اؼبتصلة بتنظيم قضاء األحداث 

كالقوانُت كالتشريعات احمللية حيث تتبع يف قضاياىم إجراءات التقاضي اليت تتبع مع األطفاؿ 
اليمنيُت اؼبخالفُت للقانوف كتنظر قضاياىم من قبل ؿباكم األحداث كتطبق عليهم التدابَت غَت 

االحتجازية أك يودعوف دكر رعاية األحداث عندما تقتضي مصلحتهم ذلك كما ييوفر ؽبم العوف 
القانوين اجملاين أثناء إجراءات التقاضي دبا يساعد على ضبايتهم من أم عنف أك أساءه أك 

 طفل 40حداث ألعدد اغباالت اليت كصلت إُف دكر ا) .انتهاؾ حقوقهم عند ـبالفتهم القانوف
 (.2007-2006خالؿ عامي 

 االستغالؿ اعبنسي  

 توِف مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت كالشركاء اؼبنفذكف ؽبا من اغبكومة -183
كاعبمعيات األىلية مسائل العنف كاالستغالؿ اعبنسي عناية بالغة كيتم ازباذ عدد من 

 : اإلجراءات غبماية األطفاؿ الالجئُت من العنف كاالستغالؿ اعبنسي منها

  كضعت اؼبفوضية دليل إجراءات معيارية علمية فيما يتعلق دبواضيع العنف اعبنسي
 .كيعترب اؼبرجعية للمفوضية كشركائها عند التعامل مع حوادث العنف اعبنسي

  توفر للطفل الالجئ الذم قد يتعرض غبوادث استغالؿ جنسي اؼبساعدة الطبية
كالنفسية كالقانونية كاالجتماعية كيقـو بتوفَتىا قسم اغبماية كالشؤكف االجتماعية يف 

اؼبفوضية بالتعاكف مع الشركاء اؼبنفذين من ىيئات حكومية كأىلية كما يوجد ؿباـو لدل 
 .اؼبفوضية ؼبتابعة مثل ىذه القضايا مع اعبهات اؼبختصة

 على دليل  تقـو اؼبفوضية بتقدًن التدريب اؼبستمر للشركاء اؼبنفذين هبذا الصدد معتمدة
 .كاإلنكليزيةاإلرشادات اؼبعيارية الصادر من مكتب اؼبفوضية يف جنيف باللغتُت العربية 

  كما يتم نشر الوعي مباشرة عرب اؼبفوضية كشركائها اؼبنفذين يف أكساط الالجئُت
كالعاملُت معهم من أجل التشجيع على التبليغ عن حوادث االستغالؿ اعبنسي 

 .لألطفاؿ الالجئُت إُف اعبهات اؼبختصة
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 كف غَت اؼبرافقُت من قبل أكلياء أمورىم أك اؼبنفصلُت عن أسرىمئاألطفاؿ الالج  

 يأيت األطفاؿ الالجئوف غَت اؼبرافقُت أك اؼبنفصلُت عن أسرىم إُف اليمن لاللتحاؽ -184
بذكيهم يف اليمن أك من أجل التعليم أك الذىاب إُف دكؿ اػبليج من أجل العمل 

 .أسرىم ؼبساعدة

 بلغ عدد األطفاؿ الالجئُت غَت اؼبرافقُت أك اؼبنفصلُت عن أسرىم 2007 يف عاـ -185
ٍن يف منطقة البساتُت 19 طفالن يف صنعاء ك18 طفالن منهم 53الذين مت تسجيلهم   طفالن

 7-   ذكور9)غبج منهم / طفالن يف ـبيم خرز ـ16ك (إناث 10 -  ذكور9)عدف منهم /ـ
 .(إناث

 كقد مت ازباذ بعض التدابَت كاإلجراءات اؼبمكنة لتأمُت كضباية مثل ىذه الفئة من -186
األطفاؿ حيث قامت مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت بالتعاكف مع بعض الشركاء 

اؼبنفذين بازباذ اؼبعاعبات اؼبستندة على دليل اإلجراءات اؼبعيارية العملية اؼبعموؿ هبا كمن ىذه 
 : اإلجراءات ما يلي

مت تعيُت شخص مسؤكؿ يتوُف تقدًن الرعاية كالعوف ؽبؤالء األطفاؿ كىو نبزة  (أ ) 
 الوصل ؼبتابعة حاالت األطفاؿ غَت اؼبرافقُت مع اؼبفوضية إلهباد اغبلوؿ اؼبناسبة غباالهتم؛

مت إنشاء قاعدة بيانات لدل اؼبفوضية كإنشاء كحدة ملفات لألطفاؿ  (ب ) 
 اؼبسجلُت ضمن ىذا الربنامج؛

يتم عقد جلسات خاصة هبؤالء األطفاؿ كإجراء اؼبشاكرات الالزمة معهم كمع  (ج ) 
األسر اليت تتوُف رعايتهم كالزيارات اؼبنزلية اؼبستمرة اليت هتدؼ إُف تقييم أكضاعهم كالعمل على 

 مساعدهتم أكالن فأكؿ؛

كأحد الشركاء اؼبنفذين بوضع نظاـ فعاؿ لتحديد  (أدرا)قامت منظمة  (د ) 
األطفاؿ غَت اؼبرافقُت الذين يتم استقباؽبم ككضعهم لدل األسر البديلة يف إطار ؾبتمع الالجئُت 

 يف مختصاصالكتقـو بتقدًن اػبدمات األساسية ؽبم كاؼبساعدة اؼبادية لألسر البديلة كيقـو ا
. صنعاء كعدف بتسجيل ىؤالء األطفاؿ يف اؼبدارس كتقدًن خدمات اإلرشاد النفسي كاؼبتابعة

يتم تدريب اؼبتسربُت  كما تتم اؼبتابعة اؼبباشرة ؼبثل ىؤالء األطفاؿ من قبل مكاتب اؼبفوضية كما
تدريبية يف ؾباؿ اللغة كالتدريب من التعليم منهم فبن ذباكز السن الدنيا لالستخداـ يف دكرات 
 .اؼبهٍت دبا يؤىلهم على االعتماد على أنفسهم علي اؼبدل البعيد

 التدابير المتخذة لضمان احترام مبادئ االتفاقية العامة بالنسبة لألطفال الالجئين  

 تراعي اؼببادئ العامة غبقوؽ الطفل عند تقدًن اػبدمات كالربامج لألطفاؿ الالجئُت يف -187
اليمن سواء قدمت ىذه الربامج من مفوضية األمم اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت أك الشركاء اؼبنفذين 

فحق الطفل الالجئ يف اغبياة كالبقاء كالنماء مكفوؿ من . من اغبكومة كاعبمعيات األىلية
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خالؿ اػبدمات الصحية كالتعليمية كالثقافية كالتحصينات ضد األمراض ؾبانان كالتمتع بكافة 
 .اػبدمات اليت تقدـ للطفل اليمٍت

 كما تراعي اؼبصلحة الفضلى للطفل الالجئ يف اليمن فقد أصدرت مفوضية األمم -188
اؼبتحدة لشؤكف الالجئُت النسخة النهائية إلجراءات اؼبعايَت العملية اؼبتعلقة باؼبصلحة الفضلى 

للطفل كىذه اؼبعايَت تعترب من الوسائل اؼبهمة اليت يتم اعتمادىا من اؼبفوضية كشركائها اؼبنفذين 
لتحديد مصلحة الطفل الالجئ الفضلى كازباذ اإلجراءات على ىذا األساس فال يتم التخلي 

عن الطفل الالجئ غَت اؼبرافق كال يتم إعادتو إُف بلده األصلي إال إذا كانت مصلحتو الفضلى 
كما يتم مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند اختيار األسرة البديلة بالنسبة للطفل . تقتضي ذلك

 .الطفل ثنية لألسرة البديلة دبا يتوافق مع ديانةإلغَت اؼبرافق حبيث تراعي اعبوانب ا

 بالنسبة ؼببدأ عدـ التمييز فإف الطفل الالجئ يف اليمن يعامل على حد سواء مع الطفل -189
اليمٍت كالتدابَت اؼبتخذة لذلك عديدة منها منح الطفل الالجئ شهادة اؼبيالد ؾبانان مثل الطفل 
اليمٍت كاالستفادة من اػبدمات الصحية يف اؼبستشفيات اغبكومية للحاالت اػبطرة كما يتم 

 .معاملة األطفاؿ الالجئُت اؼبخالفُت للقانوف أسوة باألطفاؿ اليمنيُت

 كما أف الربامج اؼبقدمة لألطفاؿ الالجئُت من قبل اؼبفوضية أك الشركاء اؼبنفذين تراعي -190
مبدأ مشاركة الطفل الالجئ عند التخطيط للمشاريع كالربامج كيف ـبتلف اؼبسائل اليت تتعلق 

حبياهتم اؼبعيشية من صحة كتعليم كضباية كتقـو اؼبفوضية بإشراؾ األطفاؿ الالجئُت من اعبنسُت 
 .عند التقييم السنوم ؽبذه الربامج كاؼبشاريع

 التحديات والصعوبات  

  ال تزاؿ اؼبمارسات التقليدية الضارة كختاف اإلناث كالزكاج اؼببكر كحرماف اإلناث من
التعليم منتشرة يف أكساط الالجئُت كربتاج إُف مزيد من اعبهود لتجاكزىا خاصة جهود 

 .التوعية

  تسرب األطفاؿ الالجئُت من التعليم لعدة أسباب من أنبها العادات كالتقاليد كرعاية
األطفاؿ األكرب سنان لألطفاؿ األصغر سنان بسبب غياب األب كذىاب األـ للعمل أك 

 .التسرب من أجل العمل كمساعدة األسرة

  اغباجة اؼبستمرة لربامج التوعية لتوسيع برامج اغبماية كتسجيل اؼبواليد كاػبدمات
من       كاألنشطة الًتفيهية اؼبقدمة لألطفاؿ الالجئُت ال تزاؿ ؿبدكدة كربتاج إُف كثَت 

 .الدعم

 يعرضهم  بعض األطفاؿ غَت اؼبرافقُت وباكلوف ترؾ اليمن إُف دكؿ اػبليج اجملاكرة فبا
 .للكثَت من اؼبخاطر
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  ال تزاؿ اؼبيزانيات اؼبعتمدة لالجئُت تعاين من نقص شديد كبسبب األكضاع االقتصادية
الصعبة اليت سبر هبا اليمن فبا هبعل برامج ربسُت الدخل ألسر األطفاؿ الالجئُت 

كما أف ضعف ىذه اؼبيزانيات يعيق تنفيذ الربامج الرامية . ؿبدكدة جدان من قبل الدكلة
 .إُف توفَت الرعاية اؼبثلى لالجئُت

 3المادة   

 نؤكد ما كرد يف سياؽ تقريرنا السابق، التزاـ حكومة اعبمهورية اليمنية باؼببادئ الواردة -191
 .يف ىذه اؼبادة

 4المادة   

كباإلشارة إُف ما كرد يف الفقرة : يف ؾباؿ مراجعة التشريعات اؼبؤدية إُف التمييز العنصرم-192
انونية دبا يتناسب مع ىذه اؼبادة، فقد  ؽ من اؼبالحظات اػبتامية للجنة بشأف إدراج مواد12

سبق التوضيح يف إطار اعبزء الثالث من ىذا التقرير التدابَت التشريعية اليت ازبذهتا اغبكومة 
كعليو كبيل اللجنة إُف . 1972فرباير /اليمنية لتنفيذ التوصية العامة األكُف اؼبؤرخة يف شباط

 .التدابَت التشريعية اؼبشار إليها تفصيالن يف اعبزء الثالث من ىذا التقرير

 5المادة   

 من اؼبالحظات اػبتامية للجنة 16، ك15، ك12 باإلشارة إُف ما كرد يف الفقرات -193
كبيل نظر اللجنة إُف التدابَت التشريعية كالسياسات اؼبشار إليها تفصيالن يف اعبزء الثالث من ىذا 

 .  من االتفاقية2 من اؼبادة 2التقرير، ككذا التفصيل الوارد يف إطار توضيح الفقرة 

 الحق في معاملة متساوية أمام المحاكم : (أ)5المادة   

 ضمااات المحاكمة العادلة  

عات م إضافة إُف ما ذكرناه يف التقرير السابق فإف اؼبعلومات اآلتية من القوانُت كالتشر-194
ة قد سبكن اللجنة اؼبوقرة من التفهم األكرب ؼبدل التزاـ اعبمهورية اليمنية دببدأ اؼبساكاة أماـ ماليمن

ككالة  حق الدفاع أصالة أك"أف  49القضاء كدبا يتالءـ مع ىذه الفقرة أكرد الدستور يف اؼبادة 
مكفوؿ يف صبيع مراحل التحقيق كالدعول كأماـ صبيع احملاكم كفقان ألحكاـ القانوف، كتكفل 

القضاء سلطة " أف 149كنصت اؼبادة ". الدكلة العوف القضائي لغَت القادرين كفقان للقانوف
مستقلة قضائيان كماليان كإداريان كالنيابة العامة ىيئة من ىيئاتو، كتتوُف احملاكم الفصل يف صبيع 

هبوز ألية  اؼبنازعات كاعبرائم، كالقضاة مستقلوف ال سلطاف عليهم يف قضائهم لغَت القانوف، كال
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جهة كبأية صورة التدخل يف القضايا أك يف شأف من شؤكف العدالة كيعترب مثل ىذا التدخل 
 ". جريبة يعاقب عليها القانوف، كال تسقط الدعول فيها بالتقادـ

ال زبل أحكاـ ىذا القانوف حبق " من قانوف حقوؽ الطفل على 9نصت اؼبادة   كما-195
الطفل يف التمتع بكافة اغبقوؽ كاغبريات العامة كأكجو اغبماية كالرعاية اليت تكفلها القوانُت 

 ".النافذة لإلنساف عامة كللطفل خاصة دكف سبييز بسبب اعبنس أك اللوف أك اؼبعتقد

 ضمانات اؼبتهم   

 باإلضافة إُف ما سبق ذكره يف التقرير السابق فقد نص قانوف اإلجراءات اعبزائية يف -196
يسمح للمحامي باالطالع على التحقيق يف اليـو السابق على االستجواب  ): 180اؼبادة 

كيف صبيع األحواؿ ال هبوز الفصل بُت اؼبتهم كؿباميو . (اؼبواجهة ما َف يقرر احملقق غَت ذلك أك
يف غَت حالة اعبرائم اؼبشهودة كحالة السرعة ): 181كنصت اؼبادة . اغباضر معو أثناء التحقيق

بسبب اػبوؼ من ضياع األدلة ال هبوز للمحقق يف اعبرائم اعبسيمة أف يستجوب اؼبتهم 
يواجهو بغَته من اؼبتهمُت أك الشهود إال بعد دعوة ؿباميو للحضور إف كجد كعليو أف ىبطره  أك

 . (أف من حقو أال هبيب إال حبضور ؿباميو

عند حضور اؼبتهم ألكؿ مرة يف التحقيق هبب على احملقق أف ): 182 كنصت اؼبادة -197
يتثبت من شخصيتو مث وبيطو علمان حبقيقة التهمة كالوقائع اؼبسندة إليو كتعريفو بأنو حر يف 

يقصد باالستجواب ): 177كنصت اؼبادة  (اإلدالء بأية إيضاحات كيثبت أقوالو يف احملضر
عالكة على توجيو التهمة إُف اؼبتهم مواجهتو بالدالئل كاألدلة القائمة على نسبة التهمة إليو 

كهبب على احملقق أف يكفل للمتهم حقوؽ الدفاع كاملة كعلى . (كمناقشتو فيها تفصيالن 
كللمتهم يف كل كقت أف يبدم ما لديو . األخص حقو يف تفنيد كمناقشة األدلة القائمة ضده

 . من دفاع أك يطلب ازباذ إجراء من إجراءات التحقيق كتثبت صبيع أقوالو كطلباتو يف احملضر

ال هبوز ربليف اؼبتهم اليمُت الشرعية كال إجباره على ): 178 كما نصت اؼبادة -198
كما ال هبوز التحايل . (اإلجابة كال يعترب امتناعو عنها قرينة على ثبوت التهمة ضده

. استخداـ العنف أك الضغط بأم كسيلة من كسائل اإلغراء كاإلكراه غبملو على االعًتاؼ أك
على اؼبتهم أف يعلن اسم ؿباميو بتقرير يف دائرة الكتاب أك إُف مأمور ): 179كجاء يف اؼبادة 

كال هبوز للمحامي الكالـ إال إذا أذف لو . (اؼبنشأة، العقابية كهبوز حملاميو أف يتوُف ذلك عنو
يسمح ): 180كما جاء يف اؼبادة . احملقق كإذا َف يأذف لو كجب إثبات ذلك يف احملضر

للمحامي باالطالع على التحقيق يف اليـو السابق على االستجواب أك اؼبواجهة ما َف يقرر 
كيف صبيع األحواؿ ال هبوز الفصل بُت اؼبتهم كؿباميو اغباضر معو . (احملقق غَت ذلك

 . التحقيق أثناء

 بشأف تنظيم مهنة 1999 لسنة 31 كمن اؼبهم ىنا اإلشارة إُف ما أكرده قانوف رقم -199
هبب على : 51احملاماة من ضمانات غبق الدفاع عن اؼبتهم كمن ذلك ما نصت عليو اؼبادة 
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احملاكم كالنيابة العامة كالشرطة كغَتىا من اعبهات اليت يبارس احملامي مهنتو أمامها أف تقدـ لو 
أف  كافة التسهيالت اليت يقتضيها القياـ بواجبو كال هبوز رفض طلباتو بدكف مسوغ قانوين كما

عليها سبكينو أك من يبثلو من اإلطالع على األكراؽ أك تصويرىا كحضور التحقيق مع موكلو كفقان 
وبق للمحامي أف يسلك الطريق اليت يراىا مناسبة : 52كما نصت اؼبادة . ألحكاـ ىذا القانوف

شفهية فبا يستلـز  الن عما يورده يف مرافعاتو، خطية كانت أكؤكيف الدفاع عن موكلو كال يكوف مس
ال هبوز توقيف  (أ):  أنو53كأقرت اؼبادة . حق الدفاع كدبا ال ىبالف نصان شرعيان أك قانونيان نافذان 

احملامي احتياطيان أثناء فبارستو لواجبات مهنتو ؼبا يصدر عنو من عمل أك أقواؿ ـبلة بنظاـ 
اعبلسات، كوبرر يف ىذه اغبالة رئيس احملكمة اؼبختصة ؿبضر يرفع إُف النيابة العامة كينسخ منو 

تقـو النيابة العامة بالتحقيق  (ب)صورة إُف ؾبلس النقابة أك رئيس الفرع الذم يتبعو احملامي؛ 
ال هبوز  (ج)الفرع غبضور التحقيق؛  بعد تبليغ النقابة أك رئيس الفرع إليفاد من يبثل النقابة أك

أف يشًتؾ القاضي أك قضاة احملكمة اليت كقع فيها اغبادث يف نظر الدعول اليت تقاـ على 
 .احملامي بسبب ذلك

يعاقب من يتجٌت على ؿبامي أثناء قيامو بأعماؿ مهنتو أك بسببها : 54 كجاء يف اؼبادة -200
ال هبوز :  نصت على أنو55كما أف اؼبادة .بالعقوبة اؼبقررة كفقان لقانوف اعبرائم كالعقوبات

تفتيش مقار نقابة احملامُت أك فركعها إال دبوجب القانوف كبأمر قضائي كحبضور أحد أعضاء 
ال هبوز التحقيق : 56كجاء يف اؼبادة . النيابة العامة كنقيب احملامُت أك رئيس الفرع أكمن يبثلهما

مع ؿباـ أك تفتيش مكتبو إال حبضور أحد أعضاء النيابة العامة كعلى النيابة العامة أخطار 
أحكاـ ىذه  كيستثٌت من. النقيب أك رئيس الفرع قبل الشركع يف التفتيش كالتحقيق بوقت كاؼ

 .التحقيق اؼبادة كاؼبادة السابقة حاالت التلبس، أك إذا كاف التحقيق بواسطة قاضي

 الحق في األمن : (ب)5المادة   

 باإلضافة إُف ما سبق توضيحو يف التقرير السابق، فقد تضمنت القوانُت الوطنية العديد -201
من الضمانات كاإلجراءات الواجب على القائمُت بتنفيذ القانوف مراعاهتا كااللتزاـ هبا لضماف 

أف على النيابة " من قانوف السلطة القضائية 53) من اؼبادة 8ىذا اغبق، حيث جاء يف الفقرة 
العامة اإلشراؼ كالتفتيش على مراكز التوقيف كالسجوف كاؼبؤسسات اإلصالحية لألحداث 

 ".للتأكد من مشركعية اغببس كالتوقيف

اغبرية " أف 1994 لسنة 13 من قانوف اإلجراءات اعبزائية رقم 11 كما نصت اؼبادة -202
الشخصية مكفولة كال هبوز اهتاـ مواطن بارتكاب جريبة كال تقيد حريتو إال بأمر من السلطات 

على كل من علم بالقبض على أحد " 13كنصت اؼبادة ". اؼبختصة كفق ما جاء يف ىذا القانوف
الناس كحبسو دكف مسوغ قانوين أك يف غَت األمكنة اليت أعدت لذلك أف يبلغ أحد أعضاء 
النيابة العامة، كهبب على عضو النيابة العامة أف ينتقل فوران، كأف يطلق سراح من حبس بغَت 
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أما إذا ثبت أف حبسو كاف دبسوغ قانوين نقلو يف اغباؿ إُف إحدل اؼبنشآت العقابية، كيف  .حق
 ".صبيع األحواؿ وبرر ؿبضر باإلجراءات

مر بالقبض كتابة موقعان عليو فبن أصدره ألهبب أف يكوف ا"  على أنو72 نصت اؼبادة -203
كهبوز أف يكوف األمر شفهيان على أف ينفذ يف حضور اآلمر بو كالقبض يف اغباالت األخرل 

 على اؼبسئوؿ عن مركز الشرطة إثبات صبيع 106كأكجبت اؼبادة ". لية القابضؤكيكوف على مس
حاالت القبض كالضبط اليت ترد إُف اؼبركز يف سجل خاص مقركنة باسم كصفة من قاـ بالقبض 
أك الضبط ككيفيتو كتارىبو كساعتو كسببو ككقت انتهائو كاستخراج صورة يومية من السجل جبميع 

 . بأكؿ حاالت القبض أك الضبط كالبيانات اؼبتعلقة هبا كعرضها على النيابة العامة أكالن 

هبوز اقتحاـ اؼبساكن للبحث عن اؼبطلوب القبض عليو   كعند تنفيذ أمر القبض فإنو ال-204
 :  باآليت173إال يف إحدل اغباالت اليت حددهتا اؼبادة 

 إذا كاف ذلك بإذف من النيابة أك احملكمة؛  (أ) 

 إذا كاف اؼبطلوب القبض عليو مرتكبان إلحدل اعبرائم اؼبشهودة؛  (ب) 

إذا كاف الشخص اؼبطلوب القبض عليو متهمان يف جريبة جسيمة َف يسبق  (ج) 
 القبض عليو كخيف ىربو أك كاف متهمان فاران من كجو العدالة؛ 

إذا رفض اؼبطلوب القبض عليو تسليم نفسو للسلطة اؼبكلفة بتنفيذ أمر  (د) 
 القبض أك قاـك تلك السلطة؛ 

 . إذا نص القانوف أك آمر القبض بالقبض على الشخص أينما كجد (ى) 

 للمحكمة كللمحقق اآلمر بالقبض على أم شخص أك تكليفو 174 كجعلت اؼبادة -205
 قد نصت على 175كما أف اؼبادة . باغبضور إذا قامت دالئل قوية على اهتامو بارتكاب جريبة

إذا َف وبضر اؼبتهم بعد تكليفو باغبضور دكف عذر مقبوؿ أك إذا خيف ىربو أك إذا َف يكن "أنو 
لو ؿبل إقامة معركؼ أك إذا كانت اعبريبة مشهودة جاز للمحقق أف يصدر أمران بالقبض على 

 ". اؼبتهم كإحضاره كلو كانت الواقعة فبا ال هبوز فيها حبسو احتياطيان 

هبب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة " على أنو 192 كنصت اؼبادة -206
. اؼبنشآت العقابية اؼبوجودة يف دائرة اختصاصو كالتأكد من عدـ كجود ؿببوس بصفة غَت قانونية
كلو أف يطلع على دفاترىا كأكامر القبض كاغببس كأف يأخذ صوران منها كأف يتصل بأم ؿببوس 

كعلى مديرم ىذه اؼبنشآت أف يقدموا لو كل . كيسمع منو أم شكول يريد أف يبديها لو
 ".مساعدة غبصولو على اؼبعلومات اليت يطلبها

ال هبوز سجن أم شخص " أنو 8 كباؼبثل نص قانوف تنظيم مصلحة السجوف يف اؼبادة -207
أك قبولو يف السجن بدكف الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعان عليها من القاضي اؼبختص 

أك بدكف أمر حبس مكتوب على النموذج اؼبخصص كموقعان عليو من النيابة العامة اؼبختصة 
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 على أنو 10 كنصت اؼبادة". قانونان كـبتومان خبامت رظبي وبمل شعار الدكلة اػباص بتلك السلطة
شخاص احملكـو عليهم بعقوبة السجن دبوجب أحكاـ قضائية نافذة ألال يقبل يف السجن إال ا"

مر باغببس أك أباستثناء اؼبتهمُت يف اعبرائم ذات اػبطورة االجتماعية البالغة الصادرة حبقهم 
". ثناء فًتة احملاكمةأثناء مرحلة التحقيق أك من احملكمة اؼبختصة أاالحتياطي من النيابة العامة 

 من الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيم مصلحة السجوف من مهاـ مدير السجن 4كجعلت اؼبادة 
إطالؽ صادر من  القياـ بالواجب التأكد من أف أم حكم أك أمر أك قرار سجن أك حبس أك

 .سلطة قانونية ـبتصة كأنو مطابق للقانوف من الناحية الشكلية

 كذبدر اإلشارة إُف أف التقرير السابق قد بُت ما كفلو قانوف اعبرائم كالعقوبات من صورو -208
عتداء المتعددة غبماية حقوؽ اؼبواطنُت، حيث كضع القانوف نصوصان صروبة ككاضحة ربـر ا

على الناس كتعاقب موظفي السلطة العامة الذين يستغلوف سلطاهتم لالعتداء على حقوؽ 
 من 247 كما أف اؼبادة (246، ك169، ك168، ك167، ك166)كحريات الناس يف اؼبواد 

بالغرامة كل من  يعاقب باغببس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أك"القانوف قد نصت على أنو 
قدمو ؽبذا الغرض بدكف  أعد مكانان للحبس أك اغبجز فيو بدكف كجو حق أك أعاره أك أجره أك

 ".نساف أك حبسو أك حجزهإأف يشًتؾ يف القبض على 

يعاقب بالسجن " من قانوف تنظيم مصلحة السجوف على أنو 41 كما نصت اؼبادة -209
الؼ لاير أك بالعقوبتُت معان كل من آك بغرامة ال تقل عن عشرة أمدة ال تقل عن طبس سنوات 

 ".النيابة العامة قبل يف السجن شخصان دكف أمر كتايب من احملكمة اؼبختصة أك

جراءات الواجب ازباذىا حبق إلجراءات اعبزائية يف عددو من مواده على اإل نص قانوف ا-210
يكوف مأمورك " 85اؼبخالفات اليت قد تقع من مأمورم الضبط القضائي حيث نصت يف اؼبادة 

الضبط القضائي تابعُت للنائب العاـ كخاضعُت إلشرافو يف نطاؽ صالحيات الضبط القضائي 
كللنائب العاـ أف يطلب من اعبهة اؼبختصة النظر يف أمر كل من تقع منو ـبالفة لواجباتو أك 
تقصَت يف عملو كلو أف يطلب رفع الدعول التأديبية عليو كىذا كلو ال يبنع من رفع الدعول 

 ". اعبزائية

إذا رأل النائب العاـ أف ما كقع من مأمور الضبط القضائي خطأ " أنو 86 نصت اؼبادة -211
جسيم أك أف اعبزاء اؼبوقع غَت كاؼو ككذلك إذا َف تستجب اعبهة اإلدارية ؼبا طلب منها من 

إسقاط نظر يف مأمورم الضبط القضائي جاز عرض األمر على ؿبكمة االستئناؼ للنظر يف 
صفة الضبطية القضائية عنو كىذا كلو ال يبنع من رفع الدعول اعبزائية كهبوز كذلك ؽبذه احملكمة 

أف تتصدل من تلقاء نفسها أك بناءن على طلب الرئيس دبناسبة قضية معركضة عليها كتنظر يف أمر 
 ". السابقة إسقاط صفة الضبطية القضائية يف األحواؿ اؼبنصوص عليها يف الفقرة

هبب على ؿبكمة االستئناؼ يف األحواؿ اليت يعرض فيها " أنو 87 كما نصت اؼبادة -212
عليها أمر فبا ذكر يف اؼبادة السابقة أف تقـو بتحقيق أكُف تسمع فيو أقواؿ فبثل النيابة العامة 

كهبب إحاطة مأمور الضبط القضائي مسبقان بكل . كمأمور الضبط القضائي ؿبل اؼبؤاخذة
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نسب إليو من إخالؿ بواجباتو فبا ىو ؿبل اؼبؤاخذة كؼبأمور الضبط القضائي االستعانة دبحاـو  ما
 ."كيف صبيع األحواؿ هبب أف ذبرل كل ىذه اإلجراءات يف غرفة اؼبداكلة

بغَت إخالؿ " أنو 88 كبشأف نزع صفة الضبطية القضائية عنو فقد نصت اؼبادة -213
باعبزاءات التأديبية اليت كقعت على مأمور الضبط القضائي أك اؼبمكن أف يوقعها الرؤساء 
اإلداريوف هبوز حملكمة استئناؼ احملافظة أف توجو إليو تنبيهان أك تسقط عنو صفة الضبطية 

. "القضائية ؼبدة معينة أك إسقاطها دائمان يف دائرة ؿبكمة االستئناؼ أك يف كل إقليم اعبمهورية
يًتتب حتمان على اإلسقاط الشامل لصفة الضبطية القضائية عن "  أنو89كما نصت اؼبادة 

مأمور الضبط القضائي عزلو عن منصبو كما يًتتب حتمان على اإلسقاط احملدكد بدائرة معينة 
 على أف تبلغ قرارات ؿبكمة االستئناؼ الصادرة ضد مأمور 90كنصت اؼبادة ". نقلو منها

 . الضبط القضائي إُف السلطات اليت تتبعها كإُف النائب العاـ

 برامج التدريب  

 نفذت اعبهات اغبكومية ذات العالقة، كمنظمات اجملتمع اؼبدين عدة برامج تدريبية -214
سبيل  على 2008للعاملُت يف ؾباؿ تطبيق القانوف من مأمورم الضبط القضائي، حيث مت عاـ 

ضابط  30 504 دكرة ـبتلفة داخلية كخارجية ؼبنتسيب الشرطة مشلت 615اؼبثاؿ تنظيم أكثر من 
 .فتتاح مركز البحوث كالدراسات األمنيةاباإلضافة إُف .  من النساء530كأفراد منهم 

 الخدمات المقدمة للجمهور  

 من أجل خلق الثقة كالتعاكف بُت رجاؿ الشرطة كاؼبواطن كربديث اػبدمات األمنية -215
اؼبلبية الحتياجات اعبمهور مت إجراء مسحُت ميدانيُت يف ىذا اجملاؿ حيث استهدؼ اؼبسح 

اؼبسح عينة، كمشل  6 000األكؿ رأم اؼبواطنُت يف رجاؿ الشرطة كاػبدمات اؼبقدمة ؽبم مشلت 
 عينة من ـبتلف كحدات الشرطة يف اإلدارة كاؼبيداف حوؿ عملهم كرضاىم 640اآلخر آراء أكثر 

الوظيفي كمستول خدماهتم اؼبقدمة للجمهور، حيث نوقشت نتائج اؼبسوحات اؼبيدانية يف اؼبؤسبر 
 .2009  لقادة كزارة الداخلية كستنفذ يف خطة عمل19ال  السنوم 

 تفتيش أماكن التوقيف كاغبجز  

 بلغ عدد الدكرات التفتيشية اليت قامت هبا النيابات االستئنافية كاالبتدائية ألماكن -216
 .زيارة ميدانية تفتيشية 4 214، 2006التوقيف كاغبجز كالسجوف خالؿ عاـ 

 تطبيق مبدأ احملاسبة   

 دبتابعة قضايا ادعاءات بانتهاكات ـبتلفة غبقوؽ 2006 قاـ مكتب النائب العاـ عاـ -217
ذت احالة أحيلت إُف اعبهات القضائية كاغباالت األخرل 22اإلنساف يف األمن كاغبياة منها  زبي

 بشأهنا قرارات قانونية من اجملالس التأديبية يف اعبهات الضبطية اؼبعنية
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 دبتابعة أعماؿ ذات عالقة بانتهاكات حق 2007 كما قاـ اؼبكتب خالؿ عاـ -218
 . 29اإلنساف يف األمن كاغبياة من قبل بعض اؼبعنيُت بإنفاذ القوانُت منها عدد 

 شخصان 14حالتهم إُف احملاكم كؾبالس التأديب بسبب ذلك إصباِف من مت إ كبلغ -219
 . حيل إُف النيابة سبعة ضباط كأفرادأفراد كأ 7عوقب بالفصل منهم 

 التوعية   

، كقد 2006أغسطس / آب16 مت إنشاء اؼبوقع االلكًتكين للنيابة العامة بتاريخ -220
تضمن اؼبوقع ؾبموعات التشريعات اليمنية اليت تشمل دستور اعبمهورية اليمنية ككافة القوانُت 

احتول اؼبوقع  كاللوائح التنفيذية اليت قامت النيابة العامة بتجميعها كإصدارىا يف كتيبات كما
على ؿبرؾ حبث عن النصوص القانونية كالذم عن طريقو يبكن للزائر معرفة كافة اؼبواد اليت 

ربتوم على كلمة معينة مع توضيح رقم اؼبادة كاسم القانوف كالكتاب اؼبتضمن لو، كما أف اؼبوقع 
تضمن ؾبموعة االتفاقيات الثنائية كاإلقليمية كالدكلية باإلضافة إُف الكتب كالتعاميم الدكرية 
الصادرة عن مكتب النائب العاـ إضافة إُف أنو يشتمل على التقارير السنوية بأعماؿ النيابة 

العامة اعتباران من العدد األكؿ كما يبكن للزائر إرساؿ الشكاكل كالبالغات عرب اؼبوقع كيتم الرد 
عليها عن طريق الربيد االلكًتكين، كوبتوم اؼبوقع أيضان عن نبذه تعريفية عن الدكائر كاإلدارات 

 .التابعة ؼبكتب النائب العاـ كربديد اختصاصاهتا

 الحقوق السياسية :(ج)5المادة   

رتأينا عدـ إيرادىا رباشيان للتكرار ا تضمن التقرير السابق شرحان كافيان ؽبذه اؼببادئ كقد -221
كاليمن من خالؿ سبسكها بالنهج الديبقراطي كإجراء . كرد يف التقرير السابق مع التأكيد على ما

االنتخابات النيابية كالرئاسية كاحمللية يف مواعيدىا اليت كاف آخرىا االنتخابات الرئاسية كاحمللية 
، كشهدت اؼبنظمات األىلية احمللية كاإلقليمية كالدكلية 2006سبتمرب / أيلوؿ20اليت جرت يف 

 .بنجاحها

 حيث كضعت اللجنة العليا لالنتخابات نظامان صارمان لضبط أداء كسائل اإلعالـ -222
يتعلق باالنتخابات طبقان للنصوص القانونية اليت تكفل التغطية اإلعالمية اؼبتساكية  فيما

للحمالت االنتخابية، كقد خاطبت اللجنة العليا كسائل اإلعالـ اؼبختلفة كحثتها على االلتزاـ 
كالتقيد الصاـر بضوابط الدعاية االنتخابية اؼبنصوص عليها يف قانوف االنتخابات كاألدلة 

الناظمة، كطلبت اللجنة من تلك اعبهات ضبط كل من ىبالف تلك الضوابط كإحالتو إُف 
القضاء ليناؿ جزاءه العادؿ، كىو ما سبثلتو كزارة اإلعالـ سبثالن ال يرقى إُف الشك، فكانت 

حريصة على أف يبث صبيع اؼبرشحُت براؾبهم االنتخابية عرب اإلذاعة كالتلفزيوف بشكل متساكو، 
فضالن عن زبصيص مساحات بث . كىذا أمر الحظو صبيع اؼبراقبُت كاؼبتابعُت كأشادكا بو

 . متساكية بُت اؼبرشحُت لبث دعاياهتم دكف منتجة أك تشويش
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 بشأف دليل الدعاية 2006 كتضمن قرار رئيس اللجنة العليا لالنتخابات لسنة -223
الديبقراطية االنتخابية للمجالس احمللية اإلشارة إُف عدد من الضوابط كاألحكاـ اؼبنظمة للعملية 

حزاب كالتنظيمات ألهبب على صبيع اؼبرشحُت كالناخبُت كا:  من أنو6من أنبها ما أكردتو اؼبادة 
 :السياسية أثناء فبارسة الدعاية االنتخابية التقيد كااللتزاـ بالضوابط اآلتية

 االلتزاـ دببادئ كأىداؼ الثورة اليمنية. 

 نظمة كالقرارات كالتعليمات أل كالقوانُت النافذة كاةااللتزاـ بالدستور كالقانوف كالالئح
 .الصادرة عن اللجنة العليا

 ما يبس الوحدة الوطنية - حواؿ ألبأم حاؿ من ا -تتضمن الدعاية االنتخابية  أف ال
 .الشقاؽ أك اػبالؼ يف صفوؼ الناخبُت أك يؤدم إُف بذر

 أك التلويح  التكفَت عدـ فبارسة أم شكل من أشكاؿ الضغط أك التخويف أك التخوين أك
 .أم ناخب عامة ذباه ك الوعود دبكاسب مادية أك معنوية خاصة أكأباؼبغريات 

 ؼبرشح يف التعبَت عن نفسواحًتاـ حق ا. 

شخاص ألهبوز ؼبرشحي االنتخابات احمللية تلقي التربعات من ا): 7 ككرد يف اؼبادة -224
حواؿ تلقي أم دعم أك سبويل من أية ألهبوز بأم حاؿ من ا االعتباريُت اليمنيُت كال الطبيعيُت أك

ستخداـ اؼبؤسسات كاؼبرافق العامة للدعاية اك أوبظر توظيف ) :8كاؼبادة . (جنبيةأدكلة أك جهة 
تصاالت اجهزة أاالنتخابية أك استغالؿ إمكانياهتا أك كسائلها اؼبادية من مبافو أك كسائل نقل أك 

م من مؤسسات ألهبوز  غَت مباشرة، كال ية إمكانيات أخرل بطريقة مباشرة أكأت أك الك اآلأ
بطاقات دعائية أك أم أعماؿ دعائية أخرل لصاٌف أك ضد  الدكلة القياـ بتوزيع منشورات أك

 .ك حزب معُتأمرشح 

هبوز   من ىذا الدليل، ال10مع مراعاة أحكاـ اؼبادة ): من الدليل على9 نصت اؼبادة -225
ستخداـ اؼبساجد كاعبوامع كاؼبدارس كالكليات كاؼبعاىد كاعبامعات كاؼبعسكرات كاألندية ا

. غَت مباشرة كاؼبرافق العامة يف الدعاية االنتخابية بطريقة مباشرة أك كاؼبالعب الرياضية كالدكائر
ك من ميزانية الوزارات أوبظر اإلنفاؽ على الدعاية االنتخابية من اؼباؿ العاـ ) 11كنصت اؼبادة 

مراكز الوظيفة   حظران باتان استغالؿ السلطة أك12 كتضمنت اؼبادة .(كاؼبؤسسات كاؽبيئات العامة
كما . العامة يف القياـ بأم نشاط دعائي هبدؼ التأثَت يف الناخبُت لصاٌف أم من اؼبرشحُت

نصارىم أك أحزاهبم القياـ بأية دعاية أك أوبظر على صبيع اؼبرشحُت ):  على13نصت اؼبادة 
ك التدليس عليهم كما وبظر استخداـ أسلوب التجريح أك أانتخابية تنطوم على خداع الناخبُت 

 . (التشهَت باآلخرين يف الدعاية االنتخابية

 التابعة ؼبؤسسات اإلعالمياغبظر على اؼبطابع كمراكز اإلنتاج ):43 كتضمنت اؼبادة -226
الدكلة اليت تبيع خدماهتا للجمهور سبييز أم مرشح عن بقية اؼبرشحُت كهبب عليها أف تساكم 

هبوز  ال):  على44كما نصت اؼبادة . (بُت صبيع اؼبرشحُت يف الفرص اؼبتاحة لشراء خدماهتا
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سم أك ااستخداـ أم منتج من اؼبنتجات اؼبختلفة ألغراض الدعاية االنتخابية آك كضع صورة أك 
رسم أك بيانات أك إشارة ؼبرشح أك حزب أك تنظيم سياسي على ىذه اؼبنتجات كبصفة عامة 

ىو مسموح بو كفقان  وبظر استخداـ أية كسائل للدعاية االنتخابية لصاٌف أم مرشح خبالؼ ما
 .(للقانوف كالالئحة كأحكاـ ىذا الدليل
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 : 2006ااتخابات المجالس المحلية 

اإلصباِف إناث ذكور  العدداؼبوضوع 
عدد اؼبديريات 

احمللية 
- - - مديرية  (333)

 عدد الدكائر احمللية
االنتخابية  

- - -  دائرة (5 620)

 9 247 370 3 900 565 5 346 805عدد اؼبقيدين يف السجل االنتخايب  
إصباِف عدد اؼبرشحُت النتخابات اجملالس 

 2006احمللية للمديريات 
 19 027 مرشحة 125 18 902

 2006االاتخابات الرئاسية 

 6 025 818  بأصواهتماإصباِف من أدلو
 5 377 238 الصحيحةاألصوات 
 648 580 الباطلةاألصوات 

 الحقوق المداية :(د)5المادة   

 الحق في حرية الحركة واإلقامة داخل حدود الدولة : ‘1‘(د)5الفقرة   

 . سبق توضيح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه الفقرة يف تقريرنا السابق-227

 الحق في مغادرة البلد والعودة إليها : ‘2‘(د)5الفقرة   

 . سبق توضيح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه الفقرة يف تقريرنا السابق-228

 الحق في الجنسية : ‘3‘(د)5الفقرة   

 . سبق توضيح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه الفقرة يف تقريرنا السابق-229

 حق الزواج واختيار الزوج : ‘4‘(د)5الفقرة   

 . مت شرح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه اؼبادة يف التقرير السابق-230

 حق التملك : ‘5‘(د)5الفقرة   

 . مت شرح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه اؼبادة يف التقرير السابق-231

 حق اإلرث : ‘6‘(د)5الفقرة   

 . مت شرح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه اؼبادة يف التقرير السابق-232
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 الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين : ‘7‘(د)5الفقرة   

 . مت شرح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه اؼبادة يف التقرير السابق-233

 الحق في حرية الرأي والتعبير: ‘8‘(د)5الفقرة   

 . مت شرح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه اؼبادة يف التقرير السابق-234

 الحق في حرية االجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية : ‘9‘(د)5الفقرة   

 . مت شرح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه اؼبادة يف التقرير السابق-235

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية : (ى)5الفقرة   

 الحق في العمل، واألجر المتساوي، والحماية من البطالة: ‘1‘(ى)5الفقرة   

 يعدُّ اغبقُّ يف العمل أحد األىداؼ األساسية للمبادئ كاألحكاـ الواردة يف دستور -236
 5 من قانوف العمل رقم 5كما تقرُّ اؼبادة .  من الدستور29اعبمهورية اليمنية كتتناكلو اؼبادة 

 أنو ال يوجد يف اليمن أم سبييز أك فوارؽ أك استثناءات أك قيود على أساس العرؽ 1995لسنة 
اعبنسية، األصل االجتماعي، يكوف من شأهنا أف  أك اعبنس، الدين، الرأم السياسي، أك اللوف،

  اؼبهنة ؼ تنفي أك تعوؽ االعًتاؼ أك التمتع أك النهوض بتكافؤ الفرص أك اؼبعاملة يف العمل أك
العمل حقُّ طبيعيُّ لكٌل مواطن وبصل عليو بشركط كضمانات كحقوؽ متكافئة دكف سبييز "

 من قانوف اػبدمة اؼبدنية 12بسبب اعبنس أك العرؽ أك اللوف أك العقيدة أك اللغة كتكفل اؼبادةي 
 ". شغل الوظيفة العامة لكل اؼبواطنُت دكف أم سبييز1991 لسنة 19كاإلصالح اإلدارم رقم 

 كما تؤٌمن التشريعاتي الوطنيةي كباألخص قانونا اػبدمة اؼبدنية كالعمل مبدأ احًتاـ -237
حقوؽ العمل األساسية كترسيخ مفاىيم عالقات العمل بُت العماؿ كأصحاب العمل، 

كينظم قانوفي اػبدمة اؼبدنية أكضاع . تتضمن أحكامان تقضي تنظيم عمل النساء كاألحداث كما
العاملُت يف اعبهاز اإلدارم للدكلة كالقطاعُت العاـ كاؼبختلط، كينظم قانوفي العمل حقوؽ 

 . ككاجبات العاملُت يف القطاع اػباوص

 / مت كضع قانوف عمل جديد مت استكماؿ مراجعتو يف كرشة العمل يف حزيراف-238
 يف صنعاء بتمويل من منظمة العمل الدكلية شارؾ فيها أصحاب العمل كالعماؿ 2007 يونيو

ككزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل، كمنظمة العمل العربية كمنظمة العمل الدكلية، كنرل أف 
القانوف اعبديد يقدـ معاعبات جديدة، كحوؿ التدابَت اؼبتخذة بغية تأمُت عمل لكل فرد مستعد 
للعمل ىذا طموح مشركع يرتبط بتطور عمليات االستثمار كتوسيع قاعدة العمل من أجل إهباد 

 كلدل كزارة الشؤكف االجتماعية مشركع برنامج ؼبكافحة البطالة من خالؿ ،فرص عمل جديدة
توفَت فرص عمل، كتعمل الوزارة جاىدة من أجل إهباد اسًتاتيجية كطنية للتشغيل، كىذه ىي 
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اغبلقة الرئيسية يف اؼبوضوع، كقد دعت الوزارة كمنظمة العمل الدكلية إُف كرشة عمل ؼبناقشة 
 .ىذه القضية على أمل أف يتم اػبركج باسًتاتيجية كطنية كبرنامج كطٍت لتغطية ذلك

 حجم واتجاىات العمالة  

 2004 سنو فأكثر عاـ 15 بلغت القوة البشرية يف اليمن اؼبكونة من فئة السكاف -239
كىذا . 2005 مليوف شخص طبقان إلحصائيات اعبهاز اؼبركزم لإلحصاء عاـ 10.8حواِف 

 مليوف شخص 4.2الرقم يبثل حواِف نصف السكاف، حيث تبُت أف قوة العمل الفعلية بلغت 
 ( سنو فأكثر15) يف اؼبائة من إصباِف القول البشرية 39.2، كىي ال تتعدل 2004لعاـ 

كما ىو موضح باعبدكؿ  ( يف اؼبائة6.4)، العاطلوف ( يف اؼبائة32.9)موزعو إُف اؼبشتغلُت 
، كتشَت التقديرات اإلحصائية إُف أف (انظر اؼبرفقات ) "أىم مؤشرات القول العاملة"اؼبعنوف 

كدبا ) 2005 مليوف شخص يف عاـ 4.4حجم قوة العمل يف االقتصاد الوطٍت قد ارتفعت من 
 كدبعدؿ 2006 مليوف شخص عاـ 4.6إُف  ( من إصباِف السكاف يف سن العمل39.6نسبتو 

 مليوف شخص بنهاية 4.7 يف اؼبائة، كحبسب التقديرات سوؼ تتجاكز قوة العمل 4مبو بلغ 
 (.2007-2004) يف اؼبائة خالؿ الفًتة 3.8 كدبتوسط مبو سنوم حواِف 2007عاـ 

     2008 مليوف شخص عاـ 4.9 كما أشارت التوقعات إُف ارتفاع قوة العمل إُف -240
 يف 59.5 مليوف مشتغل موزعُت إُف 3.55، 2004فيما بلغ عدد اؼبشتغلُت يف االقتصاد عاـ 

كبشكل عاـ يبثل  ( سنو فأكثر15) يف اؼبائة إناث من إصباِف القول البشرية 5.8اؼبائة ذكور ك
 يف اؼبائة من إصباِف القول البشرية،كقد تزايد عدد اؼبشتغلُت يف 32.9إصباِف اؼبشتغلُت ما نسبتو 

 كذباكز هناية 2006  مليوف مشتغل عاـ3.8 إُف 2005 مليوف مشتغل عاـ 3.7االقتصاد من 
      يف اؼبائة خالؿ الفًتة، 3.6 ماليُت كدبتوسط مبو سنوم قدره 4 حواِف أكثر 2007عاـ 

 مليوف مشتغل، كبذلك يكوف النمو اؼبتحقق يف 4 إُف 2008كما مت زيادة عدد اؼبشتغلُت عاـ 
قل من النمو اؼبتحقق يف جانب العرض أ 2007-2004جانب فرص العمل خالؿ السنوات 

 يف اؼبائة عاـ 16.3الكلي للعمل، األمر الذم أسهم يف تزايد نسبة البطالة بصوره طفيفة من 
 753 000  من قوة العمل، حيث ارتفعت إُف2006 يف اؼبائة عاـ 16.4 إُف 2005

 2007 يف اؼبائة عاـ 16.5،حبيث تصل 2005 متعطل عاـ 721 000ب  متعطل مقارنة 
 يف اؼبائة 6.4 يف اؼبائة مع العلم أف العاطلُت عن العمل يبثلوف نسبة 4.4دبتوسط مبو سنوم بلغ 

 يف اؼبائة 3.8اؼبائة ذكور ك  يف8.9موزعُت إُف  ( سنو فأكثر15)من إصباِف القول البشرية 
 .إناث

 يف اؼبائة، 83.7 كبشكل عاـ قبد أف نسبة اؼبشتغلُت إُف إصباِف قوة العمل سبثل -241
 . يف اؼبائة16.3أف نسبة اؼبتعطلُت إُف إصباِف قوة العمل بلغت  كما
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 السياسات والتدابير التي اتخذتها الدولة لزيادة فرص العمل  

 كلتأكيد حق اؼبواطن يف العمل ازبذت الدكلة صبلة من السياسات كاإلجراءات كالتدابَت -242
-2006)لزيادة فرص العمل أبرزىا خطة التنمية االقتصادم كاالجتماعية للتخفيف من الفقر 

اليت تضمنت غايات كأىداؼ كمؤشرات تشكل يف ؾبملها تعزيزان لإلصالحات  (2010
االقتصادية كربقيقان للنمو االقتصادم اغبقيقي كاؼبستداـ كخلق فرص عمل جديدة للتخفيف من 
الفقر، ككذا بناء شراكة فاعلة مع القطاع اػباص كاجملتمع اؼبدين كدكؿ اعبوار كاؼبؤسسات الدكلية 

 : اؼباكبة ككذا مع احمليط اإلقليمي كالدكِف، حيث هتدؼ اػبطة إُف ربقيق اآليت

 ؛2010 يف اؼبائة عاـ 2.75خفض مبو السكاف يف سن العمل إُف  (أ) 

 يف اؼبائة 4.1زيادة قدرة االقتصاد الوطٍت على خلق فرض العمل غبواِف  (ب) 
 سنويان خالؿ السنوات اػبمس القادمة؛

 .2010 يف اؼبائة بنهاية 12استهداؼ خفض معدؿ البطالة إُف  (ج) 

 كمن أجل توفَت فرص العمل اؼبناسبة كالعادلة لكل مواطن مشلت اػبطة العديد من -243
 : السياسات كاإلجراءات تتمثل يف اآليت

  كانتهاجتطوير قدرات الوزارات اؼبعنية يف ربليل العرض كالطلب على القول العاملة 
السياسات كاإلجراءات اؼبواءمة ضمن اسًتاتيجية التشغيل تضمن زيادة فرص العمل 

 . العاملة  الفقر كموائمة العرض بالطلب على القولكمواجهة

 سًتاتيجية الاستكماؿ متطلبات توفَت البيئة االستثمارية اؼبالئمة للربامج كاؼبشاريع ا
 . الكربل كاؼبتوسطة، احمللية كاألجنبية كاؼبشًتكة

  تشجيع االستثمارات كثيفة العمل ككذلك اإلقراض كالتمويل للمنشآت اؼبتوسطة
كالصغَتة كمشاريع الشباب كاػبرهبُت بصفة عامة، كاػبرهبُت يف التعليم الفٍت كالتدريب 

 .اؼبهٍت بصفة خاصة

 زيادة إسهاـ اؼبرأة يف النشاط االقتصادم اؼبنتج. 

  ،تطوير التشريعات كالقوانُت اؼبتعلقة بالعمل كبيئتو كشركط السالمة الصحية كاؼبهنية
 . كربسُت آليات إنفاذ عقود العمل كحل اؼبنازعات، كتوسيع نظم التأمينات االجتماعية

 العقود  الوعي العاـ كتعزيزه حوؿ سلوكيات كأخالقيات العمل كاحًتاـنشر . 

  ربديث مناىج التعليم كالتدريب، كمواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم كالتدريب
 .كاػبارجية لضماف مالءمة ـبرجاهتا مع احتياجات أسواؽ العمل احمللية

  دعم مراكز التدريب اؼبتخصصة يف إطار اتفاقيات التعاكف الفٍت الدكِف، كقصر
 . االبتعاث على التخصصات النادرة كالتوسع فيها
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  إشراؾ أطراؼ العمل يف إعداد الربامج كاؼبناىج التعليمية كالتدريبية دبا ىبدـ التنمية، مع
 كاغباسوب كنظم اؼبعلومات كمدخل أساسي لتنمية اإلنكليزيةاالىتماـ دبهارات اللغة 

 . اؼبوارد البشرية

 على برامج التأىيل كإعادة التأىيل للعاملُت كالباحثُت عن عمل كالتوسع فيهاالًتكيز . 
  إجراء الدراسات كالبحوث اؼبيدانية عن البطالة بأنواعها كمفاىيمها اؼبختلفة، كالوقوؼ

 . على أسباهبا كآثارىا االقتصادية كاالجتماعية كسبل كآليات اغبد منها

 متابعة التنسيق مع دكؿ اعبوار لتسهيل استيعاب العمالة اؼبؤىلة. 

 فتح مكاتب تشغيل يف احملافظات اليت ال تتوفر فيها مثل ىذه اؼبكاتب. 

  تطوير مكاتب التشغيل كبناء قدراهتا اؼبؤسسية كالتنظيمية، كتعزيز التنسيق مع القطاع
 .اػباص يف تشغيل العمالة

 مراجعة اغبد األدىن لألجور ليتوافق مع اغبد األدىن من العيش الكرًن . 

  مواصلة إدماج القطاع غَت اؼبنظم يف النشاط الرظبي، كزيادة أعداد الشركات
كاؼبؤسسات اػباصة الكربل كتعزيز قدراهتا االستيعابية يف تنفيذ اؼبشاريع كالعقود ضمن 

 .اؼبواصفات كاؼبقاييس اإلقليمية كالدكلية

  تكثيف اعبهود القائمة لتحديث اػبدمة اؼبدنية كرفع الكفاءة كاإلنتاجية، كزيادة إسهاـ
اإلدارة العامة اػبدمية يف ربسُت مؤشرات أداء األعماؿ، كتفعيل منظومة اغبكم اعبيد 

 . اؼبولدة لفرص االستثمار كالتوظيف

 البطالة  

 يف 16.4 إُف 2005 يف اؼبائة عاـ 16.3 تزايدت نسبة البطالة بصوره طفيفة من -244
 000ب   متعطل مقارنة 753 000  من قوة العمل، حيث ارتفعت إُف2006اؼبائة عاـ 

 دبتوسط مبو سنوم بلغ 2007 يف اؼبائة عاـ 16.5حبيث تصل  ،2005 متعطل عاـ 721
 12 يف اؼبائة كتًتكز البطالة بصورة كبَتة بُت الشباب إذ تصل نسبة البطالة للذكور حواِف 4.4

 46.3اؼبائة من إصباِف قوة العمل، بينما قبد أف نسبتها بُت اإلناث مرتفعو حيث بلغت  يف
كىذا الرقم مرشح للزيادة حيث أف ـبرجات اعبهاز .اؼبائة من إصباِف قوة عمل اإلناث يف

شاب كشابة ال يستطيع االقتصاد  188 000 التعليمي يف الوقت الراىن تصل إُف حواِف
 كظيفة فقط كفقان لبيانات مسح الطلب على القول 16 000 توفَت فرص عمل إال دبقدار

، كبالتاِف فإف مشكلة البطالة ستظل مشكلة خطَتة تواجو عملية التنمية دبا ؽبا 2003 العاملة
 .من آثار اقتصادية كاجتماعية

 السياسات واإلجراءات لمعالجة البطالة   
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 كيف اذباه معاعبة البطالة ازبذت اغبكومة فبثلة بوزارة الشؤكف االجتماعية كالعمل خالؿ -245
الفًتة اؼباضية العديد من اإلجراءات اؼبختلفة اليت يبكن أف تساعد على التخفيف من البطالة 

 :ككاف من أنبها

  إعداد اسًتاتيجية كطنية للتشغيل بالتعاكف مع منظمة العمل الدكلية كأطراؼ اإلنتاج
 . كذلك لتحديد اؼبعاعبات اليت يبكن من خالؽبا التخفيف من البطالة

  إعداد اسًتاتيجيو كطنية لتنمية اؼبوارد البشرية كال يزاؿ العمل جاريان
 .سًتاتيجيةالا إلعداد

  مكاتب        تنفيذ برنامج خاص لتطوير نظاـ معلومات سوؽ العمل كتعزيز قدرات
  .التشغيل

  كلتعزيز دكر القطاع اػباص للمسانبة يف التخفيف من البطالة فقد مت إزالة القيود
 .كاػبارجية اػباصة بإنشاء مكاتب خاصة لتشغيل العمالة يف أسواؽ العمل احمللية

  كفيما يتعلق دبراجعة قانوف العمل فقد مت إجراء مراجعة للقانوف بالتشاكر مع أصحاب
العمل كالنقابات كدبساندة من منظمة العمل الدكلية كما زالت اعبهود مستمرة للوصوؿ 

 .إُف صياغة هنائية للقانوف

 حق تكوين النقابات واالاتماء إليها: ‘2‘(ى)5المادة   

 من الدستور كجاء قانوف 58 إف حق التكوين النقايب حق دستورم تضمنتو اؼبادة رقم -246
 بشأف تنظيم 2002 لعاـ 35العمل لينظم صبيع العالقات اػباصة بالعمل، ككذا قانوف رقم 

 من القانوف أعطت حق 144النقابات العمالية الذم ينظم العمل النقايب، كما أف اؼبادة 
 حىت 145اإلضراب لتحقيق اؼبطالب العمالية يف حالة فشل اؼبفاكضات كنصوص اؼبادة 

كيف الواقع أف اإلضراب يبارس حسب القانوف يف صبيع اؼبؤسسات .  تنظم ذلك150 اؼبادة
 .اغبكومية كالعامة كاؼبختلطة، كحيثما توجد نقابات يف القطاع اػباص

بشأف  (1948)87 كقد صادقت اليمن على اتفاقيات منظمة العمل الدكلية رقم -247
بشأف تطبيق مبادئ حق التنظيم كاؼبفاكضة  (1949)98اغبرية النقابية كضباية حق التنظيم، ك

. بشأف اؼبشاكرات الثالثية لتعزيز تطبيق معايَت العمل الدكلية (1976)144اعبماعية، ك
 . 152 ك151كتضمن قانوف العمل ذلك يف اؼبادتُت 

 كقد حرصت الدكلة على استكماؿ البنية التشريعية كالقانونية لعمل اعبمعيات األىلية -248
 بشأف 1998 لعاـ 39كالتعاكنية كمنحو األفضليات الالزمة حيث صدر القانوف رقم 

 بشأف اعبمعيات كاؼبؤسسات 2001 لعاـ 1اعبمعيات كاالربادات التعاكنية كالقانوف رقم 
كقد أصبح من األمور الطبيعية يف اليمن التكاثر كالتسارع يف أعداد ىذه اؼبؤسسات . األىلية

 .انطالقاى من دكرىا كمكانتها يف البناء كالتنمية كاعتبارىا شريكاى أساسيان يف اعبهود الرظبية
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 كاعبدير بالذكر أف اغبكومة اضطلعت دبهاـ اؼبساعدة كالتشجيع على تأسيس النقابات -249
كاالربادات كتشجيع فبارسة نشاطها حبرية كاستقاللية عن النظاـ اؼبؤسسي الرظبي ككذا السعي 

إُف تقدًن كل التسهيالت كاؼبتطلبات لتحقيق اؼبزيد من النمو يف أنشطتها كبراؾبها كترصبة 
كقد لوحظ يف السنوات . أىدافها اؼبرسومة إُف خطط عمل تليب احتياجات الفئات اؼبستهدفة

األخَتة تزايد نشاط النقابات ككجو جانب كبَت منها جهوده للمسانبة يف اغبد من ظاىرة الفقر 
 عقد أكؿ مؤسبر للنقابات العمالية الذم َف 2008مارس /ففي آذار. كرعاية الفئات اػباصة

 كعرب عن دفعة قوية للحركة النقابية اليمنية بدعم 1990يعقد منذ ما قبل الوحدة اليمنية يف 
 . كمباركة اغبكومة

 4 320 حواِف 2007 كقد بلغ عدد اعبمعيات كاالربادات كالنقابات حىت هناية عاـ -250
صبعية كاربادان كنقابة موزعة على ـبتلف ميادين العمل اػبَتم كالتعاكين كاالجتماعي كاؼبهٍت 

 :مومة كالطفولة، حيث تتوزع على النحو اآليتألكالثقايف كرعاية الفئات اػباصة كا

 47 ربادان عامان ا. 

 421 2 صبعية خَتية. 

 267مؤسسة خَتية . 

 013 1 صبعية اجتماعية. 

 71صبعية ثقافية . 

 66ة صبعيو مهٍت. 

 49ة صبعية علمي. 

 20ة صبعية صداؽ. 

 6صبعية إخاء . 

 98ة نقاب. 

 237 ناديان . 

 25منتدل . 

 كتتوزع ىذه اعبمعيات كاالربادات كالنقابات كالتعاكنيات على صبيع ؿبافظات -251
 علمان بأف تشجيع كدعم الدكلة ؽبذه اعبمعيات أصبح اذباىاى ثابتاى يف سياسة الدكلة ،اعبمهورية

.  مليوف لاير200حيث يبلغ الدعم اؼباِف اغبكومي السنوم للجمعيات كاالربادات أكثر من 
كما تقدـ الدكلة اإلعفاءات الضريبية كاعبمركية الالزمة لدعم ىذه اعبمعيات، ىذا باإلضافة إُف 

حرص الدكلة على استقطاب اؼبوارد كاإلمكانات لدعم ىذه اؼبؤسسات سعياى كبو مزيد من 
 .التقوية كالتعزيز للمجتمع اؼبدين
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 الحق في السكن : ‘3‘(ى)5المادة   

 . مت شرح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه اؼبادة يف سياؽ التقرير السابق-252

 الحق في الصحة والضمان االجتماعي: ‘4‘(ى )5المادة   

 الحق في الصحة العامة   

 إضافة إُف ما مت شرحو يف سياؽ التقرير السابق كمن أجل ضماف سبتع كافة اؼبواطنُت -253
بأعلى مستول من الصحة فإنو على صعيد السياسات كاالسًتاتيجيات اغبكومية فقد أكلت 

 القطاع الصحي اىتمامان كبَتان كأفردت لو مكانة خاصة يف 2025الرؤية االسًتاتيجية لليمن 
جهود التنمية اؼبستقبلية خالؿ اػبمسة كالعشرين عامان القادمة، كصوالن إُف تعميم اػبدمات 

حيث . الصحية كخاصة خدمات الرعاية الصحية األكلية لكل السكاف كيف كافة اؼبناطق
 سبكُت كل مواطن من اغبصوؿ على حقو من 2025تستهدؼ الرؤية االسًتاتيجية لليمن 

اػبدمات الوقائية كالعالجية اليت ربفظ سالمتو كتضمن سبتعو جبسم معاىف يف بيئة خالية من 
 .األمراض كاألكبئة

 إف الوضع الصحي يف اليمن يف ربسن مستمر، كتشَت اؼبؤشرات الصحية إُف ارتفاع -254
 مستشفى يف 228 إُف 1990 مستشفى يف عاـ 74عدد اؼبستشفيات يف القطاع العاـ من 

 9 891زداد عدد األسرة من ا، بينما 2008 مستشفي يف عاـ 237 ليصل إُف 2007عاـ 
سريران يف عاـ  15 184، ليصل إُف 2007سريران يف عاـ  14 477 إُف 1999يف عاـ 
كتتوزع اؼبستشفيات إُف مستشفيُت مرجعيُت مركزنبا يف أمانة العاصمة، كتتوزع . 2008

 مستشفى موزعة على كافة ؿبافظات اعبمهورية، كيبلغ عدد 53اؼبستشفيات العامة إُف 
 10 000 لكل 0.1 قكتغطي اؼبستشفيات ما نسبت.  مستشفى182مستشفيات اؼبديريات 

 8 924سرٌة يف مستشفيات اؼبرجعية، كإُف  أ1 207سرٌة توزع إُف ألمن السكاف يف حُت أف ا
 سريران 384سريران يف مستشفيات اؼبديريات كإُف  4 669سريران يف اؼبستشفيات العامة، كإُف 

كيصل عدد اؼبراكز . من السكاف 10 000 أسرٌه لكل 7 قيف اؼبراكز اليت تغطي ما نسبت
ستثناء بعض ؿبافظات اعبمهورية مثل ا مركزان تقدـ خدمات كقائية كعالجية ب793الصحية إُف 

حضرموت، غبج، أبُت، ريبة باإلضافة إُف مأرب كاليت تقدـ فيها اؼبراكز خدمات الرقود كاليت 
مركزان كتًتكز يف مناطق بعيده ما عدا مأرب اليت تقدـ فيها  (1، 2، 2 ،34)يصل عددىا إُف 

 .اؼبركز خدمات الرقود داخل مدينة مأرب

 كحدات الرعاية الصحية األكلية منتشرة يف عمـو ؿبافظات اعبمهورية كتغطي عددان كبَتان -255
 . كحدة صحية 2 774من التجمعات السكانية كيصل عددىا إُف 
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 يف اؼبائة من السكاف ال تزاؿ 66 كمع ذلك فاف اػبدمات الصحية تغطي فقط -256
يف اغبضر كتبقى تلك اؼبناطق البعيدة كذات الطبيعة اعبغرافية الوعرة ؿبركمة من اػبدمات  تًتكز

 .الصحية

 كقد أكد ؾبلس الوزراء ضركرة تطبيق إعفاء األسر الفقَتة من رسـو اػبدمات الصحية -257
دبوجب بطاقة الرعاية االجتماعية، مع أنبية استمرار اعبهات اؼبعنية دبتابعة تنفيذ القرار، 

 .باإلضافة إُف تشجيع منظمات اجملتمع اؼبدين على توفَت خدمات صحية ؾبانية للفقراء

 كجود معوقات أماـ الوصوؿ كاغبصوؿ على 2005 كقد أظهرت دراسة أصوات الفقراء لعاـ -258
 : األيت اػبدمات الصحية كالعالجية كتشمل ىذه اؼبعوقات من كجهة نظر الفقراء

 تتمثل يف بيعد اؼبراكز كالوحدات الصحية عن التجمعات السكانية : معوقات جغرافية
ككعورة الطرؽ كخاصة يف الريف كالذم ينعكس يف ارتفاع تكاليف نقل اؼبرضى إُف 

 .نقلهم اؼبراكز الصحية كتفاقم أكضاعهم اؼبرضية أثناء

 تزيد من صعوبة اغبصوؿ على اػبدمات نتيجة أف بعض ىذه اؼبرافق : معوقات إدارية
فضالن عن عدـ تواجد الكادر الصحي بشكل . إما مغلقة تنقصها األدكية األساسية

 .دائم كغياب الرقابة كنظاـ اإلشراؼ كاؼبتابعة

 تتمثل يف أف رسـو اػبدمات الصحية بدءان من الكشف الطيب كإجراء :  ماليةمعوقات
 .كاىلهم الفحوص الطبية كقيمة األدكية تفوؽ قدرة الفقراء كتثقل

 المرافق الصحية الحكومية 

اؼبرافق  العدد
اؼبستشفيات اؼبرجعية   2

 العامة تاؼبستشفيا 53
 اؼبستشفيات اؼبديرية 182
اؼبراكز الصحية   793
كحدات الرعاية الصحية األكلية  2 774
مراكز األمومة كالطفولة  49

إصباِف اؼبرافق الصحية   3 852
أسرة اؼبستشفيات اؼبرجعية   1 207
أسرة اؼبستشفيات العامة  8 924
أسرة اؼبستشفيات اؼبديريات   4 669
أسرة اؼبراكز الصحية  384
إجمالي عدد األسرة   15 184

 المرافق الصحية الخاصة
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اؼبرافق  العدد
 اؼبستشفيات 167

 اؼبستوصفات 321
 اؼبراكز الطبية  420

 طباء عمـوأعيادات  1 336

 العيادات التخصصية 838

 سنافأعيادات  654

 سنافأمعامل  155

 اؼبختربات  1 189

 شعةألعيادات ا 224
 كِفأسعاؼ إعيادات  1 355

 عيادات قبالة  69

 صيدليات 2 681

 دكيةألـبازف ا 2 123

 عند النظر إُف نسبة الكادر الصحي إُف السكاف يتضح العجز الكبَت يف تغطية -259
حتياج للكادر الطيب الفٍت الالسكاف بالكادر كمن خالؿ اعبدكؿ التاِف يتبُت مدل ا

 طبيب أسناف كاألطباء 535كالتخصصي مثل أطباء األسناف كالذين يصل عددىم إُف 
 .اؼبتخصصُت ذات التخصصات النادرة

 من السكان 10 000اسبة المرافق الصحية لكل 
الفئة  العدد
عدد اؼبستشفيات لكل عشرة أالؼ نسمة  0.1

عدد األسرة لكل عشرة آالؼ نسمة  7
عدد األطباء لكل عشرة آالؼ  3

عدد أطباء األسناف لكل عشرة آالؼ نسمة  0.2
عدد الصيادلة لكل عشرة آالؼ نسمة  1

عدد اؼبمرضُت كالقابالت لكل عشرة آالؼ نسمة  7.3
الفئات الفنية اؼبساعدة لكل عشرة آالؼ نسمة  10.2

اؼبراكز كالوحدات الصحية لكل عشرة آالؼ نسمة  2
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 القوى العاملة الصحية في القطاع الحكومي

العدد   الفئات

األطباء  6 338
أطباء األسناف  535
الصيادلة  2 336
اؼبمرضوف  12 227
مساعد طبيب   2 455
مرشدة  /مرشد 2 801
فئات طبية مساعدة   5 729
فئات أخرل  11 182
اإلجمالي   46 331
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 الحق في الضمان االجتماعي  

 على توفَت أنظمة اغبماية االجتماعية للفئات 56 الدستور يلـز الدكلة يف اؼبادة -260
ربتاج إليها، كدبوجب قانوف التأمينات ىبضع صبيع العاملُت يف الدكلة كالقطاعات  اليت

 31االقتصادية التابعة ؽبا، لنظاـ التأمُت اإلجبارم، كما يوفر قانوفي الضماف االجتماعي رقم 
 التأمُت لسن الشيخوخة كحاالت 1999 لسنة 17 كاؼبعدؿ بالقانوف رقم 1996لسنة 

ككبيل نظر اللجنة إُف اإلجراءات كالتدابَت اؼبوضحة . اإلعاقة كالعجز كاإلصابات اؼبستديبة كالوفاة
 .2 من اؼبادة 2أعاله يف ىذا التقرير يف إطار الفقرة 

 الحق في التعليم : ‘5‘(ى)5المادة   

 السياسات العامة لنشر التعليم وتطويره  

 2000للتعليم للجميع الصادر عاـ  (داكار) يف إطار التزاـ اعبمهورية اليمنية بإعالف -261
 كؼبا 2015بتحقيق تكافؤ الفرص لاللتحاؽ بالتعليم كربسُت نوعيتو عبميع األطفاؿ حبلوؿ عاـ 

كانت مسألة توفَت التعليم األساسي من أىم التحديات اليت تواجو اغبكومة فإهنا قد تبنت 
حياؿ ذلك عددان من السياسيات كاإلجراءات اؽبادفة إُف توسيع التعليم األساسية كرفع كفاءتو 

 ،2010-2006كمن أبرز تلك السياسات اػبطة اػبمسية الثالثة للتنمية كالتخفيف من الفقر 
سًتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم ال، ا(2015-2003)كاالسًتاتيجية الوطنية للتعليم األساسي 

سًتاتيجية تعليم الفتاة، كاالسًتاتيجية الوطنية حملو األمية كتعليم الكبار يف اعبمهورية االثانوم، ك
 (.2025)، كالرؤية االسًتاتيجية لليمن 1998اليمنية 

 كتستهدؼ ىذه االسًتاتيجيات تعميم التعليم األساسي كربسُت نوعية التعليم، تطوير -262
الكفاءة الداخلية للتعليم األساسي كرفع معدؿ االلتحاؽ بالتعليم األساسي كالثانوم، دبا يف 

كتقليص الفجوة يف االلتحاؽ بالتعليم بُت اإلناث كالذكور، كبُت . ذلك التعليم قبل اؼبدرسي
يالء اىتماـ أكرب ألطفاؿ األسر الفقَتة دبا وبقق العدالة كاؼبساكاة إاؼبناطق اغبضرية كالريفية، ك

كإدخاؿ ربوؿ ىيكلي يف . كبناء القدرة اؼبؤسسية لوزارة الًتبية كالتعليم على ـبتلف اؼبستويات
نظاـ التعليم ليصبح قادران على مواكبة التطورات العلمية كالتقنية كتلبية احتياجات التنمية 

اؼبستقبلية، كما تستهدؼ ضماف تعليم الفتاة كخاصة يف الريف كإزالة الفجوة القائمة بُت تعليم 
 .البنُت كالبنات، باإلضافة إُف االرتقاء دبستول التعليم العاـ

 ستراتيجية والتقدم المحرزالالتدابير التنفيذية لتحقيق األىداف ا  

 تنفيذان لألىداؼ اليت تضمنتها االسًتاتيجيات السابقة ازبذت كزارة الًتبية كالتعليم -263
 :ؾبموعة من السياسات كالتدابَت التنفيذية مشلت عددان من احملاكر نتناكؽبا على النحو اآليت
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 رفع معدؿ االلتحاؽ بالتعليم   

 هبدؼ رفع معدؿ االلتحاؽ يف التعليم على مستول التعليم النظامي كغَت النظامي -264
ازبذت الوزارة ؾبموعة من السياسات اؽبادفة مشلت اؼبدخالت اليت تؤثر يف رفع معدالت 

 : االلتحاؽ بالتعليم أنبها

  بالًتكيز على أكثر اؼبناطق (بناء جديد، توسعة، إعادة تأىيل)التوسع يف بناء اؼبدارس ،
احتياجان، كاختيار اؼبواقع األقرب لسكن التالميذ كذبهيز اؼبدارس دبتطلبات التعليم، 

 .كالصيانة اؼبستمرة

 توظيف اؼبعلمُت كاؼبعلمات. 

  ربط الدرجة الوظيفية باؼبدرسة لضماف ثبات كاستقرار اؼبدرسُت يف اؼبدارس اليت يتم
 .توزيعهم فيها

 منح الفتيات أكلوية التوظيف يف احملافظات األقل التحاقا بالتعليم. 

 (9)التعاقد مع اؼبعلمات يف اؼبناطق الريفية . 

 (10)اعتماد نظاـ التحسُت الشامل للمدرسة. 

 اعتماد نظاـ اغبوافز التشجيعية كاؼبعونات لألسر الفقَتة. 

 التعليمية توفَت اؼبناىج كاؼبستلزمات الدراسية األخرل مثل اؼبقاعد كالوسائل. 

  اجملتمعية من اؼبسانبة (3-1)إعفاء تالميذ اغبلقة األكُف من التعليم األساسي. 

  من  (6-4) ،(3-1)إعفاء تلميذات اغبلقتُت األكُف كالثانية من التعليم األساسي
 .اؼبسانبة اجملتمعية

 االىتماـ بفئات األطفاؿ ذكم االحتياجات اػباصة. 

 االىتماـ بربامج ؿبو األمية. 

 كنستعرض فيما يلي التطورات يف اؼبدخالت األساسية للتعليم كالتقدـ احملرز خالؿ -265
 (.2007-2002/2006-2001)األعواـ 

 اؼببٌت اؼبدرسي  

 سبثلت اعبهود اؼبنفذة يف ىذا اجملاؿ يف تشييد اؼبباين اعبديدة، كتوسعة كإعادة تأىيل -266
مدرسة  15 990، 2007-2006اؼبباين القائمة، كقد بلغ عدد اؼبدارس العاملة يف العاـ 

__________ 

 .نتائج اؼبراجعة النصفية ؼبشركع تطوير التعليم األساسي، مرجع سابق (9)

 .اؼبرجع نفسو (10)
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مدرسة على عدد اؼبدارس عاـ  2 513بزيادة بلغت  (أساسية كثانوية)أساسية كثانوية كمشًتكة 
 .مدرسة 418 كدبعدؿ زيادة سنوية بلغت 2001-2002

-2001 األعواـ          حيث بلغت نسبة الزيادة يف مدارس التعليم األساسي خالؿ  -267
 يف اؼبائة من إصباِف الزيادة الكلية يف عدد اؼبدارس البالغة 88مدرس بنسبة  2 210 ،2007
 يف اؼبائة من إصباِف 3 مدرسة بنسبة 82مدرسة، كبلغت الزيادة يف اؼبدارس الثانوية  2 513

 يف اؼبائة من 9 مدرسة بنسبة 221الزيادة الكلية، أما اؼبدارس اؼبشًتكة فقد بلغت الزيادة فيها 
 .إصباِف الزيادة الكلية

 كفيما يتعلق بتوزيع اؼبدارس حبسب اغبالة اغبضرية، تشَت التقارير السنوية لنتائج -268
إُف أف نسبة مدارس التعليم األساسي قد  (2007-2001)اؼبسوحات الًتبوية خالؿ الفًتة 

للريف يف كل السنوات،  ( يف اؼبائة91-90)للحضر، كنسبة  ( يف اؼبائة10-9)تراكحت بُت 
 49-48)للحضر كنسبة  ( يف اؼبائة51.52)كتراكحت نسبة مدارس التعليم الثانوم بُت 

 يف 19-18للريف يف كل السنوات، أما اؼبدارس اؼبشًتكة فقد تراكحت نسبتها بُت  (اؼبائة يف
 .  يف اؼبائة للريف يف صبيع السنوات82-81اؼبائة للحضر، كنسبة 

 أما توزيع اؼبدارس حبسب اعبهة اإلشرافية فقد بلغ إصباِف عدد اؼبدارس اغبكومية -269
 يف اؼبائة من إصباِف عدد اؼبدارس اغبكومية 97بنسبة 2007مدرسة عاـ  (15 557)

 مدرسة 433، كبلغ إصباِف عدد اؼبدارس األىلية 2001 يف اؼبائة عاـ 98.6كاألىلية مقابل 
 يف 1.3 يف اؼبائة من إصباِف عدد اؼبدارس اغبكومية كاألىلية مقابل 2.7بنسبة 2007عاـ 

 .2001اؼبائة عاـ 

 172 ركضة مقابل 408، 2007 أما بالنسبة لرياض األطفاؿ فقد بلغ عددىا عاـ -270
 يف اؼبائة من إصباِف عدد الرياض 58بنسبة زيادة بلغت   ركضة،236 بزيادة 2001ركضة عاـ

 . ركضة حكومية كيًتكز معظم الرياض يف اغبضر96 ركضو أىلية، ك312منها 

  (11)بحسب الجهة اإلشرافية (2007-2001)عدد رياض األطفال لألعوام 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

2002-
2003 

2001-
 السنوات 2002

 حكومي 46 53 62 74 76 96

أىلي  126 168 182 233 282 312
مجموع    ال 172 221 244 307 358 408

__________ 

 .2007-2001التقارير العامة لنتائج اؼبسح الًتبوم الدكرم لألعواـ  (11)
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 المعلمون  

 193 252 ،2007-2006 بلغ عدد اؼبعلمُت اؼبسانبُت جبدكؿ اغبصص يف العاـ -271
 378 بزيادة بلغت 2003-2002معلمان كمعلمة عاـ  166 874معلمان كمعلمة مقابل 

كظيفة سنوية، كما أف نسبة  5 276 يف اؼبائة دبعدؿ 15.8معلمان كمعلمة، بنسبة زيادة  26
 .2001 يف اؼبائة عاـ 21 يف اؼبائة مقابل 23 ،2007اؼبعلمات اإلناث بلغت عاـ 

 2007-2003 كسبثل الدرجات الوظيفية اؼبخصصة للتعليم العاـ خالؿ الفًتة -272
 يف اؼبائة من إصباِف الدرجات الوظيفية اؼبخصصة لبقية اعبهات اغبكومية يف اعبهاز 43 نسبة

كيشَت اؼبعدؿ اؼبرتفع الذم يستأثر بو التعليم . درجة كظيفة 61 957اإلدارم للدكلة البالغة 
العاـ من الدرجات الوظيفية السنوية إُف اىتماـ اغبكومة بالتعليم، كإدراكها لدكر اؼبعلم كأثره يف 

 . رفع معدؿ االلتحاؽ بالتعليم من ناحية كتقديرىا مصلحة الطفل الفضلى من ناحية أخرل

 كفيما يتعلق بتوزيع اؼبعلمُت حبسب اغبالة اغبضرية فقد كانت النسب يف صبيع السنوات -273
 :على النحو اآليت

  يف اؼبائة للحضر كنسبة 31-30تراكحت نسب معلمي اؼبدارس األساسية بُت       
 . يف اؼبائة للريف69-70

  يف اؼبائة للحضر كنسبة 57-53تراكحت نسب معلمي اؼبدارس الثانوية بُت      
 . يف اؼبائة للريف43-47

  يف اؼبائة 19-18بُت  (األساسية، الثانوية)تراكحت نسب معلمي اؼبدارس اؼبشًتكة 
 . يف اؼبائة للريف82-81للحضر كنسبة 

مربيان كمربية  1 456 كبالنسبة لرياض األطفاؿ فقد بلغ إصباِف عدد اؼبربيات كاؼبربيُت -274
 97 يف اؼبائة سبثل اإلناث نسبة 61 بنسبة زيادة بلغت 2001 عاـ 886 مقابل 2007عاـ 

 .2001عاـ يف اؼبائة  97.4 مقابل 2007يف اؼبائة عاـ 

(12)(2007-2001)عدد المربيات والمربيين في رياض األطفال لألعوام 
 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

2002-
2003 

2001-
 السنوات 2002

 ذكور 23 21 28 38 42 41

إناث  863 943 1 015 1 141 1 366 1 415
مجموع ال 886 964 1 043 1 179 1 408 1 456

__________ 

 .2007-2001التقارير العامة لنتائج اؼبسح الًتبوم الدكرم لألعواـ  (12)
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 التقدم المحرز لرفع معدالت االلتحاق  

 التعليم قبل اؼبدرسي  

أطفاؿ كطفالت  12 505رتفع مستول االلتحاؽ برياض األطفاؿ من ا -275
طفالن  9 520، بزيادة بلغت 2006/2007عاـ  22 025 إُف 2001/2002 عاـ

 . يف اؼبائة76كطفلة بنسبة 

 كما اشتملت أنشطة برنامج التعليم ما قبل اؼبدرسة لدل الصندكؽ االجتماعي للتنمية -276
، مت االتفاؽ مع كزارة الًتبية كالتعليم على 2007فخالؿ العاـ . البناء كالتأثيث كبناء القدرات

دعمها يف ؾباؿ التعليم ما قبل اؼبدرسي، كذلك لبناء ركضيتى أطفاؿ يف ؿبافظيتىٍ حضرموت 
كغبج، باإلضافة إُف تدريب مدرِّسي رياض األطفاؿ كموظفي الوزارة العاملُت يف إدارة رياض 

 . األطفاؿ

 من القياديُت يف إدارات رياض األطفاؿ 21 كما قاـ الصندكؽ خالؿ العاـ بتدريب -277
 ؿبافظات يف عدة ؾباالت، منها االذباىات اغبديثة يف تعليم األطفاؿ كاعبودة يف رياض 6يف 

 .، كذلك بغرض ربسُت اؼبهارات اإلدارية كالًتبوية للمتدرِّبُت(اؼبعايَت كالتقييم)األطفاؿ 

 (األساسي، الثانوم)التعليم العاـ   

 4 093 703 ارتفع إصباِف اؼبلتحقُت بالتعليم العاـ األساسي، الثانوم من -278
طالبان  757 412 بزيادة 2007-2006عاـ  4 851 115 إُف 2002-2001 عاـ

رتفع ا يف اؼبائة، أما على مستول كل مرحلة تعليمية فقد 18.5كطالبة بنسبة زيادة بلغت 
   3 572 265إصباِف عدد الطالب كالطالبات يف مرحلة التعليم األساسي من 

 697 821 بزيادة بلغت 2007-2006عاـ  4 270 086 إُف 2002-2001 عاـ
 . يف اؼبائة19.5 طالبان كطالبة بنسبة قدرىا

طالبان كطالبة  521 438 كبالنسبة للمرحلة الثانوية فقد أرتفع إصباِف اؼبلتحقُت من -279
 591 بزيادة بلغت 2007-2006طالبان كطالبة عاـ  581 029 إُف 2002-2001عاـ 
 . يف اؼبائة14طالبان كطالبة بنسبة قدرىا  59

 ؿبو األمية كتعليم الكبار   

 يف اؼبائة من 45.3سنوات كأكثر حواِف 10 بلغت نسبة األميُت يف اليمن يف عمر -280
، كيبلغ عدد األميُت 2004إصباِف عدد السكاف كفقان لنتائج التعداد العاـ للسكاف عاـ 

 65 نسمة تبلغ نسبة اإلناث منهم 1 457 185 سنة، 20-10كاألميات يف الفئة العمرية 
 .يف اؼبائة
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 نظران الرتفاع نسبة األمية يف اليمن ربظى برامج ؿبو األمية باىتماـ كبَت من قبل الدكلة -281
سًتاتيجية الوطنية ؼبكافحة األمية عاـ الحيث مت إنشاء جهاز خاص حملو األمية، كإصدار ا

 اليت مت استيعاب براؾبها فيما بعد يف إطار اإلسًتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم 1998
األساسي، كالتوسع يف إنشاء مراكز ؿبو األمية يف صبيع احملافظات، كتدريب الكادر الوظيفي 

موظفان كموظفة 1 328كتنمية مهاراتو حيث بلغ عدد اؼبستفيدين من الدكرات التدريبية اؼبنفذة، 
 .(13)(2007-2005)خالؿ العامُت 

مركزان  2 948، 2006-2005 كقد بلغ عدد مراكز ؿبو األمية يف العاـ -282
 يف 61مركزان بنسبة زيادة بلغت  1 118بزيادة 2003-2002مركزان عاـ  1 830 مقابل

 69 موظفان كموظفة بلغت نسبة اإلناث 8 641اؼبائة، كبلغ عدد القوة العاملة يف تلك اؼبراكز 
 .2002/2003عاـ  6 801 مقابل 2006-2005يف اؼبائة عاـ 

اؼبلتحقات يف برامج ؿبو األمية من صبيع األعمار فقد / أما عدد اؼبلتحقُت-283
 91، حيث بلغت نسبة اإلناث منهم 2006-2005دارسان كدارسة عاـ  124 080 بلغ

 15 288، بزيادة بلغت 2003-2002دارسان كدارسة عاـ  108 792يف اؼبائة، مقابل 
 .كدارسة دارسان 

، (القراءة، كالكتابة)ت بربامج ؿبو األمية بنوعيها األجبدم اؼبلتحقا/ كبالنسبة للملتحقُت-284
سنة، فقد بلغ عددىم  (20-10)من الفئة العمرية  (اؼبهٍت، اغبريف)كمراكز التدريب األساسية 

 يف اؼبائة من إصباِف 36دارسان كدارسة، يبثلوف نسبة  44 766، 2006-2005يف العاـ 
 يف اؼبائة من إصباِف األميُت يف نفس الفئة العمرية على 3اؼبلتحقُت من صبيع األعمار، كنسبة 

ت بربامج ؿبو األمية يف اؼبلتحقا/كتوضح اعبداكؿ اآلتية عدد اؼبلتحقُت. (14)مستول اعبمهورية
سنة، ككذلك عدد القول العاملة يف مراكز ؿبو األمية مصنفة حبسب  (20-10)الفئة العمرية 

 .اعبنس

  سنة للعامين (20-10)ة العمرية ـة للفئـة األبجديـعدد الدارسين بمراكز محو األمي
2003-2006 

 السنوات ذكور إناث موعاؼبج النسبة من إصباِف الدارسُت

35٪ 516 38 777 33 739 4 2002-2003 

36٪ 766 44 211 41 555 3 2006-2006 

 

 

__________ 

 .2007أغسطس / إنصاؼ عبده قاسم، آب. ضبود السياين، د. د- تقرير منتصف العقد للتعليم للجميع  (13)

 .2005/2006، 2002/2003التقارير السنوية عبهاز ؿبو األمية للسنوات  (14)
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 (2006-2003)أعداد القوى العاملة في مراكز محو األمية في الفترة 

 موعاؼبج إصباِف

 مشرفوف إداريوف،

 موعاؼبج

 موجهوف

 موعاؼبج

 معلموف

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث السنوات

801 6 

520 
1 388 132 1 378 97 281 903 4 973 3 930 

2002-2003 

641 8 

844 
1 526 318 1 533 149 384 264 6 324 5 940 

2006-2007 

 تقليص الفجوة يف االلتحاؽ يف التعليم بُت الذكور كاإلناث  

 توِف اغبكومة اليمنية تعليم الفتاة أنبية خاصة نظران الرتفاع نسبة األمية بُت النساء -285
من السكاف فوؽ عشر سنوات، كربقيقا ألىداؼ اغبكومة يف  ( يف اؼبائة65)اليمنيات البالغة 

رفع معدؿ التحاؽ الفتيات بالتعليم كتقليص الفجوة بُت الذكور كاإلناث كتغيَت اؼبوقف السليب 
العاـ من تعليم الفتاة مت ازباذ ؾبموعة من التدابَت على مستول السياسات كاإلجراءات 

 : التنفيذية، أنبها

 إنشاء قطاع خاص بتعليم الفتاة يف كزارة الًتبية كالتعليم . 

  إعفاء الفتيات من الصف األكؿ األساسي كحىت الصف السادس األساسي من
 .اؼبسانبة اجملتمعية

  زيادة اؼبباين اؼبدرسية اػباصة بالفتيات كتوفَتىا قدر اإلمكاف إُف أقرب نقطة من سكن
 .الطالبات

  إضافة التسهيالت اليت ذبعل اؼبدارس أكثر ترحيبان باإلناث مثل اغبمامات كاألسوار
للمدارس القائمة، إضافة إُف بناء اؼبدارس اػباصة بالفتيات يف أماكن بعيدة عن 

األسواؽ كالتجمعات الشعبية، كمت اعتبار ىذه التسهيالت مكونات أساسية يف أم 
 .مبافو مدرسية جديدة

  (اغبقائب اؼبدرسية، الزم اؼبدرسي، اؼبعونات الغذائية)اعتماد نظاـ اغبوافز التشجيعية. 
  اعتماد نظاـ الدعم اؼباِف اؼبشركط بالتحاؽ الفتيات بالتعليم كحضورىن اؼبدرسة كذلك

( 40-35 )        لبعض األسر الفقَتة يف بعض احملافظات كيًتاكح ذلك الدعم بُت
 .دكالران يف الشهر

 تنويع الربامج التعليمية كإدخاؿ الربامج اؼبهنية كاغبرفية اػباصة بالفتيات. 

  اعتماد نظاـ اؼبدارس الصديقة للفتيات اليت تستهدؼ النهوض الشامل باؼبدرسة من
 .حيث التجهيزات كالنوعية
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  توفَت اؼبعلمات من نفس اؼبنطقة اليت توجد هبا اؼبدارس، كهبذا اػبصوص مت يف العامُت
منح اؼبعلمات اإلناث األكلوية يف التوظيف يف اؼبناطق األقل  (2006/2007)

التحاقان، كما قامت الوزارة خالؿ الفًتة نفسها، كبالتنسيق مع اؼباكبُت كعدد من 
بالتعاقد مع  (ككسفاـ،أاليونيسيف، الوكالة اليابانية للتعاكف الدكِف، )اؼبنظمات مثل 

معلمة لتغطية االحتياج التعليمي للفتيات يف ريف بعض احملافظات اليت  (1 221)
 .(15)( دكالر100)يكثر فيها االحتياج دبرتب شهرم 

  ازباذ سياسات كبرامج لًتغيب اؼبعلمات يف اغبضر للعمل يف الريف مثل توفَت السكن
 .للمعلمات يف بعض األرياؼ

  رفع قدرة اجملتمعات احمللية على ربديد مشكالهتا ككضع اغبلوؿ كاػبطط ؽبا عن طريق
 .تشجيع مشاركة اجملتمع يف التعليم

 تشكيل ؾبالس اآلباء كاألمهات. 

 تشجيع برامج ؿبو األمية خاصة باإلناث لتشجيعهن على االلتحاؽ بالتعليم. 

  تنفيذ عدد من الدكرات التدريبية كالندكات كالربامج التوعوية اليت تبُت أنبية تعليم الفتاة
 2007 شخصان خالؿ العاـ 8592كأثره عليها كعلى األسرة كاجملتمع استهدفت 

اليونيسيف كاؼبنظمة اليابانية للتعاكف )فقط، بدعم من عدد من اؼبنظمات اؼباكبة أنبها 
يوضحها  (كمشركع اؼبسار السريع، الصندكؽ االجتماعي للتنمية (جايكا)الدكِف 

 :اعبدكؿ التاِف

 2007الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بتعليم الفتاة المنفذة عام 

اؼبستهدفوف األنشطة اؼبنفذة 
  دكرات تدريبية ككرش عمل حوؿ أنبية تعليم الفتاة لعدد من العاملُت يف اإلدارات الًتبوية

 6 518كاألخصائيُت االجتماعيُت كاالجتماعيات كؾبالس اآلباء كاألمهات 
  1 546دكرات تدريبية لعدد من اؼبوجهُت كاألخصائيات االجتماعيات حوؿ تعليم الفتاة 
 528 دكرات تدريبية ككرش عمل حوؿ اؼبدارس الصديقة لألطفاؿ استهدفت ؾبالس اآلباء كاألمهات 
 8 592 إجمالي المستفيدين من الدورات التدريبية 

-2001  الفًتة  كنتيجة لتلك السياسات ارتفع معدؿ التحاؽ الفتيات بالتعليم خالؿ-286
 على مستول مرحليت التعليم األساسي كالثانوم، حيث بلغ عدد الطالبات يف مرحلة 2007

 459 829مقابل  طالبة، 1 968 415، 2006/2007التعليم األساسي كالثانوم عاـ 
.  يف اؼبائة35بنسبة        طالبة  508 586 بزيادة بلغت 2001/2002طالبة يف العاـ  1

__________ 

، 2008، التقرير التقييمي للمراجعة السنوية 2008أبريل /التقرير النصفي ؼبشركع التعليم األساسي، نيساف (15)
 .ؿبمد مشاخ نائب مدير عاـ التعليم األساسي كالثانوم
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أما على اؼبستول اؼبراحل التعليمية فقد بلغ عدد الطالبات يف مرحلة التعليم األساسي عاـ 
 بفارؽ 2001/2002 يف العاـ 1 314 387مقابل  1 773 629، 2006/2007

 .( يف اؼبائة35)بنسبة زيادة بلغت  459 242قدره 

 786 )2006/2007 كبلغ عدد الطالبات يف مرحلة التعليم الثانوم يف العاـ -287
طالبة  (49 344) بفارؽ قدره 2001/2002عاـ  (145 442)طالبة مقابل  (194

 . ( يف اؼبائة34)بنسبة زيادة بلغت 

-2001/2002تطور التحاق الفتيات في التعليم األساسي والثااوي في األعوام 
2006/2007 

 العاـ الدراسي

 اؼبرحلة
2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

2003-
2004 

2002-
2003 

2001-
2002 

 التعليم األساسي 1314387 1427208 1530306 1622022 160779 1773629

 التعليم الثانوم 145442 160624 177979 183396 172813 194786

 إجمالي عام    1 459 829 1 587 832 1 708 285 1 805 418 1 780 592 1 968 415

 
 السنوات ذكور إناث ؾبموع  من الذكور100نسبة اإلناث لكل  الفجوة

42٪ 58٪ 
265 572 

3 387 1314 878 2257 2001-2002 

29٪ 71٪ 086 4270 629 773 
1 457 496 2 

2006 -
2007 

 كينب اعبدكؿ التاِف مستول معدالت القبوؿ اإلصباِف للفتيات مقابل الذكور يف الصف -288
 حيث بلغ عدد 2007-2006 ك2003-2002األكؿ من التعليم األساسي يف العامُت 

مقارنة بعدد  ( من الذكور100/ يف اؼبائة84.3) بنسبة 2007-2006الفتيات اؼبقبوالت عاـ 
 من 100/اؼبائة  يف75) البالغة 2003-2002 عاـ قالفتيات اؼبقبوالت يف الصف نفس

األمر الذم يعكس ارتفاع مستول االلتحاؽ لدل الفتيات كتضييق الفجوة بُت اعبنسُت  (الذكور
 . الفتاة  يف اؼبائة نتاجو جملموعة التدخالت اؼبوجهة لتعليم16 يف اؼبائة إُف 25من 

   معدالت القبول اإلجمالي في الصف األول من مرحلة التعليم األساسي في 
 من كل األعمار واسبة الفتيات المقبوالت 2007-2006 والعام 2003-2002 العام

(16)بالنسبة إلى الذكور ومعدل الفجوة في االلتحاق بين الذكور واإلااث
 

 السنوات ذكور إناث ؾبموع  من الذكور100نسبة اإلناث لكل  الفجوة

__________ 

، نتائج اؼبسح 27 ص 2007تقرير االقباز السنوم لتنفيذ اإلسًتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي  (16)
 .2002/2003الًتبوم لعاـ 
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 السنوات ذكور إناث ؾبموع  من الذكور100نسبة اإلناث لكل  الفجوة

0.25 75٪ 458 676 380 290 078 386 2002-2003 

0.16 84.33٪ 222 747 852 341 370 405 2006-2007 

 برنامج تعليم الفتاة يف الريف كاؼبشاركة اجملتمعية لدل الصندكؽ االجتماعي للتنمية   

فصالن دراسيان من خالؿ مشاريع  12 227 ساىمى الصندكؽي منذ تأسيسو يف توفَت -289
كيصل عدد الفصوؿ الدراسية اليت ساىم . (2005كذلك حىت هناية عاـ )التعليم اليت ينفذىا 

من اإلصباِف الكلي  ( يف اؼبائة34) إُف ما يقارب 2004-1999هبا الصندكؽ خالؿ األعواـ 
، كيبكن مالحظة أف استثمارات (لنفس الفًتة)لعدد الفصوؿ الدراسية على مستول البالد 

بالتعليم  (كبالذات، التحاؽ البنات)الصندكؽ ظلت عامالن مهمان يف زيادة معدالت االلتحاؽ 
األساسي، كما أفَّ ىناؾ ربسنان كبَتان يف أعداد البنات اؼبلتحقات دبستويات تعليمية متناسبة مع 

 .أعمارىن

 كازداد إصباِف عدد الطالب اؼبلتحقُت باؼبدارس اؼبنفذة باستثمارات من الصندكؽ -290
كما وبتل أنبية أكرب، ىو زيادة أعداد الطالب اؼبلتحقُت . ( يف اؼبائة38)االجتماعي بنسبة 

 يف اؼبائة بالنسبة 91بالتعليم األساسي يف اؼبناطق الريفية، حيث بلغت ىذه الزيادة 
 . يف اؼبائة للبنات122ك لألكالد،

 يف اؼبائة 77من  (كخصوصان يف اؼبناطق اغبضرية) كما زادت نسبة اؼبعلمُت اؼبؤىلُت -291
كيالحظ كذلك ظهور نسبة عالية من اؼبعلمُت . 2006 يف اؼبائة عاـ 86 إُف 2003عاـ 

 يف اؼبائة 89 يف اؼبائة يف مدارس اغبضر، ك44 يف اؼبائة يف اؼبتوسط، 63 ،2006الذكور عاـ 
 29/1اؼبعلمُت من /إال أنو يالحظ كذلك ارتفاع نسبة الطالب. يف اؼبدارس الريفية

 .2006 عاـ 50/1 إُف 2003 عاـ

ٍن لدعم نشاطات الربنامج، منها 24 كمت تطوير -292 ٍن يف ؾباؿ التوعية 16 مشركعان مشركعان
،  47 مشاريع يف ؾباؿ البنية التحتية مشلت إنشاء 8كبناء القدرات، ك ٍن ٍن جديدان فصالن

، كتوفَت  12 كترميم ٍن ، حيث من اؼبتوقع 350 مقعدان مزدكجان، ك864فصالن ٍن ٍن فرديان  مقعدان
 . يف اؼبائة منهم من اإلناث56طالبان كطالبة،  3 869أف يستفيد من خدماهتا 

 كهبرم حاليان تنفيذ برنامج ذبرييب لدعم تعليم الفتاة يف الريف كاؼبشاركة اجملتمعية يف -293
حيث تزيد الفجوة  (عمراف، صعدة، اغبديدة، الضالع، كتعز: من طبس ؿبافظات)طبس عيزىؿ 

كيهدؼ إُف اؼبسانبة يف رفع معدؿ التحاؽ .  يف اؼبائة90يف االلتحاؽ بُت الذكور كاإلناث عن 
، كذلك 2008  كحىت2004 يف اؼبائة يف الفًتة من 20الفتاة يف سن التعليم األساسي دبعدؿ 

 . من خالؿ حل القضايا األساسية اؼبسببة لتدين التحاؽ الفتاة الريفية يف التعليم األساسي

 كتتمثل مكونات الربنامج يف التكوينات اجملتمعية، البناء كحصاد اؼبياه، بناء القدرات، -294
 :  اآليتكذلك على النحو. كالتوعية كالتعبئة اجملتمعية،
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 النشاط مكوف الربنامج ـ

: يقـو الصندكؽ بدعم كمساندة اجملتمعات احمللية يف تأسيس التكوينات اجملتمعية يف صبيع العزؿ اؼبستهدفة حيث اؼبشاركة اجملتمعية 1

 مدرسة من مدارس التدخل16ؾبلس آباء كأمهات كؾبلس كاحد مشًتؾ، كذلك يف  (31) مت تشكيل . 

كأيعدَّ مشركع حوؿ تنمية اؼبهارات اغبياتية للمجاميع النسوية يف العزؿ اػبمس اؼبستهدفة . 

مدرسة من خالؿ توفَت األلعاب الرياضية (16) كما جرل دعم األندية اؼبدرسية ك . 

 كيف إطار عقد االتفاؽ كالشراكة مع مؤسسة الصاٌف االجتماعية للتنمية، مت توزيع كميات من التمر على طالب 
كطالبات كمعلمي كمعلمات مدارس التدخل، إُف جانب ؾبالس اآلباء كاألمهات كطالبات مراكز تنمية اؼبهارات 

كما كيزٌعى زمٌّ . (شخص 4 500بلغ عدد اؼبستفيدين )اغبياتية للفتيات الريفيات كدارسات فصوؿ ؿبو األمية 
مدرسيٌّ كحقيبة مدرسية ككسوة العيد لبعض من الطالب كالطالبات يف مدارس التدخل، كبلغ عدد اؼبستفيدين 

 طالب كطالبة (700)حواِف 

 طالبة يف صبيع 659 طالبان ك947 مدرسة، كقد بلغ عدد اؼبشاركُت 16تكوينات طالبية يف  (104)مت تشكيل  التكوينات الطالبية 2
 .مناطق التدخل

كلد عياش، ) قرل بالعزؿ اؼبستهدفة من الربنامج 9 امرأة يف 296 ؾبموعة نسائية، عدد النساء اؼبشاركات 12تشكيل  التكوينات النسائية 3
ؿبو األمية، اػبياطة كالتطريز، اغبرؼ اليدكية، الصحة : أنواع اجملاميع. (بٍت عطيفة، الراميا العليا، احملرايب، اجملاعشة

 .كاإلسعافات األكلية، الصناعات الغذائية كالتدبَت اؼبنزِف، صناعة البخور كالعطور اؼبنزلية

كما مت .  مدرسة من مدارس التدخل من الربنامج يف اػبمس العزؿ اؼبستهدفة14 ناديان للطالب يف 14مت تشكيل  النوادم الطالبية 4
 .كالوسائل التعليمية كالثقافية لألندية الطالبية اليت مت تشكيلها يف تلك اؼبدارس توزيع ؾبموعة من األلعاب

مت عقد العديد من الدكرات التدريبية ككرش العمل جملالس اآلباء كاألمهات، كاالستشاريُت الًتبويُت، كمعلمي كمعلمات بناء القدرات  5
كذلك يف . التعليم األساسي، كميسرم كميسرات كمشريف فصوؿ التعليم اجملتمعي، باإلضافة إُف التكوينات الطالبية

ؾباالت اشتملت على التخطيط كاؼبتابعة كالتقييم، كمهارات االتصاؿ كفض النزاعات، كبناء الفريق كالعمل اعبماعي 
كالتعاكين، كربط اؼبدرسة باإلدارة اؼبدرسية، كإعداد خطط التنفيذ كاؼبتابعة، كهتيئة األجواء التعليمية، كأساليب كمهارات 

فضالن عن أساليب . التدريب، كطرؽ ربليل اؼبشكالت داخل اؼبدرسة، كاعبندر كالطفولة، كالتعلم كالعمل باؼبشاركة
االتصاؿ الفاعل كمهارات االحتواء كاإلقناع، كأساليب كمهارات التدريب، كالتمكُت كاؼبشاركة، كاؼبهارات اغبياتية 

. (كاألشغاؿ كاغبرؼ اليدكية، كالرسم، كاإلسعافات األكلية)كاألنشطة اؼبدرسية 

اؿ التوعية ػيف مج 6
 كالتعبئة اجملتمعية

، 2006/2007فقد نيٌظمت ضبالت توعية يف العزؿ اػبمس اؼبستهدىفة من الربنامج، كذلك قبل بدء اؼبوسم الدراسي 
شاركت فيها مكاتب الًتبية كالتعليم باحملافظات، كؾبالس اآلباء كاألمهات يف مدارس التدخل، كالطالب كالطالبات 

كالفرؽ التطوعية احمللية لدعم التعليم، كاإلدارات اؼبدرسية كاؼبنظمات احمللية كالدكلية العاملة يف ؾباؿ التعليم باحملافظات 
مشلت اغبمالت عددان من . باإلضافة إُف القطاع اػباص، كأئمة اعبوامع، كالشخصيات اؼبؤثرة، كاجملالس احمللية. اؼبعنية

كما مت إعداد كإنتاج كتوزيع ملفات تعريفية كتوعوية، كىنيسىخ من جدكؿ اغبصص اؼبدرسية، باإلضافة إُف . الفعاليات
 .ملصقات هبدؼ توعية أطفاؿ اؼبدارس، كتعريفهم بالربنامج
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 7منها :  مشركعان لدعم نشاطات الربنامج12، تطوير 2007 كقد متى، خالؿ العاـ -295
 فصالن جديدان، 26 يف البنية التحتية مشلت إنشاء 5مشاريع يف ؾباؿ بناء القدرات كالتوعية، ك

 45) طالبان كطالبة 972 مقعدان مزدكجان، من اؼبتوقع أف يستفيد منها 324 فصالن ك12كترميم 
يف  - باإلضافة إُف البنية التحتية - كتتمثل مكونات الربنامج. (يف اؼبائة منهم من اإلناث

 . التكوينات اجملتمعية، كبناء القدرات، كالتوعية كالتعبئة اجملتمعية، كالتعليم اجملتمعي

 كمن جانب آخر، كيف إطار عقد االتفاؽ كالشراكة مع مؤسسة الصاٌف االجتماعية -296
من الطالب كالطالبات يف ؿبافظات الضالع  1 500للتنمية، كيزِّعى الزمُّ كاغبقيبة اؼبدرسية على 

 .كاغبديدة كصعدة

  (مبادرة الصندوق االجتماعي للتنمية)فصول التعليم المجتمعي   

صعدة ) ؿبافظات 3 استمرت الدراسة يف فصوؿ التعليم اجملتمعي يف 2007 خالؿ -297
 سنة الاليت َف تتوفر ؽبن 15-9حيث يرتفع معدؿ الفتيات يف الفئة العيمرية  (كاغبديدة كتعز

 .ساسيألفرص االلتحاؽ يف التعليم ا

 نسخة من الشهادات التقييمية لدارسات يف مراكز تنمية 500 كما مت طباعة كتوزيع -298
الفتيات لتشجيعهن على الدراسة كتقييم مستوياهتن التعليمية كالسلوكية كقياس التغيَت اإلهبايب 

باإلضافة إُف ذلك، كبالتنسيق كالتعاكف مع إدارة ؿبو األمية يف ؿبافظة تعز، مت عمل . من التعليم
امتحاف ربديد مستول لطالبات ىذه اؼبراكز يف احملافظة بغرض إغباؽ الناجحات منهن باؼبدارس 

 .األساسية

 تحسين اوعية التعليم  

( 2006/2007-2002/2003) ازبذت كزارة الًتبية كالتعليم خالؿ األعواـ -299
تو ءؾبموعة من السياسات كالتدابَت التنفيذية اؽبادفة إُف ربسُت نوعية التعليم، كتطوير كفا

 : الداخلية يتمثل أنبها يف اآليت

 تطوير اؼبناىج الدراسية. 

 الكفايات إعادة النظر يف كظيفة اؼبدرسة من خالؿ التوجو كبو تطوير التعليم كفق مدخل . 

 إعادة النظر يف كظيفة التوجيو الًتبوم. 

 تطوير نظاـ القياس كالتقوًن. 

 إنشاء قطاعات كىياكل إدارية متخصصة. 

 االىتماـ بتدريب اؼبعلمُت بشكل خاص كالكادر الًتبوم بشكل عاـ. 

 ربسُت الوضع اؼبعيشي للكادر الًتبوم بشكل عاـ كاؼبعلمُت بشكل خاص. 

 اعتماد اؼبؤىل اعبامعي أساسان للتوظيف. 



CERD/C/YEM/17-18 

GE.10-43428 100 

 : كنتناكؿ فيما يأيت الربامج اؼبنفذة يف ىذا احملور كذلك على النحو اآليت-300
 النشاط الربنامج ـ
 :نفذت الوزارة ؾبموعة من الربامج أنبها رياض األطفاؿ 1

 2005-2004يف الفًتة  (ثالثة أدلة للخربات اؼبتكاملة) رياض األطفاؿ مناىج تأليف. 

 2007-2006 رياض األطفاؿ يف عدد من احملافظات يف العاـ مناىج ذبريب. 

 تدريبية للمربيات حوؿ كيفية تدريس اؼبنهج كدكرات أخرل يف أساليب كطرؽ التعامل مع دكرات تنفيذ 
 من اػبامات احمللية إضافة إُف دكرات تدريبية للقيادات اإلدارية يف رياض األطفاؿ لاألطفاؿ كصنع الدـ

 . على اؼبستول اؼبركزم كاحمللي لدعم قدراهتم كمهاراهتم اإلدارية

تنفيذ كرش عمل توعوية بالطفولة اؼببكرة استهدفت اجملتمعات احمللية كاألسر يف عدد من احملافظات . 

 القطاع اػباص إلنشاء رياض األطفاؿتشجيع . 

 خربات أجنبية كعربية لتقييم اعبهود اؼببذكلة يف ؾباؿ الطفولة اؼببكرةاستضافة  . 

 مع كل من جامعات صنعاء كإب كاغبديدة كحضرموت الفتتاح قسم خاص بالطفولة اؼببكرة يف التنسيق 
 .كليات الًتبية يف تلك اعبامعات

 تنفيذ عدد من الزيارات االستطالعية للمختصُت من القطاعات اؼبختلفة يف الوزارة إُف عدد من الدكؿ 
 .العربية كاألجنبية لالستفادة من ذبارهبا يف ؾباؿ الطفولة اؼببكرة

   ( 6-4)الذم يستهدؼ تعليم األطفاؿ يف الفئة العمرية  (طفل إُف طفل) هبرم حاليان ذبريب برنامج
من التعليم األساسي كذلك يف أربع  (6-5)سنوات من خالؿ األطفاؿ اؼبلتحقُت بالتعليم يف الصفوؼ 

. مديريات يف ؿبافظة تعز بعد االنتهاء من تكييف اؼبناىج كتدريب اؼبعلمُت
 التعليم العاـ 2

 :(األساسي، الثانوم)
 إُف إحداث نقلة لتحسُت نوعية التعليم تعتمد الشموؿ كالتكامل كالتوازف لكل عناصر كمدخالت 2003سعت الوزارة منذ العاـ  

 :العملية التعليمية من خالؿ تنفيذ عدد من األنشطة نوضحها على النحو اآليت
 .2005-2002 تطوير كذبريب مناىج اؼبرحلة الثانوية خالؿ الفًتة استكماؿ : اؼبناىج- 1 

 منهج اغباسوب ؼبرحلة التعليم الثانومإعداد . 

 من  (6-1)من التعليم األساسي، كتقوًن مناىج الصفوؼ  (9-7) اؼبناىج الدراسية للصفوؼ ذبريب
 2003-2002نفس اؼبرحلة يف العاـ 

 الكتب الدراسية دكريان مراجعة . 

 أدلة اؼبعلم ؼبادة الًتبية الفنية كالرياضية ؼبرحليت التعليم األساسي كالثانومتأليف . 

 األساسي من مرحلة التعليم (9-5) مناىج للًتبية اؼبهنية للصفوؼ إعداد. 

 (.12-1) كثيقة منهج العلـو ؼبرحلة التعليم العاـتقوًن 

 مع دكؿ ؾبلس التعاكف لدكؿ اػبليج العربية يف تنفيذ عدد من الربامج اؼبشًتكةالتعاكف . 
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 ،تنفيذ بعض األنشطة التمهيدية لتضمُت اؼبناىج الدراسية عدد من القضايا اؼبعاصرة مثل حقوؽ اإلنساف 

حقوؽ الطفل، التوعية بأخطار التدخُت، التعرؼ إُف عاَف األعماؿ ككيفية إنشاء كإدارة اؼبشاريع الصغَتة 
 .كتنمية كعي الطالب باحتياجات سوؽ العمل

 هبدؼ تطوير دكر التوجيو الًتبوم، من 2004تواصلت جهود الوزارة يف إصالح التوجيو الًتبوم بدء من عاـ : التوجيو الًتبوم- 2 
كتفعيل دكر . خالؿ إعادة النظر يف شركط كمعايَت شغل كظيفة اؼبوجو الًتبوم على اؼبستويُت اؼبركزم كاحمللي

 ـبتلف       التوجيو الًتبوم يف متابعة كتقييم العملية التعليمية من خالؿ تنفيذ زيارات ميدانية إُف اؼبدارس يف
. احملافظات

إنشاء مركز القياس كالتقوًن الذم يعد اآللية العلمية اؼبهنية ؼبتابعة التطور النوعي للتعليم كتوجيهو، من خالؿ : القياس كالتقوًن -3 
 التعليم بغرض رفع كفاءهتا ككفايتها، كربسُت جودة قياس إجراء الدراسات التقويبية ؼبنظومات

كإنشاء بنوؾ األسئلة، كاؼبشاركة يف  ("االمتحانات العامة")على اؼبستول اؼبدرسي كالوطٍت  (التحصيل) التعلم  
دراسات القياس الدكلية، كإجراء الدراسات التحليلية لنتائج الطلبة، كنشر ثقافة التقوًن بُت الًتبويُت ككذلك 
اؼبشاركة يف التقييمات العاؼبية لقياس مستول ربصيل التالميذ يف العلـو كالرياضيات حيث تشارؾ حاليان يف 

. (سبس)مشركع 
بتزكيد اؼبدارس ( غَت حكومي/حكومي )كبدعم متعدد اعبهات  (2007-2003)قامت الوزارة خالؿ الفًتة : الوسائل التعليمية -4 

. باؼبعامل كاؼبختربات كمصادر التعلم األخرل اليت تساىم يف ربسُت نوعية التعليم
سًتاتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي إُف إدخاؿ مادة اغباسوب من الصف الرابع من التعليم الهتدؼ ا: التعليم االلكًتكين- 5 

 :األساسي، كتنفيذان لذلك مت تنفيذ الربامج اآلتية

 هبرم حاليان التنسيق مع احد اؼبراكز اؼبتخصصة لتنفيذ الربنامج الوطٍت لدمج تقنية اؼبعلومات كاالتصاؿ يف 
 .إنشاء أرشيف الكًتكين حملتول الكتب الدراسية كأدلة اؼبعلم ؼبرحلة التعليم العاـ- التعليم 

تزكيد بعض اؼبدارس بأجهزة اغباسوب بالتعاكف مع بعض اؼبنظمات اؼبعنية بالتعليم . 

 تشجيع القطاع اػباص إلنتاج مناىج الكًتكنية من خالؿ التنسيق مع بعض اؼبراكز كالشركات اؼبتخصصة 
 .يف إنتاج الربامج التعليمية االلكًتكنية كالقياـ بدراسة العركض اؼبقدمة منها

التنسيق كالتعاكف مع مكتب الًتبية العريب لتنفيذ كتقييم بعض الربامج التعليمية االلكًتكنية اؼبشًتكة . 
 كذبهيزىا باؼبعدات الفنية اليت سبكنها من أداء رسالتها الًتبوية عن 2000مت إنشاء قناة تعليمية خاصة يف العاـ : القناة التعليمية- 6 

ىيلية كالًتبوية، كالثقافية أبعد، كزبتص ىذه القناة بإعداد كإنتاج كإخراج كبث كافة الربامج التعليمية كالتدريبية كالت
 :لكافة اؼبراحل التعليمية، كربقيقان لذلك تبث القناة الربامج التعليمية التالية

أطفالنا اليـو . 
اؼبدرسة اؼبفتوحة  .
كبن كالكومبيوتر . 

أكائل الطلبة  . 
فرساف اؼبعرفة  . 
التوجيو الًتبوم . 
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 النشاط الربنامج ـ
قل كال تقل  . 
رسالة  . 
قضايا تربوية . 
مفهـو ربت اجملهر . 

  اؼبعلم يف الصف  . 
مهارات التدريس . 

الكمبيوتر يف حياتنا  . 
معلمات الريف  . 
اؼبعلموف يف الصفوؼ األكُف . 
اإلدارة اؼبدرسية  . 
أساليب كطرؽ التدريس . 
 (موجو لذكم االحتياجات اػباصة) حديث الصمت.  
 (موجو حملو األمية) ىيا نتعلم .

 :التدريب: التدريب كالتأىيل - 7 

العديد من الربامج التدريبية يف مراحل التعليم اؼبختلفة على اؼبستويُت  (2007-2002)نفذت الوزارة يف الفًتة 
مستفيدان من صبيع  (347 200)اؼبركزم كاحمللي، حيث بلغ عدد اؼبستفيدين من تلك الربامج خالؿ تلك الفًتة 

 إنشاء قطاع خاص بالتدريب 2005ؿبافظات اعبمهورية، كألنبية التدريب كأثره يف ربسُت نوعية التعليم مت عاـ
 .كالتأىيل يتوُف عملية زبطيط كتنفيذ برامج تدريب كتأىيل اؼبعلمُت

 :التأىيل

معلمان كمعلمة من مؤىل الثانوية العامة إُف الدبلـو اؼبتوسط، كما مت  (2 253)تأىيل 2006مت خالؿ العاـ 
كادر تربوم للدراسات العليا ماجستَت،  (156)معلم كمعلمة كترشيح  (3 621 )2007تأىيل يف العاـ 

. دكتوراه داخل كخارج اليمن
يف إطار التزاـ الدكلة بتوفَت التعليم اجملاين عبميع اؼبواطنُت تقـو كزارة الًتبية كالتعليم بشكل مستمر بتزكيد اؼبدارس : التجهيزات- 8 

دبتطلبات التعليم من الكراسي كالطاكالت كاؼبعامل كالطباشَت كاؼبناىج الدراسية كغَتىا من اؼبستلزمات، دبا يف 
ذلك ذبهيزات اؼبكاتب اإلدارية، كيبلغ اؼبعدؿ السنوم للكتب الدراسية، كأدلة اؼبعلم اليت تطبعها الوزارة سنويان 

. مليوف كتاب مدرسي كدليل معلم (50)كتوزعها على الطالب ؾبانان حواِف 
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 (2007-2003)الوسائل التعليمية التي تم تزويد المدارس بها خالل الفترة 
 16 530 3 050 13 480- مصورات 
 1 176-  1 176-  مكيفات

 38-  38-  طاقة مشسية
 5 012-  4 836 2 665 إذاعة مدرسية

 761-  618 143 آلة تصوير
 1 091 223 61 807 تلفزيوف

 61-  61-  راديو
 61-  61-  فيديو

 392 392- -  مكتبة مدرسية
 200 200- -  خازف كهرباء

 1 604 200 597 807 طابعات
DVD  - -223 223 

 4 191 223 3 812 1 567 مسجل
 285 223 62-  رسيفر

 2 268 494 1 774-  معامل كـبتربات
 62 62- -  معامل حاسوب

 6 613 200 5 592 821 حواسيب
اجملموع  2007 2006 2003 السنة

         البرامج التدريبية للقوى العاملة في المدرسة التي تم تنفيذىا خالل الفترة 
 وعدد المستفيدين  (2002-2007)

 إصباِف
 البياف 2002 2003 2004 2005 2006 2007 اؼبستفيدين

 مدريب اؼبدربُت 1 527 - 806 1 502 7 812 8 590 20 237

 تدريب اؼبعلمُت 16 627 4 900 49 263 26 869 88 714 86 551 272 924

 مؤلفُت اؼبوجهُت، 100 107 - 3 468 - 44 3 719

 اإلدارة اؼبدرسية 123 2 986 10 464 11 380 760 17 442 43 155

722 30 83 609  -  رياض األطفاؿ  -

211 99 112  -  -  األخصائيُت االجتماعيُت  -

807 1 536 1 271  -  -  أمناء معامل  -

494 494  - -  -  أمناء اؼبكتبات  -

44 44  - -  -  اقتصاد منزِف  -

30 30  - -  -  التعليم التعاكين  -

120 2 567 1 299 254  - مهارات اغباسوب   -
15  -  15  - رسم على الزجاج   -

40 40      
االذباىات اغبديثة يف 

تعليم األطفاؿ 
 الصحة اؼبدرسية     26 300 326

موجهي ؿبو األمية       180 180
معلمي ؿبو األمية      950 226 1 176
 إجمالي    18 377 7 993 60 533 44 097 99 027 117 173 347 200
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 التقدم المحرز في مجال النوعية  

 تعد نتائج ربصيل التالميذ أىم اؼبؤشرات لتحسُت النوعية، كلقياس ذلك أجرل مركز -301
 دراسة مقارنة لنتائج اختبارات ربصيل 2005، 2002البحوث كالتطوير الًتبوم يف العامُت 

، الرياضيات، كاللغة العربية)التالميذ يف أربعة موضوعات ىي  استهدفت  (مهارات اغبياة، العلـو
عينة مكونة  تقاف الكفايات األساسية لدل تالميذ الصفُت الرابع كالسادس علىاقياس مستول 

  .ؿبافظة عشر  مدرسة يف إحدل100تلميذ كتلميذة موزعُت على أكثر من  6 202من 

ستبانات اػباصة بالبيئة ال كقد أثبتت الدراسة اليت أجراىا اؼبركز من خالؿ ربليل ا-302
ستبانات اػباصة دبدارس العينة، كاؼبعلمُت كاإلدارة اؼبدرسة كجود ربط بُت ااؼبدرسية كاؼبتمثلة يف 

 كالتحسن يف اؼبدخالت ذات العالقة بالنوعية مثل 2005التحسن يف ربصيل التالميذ عاـ 
توافر اؼببٌت اؼبدرسي، ارتفاع نسبة اؼبدارس األساسية اؼبستقلة، كاؼبدارس اليت تعمل يف الفًتة 
الصباحية، كالتحسن يف تأىيل اؼبعلمُت إُف مستول التعليم اعبامعي، كتدريب اؼبعلمُت أثناء 

اػبدمة، باإلضافة إُف ربسن مؤىالت مديرم اؼبدارس، حيث إف نسبة مديرم اؼبدارس 
وبملوف مؤىل الثانوية العامة كأدىن قد تراجعت كارتفاع نسبة توافر األخصائيُت  الذين

كالتحسن يف توفَت الغرؼ الدراسية، كالغرؼ األخرل اإلدارية منها كاليت . االجتماعيُت
 .لالستخدامات اؼبختلفة

 افقات التعليم  

سًتاتيجية ال نتيجة للفجوة التمويلية الكبَتة اليت تطلبها القطاع التعليمي بعد اعتماد ا-303
الوطنية للتعليم األساسي كثفت كزارة الًتبية كالتعليم جهودىا للحصوؿ على مصادر للدعم 

اؼباِف لسد تلك الفجوة حيث حققت قباحان يف زيادة معدؿ التمويل اغبكومي كإقناع عدد من 
أف  (2007-2004)اعبهات الدكلية اؼباكبة لدعم برامج التعليم كاستطاعت خالؿ الفًتة 

مشركع اؼبسار السريع، مشركع ربفيز )تنضم إُف عدد من اؼبشاريع الدكلية اؼبعنية بالتعليم كىي 
 .(التعليم للجميع

من اؼباكبُت  (دكالر 146 000 000) كاستطاعت الوزارة أف ربصل على أكثر من -304
البنك الدكِف، اؼبملكة اؽبولندية، اؼبملكة اؼبتحدة، البنك األؼباين للتنمية كاألعمار، الوكالة )

إضافة إُف اغبصوؿ  (ٍف إاليابانية للتعاكف الدكِف، الوكالة األمريكية للتنمية، برنامج الغذاء العاؼبي،
على سبويل لدعم ؾبموعة من الربامج التعليمية من قبل عدد من اؼبنظمات األخرل أنبها منظمة 

 000 000)  من2003اليونيسيف، كنتيجة لتلك اؼبساعي ارتفعت موازنة التعليم العاـ عاـ 
 يف اؼبائة من النتاج 5.1 يف اؼبائة من إصباِف النفقات العامة كنسبة 15.8بنسبة  (105 815

 يف اؼبائة من 20 سبثل نسبة 2007عاـ  (173 000 000 000)احمللي اإلصباِف إُف 
 .من الناتج احمللي اإلصباِف ( يف اؼبائة6.8)إصباِف النفقات العامة للدكلة كنسبة 
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افقات التعليم العام مقاراة بالنفقات العامة للدولة والنتاج المحلي اإلجمالي للفترة 
 (بالمليون لاير )(2003-2007)

  ٪الناتج احمللي اإلصباِف  ٪النفقات العامة للدكلة نفقات التعليم األعواـ 
2003 815 105 15.8 5.1 
2003 000 173 20 6.8 

 الحق في المساواة الثقافية : ‘6‘(ى )5المادة   

 . مت شرح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه اؼبادة يف سياؽ التقرير السابق-305

 الحق في دخول المرافق العامة : (و) 5المادة   

 . مت شرح اؼبوقف القانوين إزاء ىذه اؼبادة يف سياؽ التقرير السابق-306

 6المادة   
 الحق في الرجوع إلى المحاكم والمؤسسات الوطنية والتعويض  

 ستقاللوااإلجراءات والتدابير إلصالح القضاء وضمان   

 من اؼبالحظات اػبتامية للجنة فقد أكلت اغبكومة 6 باإلشارة إُف ما كرد يف الفقرة -307
ؾباؿ العدؿ كالقضاء اىتمامان كبَتان من خالؿ إقرار كتنفيذ العديد من السياسات كاإلجراءات 
اؽبادفة إُف دعم استقالؿ القضاء كتعزيز دكره يف اغبياة العامة، حيث سارت عملية التحديث 
كالتطوير يف اذباىات كؿباكر عدة كاف أبرز معاؼبها الًتكيز على العنصر البشرم باعتباره حجر 

الزاكية يف عملية اإلصالحات، كذلك من خالؿ ؾبموعة من اإلجراءات كاألنشطة نربز أنبها يف 
 : اآليت

 اإلجراءات التشريعية   

 تبنت السلطة القضائية خطة اسًتاتيجية لإلصالح القضائي سبثلت يف عدة إجراءات -308
 2006 لسنة 15تنظيمية كتشريعية، حيث مت تعديل قانوف السلطة القضائية بالقانوف رقم 

حيث مت فصل رئاسة ؾبلس القضاء األعلى عن مهاـ رئيس اعبمهورية كأصبح برئاسة رئيس 
احملكمة العليا، كقد ترتب ككاكب ذلك إصالح البناء التشريعي للقضاء من خالؿ إعداد عدد 

 : من مشاريع القوانُت اػباصة بالسلطة القضائية اؼبعركضة على ؾبلس النواب كمنها

 مشركع تعديل قانوف اؼبرافعات كالتنفيذ اؼبدين. 

 مشركع قانوف التحكيم التجارم. 
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 مشركع تعديل قانوف اعبرائم كالعقوبات. 

 مشركع قانوف الرسـو القضائية. 

 مشركع قانوف التوثيق. 

 جراءات اعبزائيةإلمشركع تعديل قانوف ا. 

 2008 لسنة 34صدار قانوف اؼبعهد العاِف للقضاء رقم إ. 

 علىألصدار الالئحة التنظيمية جمللس القضاء اإ. 

 صدار الالئحة التنظيمية لوزارة العدؿإ. 

 ظيمية لقانوف التوثيقفصدار الالئحة التإ. 

 صدار الالئحة الداخلية جمللس التأديب األعلىإ . 

 صدار الالئحة التنظيمية للمحكمة العلياإ. 

 صدار الالئحة التنفيذية لقانوف األحكاـ العامة للمخالفاتإ. 

 اإلجراءات التنظيمية   

 إعادة تشكيل ؾبلس القضاء األعلى كأمانتو العامة كمكتبو الفٍت كربديد اختصاصو -309
كرفده بالكوادر اؼبؤىلة،، كإعادة تشكيل كل من احملكمة العليا كأمانتها العامة كمكتبها الفٍت 

كإصدار الئحتو التنظيمية كىيئة التفتيش القضائي كربديد صالحيتها كفقان لقانوف السلطة 
القضائية كتوصيات اؼبؤسبر القضائي األكؿ كرفدىا بالكوادر اؼبؤىلة كذكم اػبربة يف اجملاؿ الرقايب 

باإلضافة إُف إعادة تشكيل ؾبلس احملاسبة يف إطار ؾبلس القضاء األعلى . كالتفتيش القضائي
 .الذم يتوُف مساءلة كؿباسبة القضاة احملليُت

 كربديد نظاـ القبوؿ فيو 2008 لسنة 34 مت إصدار قانوف اؼبعهد العاِف للقضاء رقم -310
كما مت إعداد مشركع قرار . ككضع برنامج زمٍت للدراسات العليا كإعادة النظر يف مناىجو

صبهورم بإنشاء الشرطة القضائية كربديد اختصاصها ككافة اللوائح اؼبنظمة ألعماؽبا كأعماؿ 
من جهة ثانية، مت إقباز .أجهزة الضبط، فضالن عن إقباز اسًتاتيجية تطوير كربديث القضاء

الالئحة اؼبنظمة لوزارة العدؿ بقطاعاهتا اؼبختلفة، كإعادة ىيكلة النيابة العامة، كإصدار ؾبموعة 
من اللوائح التنظيمية األخرل مثل الالئحة اؼبنظمة جمللس القضاء األعلى، كالئحة مصلحة 
 . السجل العقارم، كالئحة إنشاء ىيئة الطب الشرعي، كالئحة إنشاء مركز التوثيق القضائي

الئحة تنظيم مهنة احملضرين، الالئحة التنظيمية ) كذلك إعداد مشاريع اللوائح -311
بتدائية، الالئحة التنفيذية لقانوف األحكاـ العامة للمخالفات، الالئحة الستئنافية كاالللمحاكم ا

 ...(. ستمالؾ للمنفعة العامةالالتنفيذية لقانوف ا
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 رفدت السلطة القضائية الشعب كاحملاكم التجارية بكوادر مؤىلة من ذكم اػبربة -312
كالنزاىة كباؼبستشارين كاػبرباء، كإدخاؿ التقنيات اغبديثة كالربط الشبكي كأنظمة األرشيف، 

كاستحداث إدارة عامة خاصة باحملاكم التجارية، ككضع برنامج لتأىيل كتدريب الكوادر 
 .القضائية التجارية ؿبليان، كخارجيان 

 التدريب كرفع الكفاءة  

صالحات القضائية قد ركزت على االىتماـ باؼبعهد العاِف للقضاء كتطوير إلف اأ كما -313
مناىجو كربديثها كمده بالكوادر اؼبؤىلة كاؼبتخصصة كيتم مواصلة تنمية قدرات القضاة كصقل 

ليها القضاة إكفاءهتم من خالؿ مواصلة التأىيل كالتدريب اؼبستمر يف صبيع اجملاالت اليت وبتاج 
حيث مت تنفيذ العديد من الدكرات يف الداخل كاػبارج منها تدريب . كمنتسبو السلطة القضائية

من القضاة كأعضاء النيابة العامة كتنظيم دكرة خارجية متخصصة لقضاة احملاكم  1 450
التجارية كاحملامُت، كعقد العديد من الدكرات يف ؾباؿ القانوف التجارم كالتحكيم، دبا يف ذلك 

 895 قاضيان للدراسات العليا كمشاركة 15عن ابتعاث  االتفاقيات كالقوانُت التجارية، فضالن 
 .قاضيان يف زيارات استطالعية خارجية

 ترقيات القضاة كتنقالهتم   

 1 010 يتم إجراء حركة الًتقيات كالتسويات بصورة دكرية حيث مت ترقية كتسوية -314
، كإجراء 2008 لسنة 5مرأة دبوجب القرار اعبمهورم رقم ا 40قضاة كأعضاء نيابة منهم 

 . قاضيان كعضو نيابة273حركة تنقالت جزئية مشلت 

 (التفتيش كاحملاسبة)إجراءات ضماف النزاىة القضائية   

 مشلت اإلصالحات القضائية الرامية إُف استقالؿ القضاء تفعيل دكر التفتيش القضائي -315
ستقباؿ ايف الرقابة على أعماؿ القضاة كتقييم األداء، من خالؿ التفتيش الدكرم اؼبفاجئ ك

شكاكل اؼبواطنُت كدراستها مكتبيان كميدانيان حيث نفذت ىيئة التفتيش القضائي يف عاـ 
بتدائية الستهدفت صبيع قضاة احملاكم اا مهمة تفتيش ميداين كدكرم مفاجئ، 46، 2006

بتدائية كنوعية يعمل ا ؿبكمة 250 قاضيان ك162ستئنافية يعمل هبا ا شعبة 54ستئنافية، الكا
شكول مت التصرؼ فيها كمعاعبتها كأسفر  3 989كتلقت دائرة الشكاكل .  قاضيان 348هبا 

ستيضاح كإجراء التحقيقات الالزمة فيما نسب إُف ال قاضيان إُف اؽبيئة ؿ56ستدعاء اعن ذلك 
 تنبيهان للقضاة الذم ثبت إخالؽبم بواجباهتم الوظيفية، 13البعض منهم من ـبالفات، كتوجيو 

 قضاة إُف ؾبلس احملاسبة بدعاكل تأديبية، كتوجيو مذكرات إرشادية لعدد من 5كما مت إحالة 
 .احملاكم لتاليف بعض جوانب القصور

 تفتيشان 35 نفذت العديد من الدكرات التفتيشية، كمنها 2007 كيف عاـ -316
 تفتيش مت دبوجبها إجراء التحقيقات اؼبيدانية، كمشل التفتيش صبيع احملاكم 12ك مفاجئان 
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ستدعاء ا يف صبيع ؿبافظات اعبمهورية كنتج من ذلك 279بتدائية البالغ عددىا الستئنافية كاالا
 قاضيان إُف ؾبلس 12ستيضاح كإجراء بعض التحقيقات الالزمة ككذلك إحالة ال قاضيان ؿ50

 886) مذكرة إرشادية للقضاة كاستقبلت دائرة الشكاكل 28 تنبيهات، ك10احملاسبة كتوجيو 
 .شكول مت التصرؼ فيها (2

 قاضيان كعضو 367 نفذت اؽبيئة دكرات تفتيشية مفاجئة استهدفت 2008 كيف عاـ -317
 قاضيان 131كنتج منها استدعاء .  ؿباكم استئنافية7 ؿبكمة ابتدائية ك26نيابة مشلت 

 مابُت مذكرات إرشادية كدعاكل تأديبية ؿبالة إُف ؾبلس احملاسبة، كلفت نظر 253 كتوجيو
 .كتنبيهات على القضاة كأعضاء النيابة باؼبخالفات اؼبنسوبة إليهم

  (مكتب النائب العاـ)ىيئة التفتيش القضائي   

 مت تفعيل دكر ىيئة التفتيش القضائي التابع ؼبكتب النائب العاـ عن طريق رفدىا -318
بالعناصر اعبيدة لتؤدم مهامها يف التفتيش الدكرم كاؼبفاجئ على أعماؿ أعضاء النيابة العامة 

حيث بلغ عدد اعبوالت التفتيشية اؼبفاجئة .كتقييم أدائهم كحثهم على إقباز القضايا بكل دقة
كبلغ عدد . (61 )2005بناء على الشكاكل أك تكليف مباشر من النائب العاـ عاـ 

كبلغت التظلمات اليت مت حبثها من  (403)األعضاء الذين مت التفتيش الدكرم على أعماؽبم، 
بينما بلغت التظلمات اليت مت دراستها بسبب توجيو تنبيو . (46)نتائج التفتيش الدكرم 

كبلغ عدد اعبوالت التفتيشية .  تنبيهان كمالحظة98كقد كجهت اؽبيئة . (68)مالحظات  أك
كبلغ عدد . (30 )2006اؼبفاجئة بناء على الشكاكل أك تكليف مباشر من النائب العاـ عاـ 

كبلغت تظلمات أعضاء النيابة العامة  (60)األعضاء الذين مت التفتيش الدكرم على أعماؽبم 
بينما بلغت التظلمات اليت مت دراستها بسبب . (47)اليت مت حبثها من نتائج التفتيش الدكرم 

 . تنبيهان كمالحظة115كقد كجهت اؽبيئة . (80)توجيو تنبيو أك مالحظات 

، (130) بلغ عدد األعضاء الذين مت التفتيش الدكرم على أعماؽبم 2007 كيف عاـ -319
، بينما بلغ عدد (9)كبلغ عدد التظلمات اليت مت دراستها بسبب توجيو تنبيو أك مالحظات 

أعضاء إُف ؾبلس احملاسبة، كبلغ عدد  (3)كمت إحالة  (2)األعضاء الذين مت رفع اغبصانة عنهم 
، كقد كصل (2)األعضاء الذين مت التحقيق معهم ألسباب مسلكية كقدموا استقاالهتم كقبلت 

 2005اعبدير بالذكر أنو يف سنة . تنبيهان كمالحظة (47)عدد التنبيهات كاؼبالحظات إُف 
جراءات رفع الدعول اعبزائية على رجاؿ الضبط القضائي إصدر تعميم النائب العاـ بشاف 

 .منألكأفراد الشرطة كا

كنتج .  نيابة ابتدائية46 نفذت اؽبيئة دكرات تفتيشية مفاجئة مشلت 2008 كيف عاـ -320
 .  أعضاء نيابة4منها تنفيذ عقوبة رفع اغبصانة على 
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 التدابَت اػباصة باؼبرأة   

 لضماف حقوؽ اؼبرأة يف العمل القضائي كضماف حقوقها يف توِف الوظائف العامة -321
كتطبيقاي ؼببدأ تكافؤ الفرص بُت الرجل كاؼبرأة فقد مت فتح باب قبوؿ اؼبرأة مثلها مثل الرجل 

 ضمن 5ة منهن أ امر11كخضوعها لنفس الشركط كبنفس القدر الختبارات القبوؿ كمت قبوؿ 
صبح أ ضمن الدفعة السابعة عشرة ك3 ضمن الدفعة السادسة عشرة ك3الدفعة اػبامسة عشرة ك

 .مامها بشكل مستمرأاؼبعهد مفتوحاي 

 36 كتوجد.  مت تعيُت قاضية عضواي يف احملكمة العليا ألكؿ مرة يف تاريخ القضاء اليمٍت-322
رئيسة نيابة ككذلك ككيل مساعد  -مت تعيُت عدد من النساء يف مناصب قيادية مثل  قاضية كما

 من النساء يف كظائف فنية ككتابية كخدمية يف الوزارة كاحملاكم 2256بوزارة العدؿ كمت تعيُت 
ة كالعدد يف أ امر600كثر من أجهزة التابعة ؽبا إُف ألكقد كصل عدد من النساء يف الوزارة كا

 .تزايد

 من اؼبالحظات كالتوصيات اػبتامية للجنة القضاء 17 كباإلشارة إُف ما كرد يف الفقرة -323
على التمييز، فال توجد إحصائيات ؿبددة لقضايا تتعلق بالتمييز العنصرم كيتضمن اؼبلحق 

 . حصائية عامة لعدد اعبرائم كأنواعهاإ

 7المادة   
 أىداف التعليم  

 ككثيقة اؼبنطلقات العامة 1992 لعاـ 45 تضمن كل من قانوف التعليم العاـ رقم -324
للمناىج الدراسية اليت تضمنت أىداؼ التعليم على اؼبستول العاـ كاؼبراحل كاؼبواد الدراسية 

أف نظاـ التعليم يهدؼ إُف ربقيق تربية شاملة متجددة ) من القانوف 15حيث تنص اؼبادة 
تسهم يف تنمية اعبوانب الركحية كاػبلقية، كالذىنية كاعبسمية لتكوين اؼبواطن السوم اؼبتكامل 

 .(الشخصية

 كأكدت كثيقة اؼبنطلقات على أف الفلسفة الًتبوية يف اعبمهورية اليمنية تقـو على اؼبثل -325
نساف كحريتو إلالعربية كاإلسالمية كاإلنسانية القائمة على مكاـر األخالؽ كاحًتاـ حقوؽ ا

ككرامتو، كاؼبساكاة يف اغبقوؽ كالواجبات كاحًتاـ حرية الفرد ككرامتو كحب الوطن كاحًتاـ نظمو 
كما تقـو الفلسفة الًتبوية على العدالة االجتماعية كتكافؤ الفرص يف التمتع باغبقوؽ، . كقوانينو

كاالنفتاح الواعي على الثقافات كاغبضارات العاؼبية كربقيق التعارؼ كالتفاىم بُت 
ىتماـ بالقضايا الدكلية كمبادئ العدالة كاؼبساكاة كالسالـ العاؼبي كاالحًتاـ الجبانب ا.الشعوب

كغَت ذلك من اؼببادئ التعليمية اليت تقـو كبو بناء .اؼبتبادؿ بُت الشعوب كالدكؿ كاغبضارات
الشخصية بكل جوانبها كتنمية القدرة على التفكَت العلمي كالتحليل كالنقد، كاؼببادرة كاإلبداع 

 .كاالبتكار كاؼبشاركة
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 كما يتضمن النظاـ التعليمي عددان من األىداؼ العامة لتحقيق تربية شاملة متجددة -326
تسهم يف تنمية اعبوانب الركحية كاػبلقية كالوجدانية كاالجتماعية كالعقلية كاعبسمية كاعبمالية 

دبا يف ذلك اؼبمارسة الديبقراطية .للمواطن اليمٍت كصوالن إُف تكوين إنساف سليم كصاٌف كمنتج
لية كاحًتاـ حقوؽ اآلخرين ؤككااللتزاـ بالواجبات كالتمسك باغبقوؽ اػباصة كالعامة كربمل اؼبس

كاالىتماـ بالقضايا اليت سبس حياة الفرد كاجملتمع مثل قضايا السكاف، البيئة،  .كالدفاع عنها
 .الصحة، اؼبياه، حقوؽ اإلنساف، تعليم الفتاة

 كيف إطار االىتماـ بتطوير أىداؼ التعليم هبرم حاليان استكماؿ الًتتيبات ؼبراجعة -327
كتطوير أىداؼ التعليم ؼبواكبة التطورات على الساحة احمللية كاإلقليمية كالدكلية يف ـبتلف 

اجملاالت، باإلضافة إُف أف تطوير تلك األىداؼ ىو احد برامج اػبطة اؼبشًتكة لدكؿ ؾبلس 
 .التعاكف لدكؿ اػبليج العربية

 الطفل في محتوى المناىج الدراسية /تضمين  قافة حقوق اإلاسان  

 مثلت قضية إدماج حقوؽ اإلنساف يف اؼبناىج الدراسية احد النشاطات اليت قامت هبا -328
كزارة الًتبية كالتعليم يف اعبمهورية اليمنية عرب تنفيذ عدد من األنشطة التمهيدية إلدراج تلك 

 :اغبقوؽ يف ؿبتول اؼبناىج الدراسية، سبثلت يف اآليت

  مسح كربليل مفاىيم حقوؽ الطفل يف اؼبناىج الدراسية بدعم من منظمة اليونيسيف
 2007عاـ 

  هبرم حاليان مسح كربليل مفاىيم حقوؽ اإلنساف يف ؿبتول اؼبناىج الدراسية يف مرحليت
التعليم األساسي كالثانوم هبدؼ التعرؼ على اغبقوؽ اليت تضمنتها كأساليب التضمُت 

ككيفية توزيعها على اؼبواد كاؼبستويات الدراسية، كمن مث إعادة النظر يف تضمُت تلك 
اغبقوؽ دبا يتالءـ كخصائص مبو اؼبتعلم كمستواه العمرم كاحتياجاتو، كخرباتو، كدبا 

 .يتالءـ أيضان مع طبيعة اؼبواد الدراسية

 : باإلضافة إُف ذلك نفذت الوزارة ؾبموعة من الربامج هبذا االذباه، أنبها-329

  اؼبشاركة يف إعداد اػبطة العربية للًتبية على حقوؽ اإلنساف برعاية اعبامعة العربية كاليت
 عاـ            أقرىا الزعماء العرب أثناء انعقاد القمة العربية يف دمشق يف مارس

2008. 

  تشكيل عبنة للًتبية على حقوؽ اإلنساف من اعبهات اؼبختصة يف كزارة الًتبية كالتعليم
 .2005 عاـ        ككزارة حقوؽ اإلنساف، ككزارة اػبارجية كمنظمات اجملتمع اؼبدين

  كحىت اآلف 2003مواصلة تنفيذ الربنامج التعريفي بالقانوف الدكِف اإلنساين منذ العاـ 
بالتعاكف مع اللجنة الدكلية للصليب األضبر، كعدد من اعبهات اغبكومية أنبها كزارة 
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 16ة يف ػ مدرس48اػبارجية كصبعية اؽبالؿ األضبر اليمٍت كتوسيع نشاطاتو لتشمل 
 .2008ؿبافظة عاـ 

  اإلنسايناستضافة اليمن اؼبلتقى اإلقليمي اػبامس لربنامج استكشاؼ القانوف الدكِف 
نوفمرب /الذم عقد يف صنعاء يف تشرين الثاين-   طبس سنوات على ذبربة التطبيق-

 . دكلة عربية13 كشاركت فيو 2007

  إعداد اؼبادة التعليمية كدليل اؼبعلم الستكشاؼ القانوف الدكِف اإلنساين للصفوؼ
 .2008عاـ  (11-7)الدراسية 

  هبرم حاليان الًتتيب النهائي ؼبسح مفاىيم النوع االجتماعي يف اؼبناىج الدراسية تنفيذان
لتوصية اللجنة الدكلية غبقوؽ الطفل على التقرير الدكرم الثالث خبصوص ربسُت صورة 

 .الفتاة يف ؿبتول الكتاب اؼبدرسي

  هبرم حاليان الًتتيب النهائي ؼبسح اؼبفاىيم اػباصة بتنمية الوعي بالقيم الديبقراطية
 .كاالنتخابات يف اؼبناىج الدراسية هبدؼ تعزيزىا

 الثقافة  

 (نشر مبادئ حقوؽ اإلنساف)التدريب كاإلعالـ   

 نؤكد ما كرد يف سياؽ تقريرنا السابق، التزاـ حكومة اعبمهورية اليمنية باؼببادئ الواردة -330
يف ىذه اؼبادة كيتضمن التقرير اغباِف معلومات بشأف التدريب كالتوعية يف ؾباؿ نشر مبادئ 

 .حقوؽ اإلنساف

    


