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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٧  ٩-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٧  ١١-٤  .................................................عداد التقاريرإآلية   - ألف     
  ٩  ١٩-١٢  ..متابعة تنفيذ توصيات جلنة حقوق الطفل بشأن التقرير الدوري الثالث  -  باء     

  ١٠  ٥١-٢٠  .........................................................تدابري التنفيذ العامة  - ثانياً  
  ١٠  ٢٢-٢٠  ...................................................التدابري التشريعية  - ألف     
  ١١  ٢٣  .....................................اخلطط واالستراتيجيات الوطنية  -  باء     
  ١٢  ٢٥-٢٤  ...........................................................اهلياكل  - جيم     
  ١٣  ٣٣-٢٦  ...........................................مؤسسات الرصد املستقلة  - دال     
  ١٤  ٣٥-٣٤  ...................................التعاون مع منظمات اجملتمع املدين  -  هاء     
  ١٥  ٣٩-٣٦  ........................................التعاون مع املؤسسات املاحنة  -  واو     
  ١٦  ٤٣-٤٠  ..........................................وازنات اخلاصة بالطفولةامل  - زاي     
  ١٧  ٤٩-٤٤  .............................................أنظمة وقواعد البيانات  - حاء     
  ١٨  ٥٠  ......................................................نشر االتفاقية  - طاء     
  ١٩  ٥١  ..........................................................التدريب  -  ياء     

  ٢٠  ٦٥-٥٢  ..............................................................تعريف الطفل  - ثالثاً  
  ٢٣  ٨٤-٦٦  ................................................................مبادئ عامة  - رابعاً  

  ٢٣  ٧١-٦٦  ...................................................مبدأ عدم التمييز  - ألف     
  ٢٥  ٧٧-٧٢  ........................................اء والنماءاحلق يف احلياة والبق  -  باء     
  ٢٦  ٨٠-٧٨  ..............................................مصاحل الطفل الفضلى  - جيم     
  ٢٧  ٨٤-٨١  .................................................احترام آراء الطفل  - دال     

  ٢٩  ١٣١-٨٥  ....................................................احلقوق واحلريات املدنية  - اًخامس  
  ٢٩  ١٠٧-٨٥  ....................................................االسم واجلنسية  - ألف     
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  ٣٥  ١١٠-١٠٩  .......................................................حرية التعبري  - جيم     
  ٣٦  ١١٢-١١١  .....................ية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع السلميحر  - دال     
  ٣٧  ١١٧-١١٣  ................................................محاية احلياة اخلاصة  -  هاء     
  ٣٨  ١٢٦-١١٨  .....................................احلصول على املعلومات املناسبة  -  واو     
أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة        للتعذيب  احلق يف عدم التعرض       - زاي     

  ٤٠  ١٣١-١٢٧  ......................................القاسية الالإنسانية أو املهينة أو
  ٤٣  ١٦٩-١٣٢  ................................................لبيئة األسرية والرعاية البديلةا  - اًدساس  

  ٤٣  ١٣٤-١٣٢  ................................................التوجيه من األبوين  - ألف     
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  ٤٤  ١٣٦-١٣٥  ................................................مسؤوليات الوالدين  -  باء     
  ٤٤  ١٣٨-١٣٧  ................................................الفصل عن الوالدين  - جيم     
  ٤٥  ١٣٩  ...................................................مجع مشل األسرة  - دال     
  ٤٥  ١٣٩  .................................................حتصيل نفقة الطفل  -  هاء     
  ٤٥  ١٤٩-١٤٠  ..................................طفال احملرومون من البيئة العائليةاأل  -  واو     
  ٤٧  ١٥٠  ...........................................ام وسط األسرتكفالة األي  - زاي     
  ٤٨  ١٥١  ............................................نقل األطفال إىل اخلارج  - حاء     
  ٤٨  ١٦٩-١٥٢  ...................................................اإلساءة واإلمهال  - طاء     

  ٥٢  ٣٠٧-١٧٠  .........................................الصحة األساسية والرعاية االجتماعية  - سابعاً  
  ٥٢  ٢١٩-١٧٠  ...............................................األطفال ذوو اإلعاقة  - ألف     
  ٦٣  ٢٨٢-٢٢٠  ..........................................الصحة واخلدمات الصحية  -  باء     
  ٧٨  ٣٠٧-٢٨٣  .........................الضمان االجتماعي واملستوى املعيشي املالئم  - جيم     

  ٨٣  ٣٩٩-٣٠٨  ......................................التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية  - ثامناً  
  ٨٣  ٣٩٣-٣٠٨  ............................................................التعليم  - ألف     
  ١١٠  ٣٩٩-٣٩٤  ..............................أوقات الفراغ والترفيه واألنشطة الثقافية  -  باء     

  ١١٥  ٥٣٨-٤٠٠  .......................................................تدابري احلماية اخلاصة  - تاسعاً  
  ١١٥  ٤٢٨-٤٠٠  ........................................األطفال يف حاالت الطوارئ  - ألف     
، مبا يف ذلك التأهيل البـدين       )٣٨املادة  (األطفال يف املنازعات املسلحة       -  باء     

  ١٢٢  ٤٦٣-٤٢٩  .....................)٣٩املادة (االجتماعي والنفسي وإعادة االندماج 
  ١٢٩  ٤٩٥-٤٦٤  ..........................................ملخالفون للقانوناألطفال ا  - جيم     
األطفال يف حاالت االستغالل، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة   - دال     

  ١٣٧  ٥٣٨-٤٩٦  ................................................االندماج االجتماعي
  اجلداول

  ١٥٢  .............................................عدد منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال الطفولة  - ١  
 ١٩٨٩ مـن سـنة    لة يف جمال الطفولـة وأعـدادها      قوائم إحصائية بأنواع املنظمات األهلية العام       - ٢  

  ١٥٢  ...............................................................................٢٠٠٧ وحىت
  ١٥٢  .........)مليون دوالر( املؤمتر) ما قبل وبعد(إمجايل التعهدات خالل مؤمتر املاحنني باإلضافة إىل تعهدات   - ٣  
  ١٥٤  ............................إمجايل التخصيصات للقطاعات وفقاً للدول واملؤسسات الدولية املاحنة  - ٤  
  ١٥٥  ........................) من الناتج احمللي اإلمجايليف املائة( ٢٠٠٥-٢٠٠٠ة العامة للدولالنفقات   - ٥  
  ١٥٥  ..........٢٠٠٥-٢٠٠٠ الوظيفي للنفقات العامة إىل الناتج احمللي اإلمجايل التقسيمنسبة مكونات   - ٦  
  ١٥٦  ...................................... حبسب القطاعات ومصدر التمويل٢٠٠٨ات عام يصختص  - ٧  
  ١٥٧  ................٢٠٠٨-٢٠٠٣لألعوام حول واقعات تسجيل املواليد من مصلحة األحوال املدنية   - ٨  
  ١٥٨  ...........................الربامج املخصصة لقضايا األسرة والطفل واملساحة الزمنية املخصصة هلا  - ٩  
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 ١٥٩  ..............................القضايا اليت يتم تناوهلا يف الربامج اإلعالمية املوجهة لألسرة والطفل  - ١٠  

  ١٦٠  ...................................ألوان الربامج وأهدافها يف الرسالة اإلعالمية لإلذاعة والتلفزيون  - ١١  
  ١٦١  ..........................يوضح إمجايل عدد ساعات إرسال برامج األطفال يف اإلذاعة والتلفزيون  - ١٢  
  ١٦١  .....................٢٠٠٦ حىت عام ٢٠٠٣حجم ساعات اإلرسال للقناة األوىل منذ عام يوضح   - ١٣  
  ١٦١  ........................................... للمحطات اإلذاعية والتلفزيونيةالقضايا املتداولة وفقاً  - ١٤  
  ١٦٢  .................... القنوات التلفزيونية واإلذاعات احملليةاملساحة الزمنية لربامج األسرة والطفولة يف  - ١٥  
  ١٦٣  ....................................يوضح عدد دور رعاية األيتام احلكومية يف اجلمهورية اليمنية  - ١٦  
  ١٦٣  ............ القائمة املشتركة، واألهليةاألهلية احلكومية يوضح دور ومراكز رعاية األيتام واليتيمات  - ١٧  
  ١٦٥  ....................٢٠٠٧تماعية حىت هناية عام عدد املستفيدين من خدمات صندوق الرعاية االج  - ١٨  
 إلحـصاءات اإلدارة العامـة      حسب اخلدمة املقدمة هلم وفقاً    املستفيدين   ذوي اإلعاقة عدد األطفال     - ١٩  

  ١٦٥  .................................................................٢٠٠٧للتأهيل اجملتمعي لعام 
  ١٦٥  ..........................................٢٠٠٧يف احملافظات عام  األشخاص ذوي اإلعاقة عدد  - ٢٠  
  ١٦٦  ......................................٢٠٠٧ خالل (C.B.R)يوضح عدد املستفيدين من برنامج   - ٢١  
  ١٦٦  ..........................................................برامج التأهيل اجملتمعي لذوي اإلعاقة  - ٢٢  
  ١٦٦  ......................................................يبني عدد األطفال يف قسم التدخل املبكر  - ٢٣  
  ١٦٧  ................................................)القسم التعليمي(يبني عدد الذكور واإلناث يف   - ٢٤  
  ١٦٧  .....................................٢٠٠٧عدد املستفيدين من خدمات مراكز املكفوفني خالل   - ٢٥  
  ١٦٧  ..........٢٠٠٧-٢٠٠٥رة اليت مت توزيعها على مجيع احملافظات لألعوام يوضح وسائل تنظيم األس  - ٢٦  
  ١٦٧  ..........................٢٠٠٨-٢٠٠٦يبني مقارنة باملنصرف من وسائل تنظيم األسرة لألعوام   - ٢٧  
  ١٦٨  ..........................يوضح عدد املصابني بفريوس اإليدز حبسب اجلنس يف اجلمهورية اليمنية  - ٢٨  
 على املستوى املركزي ٢٠٠٦ل النصف األول من عام  خالباإليدزيوضح الفئات املستهدفة بالتوعية   - ٢٩  

  ١٦٨  ...............................................................................ويف احملافظات
  ١٦٩  .........................يبني املستهدفني من التدريب حول مرض اإليدز واألمراض املنقولة جنسياً  - ٣٠  
  ١٦٩  ..............................................٢٠١٠-٢٠٠٧يوضح توقعات الفقر العام للفترة   - ٣١  
  ١٦٩  .........لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ٢٠٠٧املشاريع والربامج اخلدمية والتنموية املنفذة خالل عام   - ٣٢  
  ١٧٠  ..........................٢٠٠٧ديسمرب /وضع برامج التمويل األصغر يف هناية شهر كانون األول  - ٣٣  
  ١٧٠  .............................................مؤشرات املرحلة الثانية من برنامج التدخل املتكامل  - ٣٤  
 حبـسب اجلهـة     ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢يوضح عدد رياض األطفال لألعوام الدراسـية          - ٣٥  

  ١٧١  ..........................................................) أهلي وخاص-حكومي (ية اإلشراف
  ١٧١  .....٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢يوضح عدد املربيات واملربيني يف رياض األطفال لألعوام الدراسية   - ٣٦  
  ١٧١  ........٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢ الدراسية عدد املربيات واملربيني يف رياض األطفال لألعوام  - ٣٧  
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بني واملتفوقني واملستويات الدراسـية واحملافظـات       يوضح عدد وجنس املدارس التجريبية لفئة املوهو        - ٣٨  
  ١٧٢  ................................................................................... املستهدفة

لألعـوام   سـنة  ٢٠-١٠للفئة العمريـة    مبراكز حمو األمية األجبدية     امللتحقني يوضح عدد الدارسني    - ٣٩  
  ١٧٢  .....................................................٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسية 

  ١٧٢  .......٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢سية يبني تطور أعداد القوة العاملة مبراكز حمو األمية لألعوام الدرا  - ٤٠  
  ١٧٣  ......................٢٠٠٧يبني الدورات التدريبية وورش العمل اخلاصة بتعليم الفتاة املنفذة عام   - ٤١  
-٢٠٠١/٢٠٠٢يوضح تطور التحاق الفتيات يف التعليم األساسي والثانوي لألعـوام الدراسـية               - ٤٢  

١٧٣  .............................................................................٢٠٠٨/٢٠٠٩  
بني الـذكور واإلنـاث خـالل العـامني الدراسـيني           مقارنة نسب االلتحاق بالتعليم األساسي        - ٤٣  

١٧٣  .............................................................٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢  
خالل األعوام الدراسية   يوضح معدالت القبول اإلمجايل يف الصف األول من مرحلة التعليم األساسي              - ٤٤  

 من كل األعمار ونسبة الفتيات املقبوالت بالنـسبة إىل الـذكور            ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢
  ١٧٤  ...............................................اللتحاق بني الذكور واإلناثومعدل الفجوة يف ا

يوضح أعداد املدربني والعسكريني من القوى التعليمية املدرسية حبسب اجلنس والربنامج التـدرييب               - ٤٦  
  ١٧٥  ......................................................٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢لألعوام 

 املألعـو يوضح أعداد املستلزمات والوسائل التعليمية ومصادر التعلم الـيت مت توزيعهـا علـى املـدارس                   - ١-٤٥  
١٧٦  .....................................................................٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠٣/٢٠٠٤  

 ٢٠٠٧-٢٠٠٣ يبني نفقات التعليم العام مقارنة بالنفقات العامة للدولة والناتج احمللي اإلمجايل للفترة         - ٤٧  
  ١٧٧  ..............................................................................)باملليون ريال(

يوضح إمجايل الدرجات الوظيفية السنوية املخصصة لوحدات اجلهاز اإلداري للدولة ونسبة املخصص   - ٤٨  
  ١٧٧  ...............................................٢٠٠٧-٢٠٠٣ العام خالل األعوام منها للتعليم

  ١٧٧  ..........إىل االلتحاق بالتعليم اجلامعي) ثالث سنوات+ سنتني (يبني نسبة االلتحاق بالتعليم التقين   - ٤٩  
  ١٧٨  .....٢٠٠٦/٢٠٠٧ - ٢٠٠٢/٢٠٠٣ني من املعاهد املتوسطة للعامني جييبني أعداد امللتحقني واخلر  - ٥٠  
  ١٧٨  .......)باملليون ريال (٢٠٠٧-٢٠٠٣لفين والتدريب املهين خالل الفترة يبني توزيع نفقات التعليم ا  - ٥١  
 مدارس التعليم العام حبـسب املرحلـة والنـوع خـالل األعـوام الدراسـية           أعدادتطور  يوضح    - ٥٢  

١٧٩  .............................................................٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢  
)  خـاص ليأه -حكومي  (اإلشرافية مدارس التعليم العام حبسب املرحلة واجلهة  إعداديوضح تطور     - ٥٣  

  ١٧٩  ........................................٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢خالل األعوام الدراسية 
 املعلمني املسامهني جبدول احلصص الدراسية مبدارس التعليم العام حبسب املرحلة           أعداديوضح تطور     - ٥٤  

  ١٨٠  .................................٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢والنوع خالل األعوام الدراسية 
م العام حبسب املرحلة والنوع خـالل األعـوام         الطالب مبدارس التعلي  / التالميذ أعداديوضح تطور     - ٥٥  

  ١٨١  .....................................................٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسية 
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 ومتوسـط   األطفال بالرياض حبسب النوع، ونصيب املريب من        األطفاليوضح تطور نسب التحاق       - ٥٦  
  ١٨١  ...................٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢كثافة الشعبة الدراسية خالل األعوام الدراسية 

 مبدارس التعليم العام حبسب النوع، واملرحلة خالل األعوام الدراسية اإلداريةئة  اهليأعداديوضح تطور   - ٥٧  
١٨٢  .............................................................٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢  

 حبسب النوع، خالل األعـوام الدراسـية        رياض األطفال  مبدارس   اإلدارية اهليئة   أعداديوضح تطور     - ٥٨  
١٨٢  .............................................................٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢  

  ١٨٣  ....... حبسب نوع النشاط الرياضي واجلنس٢٠٠٧-٢٠٠١فترة األنشطة الرياضية املنفذة خالل ال  - ٥٩  
  ١٨٤  ٢٠٠٧-٢٠٠٠املشاركات اخلارجية يف الفعاليات الرياضية واملراكز اليت حققتها اليمن خالل الفترة   - ٦٠  
  ١٨٤  ..............................عدد املترتهات وأماكن قضاء أوقات الفراغ على مستوى اجلمهورية  - ٦١  
و يف املناطق والقرى أرتادوا املرافق التعليمية واملهنية سواء يف املخيمات عدد األطفال الالجئني الذين ا    - ٦٢  

  ١٨٥  ..............................٢٠٠٧اجملاورة للمخيم يف حمافظة حلج وعدن خالل العام الدراسي 
  ١٨٥  .............................................................اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني  - ٦٣  
  ١٨٦  ....................سلحةالدورات التدريبية املنقذة للمتعاملني مع األطفال املتأثرين من الرتاعات امل  - ٦٤  

  ١٨٨  ......)األمانة، عدن، إب، تعز(القضايا املنظورة أمام حماكم األحداث يف بعض حمافظات اجلمهورية    - )أ(٦٥  
  ١٨٩  ...................................................٢٠٠٧-٢٠٠٤إحصائيات حماكم األحداث   - ٦٦  

  ١٩٠  ........٢٠٠٣إحصائي يبني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام   - )أ(٦٧  
  ١٩١  ........٢٠٠٤حصائي يبني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام إ  - )ب(٦٧  
  ١٩٢  ........٢٠٠٥إحصائي يبني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام   - )ج(٦٧  
  ١٩٣  ........٢٠٠٦إحصائي يبني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام   - )د(٦٧  
  ١٩٤  ........٢٠٠٧إحصائي يبني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام   - )ه(٦٧  
  ١٩٥  ........٢٠٠٨إحصائي يبني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام   - )و(٦٧  

  ١٩٦  .................٢٠٠٨  حىت٢٠٠٣عدد السجناء من األطفال يف السجون خالل األعوام من عام   - ٦٨  
  ١٩٧  ................................٢٠٠٨-٢٠٠٣يبني عدد األطفال املرافقني ألمهاهتم خالل الفترة   - ٦٩  
  ١٩٨  .............................عدد دور التوجيه االجتماعي لرعاية األحداث والطاقة االستيعابية هلا  - ٧٠  
 من خمتلف شرائح اجملتمع أطفـال عـاملني         ٢٠٠٧-٢٠٠٦ن من الربنامج خالل الفترة      واملستهدف  - ٧١  

طالب مدارس وسلطة حمليه مـن       -منظمات جمتمع مدين     - أصحاب أعمال    -هم  وأقراهنم وأسر 
ون االجتماعيـة   ؤ وحدة مكافحة عمل األطفال بوزارة الش      بنيخالل الشراكة يف العمل واألنشطة      

  ١٩٩  .............)وسيئون عدن -األمانة : (مراكز إعادة تأهيل األطفال العاملني يف:  منوالعمل وكالً
 ٢٠١  ...................يف احملافظات) أطفال الشوارع(ين من مراكز الطفولة اآلمنة يوضح عدد املستفيد  - ٧٢  

 ٢٠١  .........................................................عدد األطفال املرحلني واحملبط هتريبهم  - ٧٣  
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  مقدمة  -أوالً  
اجلمهورية اليمنية دولة اعتمدت يف دستورها على مبادئ الدميقراطيـة والتعدديـة              -١

حلقوق اإلنسانية عامة وحبقوق الطفل السياسية وتعاملت بإجيابية مع املفاهيم اجلديدة املتصلة با    
وإمياناً بذلك فقـد انـضمت      . خاصة وذلك العتبار الطفل جزء من احلاضر وكل املستقبل        

بإشـراك   املتعلـق   الطفل األول  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق      اجلمهورية اليمنية إىل  
 ، والثـاين  ٢٠٠٤ أغسطس/ آب ٢٤ بتاريخ   ١٩األطفال يف الرتاعات املسلحة بالقانون رقم       

 ٢٠اإلباحية بالقانون رقـم     املواد    ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف ا        املتعلق
  . ٢٠٠٤أغسطس / آب٢٤بتاريخ 

كما متت مراجعة شاملة للتشريعات والقوانني الوطنية لضمان عكس مـضامينها يف              -٢
وكانت القضايا األساسية   . لفضلىاالستراتيجيات واخلطط الوطنية ومبا خيدم مصاحل الطفل ا       

اليت تتناوهلا مشروع التعديالت هي معاجلة موضوع التناقض احلاصل بني التشريعات الوطنية            
حول حتديد سن معني للطفولة، توفري احلماية القانونية لألطفال خاصة الـذين يعيـشون يف               

 اجلنسي واالقتـصادي،    محاية الطفل من االستغالل   (    بظروف صعبة ومعاجلة القضايا املتعلقة      
، تشديد العقوبات على    )خل إ ،هتريب األطفال، الزواج املبكر، العمالة، حقوق الطفل احلدث       

املخالفني ومنتهكي حقوق الطفل بكافة أصنافهم، وتعزيز التواؤم بني التـشريعات الوطنيـة             
  .واالتفاقيات الدولية ومبا ال يتناقض مع أحكام تعاليم ديننا احلنيف

داد التقرير الرابع استند على ما نصت عليه مالحظات وتوصـيات اللجنـة             إن إع   -٣
الدولية حلقوق الطفل على التقرير الثالث عن وضع الطفل يف اليمن والذي مت مناقشته تقدميه               

، وهذا يعكس مدى التزام اليمن جتاه ما نصت عليه          ٢٠٠٥يونيه  /للجنة ومناقشته يف حزيران   
  . ةاالتفاقية واملواثيق الدولي

  آلية إعداد التقرير  -ألف  
مثلت اخلربات املتراكمة للحكومة اليمنية يف تقدمي التقارير الدورية مرجعية أساسية             -٤

يف عملية إعداد التقرير الدوري الرابع حيث قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولـة باختـاذ               
ن مـشاركة كافـة      هدفت إىل ضما   ةاإلجراءات الالزمة إلعداد التقرير وفق رؤية تشاركي      

  :اجلهات ذات العالقة يف خمتلف مراحل إعداد التقرير األربعة واليت نوجزها كما يلي

  التحضري ومجع املعلومات: املرحلة األوىل    
صدر قرار وزاري بتوقيع من وزير الشؤون االجتماعية والعمل نائب رئيس اجمللس              -٥

كة يف مجع املعلومات مـن اجلهـات        األعلى لألمومة والطفولة تضمن حتديد اجلهات املشار      
وزارة الـصحة العامـة   ( :احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين وقد تضمن ذلك اجلهات التالية        
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وزارة العـدل،   ووزارة حقوق اإلنـسان،     واالجتماعية والعمل،   الشؤون  وزارة  ووالسكان،  
يط والتعاون الـدويل،    وزارة التخط ووزارة املالية،   ووزارة التربية والتعليم، وزارة األوقاف،      و
القانونية، الشؤون  وزارة  ووزارة السياحة، وزارة اإلعالم،     ووزارة الثقافة،   ووزارة الداخلية،   و
جملـس النـواب،    وزارة التعليم الفين واملهين،     وزارة التعليم العايل، و   وزارة املياه والبيئة، و   وو
هيئة التنسيق  ونساء اليمن،   احتاد  ومجعية اإلصالح،   ومكتب النائب العام،    وجملس الشورى،   و

مركز واللجنة الوطنية للمرأة، مؤسسة الصاحل االجتماعي للتنمية،    وللمنظمات غري احلكومية،    
جملـس شـورى    واملرصد اليمين حلقوق اإلنـسان،      واملعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان،     

  ). األمانة الفنية للمجلس األعلى لألمومة والطفولةوالشباب، 
ية مجع املعلومات صعوبات أمهها عدم توافر أنظمة معلومـات حمدثـة     واجهت عمل   -٦

لدى معظم اجلهات مما أطال الفترة الزمنية املخصصة هلذه املرحلة، وجتدر اإلشارة إىل أنه مت               
إال  للمشاركة يف هذه املرحلـة     - منظمة غري حكومية   - تقدمي الدعوة للمدرسة الدميقراطية   

ن املدرسة الدميقراطية واليت متثل األمانة العامة لربملان األطفال         أهنم اعتذروا عن املشاركة كو    
  . سيقومون بإعداد تقرير ظل

  صياغة املسودة األوىل للتقرير: املرحلة الثانية    
مت تشكيل جلنة الصياغة من جمموعة من اخلربات الوطنية عملت حتت إشراف مباشر               -٧

ولة وقد استندت اللجنة يف أعماهلـا علـى         من األمني العام للمجلس األعلى لألمومة والطف      
املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير الدورية واملالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفـل علـى             

  . التقرير الدوري الثالث

  املراجعة: املرحلة الثالثة    
  :متت عملية املراجعة على مرحلتني مها  -٨

قاشية وطنية شارك فيها قرابة     تقدمي مسودة التقرير األولية يف ورشة عمل ن         -١  
سبعني مشارك من اجلهات املعنية احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين واجلهات املاحنـة كمـا             

  .شارك فيها ممثلني عن برملان األطفال كما شارك فيها املعنيون من بعض احملافظات الرئيسية
 مراجعـة   مت عرض املسودة النهائية وتقرير خمرجات ورشة العمل على جلنة           -٢  

وكيـل    مـن  كالً شكلت برئاسة األمني العام للمجلس األعلى لألمومة والطفولة وبعضوية        
األمني العام املساعد للمجلـس األعلـى   و ؛وزارة الشؤون االجتماعية والعمل لقطاع التنمية    

 ملـف   مـسؤول و ؛ التقارير الدورية بوزارة حقوق اإلنسان     إدارةمدير  و ؛لألمومة والطفولة 
  .ان بوزارة اخلارجيةحقوق اإلنس
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  اإلقرار: املرحلة الرابعة    
مت عرض املسودة النهائية للتقرير على اللجنة الفنية حلقوق اإلنسان واليت تضم ممثلني               -٩

وزارة ورئاسـة الـوزراء،     ورئاسة اجلمهوريـة،    (لعدد من اجلهات احلكومية ذات العالقة       
زارة الشؤون االجتماعيـة والعمـل،   و، وزارة الشؤون القانونية ووزارة العدل، و  والداخلية،  

وزارة حقـوق اإلنـسان،   وجهاز األمن السياسي، ووزارة اإلعالم، ومكتب النائب العام،   و
طالع لالكما مت إرسال التقرير إىل جملس الوزراء ورئاسة اجلمهورية وذلك ) وزارة اخلارجيةو

 للجنة  لطفولة ومت إرساله رمسياً   حيث مت إقراره يف اجتماع اجمللس األعلى لألمومة وا        . واإلقرار
  . الدولية حلقوق الطفل عرب وزارة اخلارجية

  :وجتدر اإلشارة إىل أن تأخري موعد إرسال التقرير جاء نتيجة عدة عوامل أمهها  -١٠
 ؛صعوبة احلصول على املعلومات والتقارير من اجلهات ذات العالقة •

ادئ التوجيهية ممـا أدى إىل      ضعف جودة املعلومات وعدم توافقها مع متطلبات املب        •
تكثيف العمل على جلنيت الصياغة واملراجعة إلعادة مراجعة املعلومات والتأكد مـن           

  .مصادرها الرئيسية
ونود أن نشري هنا إىل الشكر اجلزيل لكل من منظمة اليونيسيف ومنظمـة رعايـة                 -١١

  . ة إعداد التقريرللدعم الذي قدموه يف سبيل إجناح عملي) save the children( األطفال

   التقرير الدوري الثالثبشأن الطفل جلنة حقوقمتابعة تنفيذ توصيات   -باء  
 عقد اجمللس األعلى لألمومة     ٢٠٠٥يونيه  / لتوصيات اللجنة الدولية يف حزيران     تنفيذاً  -١٢

والطفولة سلسلة من اللقاءات التشاورية بالتنسيق مع املنظمة السويدية مع ممثلي الـوزارات             
ؤسسات احلكومية وهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غري احلكومية لرعاية حقوق الطفـل            وامل

اليونيـسيف واملنظمـة    (وعدد من ممثلي املنظمات غري احلكومية وممثلي املنظمات الدوليـة           
  .ملتابعة تنفيذ التوصيات واملالحظات املتعلقة بالتقارير الدورية) السويدية

واملالحظات اخلتامية على الوزارات احلكومية واملؤسسات      مت تعميم التوصيات    وقد    -١٣
ذات العالقة كما مت إرساهلا إىل احملافظات واملنظمات غري حكومية وذلك عـرب املراسـالت         

  . الرمسية املرفق هبا نسخة من املالحظات لعكسها يف خطط العمل السنوية
ظات وتوصيات اللجنة ومت  مالحمت طباعة التقرير الدوري الثالث يف كتاب متضمناً       و  -١٤

 ينيتوزيعه ونشره على مستوى وطين ويف خمتلف الفعاليات واألنشطة املنفذة علـى املـستو             
  . املركزي والالمركزي

 هبدف إسهام املشاركني يف حتديـد       ٢٠٠٥ سبتمرب/أيلولعقدت ورشة وطنية يف     و  -١٥
  . دور اجلهات املعنية بتنفيذ املالحظات والتوصيات اخلتامية
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مت تشكيل جمموعة عمل من اجمللس األعلى وممثلي الوزارات ملتابعة تنفيـذ اخلطـة              و  -١٦
  . وعقدت عدد من االجتماعات اهلادفة إىل متابعة جهود املؤسسات املعنية بالطفولة

 حول ما نفذ من التوصيات واالتفاقية الدولية حلقـوق         ٢٠٠٦مت إعداد تقرير لعام     و  -١٧
 الوزارات واملؤسسات احلكوميـة عـن مـستوى تنفيـذ           الطفل حيث مت جتميع تقارير من     

 ويعد هذا اجلهد مثرة للـشراكة بـني         ٢٠٠٦التوصيات واتفاقية حقوق الطفل خالل العام       
 ملتابعة  معاً(اجمللس األعلى لألمومة والطفولة واملنظمة السويدية لتنفيذ مشروع مسي مبشروع           

 على جمموعة من املكونات واألنـشطة       والذي اشتمل ) تنفيذ االتفاقية الدولية حلقوق الطفل    
اهلادفة إىل تعزيز دور اجمللس األعلى مع املؤسسات املعنية األخرى يف متابعة مستوى تنفيـذ               

  . احلكومة اليمنية لالتفاقية الدولية
شاركت منظمات اجملتمع املدين يف التعريف بالتوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية           و  -١٨

د الورش واللقاءات مع املعنيني وساهم برملان األطفال يف متابعة          حلقوق الطفل من خالل عق    
 يف  املـسؤولني تنفيذ التوصيات من خالل ختصيص أعمال إحدى دورات انعقاده ملناقـشة            

احلكومة حول اجلهود اليت بذلتها من أجل تنفيذ توصيات اللجنة ومستوى تنفيـذ بالدنـا               
  . لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل

أهم التدابري التـشريعية والتنفيذيـة      يف الفصول التالية من هذا التقرير       رض  نستعوس  -١٩
. واإلدارية والقضائية املتخذة على املستوى الوطين بشأن حالة تنفيذ االتفاقية بصورة عامـة            

  . وتلك املتعلقة باملالحظات والتوصيات اخلتامية للجنة

  التنفيذ العامةتدابري   -ثانياً  

  شريعيةالتدابري الت  -ألف  
 من أمهية مواءمـة التـشريعات       تعزيزاً ملركز االتفاقية يف القوانني الوطنية، وانطالقاً        -٢٠

قـدمت   التقـارير الـيت      بـشأن الوطنية مع بنود االتفاقية وباالستفادة من توصيات اللجنة         
، فقد قامت احلكومة اليمنية مبراجعة شاملة لعدد من القـوانني     ٢٠٠٦-٢٠٠٣-٢٠٠٠ عام

  :إعادة النظر فيها وكان أبرزهاالوطنية و
  ؛٢٠٠٢ لسنة ٤٥قانون حقوق الطفل رقم   -١  
  ؛١٩٩٢ لسنة ٢٤قانون رعاية األحداث رقم   -٢  
  ؛١٩٩٨ لسنة ٢١قانون اجلرائم والعقوبات العسكرية رقم   -٣  
  ؛١٩٩٤ لسنة ١٢قانون اجلرائم والعقوبات رقم   -٤  
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  ؛١٩٩٢ لسنة ٢٠ قانون األحوال الشخصية رقم  -٥  
  . ١٩٩١ لسنة ٤٨قانون تنظيم السجون رقم   -٦  

مت تشكيل جلنة من املختصني القانونيني من اجلهات املعنيـة احلكوميـة وغـري    فقد    -٢١
ونظم لقاء تشاوري مع املعنـيني  . حدمها وطين واآلخر دويل   ااحلكومية ومت االستعانة خببريين     

التشريعات الوطنية رفـع مـشروع   من كافة احملافظات لتوسيع دائرة املشاركة وبعد مناقشة         
 ٥  إىل جملس الوزراء ومت تداوهلا وإقرارها ورفعها يف اجتماعه املنعقـد بتـاريخ     )١(التعديالت

 حيث ركزت التعديالت املقدمـة      ، ورفعت إىل جملس النواب    ٢٠٠٦ديسمرب  /كانون األول 
  : على عدد من القضايا األساسية ذات الصلة حبقوق الطفل منها

 ؛اقض احلاصل بني التشريعات حول حتديد سن الطفلمعاجلة التن •

محاية الطفل من العنف واالستغالل واحلد من ختـان اإلنـاث،           (    بالقضايا املتعلقة    •
 ؛)والزواج املبكر، وعمالة األطفال، وحقوق الطفل احلدث

 ؛تشديد العقوبات على املخالفني ومنتهكي حقوق الطفل •

يات الدولية اليت صـادقت عليهـا اجلمهوريـة       مواءمة التشريعات الوطنية مع االتفاق     •
  .اليمنية

كما قدمت احلكومة إىل جملس النواب مشروعات قوانني ترتبط بقضايا األطفـال              -٢٢
وأبرزها مشروع قانون الصحة العامة، مشروع قانون األمومة املأمونة، مشروع قانون العمل            

  . سة واملراجعةومجيعها حمالة إىل اللجان املختصة يف جملس النواب للدرا

  اخلطط واالستراتيجيات الوطنية  -باء  
 واملالية لتنفيـذ    البشرييف إطار تنفيذ االتفاقية وتوصيات اللجنة بشأن توفري املوارد            -٢٣

اخلطط الوطنية وتطوير مؤشرات ملراقبة تنفيذ وتقييم اخلطط قامت احلكومة مبراجعة اخلطـة             
ة الثالثـة  لشروع يف تنفيـذ اخلطـة اخلمـسيّ       ، وا )٢٠٠٥-٢٠٠١( الوطنية اخلمسية الثانية  

  ، حيث مت التركيز على املشاريع االستثمارية وتطـوير البنيـة التحتيـة             )٢٠١٠-٢٠٠٦(
االجتماعيـة والـشباب    الشؤون  وإعطاء جمال أكرب للمشروعات املتعلقة بالتعليم والصحة و       

اليت تستهدف األمومة   وركز على املشاريع احليوية املوجهة للطفل واالستراتيجيات واخلطط         
  :والطفولة ومنها

 ؛٢٠١٥-٢٠٠٣،  الوطنية للتخفيف من الفقرستراتيجيةاال •

 ؛٢٠١٥-٢٠٠٦،  الوطنية للطفولة والشبابستراتيجيةاال •

__________ 

  .مرفق مشروع التعديالت القانونية )١(
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 احلماية االجتماعية لضمان فاعلية شبكة األمان االجتماعي يف جهـود           استراتيجية •
 ؛ها مبا يتناسب وأهداف األلفيةمكافحة الفقر والتنمية االجتماعية واليت يتم تطوير

 ؛٢٠٠٨مت إقرارها عام ،  الوطنية لدعم تسجيل املواليدالستراتيجيةا •

 ؛يدز واألمراض املنقولة جنسياًاإل الوطنية ملكافحة ستراتيجيةاال •

 ؛٢٠٠٧ الوطنية للصحة اإلجنابية لعام ستراتيجيةاال •

 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٤ الوطنية لإلعاقة للفترة من ستراتيجيةاالخطة  •

 ؛٢٠٠٧خطة وطنية مشتركة ملكافحة هتريب األطفال لعام  •

 ؛٢٠٠٧لعام ) ختان اإلناث(خطة وطنية ملناهضة املمارسات التقليدية الضارة  •

 ؛ وطنية لتغذية الرضع وصغار السناستراتيجيةإعداد  •

 ؛٢٠٠٨ وطنية للصحة املدرسية لعام استراتيجيةإعداد  •

  .٢٠٠٨لعام ان  الوطنية حلقوق اإلنسستراتيجيةاالإعداد  •

  اهلياكل  -جيم  
األعلى لألمومة والطفولة وهيكلته مبا يتناسب واملهام اليت         لتطوير نظام عمل اجمللس     -٢٤

جيب أن يقوم هبا كمؤسسة وطنية عليا تعىن بقضايا األمومة والطفولة ومظلة تنسيقية جتمـع               
جلس واسـتحداث    مت إعداد هيكلة جديدة للم     ،خمتلف املؤسسات احلكومية وغري احلكومية    

إدارة للمتابعة والتقييم وإعادة تسمية اإلدارات مبا يتفق وعمل اجمللس واملهام اليت جيـب أن               
يقوم هبا كمؤسسة وطنية عليا حيث أصدر جملس الوزراء بناًء على التوصيات الصادرة عـن               

ضايا  بشأن عدد من الق٢٠٠٦ لعام ١٢٠اجتماع اجمللس األعلى لألمومة والطفولة قراره رقم 
وزير ووزير الداخلية،   (حيث مت توسيع قوام أعضاء اجمللس بإضافة        . اليت ختص حقوق الطفل   

وإضافة إحدى  ،   واالحتاد العام للمعاقني   ،مؤسسة الصاحل ووزير الشباب والرياضة،    والعدل،  
  ). الشخصيات االجتماعية البارزة يف القطاع اخلاص

  :لتحالفات أمههاكما مت تشكيل اللجان وتأسيس الشبكات وا  -٢٥
اللجنة الوطنية العليا للطفولة والشباب برئاسة نائب رئـيس اجلمهوريـة بقـرار              •

 ؛٢٠٠٧ صادر عام ٨٧ مجهوري رقم

 ؛٢٠٠٧  لسنةاللجنة الفنية ملكافحة هتريب األطفال •

 ؛٢٠٠٨الشبكة الوطنية حلماية الطفل لسنة  •

  .٢٠٠٧لسنة التحالف الوطين لألمومة املأمونة  •
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  ت الرصد املستقلةمؤسسا  -دال  
يعمل اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مع وزارة حقوق اإلنسان على متابعة ورقابة              -٢٦

  . مستوى تنفيذ الربامج الوطنية ذات العالقة حبقوق الطفل
وعلى الرغم من أن الوزارة تعترب اجلهاز احلكومي الرئيسي املعين حبمايـة حقـوق                -٢٧

يعتها القانونية تعد أحد مكونات هيكل السلطة التنفيذية غري         اإلنسان وتعزيزها وهي حبكم طب    
 ملبـادئ اأن بناءها التنظيمي واملهام واالختصاصات اليت تتوىل تنفيذها تتفق مع كـثري مـن             

اليت أقرهتا  ) مبادئ باريس  (؛مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها       املتعلقة
، ١٩٩٢ مـارس /آذار ٣املـؤرخ   ) ١٩٩٢/٥٤(ا رقم   جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قراره    

 ٢٥٥ومتارس الوزارة اختصاصاهتا مبوجب الئحتها التنظيمية الصادرة بالقرار اجلمهوري رقم           
  . ٢٠٠٣لسنة 
ختتص املؤسسات الوطنيـة    (ومبا يتوافق مع نص املبدأ األول من مبادئ باريس على             -٢٨

 من الالئحة التنظيمية    ٢ مع ما أوجبته املادة      وهو ما يتوافق  ) بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
هتدف وزارة حقوق اإلنسان إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بالتنسيق مع (اليت نصت على 

الوزارات واجلهات واهليئات املختصة وتفعيل آليات احلماية الوطنية حلقوق اإلنسان وتعزيزها           
ولتحقيق هذا  )  والعهود الدولية اليت صادقت عليها     مبا يؤكد التزام بالدنا باالتفاقيات واملواثيق     

اهلدف حددت املادة ذاهتا جمموعة من املهام واالختصاصات اليت من خالهلا يتم حتقيق أهدافها 
  :وتتلخص تلك املهام يف

اقتراح السياسات واخلطط والربامج واإلجراءات الكفيلة بتعزيز حقـوق اإلنـسان            •
 ؛اجلهات املختصةومحايتها وتنفيذها بالتنسيق مع 

 دراسة التشريعات والقوانني ومعرفة مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد االتفاقيات          •
واملعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان املصادقة بالدنا على موادهـا واقتـراح            
 التعديالت الالزمة يف نصوص التـشريعات الوطنيـة املختلفـة وفقـاً للدسـتور       

 ؛النافذة والقوانني

  الشكاوى املرفوعة من املواطنني واهليئات واملؤسسات ودراسـتها ومعاجلـة          تلقي •
 ؛يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املختصة ما

 دستوراً وقانوناً ونـشر     ةتنمية الوعي القانوين للمواطن بإرشاده إىل حقوقه املكفول        •
 وتعزيـز جمـاالت     ثقافة حقوق اإلنسان يف أوساط اجملتمع مبختلف وسائل التوعية        

 ؛التعاون مع منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان

؛ إعداد التقارير الدورية حول التزامات بالدنا الدولية بالتنسيق مع اجلهات املختصة           •
 التنسيق مع املنظمات الدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنـسان وتنميـة جمـاالت             

 ؛معها التعاون

علومات وحتليلها وتوثيقها فيما يتصل مبجاالت حقوق اإلنـسان وسياسـة           مجع امل  •
  .احلكومة جتاهها
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نتـهاك حقـوق األفـراد      اميثل التعامل مع البالغات والشكاوى عن حـاالت         و  -٢٩
واجلماعات من أهم اجملاالت اليت توليها الوزارة أمهيةً بالغةً ولذلك أوكلت إلدارة الشكاوى             

مهمات تلقي شكاوى األفراد واهليئـات واملؤسـسات ودراسـتها          ات يف الوزارة    غوالبال
وتلخيصها وتصنيفها واقتراح إجراءات معاجلة ما يدخل منها يف نطاق اختصاص الـوزارة،             

وتتوىل إرشاد مقدمي الـشكاوى والبالغـات إىل        . وتشمل الشكاوى الداخلية واخلارجية   
  . ا عن اختصاص الوزارةتباعها حلل قضاياهم يف حالة خروجهااإلجراءات الواجب 

إىل جانب ذلك توجد جلانٌ يف جهات وهيئات حكومية أخرى تدخل اختصاصاهتا         و  -٣٠
يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان عامةً وتلقي الشكاوى املقدمة من األفراد أو املؤسسات              

. مكتب رئاسة اجلمهورية، مكتب رئاسة جملس الـوزراء       : خاصة ومن أبرز هذه املؤسسات    
  . يئةُ التفتيش القضائي التابعة إىل وزارة العدل اليت تتولَّى الرقابة على حسن أداء القضاةوه
إضافة إىل ما سبق فقد أسس جملس النواب وجملس الشورى جلنتني حلقوق اإلنـسان      و  -٣١

، فيما يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان مبا فيها محايتها       ) السلطة التنفيذية (تتوىل متابعة أداء احلكومة     
 يف متابعة وتقييم مستوى تنفيذ الـربامج         بارزاً كما تلعب اللجنة العليا للطفولة والشباب دوراً      

  .  الوطنية للطفولة والشبابستراتيجيةاملتعلقة حبقوق األطفال يف إطار متابعتها ملستوى تنفيذ اال
عماهلـا  وال ميكن إغفال أن املؤسسة القضائية هي امليدان الرئيس إلحقاق احلقـوق وإ              -٣٢

فالقضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتوىل احملاكم الفـصل         
  . يف مجيع املنازعات واجلرائم، والقضاة مستقلون ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون

اعية الفاعلة  وجبانب ذلك تعمل منظمات اجملتمع املدين وغريها من املنظمات االجتم           -٣٣
والنشطة يف جمال الطفولة دوراً كبرياً يف هذا اجملال كاستحداث خطـوط هاتفيـة لتقـدمي                

 يف اكتشاف حـاالت     االستشارات النفسية واالجتماعية لألطفال واألسر واليت هلا دور أيضاً        
تعرض األطفال للعنف الشديد وتعريف اجملتمع بآثارها ورصد وضع حقوق الطفل وعلـى             

ثال املدرسة الدميقراطية واملؤسسة العربية حلقوق اإلنسان وهيئة التنسيق للمنظمـات           سبيل امل 
  . غري احلكومية لرعاية حقوق الطفل واملرصد الوطين حلقوق اإلنسان وشبكة محاية الطفل

  التعاون مع منظمات اجملتمع املدين  -هاء  
ئيسية اليت تقوم عليها عملية      من املسائل الر   إن العالقة مع منظمات اجملتمع املدين تعدّ        -٣٤

تطبيق اتفاقية حقوق الطفل ويف سبيل ذلك عززت احلكومة عالقات التعاون مع منظمـات              
  :اجملتمع املدين من خالل عدة إجراءات أمهها

 ؛تقدمي الدعم الفين واملادي وإعفاؤها من الرسوم اجلمركية •

مية لعدد من منظمات    وإسناد عدد من الربامج احلكو    . تبين برامج وفعاليات مشتركة    •
 ؛اجملتمع املدين
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 الوطنيـة   سـتراتيجية االكإشراك منظمات غري احلكومية يف صياغة اخلطط الوطنية          •
 ؛للطفولة والشباب وإعداد التقارير الدورية

 ؛العمل على تطوير القدرات اإلدارية ملنظمات اجملتمع املدين •

تفاقية من خالل إشراكهم    توسيع مشاركة منظمات اجملتمع املدين يف تطبيق بنود اال         •
يف الربامج واملشاريع اليت يتم تنفيذها كما يتم إشراك اجلمعيات يف كل الـدورات              

  .التدريبية اليت يقيمها اجمللس يف خمتلف احملافظات
مت تأسيسها   وقد بلغ عدد منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق الطفل، اليت             -٣٥

 ٢ و ١ ولنياجلدانظر  . (منظمة ومؤسسة غري حكومية    ٤٩،  ٢٠٠٧-٢٠٠٣خالل األعوام   
 يبينان عدد منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال الطفولة، وقوائم إحصائية بـأنواع              يناللذ

  . )٢٠٠٧ وحىت ١٩٨٩املنظمات األهلية العاملة يف جمال الطفولة وأعدادها من العام 

  التعاون مع املؤسسات املاحنة  -واو  
عالقات التعاون والشراكة مع اهليئات واملنظمات املاحنة وجذب االسـتثمار          تعزيزاً ل   -٣٦

 ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين من خالل تسهيل اإلجراءات القانونية مت عقد مؤمتر للماحنني يف           
يف العاصمة الربيطانية لندن هدف إىل توسيع الشراكة مع الدول واملنظمات املاحنة يف إطـار               

تصادية يف اليمن والتخفيف من الفقر وتوفري فرص عمل جديدة ملا مـن    النهوض بالعملية االق  
  . شأنه حتسني مستوى الفرد واألسرة والعناية مبشاريع الطفولة بشكل أكرب

ويف إطار جهود احلكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدويل وبالتعاون مع خمتلف              -٣٧
تعهدات فقد بلغ إمجايل التعهـدات حـىت        اجلهات املاحنة يف استكمال إجراءات التخصيص لل      

 مليون دوالر موزعة على مشاريع الربنـامج        ٣٧١٤,٨٣ مبلغ   ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول 
 يف املائـة مـن      ٥٧ يف املائة من إمجايل التعهدات كما متثل نسبة          ٧٠االستثماري ومتثل نسبة    

غ اليت مت توقيع اتفاقيات التمويل       مليار دوالر يف حني بلغ إمجايل املبال       ٦,٣إمجايل الفجوة البالغة    
 الذي  ٣انظر اجلدول   .  من إمجايل التعهدات    يف املائة  ١٨,٥ مليون دوالر وبنسبة     ٩٨٢هلا مبلغ   

  . املؤمتر) ما قبل وبعد(يوضح إمجايل التعهدات خالل مؤمتر املاحنني باإلضافة إىل تعهدات 

  اتتوزيع التخصيصات لتغطية الفجوة التمويلية حسب القطاع    
أسفرت نتائج مراجعة الربنامج االستثماري يف ضوء التعهدات واجتاهات املاحنني عن             -٣٨

 مليار دوالر وترجع الزيادة يف الفجوة إىل إضافة عدد من           ٦,٣حتديد الفجوة التمويلية مببلغ     
 ٨٥(الربامج واملشاريع اليت مل تكن مدرجة يف الربنامج االستثماري املقدم ملـؤمتر املـاحنني               

 نتائج ختصيصات التعهدات لتمويل الفجوة التمويلية حـسب         ٤ويوضح اجلدول   ). شروعاًم
 يف املائة وحظيت قطاعات     ٥٧القطاعات حيث بلغت نسبة التخصيصات إىل إمجايل الفجوة         

 يف املائة من إمجايل الفجوة لتلك القطاعات        ٧٢,٤ واحلماية االجتماعية بنسبة     البشريالتنمية  
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 يف املائة وقطاعات احلكم اجليـد واإلصـالحات         ٦٠,٨ية التحتية بنسبة    يليها قطاعات البن  
  . )٤دول انظر اجل(يف املائة وهو ما يتسق مع أولويات وأهداف اخلطة  ٤٦,٧املؤسسية بنسبة 

وجتدر اإلشارة هنا إىل الدور الكبري الذي تقوم به منظمة اليونيسيف يف دعم خمتلف                -٣٩
لك منظمة الصحة العاملية كما تلعب املنظمات الدوليـة غـري           األنشطة املعنية بالطفولة وكذ   

احلكومية دوراً واضحاً كشريك يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وكأداة فاعلة يف تنـشيط             
منظمات اجملتمع املدين احمللية األمر الذي جعل اجملتمع الدويل يف السنوات األخرية يعول كثرياً              

ومع . ١٩٦٤ملنظمات الدولية غري احلكومية يف اليمن منذ عام         وقد بدأ نشاط ا   . على قدراهتا 
 منظمة أجنبية وعربية    ٤٥ بلغ عدد املنظمات الدولية غري احلكومية يف اليمن          ٢٠٠٥هناية عام   

وإسالمية يتركز نشاطها يف اجملاالت التربوية والصحية والتنميـة الريفيـة وقـضايا النـوع        
  . االجتماعي وغريها

  )٢( اخلاصة بالطفولةاملوازنات   -زاي 
لقد واجهت عملية إعداد التقرير صعوبة حقيقية يف حتديد حجم التمويل املقدم من               -٤٠

قبل احلكومة ألنشطة وبرامج الطفولة إال أنه مت التوصل من خالل املعنيني يف وزارة التخطيط               
عنية بالطفولة  والتعاون الدويل إىل مقاربة متكن من معرفة حجم النفقات احملددة للقطاعات امل           

 حجم النفقات العامة للدولـة خـالل        ٥انظر اجلدول   . سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة     
  .  من الناتج احمللي٢٠٠٥-٢٠٠٠الفترة 
 يف املائـة    ١٧,٦داد نصيب اإلنفاق على التعليم إىل إمجايل اإلنفاق العام من           ازوقد    -٤١
وسط نصيب اإلنفاق العام على التعلـيم   وبلغ مت ٢٠٠٥ يف املائة عام     ٢١,٢ إىل   ٢٠٠٠عام  

. ، يف قطاع الصحة   ٢٠٠٩-٢٠٠٥ يف املائة خالل الفترة      ٦من الناتج احمللي اإلمجايل حوايل      
مـا  أ.  يف املائة من موازنة التعليم خالل الفتـرة        ٨٨,٤شكلت النفقات اجلارية يف املتوسط      

 يف املائة من إمجايل اإلنفاق ١ فقد عجز عن زيادة نصيبه إىل .اإلنفاق على احلماية االجتماعية 
ومع ذلك حقق هذا اإلنفـاق       . يف املائة فقط خالل الفترة     ٠,٤وبقي متوسط نصيبه    . العام

 يف املائة فضالً عن تذبذبـه بـني سـنة     ٣٢,٧ يف املائة مقارنة باستهداف      ٩,٣متوسط منو   
ـ       ٨٧,٤استحوذت النفقات اجلارية على      و .وأخرى . ذا اإلنفـاق   يف املائة يف املتوسط من ه

  .٦دول اجل نظرا
توضح البيانات جهود احلكومة يف زيادة املخصـصات املاليـة لتمويـل الربنـامج            و  -٤٢

 توافق وانسجام الربنامج االستثماري واخلطة اخلمسية       ٢٠٠٨االستثماري للموازنة العامة لعام     
رية يف ظل املستجدات    واملوازنة باعتبار الربنامج االستثماري عملية ديناميكية تتطلب مراجعة دو        
فقـد قامـت وزارة     . واملعطيات وما يفرز عنها من فرص جيب استغالهلا وخماطر ينبغي جتنبها          

__________ 

  .ة للجنة حقوق الطفل للمالحظات اخلتاميوفقاً )٢(



CRC/C/YEM/4 

17 GE.12-46517 

التخطيط والتعاون الدويل مبراجعة الربنامج االستثماري للخطة بالتنسيق مع خمتلـف اجلهـات             
مت مراجعة الربنامج   احلكومية وعدد من اجلهات املاحنة باالستعانة باخلربات الدولية املتاحة حيث           

االستثماري العام على مرحلتني املرحلة األوىل بعد مؤمتر املاحنني ويف ضوء التعهدات األوليـة              
وجاءت املراجعة الثانية عقب انعقاد لقاء املتابعة التشاوري األول بني احلكومة           . للجهات املاحنة 

ملاحنة املشاركة فيه وقد نتج عن      واملاحنني الستيعاب نتائج اللقاء التشاوري ومالحظات اجلهات ا       
ليار دوالر كما جـرى      م ٦,٣إىل   ٥,٥تلك املراجعات ارتفاع الفجوة التمويلية للربنامج من        

 - امليـاه    -الزراعة  " إعادة النظر يف بعض املشروعات مبا يتواكب مع اخلطة وحتديداً قطاعات          
  ". ت املؤسسية اإلصالحا- احلكم اجليد - الطاقة - البشري املوارد -األمساك 

  :كما مت اختاذ عدد من اإلجراءات يف هذا الشأن نوجز أمهها يف اآليت  -٤٣
  :حتديد أولويات الربنامج االستثماري يف ضوء املعايري اآلتية  -١  

 ؛التعهدات املالية املعلنة يف مؤمتر املاحنني بلندن •

 ؛اجتاهات اجلهات املاحنة ومالحظاهتم حول مشاريع الربنامج •

املشاريع وأثرها املباشر والسريع على حتقيق األهداف واملؤشـرات         جاهزية   •
  ؛القطاعية اليت تضمنتها اخلطة

إضافة املشاريع اجلديدة اليت مت متويلها يف إطار ختصيصات تعهدات بعـض              -٢  
  ؛املاحنني التقليديني وإضافة املبالغ للمشاريع اجلاري تنفيذها

التفاق على ختصيص مبالغ هلـا يف إطـار         مت اعتماد كافة املشاريع اليت مت ا        -٣  
 من  ٢٠٠٨لعام    متضمنة املخصصات  ٢٠٠٨تعهدات املاحنني يف الربنامج االستثماري لعام       

  .٧دول اجلانظر " التزام احلكومة اليمنية" املصادر احلكومية

  أنظمة وقواعد البيانات  -حاء  
ظي بتقـدير اللجنـة     بذلت احلكومة جهوداً يف جمال مجع املعلومات األمر الذي ح           -٤٤

 بتعزيز العمل وتأسيس آلية شـاملة ودائمـة جلمـع           ٢٤الدولية اليت قدمت توصيتها رقم      
املعلومات تغطي جماالت االتفاقية يف إطار النظام اإلحصائي الوطين تـشمل مجيـع فئـات               

النـسخة   DEVINFO جهود لنشر وإقرار استعمال مشروع برنـامج         األطفال، وتبذل حالياً  
 يف النظام اإلحصائي الوطين      ملحوظاً  والذي سيحقق تطوراً   CHILDINFO برنامج   املطورة من 

 مثل فرصة مثينـة مت      ٢٠٠٤شامالً اجلندر والعمر واملناطق احلضرية والريفية، كما أن تعداد          
  . خالهلا مجع الكثري من املعلومات والبيانات عن كافة الفئات السكانية

ت مت القيام هبا وتتمثل برصد األطفال املعاقني يف         وجتدر اإلشارة إال أن هناك خطوا       -٤٥
االجتماعية والعمل ومشروع نظام بناء قاعدة بيانـات األحـداث يف وزارة            الشؤون  وزارة  

العدل وكذلك قاعدة بيانات لرصد عمالة األطفال وكذا بالنسبة لألطفال الذين يتم هتريبهم             
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 اإلدارة العامة لألحـداث يف وزارة  من خالل إنشاء املراكز املستحدثة يف كل من حرض عرب  
  . الداخلية واجلهات ذات العالقة

كما قامت وزارة حقوق اإلنسان بالتعاون مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بتنفيذ              -٤٦
مشروع قاعدة بيانات حقوق اإلنسان اليت حتتوي على معظم االتفاقيات واملواثيق واملعاهدات    

وقعت وصادقت عليها اليمن منها اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول         الدولية واإلقليمية اليت    
االختياري اخلاص ببيع األطفال وبغاء األطفال واستخدام األطفال يف العروض واملواد اإلباحية 

 أدلـة   -إلغاء الرق وأشكاله املعاصـرة      (إىل جانب احتواء قاعدة البيانات على أدلة تدريبية         
 -ألحداث اجلاحنني، السياسات العقابية، واإلدماج يف اجملتمـع        عنبتاوي ومنها جزء يتضمن ا    

 حقـوق الطفـل يف     - من اتفاقية حقوق الطفل      ٤٤دليل إعداد التقارير البديلة طبقاً للمادة       
تقريـر  (وأوراق عمـل وتقـارير      ) البقاء والنماء واملشاركة ومحاية األطفال من االستغالل      

ودراسات وأحباث وقرارات وإعالنات    ) يف اليمن اخلارجية األمريكية عن هتريب األشخاص      
  . وبيانات وتوصيات خلدمة الباحثني ومجيع أفراد اجملتمع

كما تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والشؤون االجتماعية إىل تفعيل              -٤٧
قاعدة بيانات ومعلومات األحداث باالشتراك مع اجلهات املذكورة بـدعم مـن منظمـة              

: وربط اجلهات املعنية بقاعدة البيانات وهي     ) استكمال منظومة قضاء األحداث   (ف  ياليونيس
  ). شرطة األحداث، نيابة األحداث، حمكمة األحداث، الرعاية االجتماعية(

ويعمل قطاع القوى العاملة بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل على بنـاء قاعـدة               -٤٨
ع البيانات واملعلومات اخلاصة بعمالة األطفال      بيانات وطنية حول عمالة األطفال وذلك جلم      

  . www.childlabour-ye.orgونشرها على املوقع االلكتروين 
زال هناك قصور يف مجع املعلومات إىل جانب ضعف بعض الـوزارات             مع ذلك ما    -٤٩

واملؤسسات احلكومية يف إنشاء آلية مناسبة جلمع البيانات اليت من شأهنا املساعدة على تطوير              
  . وإجياد املعلومات ومجعها يف إطار منظم

  نشر االتفاقية  -طاء  
  :مت نشر االتفاقية الدولية حلقوق الطفل والتوعية هبا باجتاهات متعددة من خالل  -٥٠

 ؛) احلزبية-األهلية (وغري الرمسية  )مرئية، مسموعة، مقروءة(وسائل اإلعالم الرمسية  •

 ؛الدوليةنشاطات املنظمات غري احلكومية اليمنية و •

 ؛ووسائل أخرى متعددة SMSنشر نصوص توعوية حول حقوق الطفل عرب رسائل  •

لكتروين يف اجمللس األعلى لألمومة والطفولة ومواقع أخرى حكومية وغري          اإلاملوقع   •
 ؛حكومية
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إعداد فالشات إذاعية وتلفزيونية وملصقات ومطويات للتوعية حبقوق الطفل تتعلق           •
 ؛مبواضيع خمتلفة

 ؛ر ملصق توعوي حول أمهية مشاركة األطفالإصدار ونش •

 ؛إصدار ونشر ملصقات توعوية حول تعليم الفتاة •

اإليـدز  /البـشري إصدار ونشر ملصقات وبروشورات حول مرض نقص املناعة          •
 ؛وطرق انتقاله ووسائل الوقاية منه

 ؛إصدار ونشر ملصقات وبروشورات حول مناهضة العنف ضد األطفال •

وري الثالث ملستوى تنفيذ االتفاقية ومالحظات اللجنـة الدوليـة          طباعة ونشر التقرير الد    •
 ؛حبقوق الطفل حلقوق الطفل بشأنه على شرحية واسعة من املؤسسات الوطنية املعنية

 ؛إعداد أدلة خطباء املساجد والوعظ واإلرشاد للتوعية حبقوق الطفل •

  .رعايتهإصدار تقاومي سنوية تضمنت مواد توعوية حول حقوق الطفل ومحايته و •

  التدريب  -ياء  
حظي التدريب وبناء القدرات باهتمام خاص حيث توسعت األنشطة التدريبية ومتت   -٥١

التوعية من خالل الدورات التدريبية اليت مشلت عدداً كبرياً من اهليئات واملؤسسات احلكومية             
  :واليت نستعرض أمهها يف اآليت. ومنظمات اجملتمع املدين

يف جمال   ) يف املائة من إمجايل طالب الدفعة األوىل       ٥٠ميثلون  ( كوادر وطنية ٩تأهيل   •
حقوق الطفل ضمن برنامج املاجستري املتخصص يف حقوق الطفل الـذي تنفـذه             

 ؛اجلامعة اللبنانية بالتعاون مع املعهد العريب حلقوق اإلنسان

 ؛ كندا كادراً وطنياً يف جمال تنمية الطفولة املبكرة عرب جامعة فيكتوريا يف١٧تأهيل  •

وأعضاء نيابـة وحمـامون      )منهم رؤساء حماكم األحداث   ( دورات خاصة بالقضاة   •
 ؛وشرطة األحداث والشرطة النسائية

واألخـصائيني  دورات للكوادر العاملة يف دور الرعاية االجتماعية واملتخصـصني           •
 ؛االجتماعيني العاملني مع األطفال يف نزاع مع القانون

وق الطفل والربوتوكولني اإلضافيني ومتابعة تنفيـذ       دورات حول تنفيذ اتفاقية حق     •
 ؛توصيات اللجنة الدولية

 ؛دورات للمعلمني والقيادات املدرسية •

 ؛دورات للكوادر الصحية والعاملني مع األمومة والطفولة والصحة النفسية •

 ؛دورات يف جمال مكافحة هتريب األطفال •

 ؛دورات يف جمال مكافحة اإليدز •
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 ؛يف جمال محاية الطفولةواألخصائيني ادر والقيادات تدريب خاص لبعض الكو •

 ؛يف املدارس دورات للموجهني التربويني حول األساليب البديلة للعنف اجلسدي •

 ؛دورات تدريبية توعوية موجهة لألسر يف اجملتمعات احمللية •

شعبة ( كادراً يف جمال دبلوم العاملني يف اخلدمة االجتماعية جامعة صنعاء            ٢٢تأهيل   •
  ).ية الطفولة املبكرةتنم

  تعريف الطفل  -ثالثاً  

  سن الطفولة    
إضافة إىل ما سبق ذكره يف التقرير السابق فقد متـت دراسـة ومراجعـة القـوانني                   -٥٢

والتشريعات الوطنية املتعلقة حبقوق الطفل، وإعداد مشروع تعديالت لتلك القـوانني، وقـد             
يتناسب واتفاقية حقوق الطفل، كـسن       سنة مبا    ١٨تضمن ذلك املشروع رفع سن الطفل إىل        

كما مت إضافة فقرات إىل بعض املـواد        . احلدث، سن الزواج، سن التطوع يف القوات املسلحة       
تبني عقوبة اجلرائم املذكورة فيها إذا هي وقعت على إنسان مل يتم الثامنة عشرة من عمره ومن                 

اص، استعمال القسوة، احلجز    حتريض الصغار على السرقة، التعرض حلرية األشخ      : هذه اجلرائم 
على احلرية، جرمية الرق، اخلطف واجلرائم املقترنة به، التهديد، االغتصاب، عقوبة هتك العرض             

  . املتاجرة باألعضاء. باإلكراه، التحريض على الفجور والدعارة، اإلكراه على االعتراف

  املشورة الطبية    
 بشأن مزاولـة املهـن الطبيـة        ٢٠٠٢سنة   ل ٢٦ من القانون رقم     ٢٢نصت املادة     -٥٣

جيب احلصول على موافقة املريض أو ويل أمره قبل إجراء أي تدخل            " :والصيدالنية على اآليت  
يتم إجراء العمليات اجلراحية للمريض " : على٢٤ونصت املادة . "طيب إال يف احلاالت الطارئة

ذا كان املريض فاقد الوعي     بعد إعطائه املعلومات الضرورية عنها وأخذ موافقته كتابياً، أما إ         
. "أو ناقص األهلية أو كان مصاباً بعاهة متنعه من التعبري عن إرادته فتؤخذ موافقة ويل أمـره                

مينع نقل أعضاء من فاقدي وناقصي األهلية أو املـصابني          : " فقد نصت على أنه    ٢٩أما املادة 
ل وزراعة األعضاء هلـم     بعاهة متنعهم من التعبري عن إرادهتم وزراعتها يف جسم آخر، أما نق           

  ".فيتم بعد املوافقة الكتابية من أولياء أمورهم

  سن التعليم    
 وتشمل مراحل التعلـيم     ، سنة ١٥ هناية املرحلة األساسية بسن      ،حدد قانون التعليم    -٥٤

والتعليم األساسي والتعليم الـتقين بعـد املرحلـة         . النظامي مراحل ما قبل التعليم األساسي     
 من القانون أن مرحلـة      ١٧وتوضح املادة   . يم الثانوي العام والتدريب املهين    األساسية والتعل 



CRC/C/YEM/4 

21 GE.12-46517 

قبل التعليم األساسي هي احلضانة ورياض األطفال، ويقبل األطفال فيها من سن الثالثـة               ما
 أن التعليم األساسي تعليم عام موحـد        ١٨كما أكدت املادة    . حىت سن السادسة من العمر    
 سنوات، وهو إلزامي، ويقبل فيه التالميذ مـن سـن           ٩ة ومدته   جلميع التالميذ يف اجلمهوري   

  . السادسة، ويتم فيه اكتشاف االجتاهات وامليول لدى التالميذ وتطوير قدراهتم الذاتية

  االنضمام إىل العمالة أو قوة العمل     
يقصد بالطفل العامل يف جمـال      "من قانون حقوق الطفل على أنه       ١٣٣ صت املادة ن  -٥٥

م هذا الباب من بلغ عمره أربع عشرة سنة وحيظر عمل من هم دون تلك السن،                تطبيق أحكا 
كما نـصت   ". كما حيظر تشغيل الطفل يف األعمال الصناعية قبل بلوغه سن اخلامسة عشرة           

مل يبلغ   هو كل ذكر أو أنثى    : احلدث" على أن    ١٩٩٥ لسنة   ٥ من قانون العمل رقم      ٢املادة  
  ". اخلامسة عشرة من العمر

:  لتكون هذه املـادة كـاآليت      ، هلا قد تضمن مشروع التعديالت القانونية تعديالً     و  -٥٦
يقصد بالطفل العامل يف جمال تطبيق أحكام هذا الباب من أمت الرابعة عشرة من عمره وحيظر               "

عمل من هم دون ذلك السن، كما حيظر تشغيل الطفل يف األعمال الصناعية قبـل أن يـتم                
مربرات التعديل ربط السن األدىن لعمل األطفال بالسن احملددة         و". اخلامسة عشرة من عمره   
  . إلهناء التعليم األساسي

  التجنيد اإللزامي يف القوات املسلحة     

 باملصادقة على االنـضمام إىل الربوتوكـول        ٢٠٠٤لسنة )١٩(صدر القانون رقم      -٥٧
املـادة   حة كما أكدت  األطفال يف الرتاعات املسل   إشراك  امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن      

تعمل الدولة على احترام قواعد القـانون الـدويل         " :من قانون حقوق الطفل على    ) ١٤٩(
  :املنطبق عليها يف املنازعات املسلحة ذات الصلة بالطفل ومحايته من خالل

  ؛حظر محل السالح على األطفال  )أ(  
  ؛محاية األطفال من آثار الرتاع املسلح  )ب(  
  ؛رأل الذين يعانون من قضايا الثمحاية األطفا  )ج(  
  ؛عدم إشراك األطفال إشراكاً مباشراً يف احلرب  )د(  
  ."عدم جتنيد أي شخص مل يتجاوز سنه الثامنة عشرة  )ه(  

 بشأن خدمة الدفاع الوطين اإللزامية فقد تضمن        ١٩٩٠لسنة  ) ٢٢(قانون رقم   الأما    -٥٨
نية على كل ميين من الذكور أمت الثامنـة          تفرض اخلدمة العسكرية الوط    )أ "():٣(مادة  : اآليت

  ."عشرة من عمره
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  عقوبة اإلعدام والسجن مدى احلياة    

رتكب احلدث الذي جتاوزت    اإذا  :  من قانون رعاية األحداث على     ٣٧نصت املادة     -٥٩
سنه مخس عشرة سنة جرمية عقوبتها اإلعدام حيكم عليه بالسجن ملدة ال تقل عـن ثـالث                 

عشر سنوات، وحيكم عليه يف سائر اجلرائم بعقوبة ال تزيد على ربـع             سنوات وال تزيد على     
  . احلد األقصى املقررة لكل جرمية قانوناً

رتكب احلدث الـذي أمت  اإذا : هناك مشروع مقترح بتعديلها ليكون النص كاآليت     و  -٦٠
اخلامسة عشرة من عمره جرمية عقوبتها اإلعدام حيكم عليه بالسجن ملدة ال تقل عن ثـالث                
سنوات وال تزيد على عشر سنوات، وحيكم عليه يف سائر اجلرائم األخرى بعقوبة ال تزيـد                

  . على ثلث احلد األقصى املقررة لكل جرمية قانوناً
ية الصغري ومن   مسؤول(كما تناول قانون اجلرائم والعقوبات هذه املسألة حتت عنوان            -٦١

ياً من مل يكن قد بلغ السابعة من        ال يسأل جزائ  " : على أنه  ٣١  حيث نصت املادة   )يف حكمه 
عمره وقت ارتكاب الفعل املكون للجرمية وإذا ارتكب احلدث الذي أمت السابعة، ومل يبلـغ               
اخلامسة عشره الفعل أمر القاضي بدالً من العقوبة املقررة بتوقيع أحد التدابري املنصوص عليها              

ة عشرة ومل يبلغ الثامنة عـشرة       يف قانون األحداث، فإذا كان مرتكب اجلرمية قد أمت اخلامس         
حكم عليه مبا ال يتجاوز نصف احلد األقصى للعقوبة املقررة قانوناً، وإذا كانت هذه العقوبة               
هي اإلعدام حكم عليه باحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشرة سـنوات     

ة للمحكوم عليهم   ويف مجيع األحوال ينفذ احلبس يف أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسب           
ية جزائية تامة إذا مل يبلغ الثامنة عشرة عند         مسؤول مسؤوالًوال يعترب الشخص حديث السن      

  ."ارتكابه الفعل، وإذا كانت سن املتهم غري حمققه قدرها القاضي باالستعانة خببري
خذ ال تت " :لتكون كاآليت ،   هلذه املادة  وقد تضمن مشروع التعديالت القانونية تعديالً       -٦٢

أي عقوبات أو تدابري يف حق الطفل الذي مل يتم السابعة من عمره وقت ارتكـاب الفعـل                  
مـن   املكون للجرمية فإذا كان قد أمتها ومل يتم اخلامسة عشرة من عمره أمر القاضي بـدالً               

العقوبة املقررة بتوقيع أحد التدابري املنصوص عليها يف قانون رعاية األحـداث فـإذا كـان                
ة قد أمت اخلامسة عشرة ومل يتم الثامنة عشرة حكم عليه مبا ال يزيد على ثلـث  مرتكب اجلرمي 

 وإذا كانت هذه العقوبة هي اإلعدام حكم عليه بـاحلبس           احلد األقصى للعقوبة املقررة قانوناًً    
مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر سنوات ويف مجيع األحوال ينفذ احلبس يف                 

ية جزائية تامة إذا مل يكن قـد       مسؤول مسؤوالًوال يعترب الطفل    . حداثدور تأهيل ورعاية األ   
أمت الثامنة عشرة من عمره عند ارتكاب الفعل وإذا كانت سن املتهم غـري حمققـة قـدرها                  

  . "القاضي باالستعانة بطبيب خمتص
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من حالة التخفيف العقايب    )  بيجني قواعد(وهذه األحكام جاءت متفقة مع ما أكدته          -٦٣
ال حيكم بعقوبة اإلعدام على أيـة جرميـة         : " على أنه  ٢-١٧اجبة، إذ نصت يف القاعدة      الو

  ". يرتكبها األحداث

  الشهادة يف احملاكم يف القضايا املدنية واجلنائية     
 هـو   ١٩٩٦ وتعديالته الصادرة عـام      ١٩٩٢لسنة   ٢١ يعترب قانون اإلثبات رقم     -٦٤

ل وضعه الشروط اخلاصة بالشهود وقانونيـة       القانون املختص هبذا املوضوع وذلك من خال      
 على أنه يشترط يف الشاهد أن يكون        ٢٧شهادة الطفل، حيث نصت الفقرة األوىل من املادة         

 ٣١إال أن القانون وفيما يتعلق بشهادة األطفال فقد تناوهلا يف املادة            . بالغاً عاقالً خمتاراً عدالً   
ادة ولكن تسمع أقواله فيما شاهده كقرينـة        واليت تنص على أن الطفل املميز غري أهل للشه        

  . وذلك من باب االستدالل واالستئناس
ومن ناحية أخرى ويف حماولة لتعزيز أحقية األطفال يف اإلدالء بشهادهتم وإعطـائهم     -٦٥

 من القانون ذاته اليت تنص على أنه تقبل شـهادة           ٣٢االعتبار الالزم فقد متثل ذلك يف املادة        
ى بعض فيما حيدث بينهم ما مل خيتلطوا بغريهم من الكبار مع غلبة الظن              الصبيان بعضهم عل  

ولكن هذا اإلجراء قيد أهلية شهادة األطفال يف حاالت التنازع الواقعـة بينـهم              . بصدقهم
  . ودون اختالط الكبار يف األمر

  مبادئ عامة  -اًرابع  

  مبدأ عدم التمييز  -ألف  
يعية قد حسمها الدستور الـيمين حيـث كفـل         إن قضايا التمييز من الناحية التشر       -٦٦

املساواة جلميع املواطنني اليمنيني يف احلقوق والواجبات االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            
والطفل باعتباره إنساناً قد أكسبه الدستور هذه احلقوق، وجاء قانون          . والسياسية دون متييز  

عديالت لتطـوير مـواد القـانون       حقوق الطفل ليجسد هذه احلقوق ومت إعداد مشروع الت        
 لكل طفل احلـق يف      ٩حيث نص مشروع املادة رقم      . وتوسيع مواده يف نطاق عدم التمييز     

التمتع بكافة احلقوق واحلريات العامة والرعاية اليت تكفلها القوانني النافذة لإلنـسان عامـة              
أو  تماعي أو الثروة  وللطفل خاصة دون متييز بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو األصل االج            

  . املولد أو أي وضع آخر
مدة احلضانة ثالث عـشرة سـنة للـذكر         (  باعتبار ٢٧كما اقترح تعديل املادة رقم        -٦٧

تسع سـنوات للـذكر،     (بدالً من عبارة    ) واألنثى ما مل تقدر احملكمة غري ذلك ملصلحة الطفل        
  . عاً للتمييز بني الذكر واألنثىويأيت ذلك يف إطار اإلصالح القانوين من). وعشر سنوات لألنثى
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  التعليم    
يؤكد دستور اجلمهورية اليمنية أن التعليم حق لكل مواطن ميين ليشمل كل املواطنني         -٦٨

 الوطنية لتطوير التعليم األساسـي     ستراتيجيةاالكما أن   . الذكور واإلناث، يف احلضر والريف    
من العديد من الربامج اليت جتـسد مبـدأ          الوطنية لتطوير التعليم الثانوي، تتض     ستراتيجيةواال

املساواة وعدم التمييز خاصة ما يتعلق بااللتحاق وحتسني النوعية، إضافة إىل ختصيص برامج             
خاصة بفئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وأطفال األسر الفقرية على مستوى الريـف             

ـ            ربامج التعليميـة اخلاصـة     واحلضر، كما تساهم وزارة التربية والتعليم يف تنفيذ عدد من ال
  . باألطفال الالجئني يف اليمن بالتعاون مع املنظمات واجلهات ذات العالقة

 الـصافية  قبـول الوفيما يتعلق بتشجيع الفتاة على التعليم فقد بلغـت معـدالت              -٦٩
 للـذكور،  يف املائة    ٧٧,٧ مقابل    يف املائة  ٦١,٤ إىل   ٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام الدراسي    إلناثل

املقبـوالت ضـمن     من اإلنـاث   ٧٩من الذكور يقابلهم     ١٠٠ ائيات أن كل  وتبني اإلحص 
 من اإلناث  ٧٤من الذكور    ١٠٠األول األساسي بعمر ست سنوات فيما قابل كل          الصف
  وتشري نتائج املسوحات التربوية إىل ارتفاع معدل التحـاق الفتيـات           ٢٠٠١/٢٠٠٢ عام

ـ   ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢األعوام  بالتعليم خالل    ستوى مـرحليت التعلـيم      على م
 األساسي والثانوي، حيث بلغ عدد الطالبات يف مرحلـة التعلـيم األساسـي والثـانوي               

 ٢٠٠١/٢٠٠٢ طالبة يف العام     ١ ٤٤٤ ٢١٦مقابل    طالبة، ٢ ٠٣٥ ٢٨٧،  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام
أما على املستوى املراحل التعليميـة فقـد    . يف املائة٤١ طالبة بنسبة   ٥٩ ٠٧١بزيادة بلغت   

 ١ ٨٢٨ ٧٧٥،  ٢٠٠٨/٢٠٠٩عـام     الطالبات يف مرحلـة التعلـيم األساسـي        عدد بلغ
بنـسبة زيـادة     ٥١٤ ٠٧١ بفارق قـدره     ٢٠٠١/٢٠٠٢العام   يف ١ ٣١٤ ٣٨٧ مقابل

ــة٤٢,٣ بلغــت ــانوي يف  . يف املائ ــيم الث ــة التعل ــات يف مرحل ــغ عــدد الطالب وبل
ق  بفـار ٢٠٠١/٢٠٠٢ عـام   ١٢٩ ٨٢٩طالبة مقابل    ٢٠٦ ٥١٢،  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ العام

وهذا يدل على أن هناك تقـدماً       .  يف املائة  ٣٥,٦طالبة بنسبة زيادة بلغت      ٧٦ ٦٨٣قدره  
  .حصل لصاحل الفتيات مما يعكس اثر التدخالت املوجهة لتشجيع الفتاة على االلتحاق بالتعليم

  شوناألطفال املعاقون واملهّم    
اقني واألطفـال   حظيت مشاكل األطفال يف الظروف الصعبة واملعرضة للخطر كاملع          -٧٠

املهمشني وأطفال األرياف باهتمام خاص من جانب احلكومة واملنظمات غـري احلكوميـة             
واملنظمات الدولية من خالل تنفيذ عدد من املشاريع والربامج هبدف رعايتهم ومحايتـهم إىل            

ة جانب اإلدارات واملؤسسات واملراكز اليت مت إنشاؤها مؤخراً لتقدمي خدمات احلماية والرعاي           
 الطفولة والشباب بنوداً لدمج هذه الفئـات يف         استراتيجيةوتبنت  . هلذه الفئات منعاً للتمييز   

  . اجملتمع وعدم التمييز إزاء األطفال والشباب املعوقني
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ويف جمال التوعية وتغيري النظرة حنو اإلعاقة مت تدريب عدد من املدرسني والتربـويني            -٧١
 محلة تثقيف إعالمي من خالل وسائل اإلعالم وإشـراك          وعدد من الكوادر اإلعالمية وإقامة    

أئمة املساجد والوعاظ واملرشدين يف إطار املسامهة يف رفع مستوى الوعي اجملتمعي للتعامـل              
لألطفال املهمشني وأطفـال  ) الدونية(مع هذه الفئات وتغيري النظرة حنو اإلعاقة وكذا النظرة      

فهناك عدد من املشاريع املوجهة إىل      . م يف اجملتمع  الشوارع والعمل على تأهيلهم وإعادة دجمه     
االجتماعية والعمل واجمللس األعلى لألمومـة والطفولـة   الشؤون هذه الفئات من قبل وزارة  

  . واجلمعيات األهلية واملنظمات الدولية

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء  -باء  
 فيات األطفال وبـالرغم مـن     يف إطار اجلهود اليت تبذهلا وزارة الصحة للحد من و           -٧٢
تواجهه اليمن من حتديات ترتبط خبفض معديل املراضة والوفاة لألطفال دون اخلامـسة،              ما

والرضع دون العام، فإن جناحاً ملحوظاً حتقق من خالل ما بينه املـسح العنقـودي متعـدد                 
 ، حيـث  ٢٠٠٧، وصدر تقريره النهائي يف العـام        ٢٠٠٦املؤشرات والذي أجري يف العام      

، ٢٠٠٣عام    لكل ألف والدة حي يف     ١٠٢اخنفض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من        
 وفاة لكل ألف والدة     ٧٥، كما اخنفض معدل وفيات الرضع من        ٢٠٠٧ يف العام    ٧٨,٢إىل  

  . ٢٠٠٧ يف العام ٦٨,٥حية إىل 
   ، واملـسح  ٢٠٠٣وبالرغم من اختالف حجم العينة بني مـسح صـحة األسـرة               -٧٣

، إال أن الرقم يعكس دالالت تستحق املزيد من العناية البحثية، حيث ختطط             ٢٠٠٧العنقودي  
، ٢٠٠٨العـام    وزارة الصحة العامة والسكان حالياً لتنفيذ مسح جديد لصحة األسرة مع هناية           

إىل جانب أن التقارير اخلاصة بالترصد واألمراض املعدية تبني احنساراً كبرياً يف اإلصابة بوفيات              
بسبب مرض احلصبة، مما يتوافق مع نتيجة املسح العنقودي، حيث كانت احلصبة أحد             األطفال  

وبذلك فإن هوة بلوغ مرامي األلفية بني سـنة         . أخطر مخسة أسباب لوفيات األطفال يف اليمن      
 قد تقلصت، مع استمرار التحدي قائماً يف الوصول إىل          ٢٠١٥ وسنة املرامي    ١٩٩٠األساس  

  .  لكل ألف والدة حية بالنسبة لوفيات الطفولة وفاة٤٥مؤشر ال يتجاوز 
 يف إطـار     هامـاً  كما تبنت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مبادرة تلعب دوراً          -٧٤

 ضمان الوالدة اآلمنة من خالل مشروع علبة الوالدة اآلمنة يف املنـازل حيـث مت خـالل                
  . يف املرتلعلبة والدة نظيفة  ١٠ ٠٠٠ إنتاج وتوزيع عدد ٢٠٠٧-٢٠٠٦ العامني
تطبـق    ال -  للقوانني والنصوص النافذة    وفقاً -كما أنه من املهم اإلشارة إىل اليمن          -٧٥

عقوبة اإلعدام على األطفال دون سن الثامنة عشر وال توجد أحكام قضائية صدرت باإلعدام    
  . على األحداث
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نون لتعيني  كما تبىن مشروع تعديل قانون حقوق الطفل إضافة مادة جديدة إىل القا             -٧٦
مندوب محاية للطفل هبدف التدخل الوقائي جبميع احلاالت اليت تبني هتديد سـالمة الطفـل               
وتعريضه للخطر وذلك نتيجة الوسط الذي يعيش فيه أو األنشطة اليت يقوم هبا أو ألي نوع                

وكذا تلقي شكاوى األطفال واجلهات املعنيـة       . من أنواع اإلساءة اليت ميكن أن يتعرض هلا       
وهذا ). مكرر ١٥٠(اية احلقوق املتعلقة مبختلف أنواع وأشكال االنتهاكات هلذه احلقوق حبم

النص يساعد على االهتمام باألطفال املعرضني للخطر ويشرك خمتلف اجلهات املعنية بالطفل            
  . للعناية به ومحاية مصاحله

مومـة والطفولـة    وميثل برنامج تنمية الطفولة املبكرة الذي ينفذه اجمللس األعلى لأل           -٧٧
ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة الصحة العامة والـسكان            
وفق منهج تكاملي مبين على حقوق الطفل أحد أبرز التوجهات احلديثة واليت يتم من خالهلا               

عائية مبا فيهـا    توحيد اجلهود املبذولة لتنمية الطفولة املبكرة من خمتلف اجملاالت التنموية والر          
برامج التعليم ما قبل املدرسي، حيث يعترب تأسيس مركز املوارد لتنمية الطفولة املبكـرة يف                
اجمللس األعلى لألمومة والطفولة وألول مرة يف اليمن من املبادرات النوعية الـيت شـهدهتا               

ويل ف والبنـك الـد    يالطفولة يف بداية القرن الواحد والعشرين بدعم من منظمة اليونيـس          
ومن أهداف املوارد لتنمية الطفولة املبكرة نشر الوعي بأمهية         . والصندوق االجتماعي للتنمية  

تنمية ورعاية الطفولة املبكرة على املستوى احمللي واجملتمعي وكذا توفري قاعدة بيانات عـن               
ـ               يمن، وضع تنمية الطفولة املبكرة وتأهيل كادر قادر على تنمية ورعاية الطفولة املبكرة يف ال

باإلضافة إىل مناصرة ودعم السياسات واخلطط والربامج اخلاصة بتنمية هبذه املرحلة، ومـن             
  :أبرز ما قام به املركز خالل الفترة املاضية

العمل على حشد التمويل لتنفيذ سياسة وزارة التربية والتعليم وخطتها فيما يتعلـق              •
لطفولة املبكرة حيث مت التوقيع     التعليم ما قبل املدرسي وفق املنهج الشمويل لتنمية ا        

ف يعلى اتفاقيات الشراكة مع العديد من ملنظمات واهليئات املاحنة كمنظمة اليونيس          
 ؛واليونسكو وبرنامج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية وغريها

العمل على تطوير مشروع الالئحة الداخلية لتنظيم العمـل داخـل احلـضانات              •
ية ومبا يساهم يف توحيد معايري العمل وخلف بيئة تفاعلية وآمنة لألطفال            باجلمهور

  .يف احلضانات

  الطفل الفضلىمصاحل   -يمج  
لقد مت اختاذ عدد من التدابري الضرورية لتحقيق املصلحة الفُضلى للطفل من خـالل                -٧٨

تدعيم املنهجيـة    هلذا املبدأ أو من خالل       )٣(تضمني املقترحات والقوانني والقرارات اإلدارية    
__________ 

  .٢٠٠٧-٢٠٠٣مرفق قائمة بالقرارات واللوائح املعنية بالطفولة واليت مت إقرارها خالل الفترة  )٣(
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القائمة على مبدأ النهج احلقوقي واملؤكدِّ أن الطفل هو مركز احلق ومالكه وعليه يتم األخذ               
باالعتبار مصاحل الطفل الفضلى يف مجيع اإلجراءات اليت تتعلق باألطفال سواء قامـت بـه               

ة والرعايـة   اهليئات احلكومية عند اختاذها القرارات اليت تؤثر يف األطفال أو مؤسسات احلماي           
وقد مت تأكيد هذا املبدأ يف كل السياسات والربامج         . االجتماعية أو احملاكم اإلدارية والقضائية    

  . إىل جانب التوعية والتدريب
ومتثل مصاحل الطفل الفضلى هاجساً رئيساً لوزارة التربية والتعليم واحلكومة على حد              -٧٩

 هبا اليمن، وميكن االستدالل على ذلك من خالل     سواء رغم الظروف االقتصادية واملالية اليت متر      
   ٢٠٠٧-٢٠٠٣الزيادة يف املوازنات املالية السنوية املخصصة للتعليم اليت تبلغ خـالل الفتـرة              

 مـن النـسبة     ذلك أيـضاً   كما يتضح .  يف املائة من إمجايل املوازنة العامة للدولة       ٢٠-١٥من  
  درجة ٣٣ ٩٢٧ ،٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة   اللالسنوية املخصصة لتوظيف املعلمني واملعلمات خ     

    وظيفية من إمجايل الدرجات الوظيفية املخصصة لكل اجلهـات يف اجلهـاز اإلداري للدولـة              
 فريق متخصص    يف املائة كما يعمل حالياً     ٥٤,٨ درجة وبنسبة إمجالية بلغت      ٦١ ٩٥٧البالغة  

  . لطفل ضمن املنهج املدرسيبوزارة التربية والتعليم على دراسة إدراج بنود اتفاقية حقوق ا
كما أن األخذ هبذا املبدأ بعني االعتبار يف األحكام القضائية الصادرة حبق األطفال يف         -٨٠

خالف مع القانون حبيث يتم إقرار ما فيه مصلحة للطفل ومبا يعزز من توجه قضاء األحداث                
  . ناسبة واآلمنةلألخذ بالتدابري غري االحتجازية وضمان أن يوضع الطفل يف البيئة امل

  احترام آراء الطفل  -دال  
إن ممارسة األطفال حقوقهم يف التعبري عن آرائهم يف مجيع املسائل واإلجراءات اليت               -٨١

تتعلق هبم قد مت تأكيده يف التشريعات والقوانني النافذة انطالقاً من حقه كونه إنسان والعمل               
  . ة لديه وتكوين شخصيته املستقلةعلى تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتنمية روح املسؤولي

فقد أكد الدستور يف بابه الثاين الذي حتدث عن حقوق وواجبات املواطنني األساسية               -٨٢
وأن لكل مـواطن    . "٤١ادة  امل" املواطنون مجيعهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة      " أن

ية، وتكفل الدولة حرية الفكر     حق اإلسهام يف احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقاف       
ـ  "واإلعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير يف حدود القانون         أن "كمـا   ). ٤٢(ادة   امل

 احلق يف تنظيم أنفسهم -الدستور   مبا ال يتعارض مع نصوص     -للمواطنني يف عموم اجلمهورية     
فية واالجتماعية واالحتـادات    والثقاسياسياً ومهنياً ونقابياً، واحلق يف تكوين املنظمات العلمية         

كما تتخذ مجيع الوسائل الـضرورية      . الوطنية مبا خيدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا احلق        
اليت متكن املواطنني من ممارسته، وتضمن كافة احلريات للمؤسسات واملنظمات السياسية والنقابية            

  ). ٥٨( ادةامل" والثقافية والعلمية واالجتماعية
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بأن ) ٣( يف املادة    ٢٠٠٢ لعام   ٤٥جاء ضمن أهداف قانون حقوق الطفل رقم        وقد    -٨٣
هذا القانون يهدف إىل إشراك الطفل بالطرق املالئمة يف كل ما يفيده، واحتـرام حقوقـه                

منه على أن لكل طفل احلق يف       ) ٨(كما أكدت املادة    . وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى   
ارس من خالهلا نشاطاته االجتماعية والثقافية مبا يتناسـب         تكوين اجلمعيات والنوادي اليت مي    

  .وسنه ودرجة نضجه وفقاً للقوانني النافذة
 هناك عدد من النشاطات اهلادفة إىل التعزيز من حق األطفـال يف التعـبري               وعموماً  -٨٤

  :ومن أبرز هذه الربامج والنشاطات. وتلقي املعلومات وحرية تكوين اجلمعيات اخلاصة هبم
راك األطفال والشباب اليافعني مشاركة فاعلة يف عملية صياغة وبلورة مشروع           إش •

 الوطنية للطفولة والشباب عرب خمتلف مراحـل التحـضري واإلعـداد            ستراتيجيةاال
 / شـباط  ٢٢-١٩شاركوا يف التحضري لعقد املؤمتر الوطين للطفولة والشباب          كما
 ووضع اخلطوط العريـضة     جيةستراتياال والذي مت فيه إقرار مشروع       ٢٠٠٦ فرباير

 ؛ملشروع خطتها التنفيذية

، ويقدم اجمللـس    ٢٠٠٦استمرار نشاط برملان األطفال وعقد اجتماعه االنتخايب لعام          •
األعلى لألمومة والطفولة الدعم واملساندة لتطوير نشاط الربملان وأصدر نشرة صحفية           

األطفال ميثل مبادرة فعالة مـن  وهنا نود التنويه إىل أن برملان . عن املدرسة الدميقراطية 
 للحكومـة إال أن     إحدى منظمات اجملتمع املدين وهي املدرسة الدميقراطية وليس تابعاً        

احلكومة مل تألُ جهدا يف دعم هذه املبادرة وتذليل كافة الصعوبات الـيت ميكـن أن                
تواجه عمل الربملان ويشارك الوزراء وصناع القرار يف جلسات االسـتجواب الـيت             

دها برملان األطفال حول العديد من القضايا ذات العالقة حبقـوق األطفـال ومت              يعق
 إعادة انتخاب برملان أطفال جديد مشل هذه املـرة          ٢٠٠٨ أبريل/نيسانخالل شهر   

 ؛عدداً أكرب من األطفال من خمتلف الشرائح وعلى مستوى حمافظات اجلمهورية

لي لألطفال يف أمانـة العاصـمة        إنشاء جملس حم   ٢٠٠٨ خالل الربع األول من عام       مت •
كتجربة أولية تعزز من متكني األطفال من املشاركة يف صنع القرار ضمن أعمال السلطة              
احمللية ألمانة العاصمة وتأيت هذه املبادرة مثرة اجلهود املبذولة من قبل مبادرة محاية الطفل              

 ؛املدن وأمانة العاصمةبأمانة العاصمة واليت تنفذ بدعم مشترك من املعهد العريب إلمناء 

كما مت التوعية بأمهية تغيري أسلوب التعليم القائم على التلقني وإتاحة فرص التفكري              •
النقدي عند األطفال الذي ينمي روح اإلبداع لدعم التالميذ وذلك من خالل ورش 

 ؛العمل اليت أقيمت للتربويني واملدرسني والقضاة واحملامني

ارة التربية والتعليم على دراسة إدراج بنود اتفاقيـة          فريق متخصص بوز   يعمل حالياً  •
 ؛حقوق الطفل ضمن املنهج املدرسي

 الوطنية حلقـوق  ستراتيجيةاالكما تتبىن حالياً وزارة حقوق اإلنسان يف إطار إعداد   •
 ؛اإلنسان مبادرة إدماج مبادئ حقوق اإلنسان يف مناهج التعليم األساسي
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طفال وكذلك متكني جمموعة مـن الكـوادر        عقد دورات تدريبية حول مشاركة األ      •
الوطنية للمشاركة يف إحدى الدورات اإلقليمية اليت نظمتها اليونيـسيف يف جمـال             

 ؛ واليت عقدت باألردن٢٠٠٥يونيه /تدريب مدربني حول مشاركة األطفال حزيران

تسليط الضوء من قبل وسائل اإلعالم وخباصة اإلذاعة والتلفزيون حول مـشاركة             •
 ؛ألطفال يف تنفيذ بعض الربامج اإلذاعية والتلفزيونيةوإشراك ا

 إقامة املسابقات واألنشطة الفكرية يف املدارس واملناشط الثقافية واملخيمـات           متثل •
الصيفية اليت يشارك فيها األطفال إحدى الفرص الثمينة اليت تعزز من متكني األطفال             

  .من حقهم يف املشاركة والتفاعل مع احمليط اجملتمعي

  احلقوق واحلريات املدنية  -اًخامس  

  االسم واجلنسية  -ألف  

  قيد وتسجيل املواليد    
مت التطرق يف سياق التقرير السابق إىل عدٍد من املبادئ واألحكام القانونية اليت تكفـل         -٨٥

هذا احلق مبا يتوافق مع نص هذه الفقرة من االتفاقية، وباإلشارة إىل مـا ورد يف املالحظـات                  
فقد قامت احلكومة منذ    ) ٤/د(من الفقرة   ) ٣٩(لجنة الدولية حلقوق الطفل يف الفقرة       اخلتامية ل 

، خبطوات جادة من أجل تفعيل نظام تسجيل املواليد ومشوليتـه علـى مـستوى               ٢٠٠٦عام  
 ١٥    لال يتجاوز ا   ن تسجيل املواليد واستصدار شهادة امليالد لألطفال      إاجلمهورية اليمنية حيث    

  :ى النحو اآليتيف املائة وذلك عل

  التدابري واإلجراءات املتخذة    

   التشريعياجلانب    
يف إطار املراجعة الشاملة لعدد من القوانني الوطنية وإعادة النظر فيما له الصلة حبقوق                -٨٦

 بشأن األحوال املدنية والـسجل      ١٩٩١ لسنة   ٢٣ من القانون رقم     ٢١الطفل مت تعديل املادة     
واليت منها مـا يلـي      ،   وأضاف بعض املواد   ُعّدل الذي   ٢٠٠٣نة   لس ٢٣املدين بالقانون رقم    

يتم استحداث نظام الرقم الوطين وبالتسلسل ومينح مركزياً        "اليت تنص على أنه     ) مكرر ٦( املادة
مينح لكل مواطن فور قيده يف السجل       "اليت نصها   ) ١ر  مكر ٦(وكذا املادة   . "جلميع املواطنني 

ه يف كافة الشهادات والوثائق والبطاقة الشخصية الـيت ختـصه           املدين رقماً وطنياً يصاحب امس    
وكافة قيود الوقائع احليوية املرتبطة به، ويالزم هذا الرقم الشخص املمنوح له طيلة حياته وبعد               

  ".ال يتكرر هذا الرقم مطلقاً وفاته، وال يتم استبداله أو منحه لشخص آخر، وجيب أن



CRC/C/YEM/4 

GE.12-46517 30 

نون األحوال املدنية والسجل املدين حبيث اليت جعلـت          من قا  ٢١كما مت تعديل املادة       -٨٧
أحد والدي الطفل من املكلفني بالتبليغ عن مولده بعد أن كانت حمصورة بوالد الطفل إذا كان                

أحـد  ) ١(: هم األشخاص املكلفون بالتبليغ عن والدة الطفل     "وأصبحت بعد تعديلها    . حاضراً
مـديرو  ) ٣(،  األقـرب  الـذكور مث اإلنـاث    أقارب الطفل البالغون من     ) ٢( ،والدي الطفل 

املستشفيات ودور الوالدة والسجون واحملاجر الصحية وغريها من األماكن الـيت تقـع فيهـا               
 وال تقع مسؤولية التبليغ على أحد من الفئات املتقدمة إالَّ يف حالة عدم وجود أحد                 .الوالدات

ه، ويف مجيع األحـوال     ب غري املكلفني    من الفئات اليت تسبقها يف الترتيب، وال يقبل التبليغ من         
جيب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير األحوال املدنية خالل امليعـاد املنـصوص عليـه يف                 

 ومع ذلك ال يكفي ورود هذا اإلخطار لتدوين         - ستون يوماً    -  بالوالدة اليت جيروهنا   ٢٠املادة
 بشأن  ١٩٩١ لسنة   ٢٣انون رقم    من الق  ٢٢حيث نصت املادة    . "الواقعة يف السجل اخلاص هبا    

  :جيب أن يشتمل التبليغ على البيانات اآلتية"األحوال املدنية والسجل املدين أنه 
  ؛يوم الوالدة وتارخيها وساعتها وحملها  -١  
  ؛جنس الطفل وامسه ولقبه  -٢  
اسم الوالدين ولقبهما وشهرهتما وجنسيتهما وديانتهما وحمـل إقامتـهما            -٣  
  ؛ومهنتهما
  . "ل قيدمها وأية بيانات ترد يف الالئحة التنفيذيةحم  -٤  

 على مدير األحوال املدنية أن خيطر مكتب الـصحة املخـتص            ٢٤وأوجبت املادة     -٨٨
  . بتبليغات املواليد على النماذج املعدة لذلك خالل أسبوع من تاريخ قيدها

ى مراكز وأقسام   عل" على أنه    ٢٧فقد نصت املادة    ) اللُقطاء(وفيما يتعلق باألطفال      -٨٩
أن يبلغـوا   ) اللقطاء(الشرطة واملؤسسات واملالجئ املعدة الستقبال األطفال حديثي الوالدة         

إدارة فرع املصلحة املختص عن كل طفل حديث الوالدة عثر فيها عليه أو سلم إىل إحـدى                 
علـى  هذه املؤسسات واملالجئ، وجيب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة اليت عثر فيها              

الطفل أو حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وساعة وحمل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه                
ما مل يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب املختص، وعلـى مـدير                
األحوال املدنية أن يسمي املولود تسمية كاملة مث يقيده يف السجل اخلاص باملواليد وال يذكر               

اة ترك خانة الوالدين بغري بيان فيها إال إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته              أنه لقيط مع مراع   
  ". فتمأل اخلانة اخلاصة باملقر

مع مراعاة أحكـام الفقـرة      " أنه   ٢٨ويف حالة الطفل غري الشرعي فقد بينت املادة           -٩٠
هبا املبلـغ وعلـى     األخرية يف املادة السابقة يقيد الطفل غري الشرعي طبقاً للبيانات اليت يديل             

مسؤوليته، وال يكتسب القيد يف السجل والصور املستخرجة منه أي حـق يتعـارض مـع                
استثناًء من حكم   "  على أنه  ٢٩كما نصت املادة    " القواعد املقررة يف شان األحوال الشخصية     
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 طلب   ال جيوز ملدير األحوال املدنية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن              ،٢٨املادة  
  :إليه ذلك يف احلاالت اآلتية

  ؛إذا كان الوالدان من احملارم فال يذكر امسهما  -١  
  ؛إذا كانت الوالدة متزوجة وكان املولود من غري زوجها فال يذكر امسها  ٢  
إذا كان الوالد متزوجاً وكان املولود من غري زوجته الشرعية فال يذكر امسه               ٣  

 أو بعد فسخه وذلك لألشخاص الذين يعتنقون ديناً ال جييز           إال إذا كانت الوالدة قبل الزواج     
  . "تعدد الزوجات

 إذا انقضت املدة القانونية ومل يتم التبليغ عنها يـسجل          )١( ":٣٠كما نصت املادة      -٩١
إذا وجد قيد املولود كامالً حسب البيانات الواردة        ) ٢( ؛املولود يف سجل من مل يسبق قيده      

  ". يعتمد التسجيل ومينح شهادة ميالد يف السجل ٢٢يف املادة 

  فيما يتعلق باجلنسية    
ينظم القانون اجلنسية اليمنية، وال جيوز إسـقاطها        " من الدستور على     ٤٤نصت املادة     -٩٢

 مـن   ٣كما نصت املـادة     . "عن ميين إطالقاً وال جيوز سحبها ممن اكتسبها إال وفقاً للقانون          
  :يتمتع باجلنسية اليمنية ":ة اليمنية على اآليت بشأن اجلنسي١٩٩٠ لسنة ٦ القانون رقم

  ؛من ولد ألب متمتع هبذه اجلنسية  )أ(  
 أو من ولد يف اليمن من أم حتمل هذه اجلنـسية وأب جمهـول اجلنـسية                )ب(  

  ؛جنسية له ال
  ؛من ولد يف اليمن من أم حتمل هذه اجلنسية ومل تثبت نسبته إىل أبيه قانوناً  )ج(  
ن من والدين جمهولني ويعترب املولود الذي يعثر عليه يف اليمن من ولد يف اليم   )د(  

  ؛مولوداً فيها ما مل يقم الدليل على خالف ذلك
 من كان حيمل اجلنسية اليمنية من املغتربني حني مغادرته أراضـي الـوطن              )ه(  

يتخلَّ عن هذه اجلنسية وفقاً للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنـسية                ومل
  ."د اليت يقطنها مبفروض قوانينهاالبال
 احلاالت اليت يتم فيها منح اجلنسية اليمنية بقرار مجهوري بناًء على            ٤وحددت املادة     -٩٣

  :عرض الوزير وهي احلاالت التالية
 من ولد يف اخلارج من أم حتمل هذه اجلنـسية وأب جمهـول اجلنـسية أو       )أ(  

ته العادية بصفة مشروعة يف الـيمن مـدة     جنسية له وذلك بشرط أن يكون قد جعل إقام         ال
عشر سنوات متتاليات على األقل سابقة على بلوغه سن الرشد، وأن يكون طلب اختيـاره               

  ؛اجلنسية اليمنية قد قدم خالل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد
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من ولد يف اليمن ألبوين أجنبيني وأقام فيها حىت بلوغه سن الرشد وكـان                )ب(  
ربية سليم العقل غري مصاب بعاهة جتعله عالة على اجملتمع وكان حممود السرية             ملماً باللغة الع  

والسمعة ومل يسبق احلكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بالنظام               
العام واآلداب العامة إال إذا كان قد رد إليه اعتباره وبشرط أن يقدم طلباً لدخول اجلنـسية                 

  ؛ل سنة من تاريخ بلوغه سن الرشداليمنية خال
  .من ولد يف اليمن ألب أجنيب ولد أيضاً فيه  )ج(  

  التقدم احملرز    
اختذت املؤسسات احلكومية وغري احلكومية عدة إجراءات من أجل تفعيـل نظـام               -٩٤

  :تسجيل املواليد ومشوليته على مستوى اجلمهورية اليمنية وذلك على النحو اآليت
ن قبل رئيس جملس الوزراء مبجانيـة        م ٢٠٠٦ لعام   ١٢٠قم  إصدار قرار ر    )أ(  

شهادة ميالد   ٢٧٦ ٧١٦تسجيل املواليد حيث بلغ إمجايل شهادات امليالد بعد صدور القرار           
يف   يبني نسبة الزيادة يف القيد والتـسجيل  ٨انظر اجلدول   . على مستوى حمافظات اجلمهورية   

     لألعـوام   من مصلحة األحوال املدنيـة     عام صدور القرار ويوضح واقعات تسجيل املواليد      
   ؛٢٠٠٨ مارس/آذارحىت شهر  ٢٠٠٣من 

 بدعم من منظمة اليونيـسيف جلميـع        ٢٠٠٧ يف عام    تنفيذ مسح ميداين    )ب(  
األحوال املدنية والسجل املدين يف عموم حمافظـات اجلمهوريـة          ) مكاتب(أعمال وإدارات   

عتمد على اإلحـصائيات واملعلومـات      اين و اليمنية، هبدف حتليل الوضع الراهن للسجل املد      
مواليد، وفيات،  (  لوضع قيد وتسجيل املواليد وواقعات السجل املدين       ٢٠٠٦اخلاصة بالعام   
، وبينت نتائج املسح مستوى القيد والتسجيل للمواليد يف احملافظات وأظهرت           )زواج، طالق 

   ؛در الوظيفيالصعوبات ومستوى التدريب ونوع اخلدمة واملستوى التعليمي للكا
 لالستفادة من   ٢٠٠٧ة عمان الشقيقة عام      إىل سلطن  تنفيذ زيارة استطالعية    )ج(  

جتربتها الرائدة يف هذا اجملال، وذلك مبشاركة اجلهات ذات االختصاص، وبدعم من منظمـة             
   ؛اليونيسيف
 لتحديث وتطوير األحوال املدنية والسجل املدين        الوطنية ستراتيجيةاالإقرار    )د(  

 على خمرجات حتليل الوضع الـراهن للـسجل املـدين،            بناءً ،٢٠١٥-٢٠٠٨ل الفترة   خال
  . والنتائج املستفادة من التجربة العمانية والتجارب الوطنية يف هذا اجملال

 اليمنية للتعرف على مدى     ةيف عموم حمافظات اجلمهوري    تنفيذ نزول ميداين    )ه(  
 شهادة امليالد، نفذ مـن خـالل املدرسـة     بشأن جمانية٢٠٠٦ لعام ١٢٠تنفيذ القرار رقم   

الدميقراطية وبدعم املنظمة السويدية، وبإشراك أعضاء برملان األطفال، وهـدف إىل معرفـة             
   ؛مستوى تنفيذ القرار
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 لقيد وتسجيل املواليد وصرف     ٢٠٠٧ والعام   ٢٠٠٥ يف العام    تنفيذ جتربتني   )و(  
 ١٣  حىت دون العام  سواقط القيد لألعمار ما   شهادة امليالد للمولود احلديث الوالدة واملواليد       

سنة يف األحياء الفقرية يف حمافظة عدن، بدعم من منظمة اليونيسيف واملنظمة السويدية لرعاية    
 استدامة صرف شهادة امليالد، حيث بلـغ إمجـايل          استراتيجيةاألطفال، من خالل مشروع     

مجـايل  إشهادة ميالد، وبلـغ   ٥ ٩٨٠شهادة امليالد اليت صرفت لألطفال يف التجربة األوىل        
  .  طفالً وطفلة٧٢٠األطفال املستفيدين من مشروع التجربة الثانية يف املديريات املستهدفة 

  محالت التوعية    
، حول تسجيل املواليد بالتعـاون      ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٦مت عقد لقاء تشاوري يف        -٩٥

دنية والسجل املدين، ومبـشاركة     بني اجمللس األعلى لألمومة والطفولة ومصلحة األحوال امل       
اجلهات ذات العالقة حكومية ومؤسسات جمتمع مدين ومنظمات داعمة اليونيسيف واملنظمة           

 ١٢٠السويدية، صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية وقد بلغ عدد املشاركني حـوايل             
  . مشاركاً ومشاركة

طفالً وطفلة   ٢ ٣٣٠ لعدد    نفذت محلة الستخراج شهادة امليالد     ٢٠٠٦ويف العام     -٩٦
  . يف حي الشرقية والغربية منطقة الشيخ عثمان بدعم من منظمة اليونيسيف وتراجنل الفرنسية

االجتماعية والعمل لقاء تشاورياً حول محلة التوعية بأمهيـة         الشؤون  ونظمت وزارة     -٩٧
مـات   حكوميـة ومنظ   ،، استهدفت اجلهات ذات العالقة    ٢٠٠٧قيد وتسجيل املواليد عام     

جمتمع مدين، يهدف إىل وضع رؤية متكاملة حول التوعية بقيد وتسجيل املواليد يف املنـاطق               
  .  بدعم من املنظمة السويدية،املستهدفة

االجتماعيـة والعمـل    الشؤون  نفذ مركز اخلدمات االجتماعية الشاملة التابع لوزارة        و  -٩٨
 أحياء مديرية الشيخ عثمان متثلت       محلة إعالمية استمرت مخسة عشر يوماً يف       ٢٠٠٧عدن عام   /م

بامللصقات واإلعالم الصويت الذي شارك فيه الشباب واألطفال واألهايل وأولياء األمور للتعريف             
بافتتاح وحديت قيد وتسجيل املوالد يف كلٍّ من مستشفى الوحدة التعليمـي واجملمـع الـصحي                

 مع أوليـاء    اءات متعددة يف األحياء   كما نفذ عقال احلارات يف املديرية نفسها لق       . بالشيخ عثمان 
  . األمور هدفت إىل نشر الوعي بني أولياء األمور واألسر حول أمهية استخراج شهادة امليالد

   كما مت تنفيذ محلة توعوية أخرى يف العام نفسه هبدف استخراج شـهادة املـيالد                -٩٩
مـان ودار سـعد     حياء الفقرية يف منطقة الشيخ عث     األستهدفت  ا طفل وطفلة    ١٣٠٠لعدد  

بدعم من منظمة اليونيـسيف     )  الشرقية -السيسبان   - املمدارة   -حي عبد القوي    (عدن  /م
  . واملنظمة السويدية لرعاية األطفال

مت توسيع النطاق اجلغرايف حلمالت التوعية وذلك الستهداف األحياء الفقـرية يف            و  -١٠٠
 الستخراج شهادة املـيالد     ٢٠٠٧حمافظيت حلج وأبني من خالل تنفيذ محلة توعوية يف عام           

استهدف األطفال الفقراء يف مبحافظة حلج، كما مت تنفيـذ محلـة            ة  طفالً وطفل  ٩٤٤لعدد  
  . طفالً وطفلة ١ ٨٠٢توعوية يف األحياء الفقرية يف حمافظة أبني استفاد منها 
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اجد  أيضاً نظم مركز اخلدمات االجتماعية الشاملة لقاء خلطباء املس     ٢٠٠٧ويف العام     -١٠١
عشرون من خطباء   (هدف إىل التوعية حول أمهية قيد وتسجيل املواليد شارك يف هذا اللقاء             

سـتهدف طبيبـات النـساء      اوكذلك لقاء موسع    ) وأئمة املساجد يف مديرية الشيخ عثمان     
  . ة والقابالت العامالت يف مستشفى الوحدة واملديرية الصحية مبديرية الشيخ عثماندوالوال
 ٢٠٠٧ عـام    -  منظمة غري حكومية   -  مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية    كما نفذت   -١٠٢

 ١٠٠ ٠٠٠يف   وضمن برنامج نشر حقوق الطفل التوعوية حبق الطفل يف التسجيل بقيد املواليد           
 مـن   وذلك بـدعم  . دفتر وزعت ضمن احلقيبة املدرسية يف مجيع حمافظات اجلمهورية اليمنية         

 عـرب سائل توعوية حول أمهية تسجيل املواليـد        كما مت توجيه ر   . سيدات جمتمع واملؤسسة  
 كما قامت املؤسسة بزيارة عدد من املـدارس       . بدعم من منظمة اليونيسيف   ) SMS(رسائل  

واألسر والتوعية بأمهية قيد وتسجيل املواليد وأمهية احلصول على كافة حقوقهم يف عدد من              
  . بدعم من القطاع اخلاص).  تعز- احلديدة -أب (احملافظات 

 محلة توعية متثلت    ٢٠٠٧ عام   -  منظمة غري حكومية   -ونفذت املدرسة الدميقراطية      -١٠٣
يف توزيع إصدارات توعوية توضح حقوق األطفال يف احلصول على شهادة امليالد، استهدفت      

  . املدارس يف عدد من حمافظات اجلمهورية اليمنية، مبشاركة أعضاء الربملان

  يف جمال بناء القدرات    
 تأسيس مركز تدريب يتبع مصلحة األحوال املدنيـة والـسجل           ٢٠٠٧ يف العام    مت  -١٠٤
وقد نفذت العديد من الدورات التدريبية للكوادر العاملة يف مكاتب السجل املدين يف             . املدين

االجتماعية والعمل دورة تدريبية حول االتـصال       الشؤون  جماالت خمتلفة حيث نفذت وزارة      
)  احلديـدة  - حجة   -صنعاء  (ب السجل املدين يف كل من حمافظة        والتأثري للعاملني يف مكات   

  .  مشاركاً ومشاركة٣٠استفاد منها 
ونفذ مركز اخلدمات االجتماعية مبحافظة عدن بدعم من منظمة اليونيسيف واملنظمة    -١٠٥

دورات تدريبيـة اسـتهدفت القـابالت        ٨،  ٢٠٠٧يف العـام    . السويدية لرعاية األطفال  
ت والقابالت الشعبيات وخطباء املساجد ومدراء واختصاصيني اجتماعيني واملشرفات الصحيا

من املدارس والعاملني يف مكتب السجل املدين وأعضاء اجملالس احمللية وعقال احلارات وممثلني             
 . ٢٣٤من اجلمعيات ذات االهتمام، حول أمهية قيد وتسجيل املواليد استفاد منها 

  لصعوبات والتحدياتا
  :لصعوبات والتحديات باآليتتتمثل ا  -١٠٦
 ؛الطبيعة اجلغرافية للجمهورية اليمنية •

 ؛الفقر وغالء املعيشة وخلل يف تنظيم النسل وارتفاع نسبة األمية •

 ؛قلة املوارد املالية املعتمدة للجهة ذات االختصاص •
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 ؛ املدربةالبشريقلة املوارد  •

 ؛استخدام النظام اليدوي يف إصدار شهادة امليالد •

 ؛ القانوين لدى األهايل بأمهية شهادة امليالدقلة الوعي •

 ؛اهلجرة الداخلية املستمرة من الريف إىل املدن •

 ؛ضعف التنسيق والتكامل بني اجلهات املختصة ذات العالقة املباشرة •

  .غياب دور صندوق األمم املتحدة لألنشطة السكانية يف هذا اجلانب •

  التدابري املستقبلية املقترحة    
  :ى ما يليعل تدابري املستقبلية املقترحةال تشتمل  -١٠٧
 ؛أسيس مشروع للنظام اآليل يف إصدار شهادة امليالدت •

 ؛تأسيس مكاتب للسجل املدين يف املستشفيات واملراكز الصحية يف عموم حمافظات •

 ؛ضع آلية للعمل التكاملي للجهات ذات االختصاصو •

 ؛ توعية خمططةتأسيس وحدة لرفع الوعي داخل السجل املدين، ووضع برامج •

تطوير وحدة التدريب للسجل املدين وتوسيع مهامها ووضع برامج تدريبية خمططة            •
 ؛مبا يتالءم مع التحديث املستقبلي للسجل املدين

 ؛تطوير وتفعيل دور الفرق الدورية املتحركة لتسجيل املواليد يف عموم حمافظات اليمن •

  .وضع معايري خاصة للتوظيف يف مكاتب السجل املدين •

  احلفاظ على اهلوية  -باء  
 ٢٠٠٣لسنة   ٢٤إضافة إىل ما سبق ذكره يف التقرير السابق فقد صدر القانون رقم               -١٠٨

)  مكـرر ١٠( بشأن اجلنسية برقم     ١٩٩٠ لسنة   ٦بشأن إضافة مادة إىل أحكام القانون رقم        
  أوالده منـها   إذا طلقت املرأة اليمنية املتزوجة من أجنيب وترك هلا أمر إعالة            "اليت تنص على    

ة عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعـه عـن                مسؤولأو أصبحت   
اإلقامة معهم ملدة ال تقل عن سنة فإن هؤالء األوالد يعاملون معاملة اليمنيني من كافة الوجوه 

داموا يف كنف والدهتم وحىت بلوغهم سن الرشد، ويكون ملن بلغ منهم هذا السن حـق                 ما
  ."االختيار بني الدخول يف اجلنسية اليمنية أو اللحاق جبنسية والده

  حرية التعبري  -جيم  
سبق التأكيد على أن القانون قد نص صراحة على حق الطفل يف التعبري عن آرائـه                  -١٠٩

 هلذا  حتقيقاً. حبرية وتؤخذ هذه اآلراء مبا تستحق من االعتبار وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه            
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 تقليداً جديداً يتمثل يف إشراك عينة مـن  ٢٠٠٣ت وزارة التربية والتعليم منذ العام    املبدأ أرس 
تالميذ التعليم األساسي والثانوي حلضور املؤمترات والندوات التعليمية السنوية وغري السنوية،           

كمـا تقـوم    . لتشجيعهم وتعويدهم على املشاركة واإلدالء بآرائهم يف القضايا اليت هتمهم         
خذ رأيهم خبصوص حمتوى الكتاب املدرسي، للتعرف على        أاستطالع آراء التالميذ و   الوزارة ب 

باإلضافة إىل ذلك فإن املناهج الدراسية وخصوصاً املواد اإلنسانية تتضمن . رائهم ومشاكلهمآ
  . معلومات ومعارف وأنشطة تتعلق بتوعية األطفال مبجاالت املشاركة

حدى أبرز الوسائل اليت مت من خالهلا إتاحة الفرصة         كما متثل جتربة برملان األطفال إ       -١١٠
لألطفال للتعبري عن آرائهم بكل حرية ومناقشة قضايا الطفولة يف خمتلف اجملاالت مع متخذي              

  .القرار واملعنيني سواء يف احلكومة أو اهليئات املاحنة

   اجلمعيات وحرية االجتماع السلميحرية تكوين  -دال  
على كفالة القانون لكل طفل احلق يف تكـوين          - لتقرير السابق  يف ا  - ق التأكيد بس  -١١١

اجلمعيات والنوادي اليت ميارس من خالهلا نشاطاته االجتماعية والثقافية مبا يتناسـب وسـنه     
 من قـانون    ١٥١وتعترب نوادي األطفال مبوجب املادة      . ودرجة نضجه وفقاً للقوانني النافذة    

ة رياضية تكفل توفري الرعاية االجتماعية لألطفال من        الطفل مؤسسات اجتماعية تربوية ثقافي    
سن السادسة حىت الثامنة عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل واألساليب التربوية             

  : جمموعة أهداف هلذه األندية تتمثل يف حتقيق اآليت١٥٢السليمة وحددت املادة 
ل أوقـات فـراغهم وأثنـاء       رعاية األطفال روحياً وبدنياً واجتماعياً وتربوياً خال       •

 ؛اإلجازات

استكمال رسالة األسرة واملدرسة يف رعاية ومحاية األطفال من اإلمهـال البـدين              •
 ؛والنفسي ووقايتهم من التعرض لالحنراف

هيئة الفرصة للطفل كي ينمو منواً متكامالً من مجيع النواحي، واكتساب خـربات              •
 ؛تنمية قدراتهومهارات جديدة والوصول إىل أكرب قدر ممكن من 

 ؛معاونة الطفل على زيادة حتصيله الدراسي واستيعابه املعريف والثقايف •

تقوية الروابط بني النادي وأسرة الطفل وتكامل دورمها يف توعية وتربية الطفل وفق              •
  ؛األساليب التربوية الصحيحة

طفـال  على الدولة إنشاء املنتزهات واحلـدائق الترفيهيـة لأل         ١٥٣وأوجبت املادة     -١١٢
  . والترخيص بإنشائها حبيث يكون ارتيادها برسوم خمفضة لقضاء أوقات فراغهم
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  محاية احلياة اخلاصة  -هاء  
تؤكد التشريعات الوطنية على حرمة املساس باحلياة اخلاصـة لألشـخاص وعـدم         -١١٣

ن حرماهنم من حرياهتم وتوضح النصوص القانونية اآلتية اإلجراءات العقابية الواردة يف قـانو            
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من قبض          : "٢٤٦ العقوبات حيث تنص املادة   

على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغري وجه قانوين، وتكـون العقوبـة                 
احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو                 

شخصني أو أكثر أو بغرض السب أو كان اجملين عليه قاصراً           من شخص حيمل سالحاً أو من       
. "أو فاقد اإلدراك أو ناقصه أو كان من شأن سلب احلرية تعريض حياته أو صحته للخطـر                

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة كل           " على   ٢٤٧ كما تنص املادة  
و أعاره أو أجره أو قدمه هلذا الغـرض  من أعد مكاناً للحبس أو احلجز فيه بدون وجه حق أ         

  ."بدون أن يشترك يف القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه
خفاه أو  أكل من خطف طفالً حديث العهد بالوالدة أو         " :على ٢٥٢ وتنص املادة   -١١٤

. "بدل به غريه أو عزاه زوراً إىل غري والديه يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سـنوات                 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة من دخـل مكانـاً              : "٢٥٣ ةوجاء يف املاد  

مسكوناً أو معداً للسكن أو أحد ملحقاته أو أي حمل معداً حلفظ املال أو عقاراً خالفاً إلرادة                 
صاحب الشأن ويف غري األحوال املبينة يف القانون وكذلك من بقي فيه خالفاً إلرادة من لـه                 

تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على مخس سـنوات أو الغرامـة إذا              و. احلق يف إخراجه  
وقعت اجلرمية ليالً أو بواسطة العنف على األشخاص أو األشياء أو باستعمال سالح أو مـن                

  ."شخصني فأكثر أو من موظف عام أو ممن ينتحل صفته
 من فـتح    يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة        : "٢٥٥ كما تنص املادة    -١١٥

بغري حق خطاباً مرسالً إىل الغري أو احتجز رسالة برقية أو هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاهتا مـن           
اختلس أو أتلف إحدى هذه املراسالت أو أفضى مبحتوياهتا إىل الغري ولو كانت الرسالة قـد           
أرسلت مفتوحة أو فتحت خطأ أو مصادفة ويقضي باحلبس مدة ال تزيد علـى سـنتني أو                 

: ٢٥٦ املادة وجاء يف نص. "امة إذا ارتكب اجلرمية موظف عام إخالالً بواجبات وظيفته        بالغر
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة احلياة اخلاصـة                 "

وذلك بأن ارتكب أحد األفعال اآلتية يف غري األحوال املصرح هبا قانوناً أو بغري رضاء اجملين                
 استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من األجهزة أيـاً كـان نوعـه                  )أ(: عليه

 التقط أو نقل جبهاز من األجهزة       )ب(. حمادثات جرت يف مكان خاص أو عن طريق اهلاتف        
فإذا صدرت األفعال املشار إليها يف الفقـرتني  . أياً كان نوعه صورة شخص يف مكان خاص      

 مرأى من احلاضرين يف ذلك االجتماع فـإن رضـاء          السابقتني أثناء اجتماع على مسمع أو     
هؤالء يكون مفترضاً ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة املوظـف               

وحيكم يف مجيع   . العام الذي يرتكب أحد األفعال املبينة هبذه املادة اعتماد على سلطة وظيفته           
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دم يف اجلرميـة كمـا حيكـم مبحـو          األحوال مبصادرة األجهزة وغريها مما يكون قد استخ       
  ."التسجيالت املتحصلة عنها أو إعدامها

ذاع أيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنتني أو بالغرامة كل من          :٢٥٧ وتنص املادة   -١١٦
ذاعة أو استعمل ولو يف غري عالنية تسجيالً أو مستنداً متحصالً عليه بإحدى الطرق   إأو سهل   

ال تزيـد     كان ذلك بغري رضاء صاحب الشأن ويعاقب باحلبس مدة         املبينة باملادة السابقة أو   
على ثالث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من األمور اليت مت احلصول عليها بإحدى الطرق                

ال تزيد على  املشار إليها حلمل شخص على القيام بعمل أو االمتناع عنه ويعاقب باحلبس مدة      
 األفعال املبينة هبذه املادة اعتماداً على سـلطة         مخس سنوات املوظف العام الذي يرتكب أحد      

وحيكم يف مجيع األحوال مبصادرة األجهزة وغريها مما يكون قد استخدم يف اجلرمية             . وظيفته
  . أو حتصل منها كما حيكم مبحو التسجيالت املتحصلة عن اجلرمية أو إعدامها

ة أو بالغرامة من كـان      يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سن       :٢٥٨ كما تنص املادة    -١١٧
أو  حبكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه يف غري األحوال املصرح هبا قانونـاً               

. استعمله ملنفعته أو ملنعه شخص آخر ما مل يأذن صاحب الشأن يف السر بإفشائه أو استعماله               
عاماً اسـتودع   وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات إذا كان اجلاين موظفاً              

  . السر أثناء أو بسبب أو مبناسبة تأدية وظيفته

  احلصول على املعلومات املناسبة  -واو  
 بتكـوين املواقـف   ٢٠٠٧ حـىت  ٢٠٠٣يف ظل التزام القنوات اإلعالمية لألعوام         -١١٨

 ومـسؤولية واالجتاهات االجيابية وتكريس الرسالة اإلعالمية اهلادفة لتعميق تعاضد واجـب           
اجملتمع حبماية احلقوق اخلاصة بالنسبة للطفولة واألطفال والتجديد املـستمر إلثـراء            الدولة و 

 والتعامل معها كأولويات يف الرسالة اإلعالمية ورفع الـوعي   وفنياً مضامني الربامج موضوعياً  
مبفاهيم اليوم العاملي لألطفال وما نصت عليه االتفاقية الدولية حلقوق األطفال موازيـا مـع               

اإلعالمي يف تنمية الوعي حبقوق اإلنسان وتعريف األطفال واجملتمع الـيمين بتلـك             التوجه  
احلقوق عرب أوعية وقوالب براجمية إذاعية وتلفزيونية متنوعة تتركز أهـدافها حـول تربيـة               
األطفال والعناية هبم وتعليمهم وتوفري سبل الرعاية االجتماعية والصحية منها قضايا غذائيـة             

لتطعيم ضد أمراض الطفولة ودور األسرة يف مساحة الربامج املخصـصة           وصحية من خالل ا   
لفئات األطفال واألسرة ومتكينهم من إيصال مقترحاهتم وآرائهم عرب الوسـائل اإلعالميـة             
املختلفة فيما يتعلق باالجتاهات الداعمة لترسيخ سيادة القانون وتساوي وحدة احلقوق لكافة            

 واحلريات العامة واخلاصة والشخصية مواكبـة واجلهـود         شرائح اجملتمع وبدون متييز خاصة    
  . املبذولة للمؤسسات الرمسية واملدنية يف محاية حقوق اإلنسان من االنتهاكات

واتسمت مجلة اخلطوات واإلجراءات يف التنفيذ باألمهية واملتابعة من خالل الوقوف             -١١٩
قنـاة  (تخصص للقنوات الفـضائية     أمام خطط الربامج النوعية مبا يعزز من إرساء اإلعالم امل         
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والربناجمني العـام   ) اليمن، وقناة ميانية، وقناة اإلميان، وقناة سبأ الشبابية التعليمية والسياحية         
صنعاء، والثاين عدن واإلذاعات احمللية األمر الذي عكسته الرسالة اإلعالمية لتعزيز االجيابيات            

لفاعل مع اجلهات املعنية إلجياد املعاجلات املمكنـة        يف جمتمعنا اليمين وتغيري اجملتمع واإلسهام ا      
هلا واالستفادة من وثائق وأدبيات منظمة اليونيسيف واملتخصصة يف جمال الرعايـة ومحايـة              
حقوق الطفل وقضاياهم وتطلعاهتم األمر الذي ساعد وسائل اإلعالم اإلذاعي والتلفزيـوين            

اول قضاياهم واليت ال متت بأي صلة بـالواقع         على حماكاة هده الفئات بعيداً عن املبالغة يف تن        
 واألحداث املرتبطة هبا وإمنا حماكاة واقعهم كما هو مع األخذ بعني االعتبـار ربـط     ياملعيش

ارتسام مهمات وأهداف تطوير الرسالة اإلعالمية بإثراء متضمنات التوعية اإلعالمية لألطفال           
دد ممكن من مجهور األطفـال املتـابع        واألسرة يكون مبقدورها االستئثار واجلذب ألكرب ع      

  . لوسائل إعالمنا املرئي واملسموع
ويف هذا السياق مت تأمني املواد الرباجمية املكرسة لألطفال واألسرة اليت تليب حاجاهتم               -١٢٠

املعرفية بوضع مؤشرات توزيع ساعات اإلرسال اليومي واألسبوعي والسنوي لتلك الـربامج            
شرائح املتلقي وتستوعب خصائصه النوعية والعمريـة والثقافيـة         مبا يتوافق وحاجات كافة     

والتوزيع اجلغرايف حبيث تركزت مضامني التوعية واإلسهام بدور فاعل حلمايـة ومـساعدة             
األسرة وتعديل املعايري االجتماعية املتحيزة ضد املرأة وتكوين االجتاهات الداعمـة خلفـض             

  :معدل اإلجناب تبعا لألهداف اآلتية
عم رعاية األسرة باعتبارها النواة اجملسد للوحدة الطبيعية واألساسـية يف           د  -١  

  ؛اجملتمع والدعوة حلماية حق النماء للطفل واحتواء كافة األسباب اليت تدفعه إىل سوق العمل
  ؛تغيري النظرة الدونية للمرأة لتظل شريكاً فاعالً يف التنمية الشاملة  -٢  
انية واليت بفعلها تتسع دائرة الفقر ومبا يعزز من  إبراز تداعيات املشكلة السك     -٣  

  ؛ترسيخ قناعة املواطنني بالقبول بأسرة قليلة العدد
مواكبة اهتمامات الدولة لتحسني الظروف املعيشية للسكان ومكافحة الفقر   -٤  

  ؛وتعزيز نطاق األمان االجتماعي
لعقلية وحبمايـة   ويف إطار إبالء االهتمام بتمتع األسرة بالصحة اجلسمية وا          -٥  

صحة البيئة وتكثيف التوعية اهلادفة إىل رفع الوعي للوقاية من األمراض الوبائيـة واملتوطنـة               
واألمراض املنقولة وباألخص طاعون العصر والكبد الوبائي وغرس القيم الدينية واألخالقيـة            

فراد اجملتمع  ية أ مسؤولاحلضارية اليت تعزيز من محاية اإلصحاح البيئي لبالدنا وغرس واجب و          
  . لتجنب التطرف واإلرهاب بكافة أشكاله وصوره

إن أنواع الربامج ال تستوعب حجم ونوع املهمات املرتسمة لتناوهلـا يف اخلطـط                -١٢١
اإلعالمية السنوية وكثرياً ما مت التنويه للجهات املعنية يف القناتني برفع املؤشرات اليت ختـص               

رتبطة باألسرة والطفل فتوزيع ساعات اإلرسال الـسنوي        هذه الربامج اليت تتناول القضايا امل     
  . ٩هلذه املواد تستقر على النحو املبني يف اجلدول 
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 تصنيف أنواع القـضايا واملوضـوعات الـيت         ١٠ويف هذا السياق يوضح اجلدول        -١٢٢
مـن  تناولتها برامج األطفال ومدى التوافق يف عالقة تلك املهام مع القضايا اليت تناولتها عينة     

ن تغريت مسميات الربامج    إ و ٢٠٠٣، وبرامج كل قناة إعالمية منذ عام        برامج األطفال تبعاً  
  . ١٠دول اجلانظر . ٢٠٠٧ظلت الربامج واملضامني حمددة حىت عام 

إن تنمية الوعي الثقايف واملعلومات تتصدر مضامني برامج األطفال وتتنوع املعلومات             -١٢٣
 تتصل بوطنهم باإلضافة إىل توثيـق األلعـاب لألطفـال إىل            لتشمل إملامهم باملعلومات اليت   

 انظر. استيعاب الربامج قضايا وآراء األطفال والتعريف هبوياهتم واستعداداهتم املختلفة         جانب
   .١٣ و١٢و ١١اجلداول 
وحبسب تصنيف موضوعات الربامج اخلاصة باملرأة واألمومة والطفولة واألسرة يتبني            -١٢٤

عية للتغذية السليمة والكاملة لألمومة والطفولة أثناء احلمل والوالدة غطت          بان إرشادات التو  
اجلزء األكرب من مساحة زمن عينات الربامج فضالً عن رفع الوعي الوقائي والتفاعـل مـع                

 على التعليم وحمو األميـة      ةاحلمالت الوطنية اإلرشادية فيما قضايا ومشكالت وتشجيع الفتا       
ائية والبيئية وغالء املهور والثأر ومحل السالح إىل جانب تنميـة           واإلرشادات الصحية والغذ  

. الوعظ واإلرشادات الدينية واليت استهدفت تعميق الفضائل الدينية يف املعامالت والـسلوك           
وحرصت القنوات اإلعالمية على تناول هده املشكالت يف الدورات الرباجمية يف إطار برامج             

  . ومواد درامية
لقراءة املتأنية حلجم املساحة الزمنية لبث القناتني والربناجمني للـدورات          ومن خالل ا    -١٢٥

نلمس أن القضايا واملشكالت االجتماعية تأيت يف أولوية التعاطي معها إعالميـاً يف إطـار               
 الذي يبني القـضايا املتداولـة وفقـاً    ١٤انظر اجلدول . الرسالة اإلعالمية املرئية واملسموعة 

  . التلفزيونيةللمحطات اإلذاعية و
ويف سياق احلديث عن مؤشرات املساحة الزمنية لربامج التوعيـة حبقـوق الطفـل              -١٢٦

 فان الزيادة ملحوظة ملؤشرات زمن إرسال هـذه         ٢٠٠٧ حىت عام    ٢٠٠٣ومقارنة باألعوام   
 فان وسائل اإلعالم املرئـي واملـسموع خصـصت          ٢٠٠٧املواد الرباجمية وبالتحديد عام     

الذي يوضح املساحة الزمنية لربامج األسرة والطفولة يف        . ١٥ر اجلدول   انظ. مساحات واسعة 
  . القنوات التلفزيونية واإلذاعات احمللية

احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية               -زاي  
  أو الالإنسانية أو املهينة

االختياريني امللحقني باالتفاقية الدولية    توكولني  و على الرب  ٢٠٠٤صادقت اليمن يف العام       -١٢٧
توكـول  واألطفال يف الرتاعات املـسلحة والرب     إشراك  توكول امللحق بشأن    والرب(حلقوق الطفل   

  ).امللحق بشأن بيع األطفال ودعارة األطفال واستخدام األطفال يف العروض واملواد اإلباحية
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الوطنية ذات الصلة حبقوق الطفل فقد ويف إطار مشروع التعديالت القانونية للقوانني   -١٢٨
خرجت عملية املراجعة بتعديل بنود موجودة يف القوانني أو إضافة وحذف بنـود وإضـافة               
فصول كاملة يف القانون كما حدث يف قانون اجلرائم والعقوبات بإضافة فصل خاصة جبرائم              

  . استغالل األطفال يف التسول وجرائم االستغالل اجلنسي-هتريب األطفال 
وبصورة عامة حتمي النصوص العقابية حق اإلنسان يف سـالمة جـسده، وتقـرر                -١٢٩

  :عقوبات صارمة ملن يهتك هذا احلق أو ينتقص منه، ومن ذلك اآليت
على عقوبة االعتداء على     من قانون اجلرائم والعقوبات اليمين،    ) ٢٤٣(نصت املادة    •

من اعتدى على غريه، بأي يعاقب بالقصاص مبثل ما فعل كل "وفيها  سالمة اجلسم، 
 ؛"وسيلة وأحلق جبسمه عاهة

عقوبات أيضاً على معاقبة من يعذب غريه أو يكرهـه علـى            ) ١٦٦(نصت املادة    •
االعتراف أو يستعمل القسوة أو العنف يف التعامل معه بعقوبة صارمة تبلغ احلـبس              

 ؛مدة عشر سنوات

الباب مبينة عقوبات وقد جاءت هذه النصوص وغريها من النصوص الواردة يف هذا     •
التعدي على حياة اإلنسان أو على سالمة جسده، سواء كان ذلك اإلنسان صغرياً             
أم كبرياً، وسواء كان التعدي عمداً أم خطأ، وأوجبت عقوبات القصاص والديات            
واألروش واحلبس على كل من اقترف فعالً أدى إىل إحلاق الضرر حبياة اإلنسان أو              

 ؛فسيةسالمته اجلسدية أو الن

يعاقب بالدية  ): "٢٣٨( ادة امل :وردت يف قانون اجلرائم والعقوبات النصوص اآلتية       •
 من تسبب خبطئه يف موت شخص، وجيوز فوق ذلك تعزير اجلاين بـاحلبس مـدة              

تزيد على ثالث سنوات أو بالغرامة فإذا وقعت اجلرمية نتيجة إخالل اجلاين مبـا               ال
حرفته أو خمالفته للقوانني واللوائح أو كـان   تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو        

حتت تأثري ُسكر أو ختدير عند وقوع احلادث كان التعزير احلبس مدة ال تزيد على               
 ؛"مخس سنوات

كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية اجلنني غـرة            ): "٢٣٩( ادةامل •
فـإذا انفـصل    . هي نصف عشر الدية إذا أسقط جنينها متخلقاً أو مات يف بطنها           

اجلنني حياً نتيجة اإلسقاط ومات عوقب اجلاين دية كاملة ويف أي مـن احلـالتني               
املذكورتني يعزر اجلاين فضالً عما سبق باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات فإذا              
أفضت مباشرة اإلجهاض إىل موت اجملين عليها أو كان من باشر اإلجهاض طبيباً أو         

 ؛" احلبس الذي ال يزيد على عشر سنواتقابلة كانت عقوبة التعزير

إذا مت اإلجهاض برضا املرأة يعاقب الفاعل بدية اجلنني غرة أو الدية            ): "٢٤٠(ادة  امل •
كاملة حسب األحوال وال تستحق املرأة يف هذه احلالة شيئاً من الغرة أو الدية وإذا               

ها فعليهـا   ماتت األم عوقب الفاعل بدفع دية اخلطأ ويف حالة إجهاض املرأة نفـس            



CRC/C/YEM/4 

GE.12-46517 42 

الدية أو الغرة حسب األحوال، وال عقوبة إذا قرر طبيب خمـتص أن اإلجهـاض               
 ؛"ضروري للمحافظة على حياة األم

يعاقب بالدية املغلظة واحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات مـن            ): "٢٤١(ادة  امل •
اعتدى على سالمة جسم غريه بأية وسيلة ومل يقصد من ذلك قتالً ولكن االعتداء              

 ؛" إىل املوتأفضى

تتحقق العاهة املستدمية إذا أدت اإلصابة إىل قطع أو انفصال عضو           "): ٢٤٢(ادة  امل •
أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى احلواس تعطـيالً                

ويعترب يف حكم العاهة كل تشويه جسيم ال حيتمـل          . كلياً أو جزئياً بصورة دائمة    
 ؛"عادة زواله

يعاقب بالقصاص مبثل ما فعل كل من اعتدى على غريه بأي وسيلة           ): "٢٤٣(ادة  امل •
واحلق جبسمه عمداً عاهة مستدمية بأن قصم له مفصالً أو قلع له عيناً أو صلم لـه                 
أذناً أو أحدث به جرحاً ميكن ضبط مقداره فإذا اقتصر فعل اجلاين علـى إذهـاب           

لقصاص أو سقط بغري العفـو      معىن طرف أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع ا          
 واحلبس مدة ال تزيد على سبع سـنوات، أمـا إذا            األرشباجملان عوقب بالدية أو     

أفضى االعتداء إىل عاهة مستدمية دون أن يقصد اجلاين إحداثها فإنه يعاقب باحلبس             
 ؛" على حسب األحوالواألرشال تزيد على ثالث سنوات فضالً عن الدية  مدة

 والغرامـة   األرش واحلبس مدة ال تزيد على سنة أو         باألرشقب  يعا): "٢٤٤(ادة  امل •
من اعتدى على سالمة جسم غريه بأي وسيلة وأحدث به جرحاً ال ينضبط مقداره              
أو تسبب عن ضرر بالصحة إذا مل ينجم عن االعتداء مرض أو عجز عن األعمـال              

ثـالث  الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً، وتكون العقوبة احلبس مدة أقصاها            
 إذا أفضى االعتداء إىل مرض أو عجـز عـن           األرشسنوات أو الغرامة فضالً عن      

 ؛"األعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً

 على حسب األحوال من تسبب خبطئه يف        باألرشيعاقب بالدية أو    ): "٢٤٥(ادة  امل •
أ عن  املساس بسالمة جسم غريه وباحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة وإذا نش             

اجلرمية عاهة مستدمية أو إذا وقعت نتيجة إخالل اجلاين مبا توجبه عليه أصول وظيفته 
أو مهنته أو حرفته أو خمالفته للقوانني واللوائح أو كان حتت تأثري ُسكر أو ختـدير                

  ".عند وقوع احلادث كانت عقوبته احلبس مدة ال تزيد على سنتني أو الغرامة
من قـانون   ) ج( فقرة   ١٤٦ وتأديب األبناء فقد نصت املادة       وفيما يتعلق بالتعذيب    -١٣٠

االجتماعية واجمللـس األعلـى     الشؤون  حقوق الطفل على أن تعمل الدولة من خالل وزارة          
 محاية األطفال من سوء املعاملة وتعرضهم للتعذيب البدين، وتقدمي مـن            )ج"(: للطفولة على 

 مراعاة احلق الشرعي والقانوين لألبوين يف       يعرضون الطفل ملثل هذه األعمال إىل القضاء، مع       
  ". تأديب أبنائهم
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ضمن مشروع التعديالت نصت    ) قيود احلق يف التأديب   (كما مت إضافة مادة بعنوان        -١٣١
  : على اآليت
  :ال يربر احلق يف التأديب حبال من األحوال األفعال اآلتية  )أ(  

 ؛الضرب الشديد املفضي إىل عاهة أو جراحات •

 ؛أو بتر أحد األعضاءالتشويه  •

 ؛التحريق واستخدام املواد املتلفة للبدن أو املؤثرة فيه •

 ؛احلرمان من الطعام أو الشراب •

  .الطرد من املرتل •
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات وبغرامة ال تزيد عن مخسني               )ب(  

 دون أن ،)أ(فقرة ألف ريال كل من له احلق يف التأديب وارتكب أحد األفعال املذكورة يف ال      
  .  الدية أو األرش على حسب األحوالخيل ذلك حبق اجملين عليه يف

  البيئة األسرية والرعاية البديلة  -سادساً  

  التوجيه من األبوين  -ألف  
يؤكد الدستور والقانون اليمين أن األسرة هي املكان الطبيعي واألرضية اخلصبة لنمو              -١٣٢

ية لتكوين اجملتمع وتقع على الدولة ضمان احلياة األسـرية          الطفل السليم وهي اخللية األساس    
الكرمية من خالل توفري الظروف املمكنة لتماسك األسرة وتوفري اخلدمات الضرورية املعيشية            

  :وتعمل الدولة على تطوير برامج التوجيه من األبوين من خالل. والتعليمية والصحية
  ستفيدون منها خالل فترة التقرير أكثـر      برامج حمو األمية وتعليم الكبار وقد بلغ امل        •

 ؛ يف املائة٩١ بنسبة إناث ١٢٤ ٠٨٠من 

برامج اإلرشاد األسري اليت تقدمها وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يف جمـاالت             •
 ١ ٢٠٠اسـتفاد منـه     ) الزواج املبكر، أضرار التمييز بني األطفال، الوالدة اآلمنة       (

طوية حول نفس القضايا سالفة الـذكر،   م٥٠ ٠٠٠أسرة وكذلك إصدار وتوزيع     
 مطوية حول قضايا احلقوق الصحية والرضاعة والطبيعيـة،         ٢ ٥٠٠كما مت توزيع    

  . أسرة١ ٣٠٠كما مت تقدمي االستشارات القانونية واألسرية واالجتماعية 
 لتدريب مـدربات يف      تدريبياً كما نفذت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل برناجماً        -١٣٣
 أسرة  ٦ ٠٠٠لتوعية حبقوق الطفل داخل األسر وقد استفاد من هذا الربنامج أكثر من             جمال ا 

  . خالل فترة التقرير
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كما تسهم مراكز اخلدمات االجتماعية الشاملة التابعة للوزارة يف صنعاء وعـدن يف     -١٣٤
منها تقدمي خدمات املشورة والتوعية يف اجلوانب الصحية والتربوية لألسر ولألطفال واستفاد            

 شخصاً من ١٤ ٠٢٩ تضم يف قوامها ٢٠٠٧-٢٠٠٣ أسرة خالل الفترة ٤ ٠٠٠ما يقارب 
  . الوالدين واألطفال

  مسؤوليات الوالدين  -باء  
يف حتمل مسؤولية محايـة ورعايـة       ) الوالدين(يؤكد القانون دور اآلباء واألمهات        -١٣٥

 حقوقـه الـشرعية وعلـى    كما يكفل القانون لكل طفل التمتع جبميع    . الطفل وبقائه ومنوه  
األخص حقه يف ثبوت النسب والرضاعة واحلضانة والنفقة ورؤية والديه ومبا يراعي تعزيـز              
مفهوم املسؤولية املشتركة بني األب واألم يف رعاية وتربية األبناء وتعمل الدولة على تـدعيم       

  . قيام الوالدين بدورمها من خالل العديد من الربامج واألنشطة
تأثري تعدد الزوجات يف تربية وتنشئة األطفال، فقد أعدت دراسة علمية من            وحول    -١٣٦

قبل أحد الباحثني األكادمييني بالتعاون مع مركز املرأة يف جامعة عدن قـدمت إىل املـؤمتر                
، يف جامعة عـدن تناولـت اآلثـار النفـسية      ٢٠٠٦فرباير  /شباطالدويل للمرأة املنعقد يف     

 املرأة والطفل وخرجت مبقترحات من شأهنا إعطاء اهتمـام          واالجتماعية لتعدد الزوجات يف   
  . لألطفال من قبل اآلباء واألمهات وخلق عالقة احلنان واحملبة بني األخوة من أمهات خمتلفة

  الفصل عن الوالدين   -جيم  
تؤكد التشريعات الوطنية أمهية االستناد إىل مصلحة الطفل الفضلى يف تقرير وضـع               -١٣٧

  هامـاً  ل الفصل عن الوالدين وتضمن مشروع التعديالت القانونية تعـديالً         األطفال يف حا  
باألخذ مببدأ املساواة وعدم التمييز وتأكيد مصلحة الطفل يف تقرير مصريه وذلك يف ما خيص               
رفع مدة احلضانة ثالث عشرة سنة للذكر واألنثى بدالً من تسع سنوات وذلك ما مل تقتضِ                

مقتـرح  ( ذلك إطالة مدة احلق يف احلضانة ملصلحة الطفل مصلحة الطفل خالف ذلك ومربر  
  ).  من قانون حقوق الطفل٢٧بتعديل املادة رقم 

 لقـانون   وتقوم حماكم األحوال الشخصية بالفصل يف قضايا الرتاعات األسرية وفقاً           -١٣٨
  :األحوال الشخصية حيث تتبع احملاكم العديد من اإلجراءات عند الفصل يف القضايا أمهها

مبـا   اع الشهود فيما يتعلق باحلالة االجتماعية وحتديد الويل أو احلاضن األنسب          مس •
 ؛يراعي مصلحة الطفل الفضلى

يتم االستماع إىل آراء األطفال قبل الفصل يف الدعوى متخذة يف ذلك األسـاليب               •
  .الكفيلة بضمان املشاركة اآلمنة واملالئمة لسن الطفل
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  مجع مشل األسرة  -دال  

   نفقة الطفلحتصيل  -هاء  
  . اإلشارة إىل التدابري املتخذة بشأهنا يف التقرير السابقتمت  -١٣٩

  األطفال احملرومون من البيئة العائلية  -واو  
  يعمل اجمللس األعلى لألمومة والطفولـة ووزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل               -١٤٠

ـ            سويدية لرعايـة   ومبشاركة الصندوق االجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف واملنظمـة ال
األطفال على تأسيس نظام الرعاية األسرية البديلة ووضع األطر املرجعية والتشريعية والتنفيذية            

  . اخلاصة به

  التدابري املتخذة    
توفري العناية لألطفال احملرومني من البيئة العائلية بصفة مؤقتة أو دائمة مـن خـالل                 -١٤١

  :يهخدمات دور ومراكز احلماية االجتماعية و
 ؛دور الرعاية االجتماعية لأليتام •

 ؛دور التوجيه االجتماعي •

 ؛مراكز أطفال الشوارع •

 ؛مراكز اخلدمات االجتماعية الشاملة •

  .مراكز احلماية لألطفال ضحايا التهريب •
العمل على وضع الئحة تنظيمية موحدة لدور رعاية األيتام احلكوميـة واألهليـة               -١٤٢
عية الرعاية البديلة والربامج واخلدمات اليت تقـدمها هـذه      من معايري وإجراءات حتدد نو    تتض

 ملا جاء يف مالحظة وفقاً. (الدور، وذلك باالستناد إىل ما تضمنته املبادئ العامة حلقوق الطفل  
  .)ب(٤٨الوارد يف الفقرة وتوصية جلنة حقوق الطفل 

يتام مـن خـالل     تتم عملية املراقبة والتقييم ألوضاع األطفال داخل دور رعاية األ           -١٤٣
الزيارات التفقدية واإلشرافية من قبل اجلهات املعنية واملنظمات املهتمة حبقوق اإلنسان وبرملان 
األطفال كما يتم تنفيذ دراسات تقييمية وتنفيذ برامج توعوية وتدريبية للعاملني مع األيتـام              

  .وضاع األطفال يف هذه الدورومبا يساهم يف رصد أ
 يف جمال خدمات رعاية األيتام من خالل إنشاء دور خرية توسعاًشهدت السنوات األ    -١٤٤

حكومية جديدة وتعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع املدين عرب إسناد إدارة وتسيري بعض تلك              
الدور إليها وكذلك يتم تقدمي التسهيالت والدعم من قبل احلكومة للمنظمات األهلية الـيت              
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يتام ويتضح من خالل مقارنة أعداد تلك الدور سـواء          تبنت تأسيس دور جديدة لرعاية األ     
 حيث زاد عدد الدور احلكوميـة واألهليـة         ٢٠٠٧-٢٠٠٥احلكومية أو األهلية بني عامي      

 بلـغ   ٢٠٠٨ دار ويف العـام      ١٢،  ٢٠٠٥ يف املائة حيث كان عددها يف العام         ٢٠٠بنسبة  
  .  دارا٣١ًعددها 

  م يف دور رعاية األيتامخدمات الرعاية االجتماعية املباشرة لأليتا    
 -إيواء وكساء   (تقدم خدمات الرعاية االجتماعية لأليتام بصورة متكاملة ومباشرة           -١٤٥
ويبلغ عدد دور   . ضمن دور رعاية األيتام احلكومية واألهلية     )  أنشطة خمتلفة  - صحة   -تعليم  

ليـاً، وكـذلك     داراً ومركزاً حكوميـاً وأه     ٣١ومراكز رعاية األيتام يف اجلمهورية اليمنية       
  . حكومياً أهلياً مشتركاً

  دور رعاية األيتام احلكومية  )أ(  
  دور تتبع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل؛٨ •

  . دور تتبع وزارة التربية والتعليم٢ •
 دور رعاية األيتام احلكومية والطاقة االستيعابية هلا واحملافظات         ١٧يوضح اجلدول   (

  ). جهات الدعماليت تتواجد هبا وجهات اإلشراف و

   داراً ومركزا٢١ًدور ومراكز رعاية األيتام األهلية وعددها   )ب(  
وهذه الدور تتبع اجلمعيات واملؤسسات األهلية ومنظمات اجملتمع املدين وبعـضها             -١٤٦

  :مدعوم من احلكومة، وعلى النحو التايل
  دور حكومي أهلي مشترك؛٣ •

  .ومراكز أهلية بالكامل دور ١٨ •
) اإليـواء الـدائم   ( الدور يقدم خدمات رعاية كاملة التعليم والتأهيـل          بعض هذه   -١٤٧

وبعضها مراكز رعاية هنارية تقدم خدمات الرعاية والتعليم والتأهيل وبقية األنشطة ويعود بعد   
  . ذلك األيتام للمبيت مع أسرهم

كومية، يبينان عدد دور رعاية األيتام واليتيمات احل       اللذين   ١٧ و ١٦اجلدولني  انظر    -١٤٨
احلكومية واألهلية املشتركة، األهلية القائمة يف اجلمهورية اليمنية اليت تقدم خدمات رعايـة             
كاملة مبا فيها اإليواء الدائم أو اليت تقدم خدمات وأنشطة هنارية فقط وكذلك يوضح الدور               

ندوق االجتماعية والعمل وص  الشؤون  احلكومية األهلية املشتركة والدور اليت تدعمها وزارة        
  . الرعاية االجتماعية
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ومن أهم التوجهات املستقبلية يف جمال رعاية وتأهيل األيتام هو تنفيذ ما خيص وزارة          -١٤٩
رئيس  الشؤون االجتماعية والعمل من األنشطة اليت تضمنها الربنامج االنتخايب لفخامة األخ          

الشباب وخطـة العمـل      الوطنية للطفولة و   ستراتيجيةاالاجلمهورية واألنشطة اليت تضمنتها     
 واليت من أهم أنشطتها يف هذا اجملال التوسـع يف جمـال   ستراتيجيةاالالوطنية املنبثقة من هذه  

 كفالتهم وإحلاقهم بالتعليم والتأهيل املهين والتدريب وبناء        علىرعاية األيتام وتشجيع األسر     
والتأهيـل النفـسي    القدرات للعاملني مع األيتام حىت يتمكنوا من تقدمي خدمات الرعايـة            

  . واالجتماعي لأليتام بالشكل الصحيح

  كفالة األيتام وسط األسر  -زاي  
هو األسلوب األمثل يف حالة ما إذا كان اليتـيم          وسر   رعاية وكفالة األيتام وسط األ     تتم  -١٥٠

لديه أقارب أو أسرة يعيش وسطها، وتقدم اخلدمات واملساعدات االجتماعية لألطفال يف وسـط        
  : يدة األب أو األم واألطفال املنتمني إىل الفئات األشد فقرا على النحو التايلاألسر وح
 حيث يقدم   :)صندوق الرعاية االجتماعية  ( مساعدات الضمان االجتماعي    -١  

الصندوق مساعدات ضمان اجتماعي وفق قانون الرعاية االجتماعية لعـدد مـن الفئـات              
يبني عدد املستفيدين من خدمات صـندوق        الذي   ١٨انظر اجلدول   . والشرائح االجتماعية 

  ؛٢٠٠٧الرعاية االجتماعية حىت هناية عام 
وهي حصص  : املساعدات الغذائية املقدمة لأليتام من وزارة التربية والتعليم         -٢  

. أيتاماً أو أقساماً داخليـة      يف مدارس التعليم اليت تضم بني طالهبا أطفاالً        غذائية تقدم لأليتام  
ل األيتام املستفيدين من برنامج التغذية املدرسية التـابع لـوزارة التربيـة             ويقدر عدد األطفا  

  ؛ يتيم سنويا٥ً ٠٠٠والتعليم 
وهو نظام تقدم    :كفاالت األيتام يف وسط األسر من قبل اجلمعيات األهلية          -٣  

فيه اجلمعيات األهلية مبالغ شهرية لتغطية نفقات اليتيم الشهرية وهو يعيش يف وسط أسـرته               
 نفقات الغذاء والصحة والتعليم رغم أنه ال توجد إحصائيات رمسية ودقيقة عن عـدد               تشمل

حاالت األيتام املكفولني وسط األسر من قبل اجلمعيات األهلية إال أن ما هو متاح يشري إىل                
  ؛يتيم ويتيمة  ألف٤٠أن عدد هؤالء األيتام هو حبدود 

 حيث  ):االجتماعية الشاملة مراكز اخلدمات   (اخلدمات االجتماعية الشاملة      -٤  
تقدم مراكز اخلدمات االجتماعية الشاملة خدمات متنوعة تشمل اجلوانب الصحية والتعليمية           

  وهذه الفئات تـشمل    ، لفئات متعددة من األطفال وأسرهم     - ة والتوعوي - واالجتماعية   -
 -ال األيتـام     األطف -األطفال العاملني    -األطفال املتسربني من التعليم      -وارع  أطفال الش (

).  أسر هذه الفئات من األطفـال      -األطفال املعاقني    -) األخدام(أطفال اجلماعات املهمشة    
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  تقدمي خـدمات ومـساعدات ألكثـر       ٢٠٠٢وقد استطاع املركزان منذُ إنشائهما يف عام        
  .  طفل يف اجلانب الصحي والتعليمي واالجتماعي٣٧٦٤ من

  نقل األطفال إىل اخلارج  -حاء  
  .  اإلشارة إىل التدابري املتخذة بشأهنا يف التقرير السابقتمت  -١٥١

  اإلساءة واإلمهال  -طاء  
يضع اجمللس األعلى للطفولة مسألة اإلساءة واإلمهال ضمن أولويات خططه وبراجمه             -١٥٢

عرب الشبكات اليت مت تأسيسها برعاية اجمللس حيث يتم حالياً القيام بعدد من األنشطة منـها                
حول إساءة معاملة األطفال واإلساءة إىل الطفل داخـل األسـرة أو حميطـه              دراسة شاملة   

كما وضعت احلكومة برامج لالهتمام باألطفال املتسولني وأطفال        . املدرسي أو مكان عمله   
الشوارع وإقامة مراكز خاصة بإيوائهم ويتم متابعة إجياد نظام فعـال يـؤدي إىل تـشديد                

  .  واإلمهال اليت مشلها مشروع التعديالت القانونيةالعقوبات الرادعة يف قضايا اإلساءة
كما تتم مراجعة دورية لألطفال العاملني ملعرفة مدى اإلساءة اليت يتعرضـون هلـا                -١٥٣

ومحاية األطفال يف أماكن العمل عند حرماهنم من حقوقهم األساسية اليت ضمنها قانون العمل 
 لضحايا اإلساءة واإلمهال من خـالل       وقانون حقوق الطفل وتقدمي خدمات الصحة النفسية      

  . التنسيق بني املؤسسات املعنية باحلماية االجتماعية ووزارة الصحة واجلمعيات األهلية
ونوضح هنا أبرز التدابري اليت اختذهتا احلكومة يف جمال محاية األطفال مـن العنـف                 -١٥٤

  :واإلساءة واإلمهال

  اخلطط واالستراتيجيات    
    الوطنية للطفولة والـشباب والـيت مت املـصادقة عليهـا يف            تيجيةسترااال تضمنت  -١٥٥
 وحددت االستراتيجيات تدخل رئيسي     األطفال االهتمام موضوع العنف ضد      ٢٠٠٦العام  

 وعكست ذلك يف اخلطـة التنفيذيـة للطفولـة          األطفالمن تدخالهتا ملواجهة العنف ضد      
إضافة إىل مراعاة بقية      سنة ١٤-٦والشباب مبحور خمصص ملناهضة العنف يف الفئة العمرية         

 الوطنيـة للطفولـة     ستراتيجيةاالمرفق  ( .احملاور اخلاصة باخلطة ملكونات البيئة احلامية للطفل      
  ؛)والشباب واخلطة التنفيذية للطفولة والشباب

 مـستندة علـى     األطفـال مت إعداد مسودة خطة عمل وطنية ملناهضة العنف ضـد           و  -١٥٦
 فولة والشباب وعلى توصيات التقرير العاملي ملناهـضة العنـف ضـد            الوطنية للط  ستراتيجيةاال

 وهي يف طور اإلقرار     اإلناثمسودة خطة عمل وطنية للتخلي عن ختان         إعداد   ومت أيضاً . األطفال
  .أنشطتها ومناقشتها ويتم حالياً تنفيذ األطفالخطة عمل وطنية ملكافحة هتريب ، وكذلك حالياً
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  الدراسات والبحوث    
توفري املعلومات املتعلقة مبجال مناهضة العنف ضد األطفال فقد مت تنفيذ عدد مـن              ل  -١٥٧

  :الدراسات من قبل اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مثل
 ؛دراسة اجتماعية ملناطق خمتارة من الريف واحلضر:  ضد األطفالالعنف •

 ؛ الشوارع يف اليمنأطفال •

  ؛ ضد األطفالاإلساءة •
اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين عـدد آخـر مـن           كما نفذت عدد من       -١٥٨

  :الدراسات مثل
 ؛الزواج املبكر •

 ؛املشاكل السلوكية لدى أطفال التعليم األساسي •

 ؛ال للتمييز ال للعقاب •

 ؛العنف يف املدارس اليمنية •

 ؛العنف وأثره على التحصيل املدرسي •

 ؛دراسة حالة حملافظيت احملويت وحجة :هتريب األطفال •

 ؛ ضحايا التهريبخلدمات األطفالسة جدوى درا •

 اإلناث؛دراسة حتليلية حول ختان  •

  .العنف ضد الطفلة الفتاة •
ودراسـة  . كما جيري حالياً اإلعداد لدراسيت تقييم مشكلة هتريب األطفال يف اليمن           -١٥٩

فقر األطفال، كما شاركت اليمن يف الرد على االستبيان اخلاص بدراسة األمم املتحدة حول              
  . لعنف ضد األطفال والذي وفرت فيه معلومات يف كافة اجلوانب اليت مشلها االستبيانا

  بناء القدرات    
يف هذا اجملال إضافة إىل الدورات والورش التعريفية حبقوق الطفل فقد مت تنفيذ عدد                -١٦٠

 من دورات التدريب للمتعاملني مع األطفال يف اجلهات احلكومية وعدد من منظمات اجملتمع            
  : املدين يف عدد من اجملاالت واستهدفت

املوجهني التربويني يف وزارة التربية والتعليم على برنامج سـفراء الـسالم حـول               •
 ؛ البديلة للعقاب البدينالوسائل

 ؛"وزاريت الداخلية والعدل"العاملني يف أجهزة الضبط القضائي  •

 ؛"املقروءة واملسموعة واملرئية"العاملني يف أجهزة اإلعالم  •



CRC/C/YEM/4 

GE.12-46517 50 

 يف املراكز الصحية ومنظمات اجملتمع املدين املتعاملة مـع األسـر            املباشريناملثقفني   •
 ؛ ومستمرمباشربشكل 

 ؛ االجتماعيني يف مؤسسات الرعاية االجتماعيةاألخصائيني •

العاملني يف مركز احلماية املؤقتة حول تقدمي الدعم النفسي لضحايا التهريب وإعادة             •
  .إدماجهم يف اجملتمع

 تربوياً من مـديري     ٧٠ استهدفت   ٢٠٠٥ مارس/آذارما مت تنفيذ ورشة عمل يف       ك  -١٦١
املدارس واألخصائيني االجتماعيني واملوجهني ومعلمي الصفوف األولية على املستوى املركزي          
واحمللي ناقشت على مدى ثالثة أيام العنف عند طلبة املدارس وعالقة ذلـك بـدور األسـرة                 

الدراسات امليدانية املتعلقة بالعنف ضد األطفـال يف املـدارس          واملدرسة، واستعراض عدد من     
  . العنف املدرسي وعالقته باملشكالت النفسية والسلوكية لدى األطفال، وكيفية مناهضة

وعملت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية اخلاصة مبناهضة   -١٦٢
 ٢٠٠٧-٢٠٠٥لبديلة له وذلـك خـالل األعـوام         العنف يف املدارس والتوعية بالوسائل ا     

  . )٤( من خمتلف احملافظات تربويا٣٥٧ًاستهدفت 

  التوعية    
  :ركزت أنشطة التوعية على ما يلي  -١٦٣
 ؛إنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية حول العنف ضد األطفال وأثره على الطفل •

 ؛ألسرةثر العنف على األطفال يف اأتثقيف مباشر عن طريق احملاضرات حول  •

ثر العنـف علـى     أإعداد دليل خلطباء املساجد للتوعية حبقوق الطفل بشكل عام و          •
 ؛األطفال وعلى جنوح األطفال وتشردهم

ملصقات، تقومي مكتـب    "إصدار مطبوعات للتوعية مبناهضة العنف ضد األطفال         •
 ؛"وجيب، كتيب

ـ             • ال فيلم وثائقي حول مشكلة هتريب األطفال وآثار العنـف واالسـتغالل لألطف
 ؛ضحايا التهريب

 ؛"عودة أمحد "األطفالفيلم كرتوين للتوعية بتهريب  •

 ؛فيلم كرتوين عن التحرش اجلنسي لألطفال •

 ؛توعية مباشرة يف مخس حمافظات حول اآلثار السلبية للزواج املبكر •

 األسـاليب  حـول    األحـداث ملتعاملني مع   اشرطة  ضباط ال  ل دليل إرشادي إصدار   •
 ؛احلدثالفضلى للتعامل مع الطفل 

  .األطفالاالحتفاليات اخلاصة باليوم العاملي ملناهضة العنف ضد  •
__________ 

  .٢٠٠٧ لعام  يف وزارة التربية والتعليمتقرير قطاع التدريب والتأهيل )٤(
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كما يعمل اجمللس األعلى لألمومة والطفولة على تأسيس نظام للبيئة احلامية لألطفال              -١٦٤
يف املدارس ويف إطار ذلك مت استهداف مخس مدارس حكومية وخاصة للتوعية حبقوق الطفل              

دارس وجتهيز صناديق للمقترحات لتلك املدارس كنـوع مـن          لألطفال والعاملني يف تلك امل    
  . إتاحة الفرصة لألطفال للتعبري عن آرائهم

ويعترب املؤمتر اإلقليمي الثاين لوقاية األطفال من العنف واإلساءة واإلمهال الذي عقد              -١٦٥
 والـذي   ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ٢٠-١٨برعاية رئيس جملس الوزراء بصنعاء خالل الفترة        

جنازات إ مشارك من اجلهات واخلربات املعنية الوطنية والدولية إجناز من    ٤٠٠ فيه قرابة    شارك
اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مبشاركة اجلهات املعنية يف اليمن يؤكد هبا علـى اهتمـام               

  . الدولة وتبنيها حلماية الطفل من كافة أشكال العنف واإلساءة واإلمهال

  الرصد والتبليغ    
 أكثر خصوصية خلدمة اخلط الساخن للمـساعدة        توجيهتم الرصد والتبليغ من خالل      ي  -١٦٦

النفسية واالجتماعية والقانونية لألطفال وإصدار مطبوعات للتعريف بـاخلطني املنـشئني فعـالً يف              
 ؛ة اليمنية للصحة النفسية مبحافظة عدن ويف املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان مبحافظة صـنعاء             اجلمعي

وقـد  . ت هتريب األطفال وإصدار مطوية للتعريـف بـه         للرصد والتبليغ حول حاال    مركز إنشاءو
دورة تدريبية للعاملني يف خدمة خط املساعدة من قبل رئاسة منظمة خط النجـدة              ت كذلك   عقد

 .فيالدولية وبالتعاون من منظمة اليونيس

  مشاركة األطفال    
  :شطة التاليةاألنالقيام بمت   -١٦٧
 ؛ألطفال حول العنف والتهريبعقد ورش عمل ل •

 ؛لألطفاللقاءات  •

 ؛ من رسوم األطفال املعربة عن رأيهم ووجهة نظرهم حول العنفمطبوعاتإصدار  •

 ال للعنـف " لوحة جداريه متنقلة بني احملافظات برسوم األطفـال حتـت شـعار           إعداد •
 ؛"للتهريب ال

 املراكـز واحملافظـات     زيارات ميدانية ألعضاء برملان األطفال إىل أقسام الـشرطة واىل          •
 ؛احلدودية ملتابعة مشكلة هتريب األطفال

 ؛تدريب املنظمات غري احلكومية حول تعزيز مشاركة األطفال •

 األطفال؛إصدار جملة لألطفال هيئة حتريرها مشكلة من  •

 . ويافعني لتشكيل إعالميني يف احملافظاتأطفالتدريب  •
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  إعادة التأهيل البدين والنفسي    
هات احلكومية بشكل أساسي خدمات احلماية كخـدمات العـالج الـصحي            قدم اجل ت  -١٦٨

مجعيـة اإلصـالح    :  االجتماعي والنفسي وتتعاون معها منظمات اجملتمع املـدين مثـل          والتأهيل
 هيئة التنسيق للجمعيات غري احلكومية      - مؤسسة الصاحل للتنمية االجتماعية      -االجتماعي للتنمية   

 مجعيـة  -  مجعية أبو موسى األشعري-ذب للطفولة والتنمية  مؤسسة شو -لرعاية حقوق الطفل    
  . خل؛ إ املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان- املدرسة الدميقراطية -مكافحة الفقر 

ومثال على ذلك تساهم مؤسسة الصاحل االجتماعية للتنمية يف تقـدمي بـرامج               - ١٦٩
جتماعية واملعنية باألطفـال    الرعاية النفسية والبدنية والصحية يف دور ومراكز الرعاية اال        

وذلك هبدف إعادة الدمج االجتماعي لضحايا اإلساءة واإلمهال وسوء املعاملة والعنـف            
  :واالستغالل من خالل

إجراء الفحوصات الصحية الشاملة لألطفال الذين تعرضوا لإلسـاءة واالسـتغالل      •
 ؛ وإخضاعهم للمتابعة الدوريةوعالجهم بدنياً

 على الشفاء البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمـع          مساعدة ضحايا اإلساءة   •
ومساعدهتم يف احلصول على فرص إلثبات مهاراهتم وقدراهتم وحتقيق ذاهتم وإعادة           

 ؛ثقتهم بأنفسهم

بناء قدرات العاملني مع األطفال ضحايا اإلساءة وتزويدهم باملعلومات واملعارف اخلاصـة        •
 ؛ثار االستغاللآمحايتهم ومساعدهتم على جتاوز الء األطفال وؤبأساليب التعامل مع ه

العمل على رفع وعي اآلباء يف كيفية التعامل مع األطفال ضحايا االستغالل مبختلـف               •
 ؛إىل الواقع  والربوتوكوالت امللحقة وترمجتهاأنواعه وتفعيل حقوق الطفل

سـسة   املؤ -اجلمعية اليمنية للصحة النفـسية      (كما تعمل املنظمات غري احلكومية       •
على إنشاء عيادة نفسية للمستفيدين من خطة املـساعدة          )اإلنسانالعربية حلقوق   

  .اإلنسانلدى املؤسسة العربية حلقوق 

  الصحة األساسية والرعاية االجتماعية  -سابعاً  

   اإلعاقةذوواألطفال   -ألف  

  التدابري املتخذة لرعاية وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة    
فال ذوي اإلعاقة وذلك من خالل خططها التنموية عـرب تنفيـذ            هتتم الدولة باألط    -١٧٠

  : اإلجراءات التالية
 ؛توسيع برامج التأهيل والتدريب لألطفال ذوي اإلعاقة •
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 ؛تعزيز الرعاية الصحية ومكافحة األمية يف أوساط املعاقني •

 وضع سياسية شاملة لألطفال املعاقني وإعادة النظر يف وضعهم فيما يتعلق بفرص العمـل              •
 ؛والسكن والرعاية الصحية

التوسع يف إقامة مراكز الرعاية االجتماعية للمعاقني وتوفري احتياجاهتا ومستلزماهتا لتحسني            •
 ؛خدماهتا

تدريب وتأهيل العاملني يف مراكز الرعاية االجتماعية وإعداد الكادر الالزم للقيـام             •
 ؛بالتدريب فيها

ة وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة، وتقدمي      تطوير برامج تأهيل العاملني يف املراكز رعاي       •
 ؛خدمات كاملة إلدماجهم يف اجملتمع

  التوسع يف برامج اإلقراض امليسر لألسـر الفقـرية إلنـشاء مـشاريع صـغرية                •
  .مولدة للدخل

  ٢٠٠٧-٢٠٠٣خدمات صندوق رعاية وتأهيل املعاقني لألطفال املعاقني للفترة     
 نوعية لرعاية وتأهيل هذه الفئات      ة املعاقني نقل  لقد شكل إنشاء صندوق رعاية وتأهيل       -١٧١

حيث كفل هلم حق احلصول على كافة حقوقهم مبا ميكنهم من ممارسة حياة تليق بكرامتـهم                
وإنسانيتهم باعتبارهم مواطنني هلم حقوق وواجبات شأهنم يف ذلك شأن كل أفـراد اجملتمـع               

  . مي خدمات الرعاية والتأهيل هلمومنهم األطفال ذوي اإلعاقة الذين يتدخل الصندوق يف تقد

  على املستوى الفردي    
  :تتوزع هذه اخلدمات على جماالت رئيسية هي  -١٧٢

  اخلدمات الصحية    
وتشمل إجراء العمليات اجلراحية الصغرى والكربى ويف مجيع التخصـصات مثـل              -١٧٣

راعة القرنية تقومي وتصحيح االعوجاج يف العظام وعمليات العمود الفقري وتصحيح النظر وز  
وسحب املياه البيضاء واجلراحة والتجميل وصرف األدوية والعالج الطبيعي وبالذات لألطفال 

  . وخمتلف أنواع الفحوص التشخيصية. املصابني بالشلل الدماغي، األسنان، املخ واألعصاب

  اخلدمات واملساعدات العينية واملالية    
لزمات الطبية مثـل الكراسـي املتحركـة        وتشمل توفري األجهزة التعويضية واملست      -١٧٤

العـصيب  /السماعات الطبية لضعاف السمع النظارات الطبية لضعاف البصر       (مبختلف أنواعها   
البيضاء والساعات الناطقة وساعات اللمس بطريقة برايل للمكفوفني، العكاكيز واملـشايات           

الصناعية، أجهزة شفط   والفرش والوسائد الطبية وكذلك األحزمة واألحذية الطبية واألطراف         
  . )السوائل من الدماغ إضافة للمساعدات العالجية يف اخلارج
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  خدمات التعليم والتأهيل    
روضة، تعليم أساسي   (يتم املسامهة يف حتمل الرسوم الدراسية ملختلف مراحل التعليم            -١٧٥

زمات واملستل) طويلة+ متوسطة  + جامعي دراسات عليا، دورات تدريبية قصرية       + وثانوي  
التعليمية املساعدة مثل املناهج الدراسية واملسجالت واملصاحف الناطقة، املصاحف بطريقـة           
برايل طابعات بركرت، ألواح وأقالم وورق برايل، مناهج مسجلة على أشرطة كاست، برامج             
كمبيوترات ناطقة، تعليم وتأهيل ذهنياً وطباعة املناهج الدراسية وتدريب النطـق والكـالم             

  . لسمعلضعاف ا

  على املستوى املؤسسي    
يتم التدخل والتمويل يف دعم طلبات مشاريع التأهيل التعليمي واملهين واالجتماعي             -١٧٦

والثقايف والتروجيي للمراكز احلكومية واملراكز التابعة ملنظمات اجملتمع املدين العاملة مبجـال            
  :يرعاية وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة وتشمل هذه الطلبات ما يل

 ؛نفقات التعليم األساسي والثانوي •

 ؛نفقات التعليم اخلاصة بربامج الدمج يف املدارس احلكومية •

 ؛نفقات التعليم للمعاقني ذهنياً •

 ؛توفري الوسائل واملناهج التعليمية اخلاصة باملكفوفني واملعاقني ذهنياً •

 -ثقافيـة   ( ةيمتويل إقامة املخيمات واألسابيع اخلاصة باألنشطة والفعاليات الالصفّ        •
 ؛).إخل ، رياضية- ترفيهية -اجتماعية 

 ؛متويل إقامة حفالت ومهرجانات انتهاء العام الدراسي •

 ؛متويل برامج التدخل املبكر •

 ؛توفري معدات رياضية ملختلف فئات األطفال ذوي اإلعاقة •

 ؛توفري اآلالت ومعدات موسيقية •

 ؛توفري اآلالت ومعدات التأهيل املهين •

 ؛هرية للمدرسني ومدريب التأهيل املهين واخلدمات املساعدةتوفري مكافأة ش •

 ؛توفري وسائل مواصالت لنقل الطالب من منازهلم وإىل مراكز التأهيل والعكس •

 ؛توفري احملروقات والزيوت الصناعية ملراكز التأهيل اليت متتلك وسائل مواصالت •

 ؛حتمل نفقات صيانة اآلالت واملعدات واألجهزة •

 ؛ة وأدوات النظافةتوفري القرطاسي •

 ؛توفري األثاث املدرسي والوسائل التعليمية ملراكز التأهيل •

  .حتمل نفقات اإلجيارات الشهرية ملراكز التأهيل •
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 الذي يبني عدد األطفال من ذوي اإلعاقة املستفيدين من خدمات           ١٩انظر اجلدول   (  
  .)٢٠٠٧-٢٠٠٣وبرامج وأنشطة للفترة من 

   إطار اجملتمع احملليبرامج التأهيل اجملتمعي يف    
تنفذ برامج التأهيل اجملتمعي يف ست حمافظات ويتعامل مع عدد من اإلعاقات وهي               -١٧٧

 اإلعاقـات   - اإلعاقات احلركيـة     - الشلل الدماغي    -اإلعاقات الذهنية   : على النحو اآليت  
انظـر  .  بعض املشاكل الـصحية    - نوبات الصرع    - صعوبة اإلبصار    - الصم   -السمعية  
  . ٢١ و٢٠لني اجلدو
  :تركز نشاط برامج التأهيل اجملتمعي على اآليتو  -١٧٨
التأهيل والتدريب باملنازل لألطفال ذوي اإلعاقة يف كيفية االعتماد على الذات يف             •

أداء األنشطة اليومية وتنمية قدراهتم وزيارة أسر املعاقني وإرشادهم بكيفية التعامـل      
 ؛مع الطفل املعاق

 ؛قني باملدارس ومتابعتهم من خالل برامج التأهيل اجملتمعيإدماج األطفال املعا •

 إىل مراكز التدريب للتأهيل واكتساب خـربات        ة عشر ةإحالة من جتاوز سن الثامن     •
 ؛مؤهلة للعمل

متكني األطفال املعاقني أو ذوي االحتياجات من احلصول على الرعاية الضمانية أي             •
 ؛من صندوق املعاقني) الضمان االجتماعي(

ل دور اجملتمع احمللي من خالل إقامة الندوات التنشيطية للمجتمع احمللي لضمان            تفعي •
املشاركة الفاعلة جتاه األطفال املعاقني ذوي اإلعاقة من قبل أولياء األمور واجلهات            

 ؛ذات العالقة

إحالة العديد من األطفال املعاقني إىل املراكز الـصحية واملستـشفيات وصـرف              •
 ؛العالجات الالزمة

 زيع بعض وسائل املساعدة كالكراسي املتحركة بالتعاون مع صندوق املعاقني يف          تو •
 ؛)حمافظة أبني(

إقامة أنشطة خاصة باألطفال مثل الرسم، الغناء، األشغال اليدوية، مسابقات ثقافية            •
 .أسهم هبا األطفال

  مراكز رعاية وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة    

  دنمركز رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة ع    
يسهم املركز بتأهيل وتدريب املعاقني على خمتلف املهن اليت تتناسب مـع قـدراهتم           -١٧٩

  :وحيتوي املركز على األقسام اآلتية. الذهنية واجلسدية
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  القسم املهين
يوضـح  الـذي   ٢٢تتوفر فيه عدد من الورش لتدريب الطفل املعاق، انظر اجلدول           -١٨٠
 . ملستفيدين ونوع اإلعاقاتيقوم هبا املركز مع عدد االيت املهن 

   االجتماعيالقسم
  :باألنشطة التاليةالقسم االجتماعي قام   -١٨١
استقبال عدد من احلاالت من فئيت الصم واإلعاقة احلركية والتخلف البسيط حيث             •

 ؛ حالة٥٠بلغ عددهم 

 ؛ طالب وطالبة٣٥فتح فصلني حملو األمية وبلغ عدد املستفيدين  •

 ؛ملناقشة أوضاع أبنائهم ومشاكلهم يف التحصيل العلمياستقبال أولياء األمور  •

التنسيق بني املركز وقسم اخلدمة االجتماعية بكلية اآلداب الستقبال طالب القسم            •
  .للتطبيق يف املركز

   النفسيالقسم    
لطـالب  لياء األمـور    لقيام باللقاءات مع أول   ا القسم بعدد من املهام منها    هذا  يقوم    -١٨٢

لتربيـة  ل متابعة الطالب يف الصفوف الدراسية       والعمل على مشاكل نفسية   الذين يعانون من    
حالة بعض الطالب الذين يعانون من حاالت صحية لصرف األدوية الالزمة هلـم             وإ ؛اخلاصة

  .مبساعدة صندوق املعاقني

  قسم التدخل املبكر    
الطفل يف جماالت القسم بإجراء املعاجلة الوقاية اليت هتدف إىل تنمية قدرات   هذا  يقوم    -١٨٣

متعددة عن طريق تدريب وتأهيل األطفال وأمهاهتم وعن كيفية التعامل مع األطفال، حيـث        
  . ٢٣دول اجلانظر .  طفال٦٠ًيبلغ عدد األطفال هبذا القسم 

   عدن،مركز النور للمكفوفني    
  : من النشاطات منهاااملركز باجلانب التعليمي ونفذ عددهذا يهتم   -١٨٤
 ؛ج املختلفة للدارسني املطبوعة بطريقة برايل وتوفري الوسائل السمعيةتوفري املناه •

 ؛درسني املكفوفني يف معهد الدراسات العليا للمعلمني واملعلمات من امل٤تأهيل  •

 ؛متابعة الطالب الذين مت دجمهم يف املدارس العادية •

  . طالب من املكفوفني يف املخيم الصيفي الذي أقيم يف صنعاء٤مشاركة  •
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  جلانب االجتماعي والنفسيا    
  : من النشاطات منهانفد املركز عدداً  -١٨٥
 ؛استقبال الطالب اجلدد مع فتح ملفات خاصة هبم •

 ؛التواصل مع أولياء األمور خللق صلة التواصل بني املعهد واألسرة •

ا طـالب الـدمج يف      اجللوس مع مديرة إدارة التربية اخلاصة الشاملة ملناقشة قضاي         •
  .نمدارس املبصري

  مركز النور صنعاء    

  القسم التعليمي     
  : ما يلي نشاط القسميشمل  -١٨٦
يف  توزيع املناهج لطالب املعهد وكذا طالب الدمج كما جيري متابعة طالب الدمج            •

 وبلغ طـالب الـدمج يف مـدارس          طالباً ٢٨املدارس العادية حيث يبلغ عددهم      
 ؛ طالبا١١ًاحملافظات 

 ؛حصر الطالب ضعيفي النظر •

  . منهج لطالب النشاط الصفي للمخيم الثالث٤٠ عدد نسخ •

  اجلانب االجتماعي    
  : األنشطة اليت ختدم الكفيف منها القسم العديد مننفذ  -١٨٧
 طالب سواء يتيم أو ذوي احلالة االقتـصادية         ٢٦تعبئة استمارة كفالة كفيف لعدد       •

 ؛املتدنية

 ؛ حالة٥٠عمل استمارة حبث اجتماعي لعدد  •

 ؛ات ألولياء أمور الطالب واملستلزمات اليت حيتاجوهناتسليم املساعد •

 ؛حصر الطالب الذين لديهم ضمان اجتماعي وإعداد كشوفات خاصة هبم •

  ؛حصر الطالب الذين لديهم مواهب •

  اجلانب الصحي    
ح ملف صحي لكل طالب ومتابعة احلالة بإجراء الفحوصات الالزمة          فتب قام املركز   -١٨٨

على إجيـاد طبيـب     ، كما عمل    الة البعض إىل املستشفى للمعاينة    إحواستقباهلم يف العيادة و   
  .بالصحة املدرسية ملعاينة الطالب أسبوعياً
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   حضرموت،مركز املكفوفني    
. يهتم املركز باجلانب التعليمي والتأهيلي حيث تعتمد منهاج وزارة التربية والتعلـيم        -١٨٩

 الذي  ٢٥جلدول   وا )القسم التعليمي ( الذي يبني عدد الذكور واإلناث يف        ٢٤دول  اجلانظر  (
  ).٢٠٠٧عام خالل  يبني عدد املستفيدين من خدمات مراكز املكفوفني

  مركز ذوي االحتياجات اخلاصة    

  اجملال التربوي    
 ١٧١ طالب وطالبة منـهم      ٢٣٦عدد امللتحقني يف القسم التربوي من املعاقني        بلغ    -١٩٠

  .  مدرس٢٩لذهنية، كما بلغ عدد املدرسني  بقسم اإلعاقة ا٦٥وبقسم اإلعاقة السمعية 

  اجملال املهين    
  .  إناث١٧ ذكور و٥٦ منهم ٧٣ هذا اجملال بلغ عدد املتدربني يف  -١٩١

  نشطةاأل    
 ةطييقامة أسبوع ثقايف ورحلة ترفيهية إىل منطقـة عـدن ودورة تنـش        إقام املركز ب    -١٩٢

  .ملدرسي القسم التربوي واملهين

   والعالج الطبيعيخدمات مركز األطراف    
وحسب إحصائيات مركز األطراف والعالج الطبيعي التابع لوزارة الصحة العامـة             -١٩٣

  ٢٠٠٦والسكان فإن عدد املترددين الذين يعاجلون يف أقـسام العـالج الطبيعـي لعـام                
 نسمة مـن خمتلـف      ١٨٤ ٣٤٠ إىل   ٢٠٠٧ نسمة وقد زاد العدد يف عام        ١٥٢ ١٥٨بلغ  

 يتم توزيع أجهزة تعويضية ومعـدات خاصـة بـالعالج الطبيعـي             ، كما )جماناً( األعمار
 ١٨ ٦٩٥جهاز، وارتفع هذا الـرقم إىل        ١٤ ٦٥٩ مت توزيع    ٢٠٠٦عام   ويف للمستفيدين،
  . ٢٠٠٧عام  جهاز خالل

  جهود قطاع الفئات ذات االحتياجات اخلاصة لدى الصندوق االجتماعي للتنمية    
ىل حتسني الظروف املعيشية ودعم حقوق الفئات       هتدُف التدخالُت يف هذا القطاع إ       -١٩٤

علـى املعـاقني،     - حسب تعريف الصندوق هلا    - ذات االحتياجات اخلاصة، واليت تشتمل    
اليتامى، اجلاحنني، أطفال الشوارع، أطفال السجينات، واألطفال       (واألطفال املعرضني للخطر    

، واملهمـشني   ) أُفرِج عنهن  السجينات، والاليت (، والنساء املعرضات للخطر     )يف سوق العمل  
  ). نزالء املصحات النفسية، نزالء ُدور العجزة، وقاطين املناطق العشوائية(اجتماعياً 
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وقد تركزت اجلهود على محاية هذه الفئات، ودجمها يف اجملتمع، من خالل بـرامج                -١٩٥
ة ودمج وتعلـيم ذوي      والتأهيل املرتكز على اجملتمع واملشاريع الرامية إىل محاي        ،التربية الشاملة 

كمـا  .  والدعم املؤسسي هليئات حكومية وغري حكومية عاملة معهم        ،االحتياجات اخلاصة 
يدعُم الصندوُق تطويَر السياسات واالستراتيجيات الوطنية املتعلقة هبـذه الفئـات، وذلـك         

  . بالعمل املشترك مع شركاء حمليني ودوليني
ت اخلاصة من خالل تـوفري املعـدات        يساهم الصندوق يف دعم ذوي االحتياجا     و  -١٩٦

واخلدمات، مثل األثاث وأجهزة احلاسوب ومعدات التعليم وأقـسام العـالج الطبيعـي،             
وقد عزز هذا الـدعم     . باإلضافة إىل تدريب املدرسني واملوظفني، وكذا توفري حافالت النقل        

وكان مـن   . كثرياً من قدرات املنظمات غري احلكومية يف توفري خدمات ذات نوعية أفضل           
النتائج اليت ترتبت عن ذلك حدوث حتسُّن يف الظروف النفسية واجلسمانية لألطفال والبالغني             
الذين يعانون من إعاقات، باإلضافة إىل تفهم عائالهتم ألوضاعهم ورعايتها هلم، واكتساهبم            

دارس، فضالً عن التحاقهم بامل   ) مثل القراءة والكتابة، لغة اإلشارة، اخلياطة     (مهارات جديدة   
ومتتد هذه املنافع من املنطقة املعنية لتشمل مناطَق        . وحصوهلم على األعمال، وتقبُّل اجملتمع هلم     

من (أو غري مباشرة    ) من خالل تقدمي اجلهة ذاهتا للخدمات هناك      (أخرى إمَّا بطريقة مباشرة     
  ). منظمات مماثلة يف احملافظات/خالل حتول هذه اجلهة إىل مرجعية جلهات

  السياسات واالستراتيجياتدعم     
ركز الصندوُق بالتعاون مع البنك الدويل على دعم اجلهود احلكوميـة، وحتديـداً               -١٩٧

االجتماعية والعمل والتخطيط والتعاون الـدويل، وذلـك إلعـداد          الشؤون  جهود وزارَتْي   
أحدمها : ان احلماية االجتماعية، حيث طُوَِّر مشروع     استراتيجيةو الوطنية لإلعاقة    ستراتيجيةاال

 الوطنية لإلعاقة وتشكيل    ستراتيجيةلدعم ورشة العمل الوطنية اخلاصة بتحديد إطار عمل اال        
الفريق الفين، واآلخر لدعم إعداد الدراسات التمهيدية اليت ستسهم نتائجهـا وتوصـياهتا يف     

لـى  وركزت هذه الدراسات ع   .  احلماية االجتماعية  ستراتيجيةصياغة تقرير املرحلة األوىل ال    
 والزكاة واآلليات غري الرمسية     ،الربامج الرمسية لشبكة األمان االجتماعي والتخفيف من الفقر       

 وسياسات التنمية الزراعية ودورها يف      ، وتطورات سوق العمل   ،األخرى للحماية االجتماعية  
  . احلماية االجتماعية ويف توليد فرص عمل يف الريف

  التربية الشاملة    
عمه لربنامج التربية الشاملة وهي سياسة تربوية تبنتها وزارة التربية واصل الصندوق د    -١٩٨

، لتلبية االحتياجات التعليمية جلميع األطفال والشباب والبـالغني،         ١٩٩٧والتعليم منذ عام    
وإجياد السبل الكفيلة لدجمهم يف التعليم املدرسي، مع التركيز على ذوي االحتياجات اخلاصة             

  . ل العاملني، وأطفال الشوارع، واملهشمني اجتماعياًمثل املعاقني، واألطفا
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ومتثلَ الدعُم السابُق للربنـامج     . ٢٠٠١وكان الصندوُق قد بدأ هذا الدعَم منذ عام           -١٩٩
 مدارس التربية الشاملة، وإضافة تسهيالت لبعض املدارس، وتأسيس وحدات مـصادر            ترميميف  

 معلمي الربنامج إىل اخلارج للحصول على دبلوم         معلماً من  ١١تعليمية يف بعضها اآلخر، وابتعاث      
 مشاريع استهدفت تـدريب     ٥ويف هذا السياق، قاَم الصندوُق بتطوير       . مكثف يف التربية اخلاصة   

  . معلمي التربية الشاملة، وكذلك التوعية مبفاهيم التربية الشاملة يف عدد من احملافظات
ألطفال املستهدفني من ذوي اإلعاقـة يف  يف إطار اجلهود اليت يبذهلا من أجل دمج ا      و  -٢٠٠

 دعم وزارة التربية والتعلـيم يف       ٢٠٠٧-٢٠٠٦التعليم العام، واصل الصندوق خالل عامي       
 ودعـم   ،سياسة التربية الشاملة اليت تتبناها، وذلك من خالل توسعة الربنامج نوعاً وكمـاً            

 وجتهيـز   ، املدارس إنـشائياً    وتأهيل وترميم  ،القدرات املؤسسية والفنية للعاملني يف الربنامج     
  . )٥( وتأسيس وحدات مصادر تعليمية،وتأثيث فصول وإدارات

وقد عكست هذه املشاريع مجلة من      . وقد مت تطوير العديد من املشاريع ذات العالقة         -٢٠١
 ١ ١٦٠ األهداف ذات العالقة بطبيعة النشاط واملخرجات املتوقعة منه، مـستهدفةً حـوايل           

  . اإلناث من ٤٠٠طفالً منهم 
 فصالً دراسياً جديداً،    ٢١وتندرُج أهم األنشطة يف إطار البنية التحتية، حيث مت بناء             -٢٠٢

 ٢٩ تأهيـل  كما مت إعادة. محَّامات جديدة ٧غَُرف مصادر، و   ٧وترميم فصل واحد، وبناء     
تسهيالً  ٩٦باإلضافة إىل عمل    . محاماً آخر لتمكني الطالب من ذوي اإلعاقة من استخدامها        

  . إنشائياً يف عدة مدارس لتيسري حركة األطفال فيها
كما أْولَى الصندوُق اهتماماً لبناء قدرات املنظمـات العاملـة مـع الفئـات ذات          -٢٠٣

االحتياجات اخلاصة، وذلك من خالل دعم إدارات التربية الـشاملة يف أمانـة العاصـمة               
 طفلـة يف مثـان      ١٥٧ل و  طف ٢٠٢وحمافظات مأرب وأبني وحلج مبشاريَع هتدُف إىل دمج         

 ٦٤ معلماً ومعلمة يف مدارس التربية الـشاملة وتوعيـة   ١٦٠ باإلضافة إىل تدريب    ،مدارس
 ٤٧٠ مجعيات من خمتلف احملافظات مبشاريَع هتـدُف إىل دمـج         ٧كما مت دعم    . جتمعاً حملياً 
  ". عادية" طفلة يف مدارَس عامة ٣٣١طفالً و

   للمعاقنياملُقدَّمةحتسني اخلدمات     
استهدف الصندوق هذه الفئة بثالثة وثالثني مشروعاً، ركزت على جانب التأهيـل           -٢٠٤
اإلدارة ووسائل االتصال وتـدبري  : وقد تضمن جانب التدريب جماالت متعددة مثل      . والدمج

األموال واحملاسبة، الدمج للمعاقني، تعليم الكفيف، لغة اإلشارة، التأهيل ما قبل الدمج، تأهيل         
هنياً، التدخل املبكر، التصحيح واملعاجلة النطقية للمعـاقني مسعيـاً، فـن احلركـة          املعاقني ذ 
  .  مهارات وتقنيات التدريب،للمكفوفني

__________ 

أداء عـدة   ولكنها ُتعدل بصورة تتناسـب مـع         غَُرفة املصادر التعليمية هي غرفة صف يف املدرسة العامة،         )٥(
 دعماً إضافياً من    اإلعاقة يتلقى فيها الطالب ذو      ،املدرسةيف  اخلاصة   وظائف ختدم هبا كأحد البدائل التربوية     

  .معلم التربية اخلاصة
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كما مت استكمال تنفيذ املرحلة الثانية من الربنامج التدرييب إلعداد مدربني وطنيني يف               -٢٠٥
 األوىل العام املاضي بتـدريب      جمال التصحيح واملعاجلة النطقية للصم والذي مت تنفيذ املرحلة        

نظري وتطبيقي لثالثني من العاملني يف رياض األطفال واملستويات الثالثة األساسية األوىل يف             
املؤسسات احلكومية وغري احلكومية العاملة مع الصم من أمانـة العاصـمة، وحمافظـات تعـز،      

مليدانيـة للمتـدربني أثنـاء      وقد مت تنفيذ عملية املتابعة ا     . حضرموت، عدن، احلديدة، ذمار، إب    
 إىل مؤسسة متخصـصة     ٦تأديتهم لعملهم يف مواقعهم، ومن مث فقد مت ابتعاث املربزين وعددهم            

  . للصم يف األردن لاللتحاق بدورة تدريبية تطبيقية ملدة أسبوعني داخل فصول هذه املؤسسة
أمانـة   مدرباً من استشاريي الصندوق يف كـل مـن      ١٨ ومت تأهيل وتدريب عدد     -٢٠٦

وذلك يف جمال تقنيـات  ). عدن، حضرموت، تعز، إب، ذمار واحلديدة   (العاصمة وحمافظات   
ومهارات التدريب إلكساهبم مهاراٍت ومعارَف يف طرق التدريب ومتكينهم من حتضري وتنفيذ 

  . برنامج تدرييب بفعالية ومهارة
يف تقرير مراجعة برنامج     البدء بتنفيذ أهم التوصيات اليت وردت        ٢٠٠٥كما مت خالل عام       -٢٠٧

 يف اإلعاقة وهو برنامج التأهيل اجملتمعي للمعاقني وهو برنامج تأهيلي ريفي للمعاق يرتكز              الصندوق
  .  وسيتم تنفيذه يف أرياف أربع حمافظات هي احلديدة وذمار وحلج وأبني،على اجملتمع

الـصندوق ضـمن   ويف هذا املسار، ويف إطار برامج التدخل املبكر الـيت يتبناهـا        -٢٠٨
سياساته، فقد مت تأسيس مركز تدخل مبكر يف عدن، يركز عمله بالدرجة األساسية علـى               

  . التأهيل املرتكز على اجملتمع وسيقوم بالعمل عرب رياض األطفال العامة القائمة باحملافظة
ويف إطار دعم الصندوق للمؤسسات العاملة أو الداعمة للمعاقني فقد متت املوافقـة             -٢٠٩
  .  وإعادة تأطري عمل صندوق رعاية املعاقنياستراتيجيةى مشروع يهدف إىل إعداد خطة عل

وجرى كذلك تنفيذ مشاريع إلجياد منشآت الحتواء أنشطة املعاقني، أو ترميم مباٍن              -٢١٠
قائمة تعاين من وضع إنشائي غري مناسب، كما مت جتهيز عدد مـن املراكـز واجلمعيـات                 

  .  متكنها من حتسني أدائهابالتجهيزات اإلدارية اليت
شخصاً من أصـحاب القـرار يف       ) صفر(كما مت تطوير مشروع يهدف إىل توعية          -٢١١

املؤسسات احلكومية واجلهات املاحنة احمللية بالتوجهات العاملية يف جمـال العمـل مـع ذوي           
  ). تمعيكالرعاية البديلة والالحقة، والتربية الشاملة، والتأهيل اجمل(االحتياجات اخلاصة 

  )٢٠٠٨ ،من تقرير االحتاد الوطين للمعاقني(جهود منظمات اجملتمع املدين     

  مجعية أمان    
تعترب مجعية أمان اجلمعية الوحيدة يف اجلمهورية اليمنية اخلاصة بالكفيفات وال يوجد              -٢١٢

  :هلا فروع يف احملافظات وتقدم خدمات كثرية لألطفال املكفوفني منها
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 متابعة إجراء العمليات اجلراحية وصرف األدويـة والفحوصـات          يتم الصحياجملال  يف    -٢١٣
 .الدورية

وجد يف اجلمعية إدارة البحث االجتماعي واليت تقوم بتقدمي          ي ،اجملال االجتماعي  ويف  -٢١٤
  :عدد من اخلدمات لألطفال املكفوفني منها

 ؛عمل ضمان اجتماعي لألطفال •

 ؛ لألطفالةكفال •

 ؛لدخل احملدودمساعدات مالية لذوي ا •

 ؛توزيع كسوة العيد •

  .توزيع مواد غذائية •
وتوزيعهـا  ) برايل(وم اجلمعية بطباعة املناهج التعليمية بطريقة       ويف اجملال التعليمي تق     -٢١٥

، وتعترب اجلمعية الوحيدة الـيت تقـدم هـذه           وإناثاً على مجيع الطالب من املكفوفني ذكوراً     
 بتأهيل األطفال املكفوفني يف     اصة باملكفوفني وتقوم أيضاً   اخلدمة، وتوفري الوسائل التعليمية اخل    

، )روضة الـضياء  (حيث يتلقون التعليم فيه ما قبل املدرسة يف         ) فضل احلاليل (معهد الشهيد   
حيث يتم تأهيل الطفل ما قبل املدرسة، وتعترب هذه الروضة أول روضة فتحـت لألطفـال                

يف الروضة حىت الصف اخلامس مـن التعلـيم         املكفوفني يف اليمن، ويتلقى األطفال التعليم       
، )الـدمج (األساسي، مث يلتحقون باملدارس العادية مع األطفال غري املعاقني أي ما يـسمى              

وتقوم اجلمعية بعملية الدمج باملتابعة واإلشراف وتوفري الوسائل التعليمية والكتب وتوفري مجيع 
  . احتياجاهتم التعليمية

مـن   قوم اجلمعية بتشجيع األطفال املكفوفني يف اجلانب الثقـايف   تويف اجملال الثقايف      -٢١٦
  :خالل

  ؛إقامة املسابقات الثقافية بني األطفال املكفوفني  )أ(  
إقامة نشاط صيفي لعدد مثانني طفلة من الكفيفات املنتسبات إىل اجلمعيـة              )ب(  

دورات يف اللغـة    و ؛التقوية يف تعلم خط برايل    و ؛ظ القرآن الكرمي   :وُتمارس األنشطة التالية  
  .رحالت ترفيهيةو ؛ليزيةكاإلن

وتوجد مواهب متعددة من الكفيفات يف جمال اإلنشاد والشعر والقـصة، وتقـام               -٢١٧
ومن خالل هذه املواهـب تـشارك       .  وإناثاً مسابقات ثقافية بني األطفال املكفوفني ذكوراً     

 اإلنشاد، وهلن مشاركة دولية     الكفيفات يف العديد من املناسبات سواء يف الشعر أو القصة أو          
  . يف جمال القصة يف سوريا بالتعاون مع اجمللس األعلى لألمومة والطفولة يف اليمن

تقوم اجلمعية بتسكني الكفيفات القادمات من مجيـع حمافظـات          ويف جمال السكن      -٢١٨
    اجلمهورية وكذلك اآلتيات من مناطق بعيدة يف أمانة العاصمة، وتقـدم هلـن اخلـدمات               
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يوجـد يف   و .الرعايـة االجتماعيـة   و ؛ةالثقافيواألنشطة   ؛التعليمو ؛الصحةو ؛التغذية :اآلتية
املكفـوفني   ورشة العمل اخلاصة باألطفـال  . السكن صالة، حلقات حتفيظ، ولقاءات تربوية     

  .لتعريفهم حبقوقهم
  :هناك عدد من اجلمعيات اليت تقدم خدمات األطفال ذوي اإلعاقة ومنهاو  -٢١٩

 يوجد هلا فرع واحد يف تعز       :مجعية التحدي لرعاية وتأهيل املعاقات حركياً       -١  
ن لطفالت املعاقات القادمات من احملافظات وكذلك من املناطق البعيدة يف أمانة            ويوجد سك 

  ؛العاصمة وتقدم عدة خدمات اجتماعية وصحية وثقافية
 ا فـروع يف مجيـع     يوجد هل : اجلمعية اليمنية لرعاية وتأهيل املعاقني حركياً       -٢  

   ؛ وإناثاً ذكوراًحمافظات اجلمهورية، وتقدم خدمات لألطفال املعاقني حركياً
 فرع يف حمافظـات اجلمهوريـة       ١٢ وهلا   :عية لرعاية وتأهيل املكفوفني   مج  -٣  

  ؛اليمنية وتقدم خدمات ثقافية وصحية واجتماعية لألطفال املكفوفني الذكور
 فـرع يف    ١٥ ويوجـد هلـا      :يل الصم والبكم  اجلمعية اليمنية لرعاية وتأه     -٤  

   ؛ وإناثاًلبكم ذكوراًحمافظات اجلمهورية وتقدم خدمات لألطفال الصم وا
 تقدم خدمات وأنشطة لألطفال املـصابني مـن        :مجعية الناجني من األلغام     -٥  

  ؛ وال يوجد هلا فروع وإناثاًاأللغام ذكوراً
 هذه اجلمعية بتقدمي خـدمات    تقوم :مجعية تنمية ذوي االحتياجات اخلاصة      -٦  

 اخلـدمات يف اجلانـب      لذوي اإلعاقة الذهنية من الذكور واإلناث، ويهتم أكثـر بتقـدمي          
 وكذلك يوجد يف هذه اجلمعية فئات أخرى غـري          االجتماعي والنفسي كوهنم معاقني ذهنياً    

  .  وإناثاًاإلعاقة الذهنية من ذكوراً

  الصحة واخلدمات الصحية  - باء  
 من التحديات الكبرية اليت تواجه الصحة العامة يف اليمن، وخاصة فيما يرتبط             بالرغم  -٢٢٠

بصحة الطفل ومنائه وبقائه يف ظل معدالت مرتفعة ملؤشري املراضة والوفاة، إال أن قدراً مهماً  
من النجاح قد حتقق خالل السنوات الثالث املاضية، خاصة فيما يرتبط بتجسري اهلوة بـني               

  . وضع املأمول حنو بلوغ املرامي التنموية لأللفية الثالثةالوضع الراهن وال
 إىل ارتفاع معدل وفيات األطفـال       ٢٠٠٣ ،فبينما تشري نتائج مسح صحة األسرة       -٢٢١

 وفاة لكل ألف والدة حية، تظهر نتائج املسح العنقـودي           ١٠٢دون اخلامسة من العمر إىل      
 ٧٨,٢قق مع اخنفاض هذا املؤشـر إىل         أن اخنفاضاً ذا داللة قد حت      ٢٠٠٦ ،متعدد املؤشرات 

  . وفاة لكل والدة حية
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وإذ ال ميكن االستناد إىل هذا التحسن يف تقدير جدية التدخالت مع ما متثله النسبة                 -٢٢٢
فإن جهوداً تبذل وال تزال من قبل وزارة الصحة العامة          . املذكورة من معاناة تعيشها الطفولة    
ة مع املؤسسات الرمسية ويف مقدمتـها األوقـاف         سؤولاملوالسكان يف حتفيز أدوار الشراكة      

واإلرشاد، والتعليم، واإلعالم، واإلصحاح البيئي، واخلـدمات االجتماعيـة، والكهربـاء،           
وبقدر تفاهم هذه اجلهات يأيت املردود . والطرقات، إىل جانب الدور الرئيسي للمجتمع احمللي

ة من خالل توفري مياه الشرب النقيـة  على التنمية، فالصحة تتطلب تقدمي خدمات ذات جود    
والصرف الصحي، واملسامهة الفاعلة من سكان احملافظات واملـديريات يف نـشر الـوعي              

  . الصحي، خاصة بني أوساط األمهات ولدى أفراد اجملتمع
إن تفاعل مؤسسات اجملتمع املدين مع قضايا صحة الطفل يرفع سـقف املـسؤولية                -٢٢٣

نسانياً هاماً يف رفع املستوى الصحي، حيث يقضي الكثري من األطفال           املهنية، لرياعي دوراً إ   
أمراض اجلهاز التنفـسي، اإلسـهاالت،   : حنبهم سنوياً بسبب عدة أمراض، تأيت يف مقدمتها      

وكما سيأيت . املالريا، وسوء التغذية واليت من املمكن الوقاية منها وجتنب الوفيات الناجتة عنها
الصحة الوقائية يف احلد من اإلصابة مبرض احلصبة الذي كان أحد           تفصيالً فقد أمثرت جهود     

  . األسباب الرئيسية للمراضة والوفاة يف اليمن
ولقد كان ملكون بناء القدرات دوره يف حتسني مستوى اخلدمات الصحية املقدمـة               -٢٢٤

 لألطفال وإيصاهلا إىل متناول كل أفراد اجملتمع من خالل تدريب الكوادر الـصحية علـى              
التدخالت الوقائية، إىل جانب التشخيص الدقيق والعالج التام وكذلك العمل على حتـسني             
املشورة واإلرشاد واالنفتاح على اجملتمع من قبل الكادر الصحي مع العمل على التوسـع يف               
تقدمي خدمات الرعاية الصحة األولية خاصة يف جمايل الصحة اإلجنابية والتحصني، عرب املرافق             

  .  واألنشطة اإليصالية، والفرق املتنقلةالثابتة،
وتعمل الوزارة حالياً على بلورة أسس التكامل الوظيفي يف أداء الربامج الصحية حنو               -٢٢٥

  :ومن أبرز القرارات اليت مت اختاذها يف هذا الشأن. تعزيز النظام الصحي
 ؛ بشأن مكافحة التدخني ومعاجلة أضراره٢٠٠٥ لسنة ٢٦ القانون رقم •

 بشأن إنشاء املركز الوطين ملختربات الصحة       ٢٠٠٥لسنة   ٢١٠مجهوري رقم   قرار   •
 ؛املركزية العامة

 بشأن املوافقة على اتفاقية القرض املربمة بني حكومـة          ٢٠٠٦ لسنة   ٤ قانون رقم  •
 ؛والصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي اجلمهورية

ة القرض املربمة بني حكومـة       بشأن املوافقة على اتفاقي    ٢٠٠٦ لسنة   ٥ قانون رقم  •
 ؛٢٣  العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعياجلمهورية والصندوق

ن املوافقة على انضمام اجلمهوريـة اليمنيـة إىل         أ بش ٢٠٠٦ لسنة   ٢٩ قانون رقم  •
 ؛اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

 ؛ركز الوطين لعالج األورام بشأن إنشاء امل٢٠٠٦ لسنة ١٦٩ رقم مجهوريقرار  •
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بشأن إنشاء الربنـامج الـوطين       ٢٠٠٦ لسنة ٢٧٤ قرار رئيس جملس الوزراء رقم     •
 ؛لإلمداد الدوائي

بشأن إعـادة تنظـيم مركـز        ٢٠٠٦لسنة   ٢١١ قرار رئيس جملس الوزراء رقم     •
 ؛األطراف والعالج الطبيعي

 ؛دم وأحباثه بإنشاء املركز الوطين لنقل ال٢٠٠٥ لسنة ٨٥قرار مجهوري رقم  •

  . بشأن إنشاء اهليئة العامة حلماية البيئة٢٠٠٥ لسنة ١٠١قرار مجهوري رقم  •

  وضع صحة الطفل يف ضوء املؤشرات الوطنية    
بالرغم ما تواجهه اليمن من حتديات ترتبط خبفض معديل املراضة والوفاة لألطفـال               -٢٢٦

من خالل مـا بينـه املـسح        دون اخلامسة، والرضع دون العام، فإن جناحاً ملحوظاً حتقق          
      ، وصـدر تقريـره النـهائي يف    ٢٠٠٦العنقودي متعدد املؤشرات والذي أجري يف العـام      

 لكل ألـف والدة  ١٠٢، حيث اخنفض معدل وفيات األطفال دون اخلامسة من        ٢٠٠٧عام  
 ٧٥، كما اخنفض معدل وفيات الرضع مـن        ٢٠٠٧ يف العام    ٧٨,٢ إىل   ،٢٠٠٣حي يف عام    
  . ٢٠٠٧ يف العام ٦٨,٥لف والدة حية إىل وفاة لكل أ

   ، واملـسح  ٢٠٠٣وبالرغم من اختالف حجم العينة بني مـسح صـحة األسـرة               -٢٢٧
، إال أن الرقم يعكس دالالت تستحق املزيد من العناية البحثية، حيث ختطط             ٢٠٠٧ العنقودي

، إىل ٢٠٠٨م العـا  وزارة الصحة العامة والسكان لتنفيذ مسح جديد لصحة األسرة مع هنايـة     
جانب أن التقارير اخلاصة بالترصد واألمراض املعدية تبني احنساراً كبرياً يف اإلصـابة بوفيـات               
األطفال بسبب مرض احلصبة، مما يتوافق مع نتيجة املسح العنقودي، حيث كانت احلصبة أحد              

  . أخطر مخسة أسباب لوفيات األطفال يف اليمن
 ٢٠١٥املرامي    وسنة ١٩٩٠لفية بني سنة األساس     وبذلك فإن هوة بلوغ مرامي األ       -٢٢٨

 وفاة لكل ألف    ٤٥قد تقلصت، مع استمرار التحدي قائماً يف الوصول إىل مؤشر ال يتجاوز             
  .  األطفالوالدة حية بالنسبة لوفيات

  ١٩٩٨أسباب وفيات األطفال دون اخلامسة يف اليمن يف عام 
  
 

 

  
  
  

  سوء التغذية
٢٥٪  

  حصبة
١٢٪  

  مالريا
١٧٪  

 إسهاالت
٢٢٪ 

 التهاب رئوي
٢٩٪ 
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  ٢٠٠٦من يف عام أسباب وفيات األطفال دون اخلامسة يف الي
  
  
  
  

  

  

  تدابري حصول الطفل على أفضل مستوى من اخلدمات الصحية    
من خالل إدراك ما يتطلبه حتسني اخلدمات املوجهة للطفل من جهد تكاملي بـني                -٢٢٩

قطاعات خمتلفة، مت العمل على إتاحة الفرص الكافية لألطفال يف خدمات الرعايـة الـصحة          
  :التركيز على بعدين يف التدخالت القائمةاألولية املتكاملة، من خالل 

 ؛تقدمي خدمات ذات جودة على مستوى املرافق الثابتة •

 .التوسع يف تقدمي األنشطة اإليصالية والفرق املتنقلة •

ومن خالل تأكيد املشاركة الفعلية مع املؤسـسات األخـرى ذات العالقـة، ويف                -٢٣٠
اخلدمات يف كثري من املرافق الصحية، وحتقيق       مقدمتها اجملالس احمللية، مت رفع معدل استخدام        

املردود العملي يف أداء الفرق املتنقلة عرب األنشطة اإليصالية، إىل جانب حتفيز جهد مؤسسات              
  . اجملتمع املدين حنو حتقيق التناغم يف أدائها مع السياسات الصحية املعتمدة

مرتكزة على اجملتمع، وهي كما تبنت وزارة الصحة العامة والسكان مبادرات صحية   -٢٣١
مبادرات التغذية بإشراك اجملتمع، واملتصالت اجملتمعيات، والرعاية التكاملية لـصحة الطفـل          
بإشراك اجملتمع، ولقد أثبت العمل امليداين كفاءة هذه التدخالت اليت تقوم هبـا متطوعـات               

 والوزارة اليوم تتبىن    حمليات، يتم تأهيلهن ملمارسة أدوار أساسية يف جمال صحة الطفل وبقائه،          
الرعاية الصحية األولية التكاملية بإشراك اجملتمع، كمبادرة جمتمعية أوسع تتعدد تـدخالهتا،            

  . وبالتايل يستجيب أثرها للتحديات الراهنة يف البيئة احمللية
ويف سبيل حتسني اخلدمات الصحية املقدمة للطفل تعمل وزارة الصحة على تدريب              -٢٣٢

ة العاملة يف جمال الطفولة لتحسني مهاراهتم من خالل برنامج الرعاية التكاملية            الكوادر الصحي 
  . ٢٠٠٣-٢٠٠٢لصحة الطفل الذي بدأ التنفيذ والتوسع من عام 

 ٪٢٥سوء التغذية

أسباب متعلقة باحلمل
 ٪٣٣والوالدة 

 ٪١٧أسباب أخرى 
 ٪٤إصابات 

االلتهابات التنفسية 
٢٠٪ 

٪٢احلصبة ٪٨املالريا 
أمراض اإلسهاالت

١٦٪ 
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وقد حقق برنامج الرعاية التكاملية لصحة الطفل الذي يـستهدف األطفـال دون               -٢٣٣
  :اخلامسة من العمر عدداً من النجاحات وفق اآليت

 ؛عامل صحي ١٨٨٤ا يزيد على تدريب م •

 مركز يطبق استراتيجية الرعاية التكامليـة       ١٠٣٧ طبيب يعملون يف     ٤٦٣تدريب   •
 ؛IMCIلصحة الطفل 

، )جمانـاً (توفري األدوية األساسية حسب استراتيجية الرعاية التكاملية لصحة الطفل           •
 ؛وبقيمة إمجالية مليون دوالر

 ؛ديريات يف عموم اجلمهورية جماناًتوزيع حملول اإلرواء جلميع احملافظات وامل •

إعداد قائمة االحتياج للعتيدة الدوائية للوحدات واملراكز الصحية واليت خصصت هلا     •
  .موازنة ضمن االحتياج السنوي لقطاع الرعاية الصحية األولية من األدوية
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ة للطفل المريض         ة التكاملي عدد األطباء المدربين على استراتيجية الرعاي
      لألعوام  (2007-2002)

  

66

235

505

182

371392

0

100

200

300

400

500

600

200220032004200520062007

ل        ة للطف ة التكاملي تراتيجية الرعاي ى اس ة عل وادر الصحية المدرب عدد الك
وام  (2007-2002) ريض     لألع الم

  تدابري خفض وفيات األطفال    
يع فقد تبنت وزارة الصحة استراتيجية جديدة       يف سبيل مكافحة األمراض القابلة للتمن       -٢٣٤

 تطبيق األنشطة ٢٠٠٥للوصول إىل مجيع السكان وخاصة يف األماكن النائية، حيث بدأ يف عام            
 ملناطق الزمام   - كمرحلة أوىل    -اإليصالية اليت تشمل تغطية العامل الصحي خلدمات التحصني         

م احتساب منطقة الزمام علـى خبمـسة   ، ويت)وحدة أو مركز(السكاين احمليط باملرفق الصحي  
 إىل جانب توفري    ،كيلومترات من املرفق الصحي يف مجيع االجتاهات أو ساعة سرياً على األقدام           

  .السكاينسيارات للفرق املتنقلة للوصول إىل املناطق الواقعة خارج حدود الزمام 
 الـسكاين علـى     وقد مت التخطيط هلذا النشاط بعناية عرب حتديد مستويات الزمـام            -٢٣٥

مستوى كل مرفق صحي يف كل املديريات واحملافظات مما أدى إىل رفـع معـدل التغطيـة                 
كما اسـتمرت هـذه اجلهـود       .  يف املائة  ٨٥ إىل   ٢٠٠٥بالتحصني الروتيين يف عام البدء      

  .  يف املائة٨٧,٤ إىل ٢٠٠٧والنجاحات خالل األعوام التالية ووصلت يف عام 

 الرعاية التكامليةعدد األطباء املدربني على استراتيجية
 )٢٠٠٧-٢٠٠٢(لألعوام للطفل املريض 

 املدربة على استراتيجية الرعاية عدد الكوادر الصحية
  )٢٠٠٧-٢٠٠٢(التكاملية للطفل املريض لألعوام 
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  استئصال شلل األطفال يف جمال     
، وانتقاله للـدول    ٢٠٠٤إثر عودة تفشي فريوس شلل األطفال يف نيجرييا يف عام             -٢٣٦

اجملاورة وصوالً إىل السودان مث إىل اليمن والسعودية، ظهرت أوىل حاالت اإلصـابة بـشلل              
  وبـرغم  ،٢٠٠٥األطفال الفريوسي يف حمافظة احلديدة ليحدث التفشي الوبائي خالل العام           

إال   يف املائة منهم للقاح    ٤٠تفاوت احلالة التطعيمية لألطفال املصابني، وتناول ما يزيد على          
أن ضعف املناعة خاصة بسبب احلالة التغذوية مل ميكن التحصني الروتيين من احتواء االنتشار              

 إصابة بني األطفال دون سن اخلامسة، خاصة مع تدين التغطية           ٤٨٩الفريوسي، مما تسبب يف     
، مع توقف محالت التحصني ضد شـلل        ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣التحصني الروتيين خالل العامني     ب

، حيث كان هلذه احلمالت الدور األكرب يف السيطرة على الفريوس           ٢٠٠١األطفال منذ العام    
  .خالل عقد التسعينات

 محلة وطنية الستئصال شـلل      ١١واستجابة هلذا الوضع قامت وزارة الصحة بتنفيذ          -٢٣٧
، ضمن استراتيجية التحصني من مـرتل إىل مـرتل،          ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦خالل عامي   األطفال  

 يف  ٩٥ طفل يف كل محلة، بنسبة تغطية مل تقل عـن            ٣ ٩٠٠ ٠٠٠خالهلا تطعيم حوايل     مت
املائة لكل محلة حسب تقارير املراقبني احملايدين، مما أدى إىل وقف انتشار سريان الفريوس يف               

 ٢لظهور، وقد سجلت آخر حالة إصابة يف الـيمن يف           وقت قياسي وتوقفت احلاالت عن ا     
، نفـذت محلـة     ٢٠٠٥واستفادةً من الـدرس القاسـي يف عـام          . ٢٠٠٦فرباير  /شباط
 لرفع املناعة عند األطفال ومنع عودة الفريوس وانتـشاره          ٢٠٠٧احترازية خالل عام     وطنية

  . مرة أخرى

% Coverage of DPT3/OPV3
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  يف جمال مكافحة مرض احلصبة    
 ١٥ حـىت   أشهر ٩ ت محلة وطنية شاملة لألطفال من عمر       نفذ ٢٠٠٦خالل العام     -٢٣٨

      يف املائة  ٩٨ طفل، وكانت نسبة التغطية    ٩ ٤٠٠ ٠٠٠ سنة وقد استهدفت احلملة أكثر من     
حسب تقديرات منظمة الصحة العاملية      ٢٠ ٠٠٠-٦ ٠٠٠مما أدى إىل اخنفاض اإلصابة من       

  . ٢٠٠٧حالة مثبتة خمربياً خالل عام  ١٤ إىل
زالـت تـسجل     حمافظات الـيت ال ٥ محلة تكميلية يف ٢٠٠٧ نفذت يف عام     كما  -٢٣٩

 عام حيث كانـت نـسبة   ١٥ أشهر إىل   ٩حاالت حصبة فيها استهدفت األطفال من عمر        
  .  يف املائة٩٢التغطية 
 فـإن   ،وحيث كان مرض احلصبة ميثل أحد أخطر أسباب وفيات األطفال يف اليمن             -٢٤٠

وارتفاع التغطية بالتحصني الروتيين ساعدا على عـدم حـدوث          تنفيذ احلملتني املذكورتني،    
 بسبب احلصبة، وفق سجالت املركز الوطين للترصـد         ٢٠٠٧حالة وفاة واحدة خالل العام      

الوبائي، والربنامج الوطين للتحصني املوسع، حيث مت اعتماد الترصد املرتكز على احلالة، ويتم            
  . ى مستوى مجيع حمافظات اجلمهوريةإجراء الفحص املخربي لكل حالة اشتباه وعل

  يف جمال مكافحة الكزاز الوليدي    
 محلة استهدفت حتصني النساء يف      ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٧-١٢نفذت خالل الفترة      -٢٤١

 مديرية يف حمافظات احلديدة، إب، الضالع وحلج        ٦٠ سنة، يف    ٤٥ إىل   ١٥الفئة العمرية من    
وقد أمثرت هذه احلملة عن     . تهدفة خالل هذا العام   وسوف يتم استكمال بقية احملافظات املس     

  .  امرأة يف املديريات املستهدفة٦٧٠ ٠٠٠حتصني ما يقرب من 

  يف جمال مكافحة املالريا    
 لزيادة املقاومة لعالج الكلوروكوين وعدم فعاليته فقد نفذ الربنـامج الـوطين             نظراً  -٢٤٢

ق خمتلفـة، نتيجـة لـذلك مت تغـيري          ملكافحة ودحر املالريا ثالث دراسات يف ثالث مناط       
، وكانت حاالت املالريا تقدر سـنوياً       ٢٠٠٦االستراتيجية الدوائية ملكافحة املالريا يف عام       

كما تقدر نسبة الوفيات باملالريا ومـضاعفاهتا       .  مليون حالة  ٢ إىل   ١,٥ حبوايل   ٢٠٠٥حىت  
 ٢٠ ٠٠٠-١٥ ٠٠٠ي حوايل    يف املائة من تلك احلاالت أ      ١خالل نفس السنوات املاضية حبوايل      

وعند كتابة هذا التقرير فـإن      . حالة وفاة سنوياً، وهو مؤشر خطري للوضع الوبائي للمالريا        
 ٩٠٠ - ألف ٧٠٠تقدير عدد احلاالت من قبل الربنامج ومنظمة الصحة العاملية يصل مابني            
  . ألف حالة حيث يعد هذا تقدماً ملحوظاً للربنامج الوطين ملكافحة املالريا

  مكافحة النواقل    
تعترب مكافحة النواقل أحد أهم طرق مكافحة املالريا اليت ينفذها الربنامج واملعتمدة              -٢٤٣

 باملبيد ذو األثر البـاقي وبتوزيـع        املوبوءةكخيار استراتيجي وذلك برش املنازل يف املناطق        
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 استخدام املكافحة   وبالرغم من توقف  . الناموسيات املشبعة وكذا املكافحة الريقية والبيولوجية     
ة وضعف الدور اإلشـرايف     ظاملاضي ألسباب تتعلق بالنفقات الباه    مايو  /أيارالريقية منذ شهر    

والرقايب على العملية وتنامي الرأي داخل الربنامج والوزارة باعتماد هذا األسلوب بـشكل             
نفـذت  وسع الربنامج من استخدام وسائل املكافحة األخرى حبيـث          . أكثر انتقائية وكفاءة  

  . محالت الرش باألثر الباقي حبجم يصل إىل ثالثة أضعاف ما كان عليه الوضع يف السابق
مديرية مـن حمافظـات      ١٧مرتل مببيد ذو األثر الباقي يف        ١٠٤ ٠٢٠وقد مت رش      -٢٤٤

، إىل جانب تدعيم الرش ذو األثر البـاقي         ٢٠٠٧خالل العام   ) احلديدة - حجة - صعدة(
داخل املنازل يف مناطق خمتارة من املديريات املستهدفة، باإلضـافة          ) يالفراغ(بالرش الرذاذي   

  . ٢٠٠٧ ناموسية مشبعة باملبيدات طويلة املدى خالل عام ٢٤٤ ٥٦٠إىل توزيع 
  
  
  
  
  
  
  

  فيما خيص مكافحة مرض السل    
يف جمال التوسع يف تطبيق استراتيجية املعاجلة اليومية قصرية األمد حتـت اإلشـراف       -٢٤٥
 مت التوسع إىل مجيع مديريات اجلمهورية ومت تأهيل وتدريب مجيع املراكـز             )DOTS( شراملبا

الصحية لالكتشاف املبكر حلاالت السل وكذلك الفحص الروتيين للحاالت اليت حتت املعاجلة 
 وحدة صحية، مع الوصول إىل معدل االكتـشاف         ١٢٢٤إىل جانب تطبيق االستراتيجية يف      

  .  ألف من السكان١٠٠ حالة لكل ٤٣مثل يف املقبول إقليمياً واملت
 تنفيذ مسح التوبركلني على طلبة املدارس ملعرفة نسبة انتشار          ٢٠٠٧مت خالل العام    و  -٢٤٦

ار السنوي للتعرض وقد بينت النتائج اخلاصة باملسح اخنفـاض نـسبة            تطالعدوى ونسبة االخ  
، واخنفاض  ٢٠٠٧ملائة يف عام     يف ا  ٥,٥ إىل   ١٩٩١يف املائة يف عام      ٨,٠٢انتشار العدوى من    

     يف املائـة يف    ٠,٠٥ إىل   ١٩٩١ املائة يف عـام       يف ٠,٩ار السنوي للتعرض من     صنسبة االخت 
 يف  ٣٠ أن   قُدر يف املائة بينما     ٥,٥، كما أن نسبة انتشار عدوى التوبركلني بلغت         ٢٠٠٧عام  

تحسن الكبري يف معدل ، مما يعكس ال١٩٩١املائة من السكان حاملني لعصيات السل يف العام 
  . اكتشاف احلاالت وخفض املراضة بسبب السل على املستوى الوطين
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  يف جمال مكافحة البلهارسيا ومكافحة الديدان املنقولة بالتربة     
يعمل برنامج البلهارسيا من خالل الرتول إىل املدارس على املعاجلة اجلماعية لألطفال              -٢٤٧

 ٦٢ مت تنفيذ املعاجلة اجلماعيـة يف  ٢٠٠٥ويف عام . هدفة يف املديريات املست ١٨-٦ من عمر 
 ٢٠٠٧ مديرية ويف عـام  ٥١ متت املعاجلة يف ٢٠٠٦ويف عام . مديرية مع رش مصادر املياه    

 مديريات مستهدفة مت تنفيذ     ١٠٧ مت تغطية    ٢٠٠٨وخالل العام   .  مديرية ٥٠متت املعاجلة يف    
 مـارس /آذار مديرية خـالل األشـهر       ٢٤ة يف    مديرية واملرحلة الثاني   ٣٦املرحلة األوىل يف    

  .  وسوف يتم استكمال بقية املديريات املستهدفة حسب اخلطة٢٠٠٨ أبريل/نيسانو

  تدابري مكافحة سوء التغذية    
تعمل إدارة التغذية على اإلسهام يف احلد من سوء التغذية يف اجملتمع اليمين خصوصاً                -٢٤٨

طاعات ذات العالقة من أجل توفري غذاء سليم وآمن         بني األطفال واألمهات، والعمل مع الق     
ومن خالل الدور اجملتمعي يقدم برنامج التغذية       .  لتفشي فقر الدم وسوء التغذية يف اليمن       نظراً

ومن . بإشراك اجملتمع صيغة للعمل امليداين الفاعل من خالل تعزيز الدور احمللي يف التدخالت            
 قيادة اجملتمع حول القضايا التغذوية لفئات اجملتمع        خالل اعتماد متطوعات حمليات إثر توعية     

. يف املديريات املستهدفة يتم تقدمي التوعية اخلدمات األساسية اخلاصة بتغذية األم واألطفـال            
كما تعمل إدارة التغذية على تدعيم األغذية األساسية مثل الدقيق والزيت وامللح باملغـذيات              

  . الدقيقة والفيتامينات
     مت تدعيم الدقيق باحلديد بقرار مـن جملـس الـوزراء           ٢٠٠٥نتصف عام   ومنذ م   -٢٤٩
 يف املائة من    ٨٢ يف املائة من الدقيق األبيض يف اليمن مدعم باحلديد والفوالت، و           ٨٠ وحالياً

 إىل قـرار    وفيما يتعلق بتدعيم امللح باليود واستناداً     ). د(وفيتامني  ) أ(الزيوت مدعم بفيتامني    
 امللح وقبل افتتاح إىل كل املعامل واملصانع اليت تنتج امللح تقوم بإضافة اليود جملس الوزراء فإن

  . أي معمل لتكرير امللح يتم االشتراط عليه إلضافة اليود
 توفري إمكانية معاجلة سوء التغذيـة الـوخيم يف أهـم            ٢٠٠٧كما مت خالل العام       -٢٥٠

عامل على كيفية معاجلـة سـوء        ٨٩املستشفيات يف املدن الرئيسية الكبرية وتدريب عدد        
  . التغذية املتوسط والوخيم لألطفال دون اخلامسة من العمر

  مستوى تغطية اخلدمات الصحية وخدمات الوقاية الصحية    
 يف املائـة    ١٧,٢ ارتفعت التغطية باملرافق الصحية بزيادة كلية تقدر         ٢٠٠٥يف عام     -٢٥١

 يف املائة مـن     ٥٨,٧  تغطية تصل إىل    بنسبة ٣ ٨٨٨ وارتفعت إىل    ٣ ٣١٧هنا كانت   إحيث  
وقـد مت   . ٢٠٠٧  يف املائة بنهاية عام    ٦٩إمجايل عدد السكان زادت هذه التغطية لتصل إىل         

  . ٢٠٠٧ مرفق صحي جديد خالل عام ٦٠٠ جتهيز وتشغيل
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  صـحي عامـل    ٢٤ ٠٠٠ حـوايل    ٢٠٠٥بلغ جمموع الكوادر الصحية عـام       و  -٢٥٢
  .  يف املائة١٢,٧ بزيادة ٢٠٠٠ عام ٢١ ٥٠٠مقارنة 
 من الكوادر الصحية بأمر استثنائي من رئيس اجلمهوريـة          ٢ ٤٠٠وقد مت توظيف      -٢٥٣

  . ٢٠٠٧باإلضافة إىل التوظيف املستمر للكوادر الصحية املساعدة خالل العام 
 والتوسع هبا إىل مجيع مديريات اجلمهوريـة        DOTS ستراتيجيةامت اعتماد تطبيق    كما    -٢٥٤

 وحدة صحية مع الوصول إىل معدل االكتشاف املقبول         ١ ٢٢٤ يف   اتيجيةسترالاجانب تطبيق   
 DOTSألف من السكان ورفعت التغطية باسـتراتيجية        مائة   حالة لكل    ٤٣ واملتمثل يف    إقليمياً
  .  يف املائة٩٣ إىل

  خدمات الصحة اإلجنابية ورعاية املراهقني    
 يف املائة مـن     ٤٧املستشفيات،   يف املائة من     ٨٤تقدم خدمات الصحة اإلجنابية يف        -٢٥٥

ن نسبة التوسع يف إدماج خدمات إ يف املائة من الوحدات الصحية حيث ٤٥املراكز الصحية، 
  .  يف املائة٨٢الصحة يف املرافق الصحية تبلغ 

مت جتهيز عدد من املرافق الصحية لتقدمي خدمات الطوارئ التوليديـة األساسـية             و  -٢٥٦
 اجلمهورية، وقد ارتفعت معدالت استخدام وسـائل تنظـيم   والشاملة يف عدد من حمافظات   

  . األسرة وزيادة الكميات املنصرفة، وخاصة بعد قرار جمانية الوسائل
ذين يوضحا ما مت توزيعه من وسائل تنظيم األسرة يف مجيع           ل ال ٢٧و ٢٦ نيانظر اجلدول (  

  ). ملاضيةاحملافظات، ومقارنة املنصرف من وسائل تنظيم األسرة خالل األعوام ا

  فيما خيص الصحة املدرسية وصحة املراهقني    
يعمل برنامج الصحة املدرسية يف وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع وزارة              -٢٥٧

التربية والتعليم على املشاركة يف تقدمي خدمات صحية لطالب املدارس مبا يكفـل خفـض               
مع منظمة الصحة العامليـة مت البـدء يف         وبالتنسيق  . معدالت املراضة بني هذه الفئة العمرية     

التدريب على املنهج املدرسي ذي املردود العملي، والذي يستهدف تدريب املدرسني علـى             
. تقدمي املفاهيم الصحية الوقائية للطلبة، إىل جانب حتفيزهم على املمارسات الصحية السليمة           

حلة أوىل لتكـون معـززة      كما يعمل برنامج الصحة املدرسية يف تأهيل مدارس خمتارة كمر         
  . للصحة ضمن معايري يف الصحة العامة، مبا يشمل صحة البيئة املدرسية وسالمتها

 تدريب جمموعة من الكوادر الـصحية       ٢٠٠٦ويف جمال صحة املراهقني مت يف عام          -٢٥٨
حول قضايا النوع االجتماعي وقضايا الصحة اإلجنابية لفئة املراهقني والشباب يف كل مـن              

  ). عمران، احملويت، حلج( حمافظة
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 عقد دورة تدريبيـة     ٢٠٠٦ أبريل/نيسانوبالتعاون مع إدارة الصحة املدرسية مت يف          -٢٥٩
لإلسعافات األولية وتطوير خدمات الصحة املدرسية وإدماج مفهـوم الـصحة اإلجنابيـة             

  . للمراهقني والشباب يف خدمات الصحة املدرسية

  اإليدز/البشريناعة برامج وتدابري مكافحة مرض نقص امل    

فيما خيص اجلانب العالجي مت افتتاح مواقع تقدم خدمات الرعاية الصحية األوليـة               -٢٦٠
املستشفى اجلمهوري باألمانة ومستـشفى     (والعالجية ملرضى اإليدز يف موقعني باجلمهورية       

افتتاح   وجاري حالياً  ،حيث يتم فحص املناعة للمصابني وتوزيع العالج جماناً       ) الوحدة بعدن 
  .  واحلديدة،)املكال(ثالثة مواقع أخرى لتقدمي الرعاية والعالج يف حمافظيت حضرموت الساحل 

  اجلانب الوقائي للوقاية من انتقال عدوى فريوس اإليدز من األم إىل الطفل    
 املستشفى اجلمهوري   ،مركز العلفي (األمانة  : مت اختيار ستة مواقع كمرحلة أوىل وهي        -٢٦١

مستشفى (وحلج  ) مستشفى الوحدة ومركز البساتني الطيب اخلريي     (عدن  ،  )سبعني ال ومستشفى
 احلامل وإقناعها بعمل الفحص     لألمتقدم خدمة املشورة قبل إجراء الفحص اإليدز        ) بن خلدون 

الطوعي أثناء فترة احلمل وكذا املشورة هلا ما بعد الفحص فإذا تبني أن املرأة احلامـل مـصابة                  
ز يتم إعطائها العالج الوقائي أثناء فترة احلمل وإعطـاء الطفـل العـالج       بعدوى فريوس اإليد  
 عدد اإلصابات املسجلة يف الربنامج الوطين ملكافحة        ٢٨واجلدول  ). جماناً( الوقائي بعد الوالدة  

 الذي يبني   ٢٨انظر اجلدول   . (٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول  وحىت   ١٩٨٧يدز يف اليمن من     اإل
  ). إليدز حبسب اجلنس يف اجلمهورية اليمنيةعدد املصابني بفريوس ا

  /أيلـول  - ينـاير /كـانون الثـاين   (واألمراض املنقولـة    باإليدز  يف جمال التوعية    و  -٢٦٢
  مت) ٢٠٠٦ سبتمرب

 حماضرة توعية للطالب والطالبات يف املدارس اإلعدادية والثانوية يف          ١٤تنفيذ    -١  
 وطالبة بالتنسيق مع مكتب التربية باألمانـة        طالباً ٢ ٥٥٥لعدد  ) منطقة الثورة (أمانة العاصمة   

  ؛٢٠٠٦مارس / آذار٢١ إىل ٢٠ من إدارة التوعية الصحية والبيئة وذلك خالل الفترة
 ومائة ومخسة كتيبات ومطويات حول       سبعة وثالثني ألفاً   ٣٧ ١٠٥توزيع    -٢  

قة واملنسقني مرض اإليدز للطالب والطالبات أثناء الرتول امليداين وكذلك للجهات ذات العال    
  ؛يف احملافظات

يف أوسـاط األطفـال   ) اإليدز(كما مت تنفيذ عدد من برامج التوعية حول        -٣  
) حـداث يف الـسجون    األأحداث، أطفال شوارع، أيتام و    (املودعني يف مؤسسات الرعاية     

 ٢ ٠٠٠ طفل من نزالء هذه املؤسسات كما مت توزيـع حـوايل             ٩٠٠استفاد منها حوايل    
  . ٣٠ و٢٩ نيانظر اجلدول. طفالمطوية على األ
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  املشورة والفحص الطوعي    
 ١٤اإليدز  /البشريافتتح الربنامج الوطين للوقاية من ومكافحة فريوس نقص املناعة            -٢٦٣

 ، عـدن ، ذمـار ،إب/ تعز ،األمانة(مركز للمشورة والفحص الطوعي يف سبع حمافظات هي         
غب يف ذلك وبشكل طوعي دون السؤال       وتقدم املراكز هذه اخلدمة ملن ير     ) احلديدة واملكال 

  . عن هوية الشخص املتقدم لعمل الفحص بسرية تامة

  اإلعالم واالتصال والتثقيف الصحي    
أقام املركز الوطين للتثقيف واإلعالم الصحي والسكاين العديـد مـن احملاضـرات               -٢٦٤

  .لبات املراحل الدراسية املختلفةالتوعوية لطالب وطا
:  توعوية وحوارات للفئات األكثر عرضة لإلصابة باإليـدز مثـل          مت عقد لقاءات    -٢٦٥

 ، نزالء الـسجون ، املومسات، الصيادين يف البحر،سائقي الشاحنات على املسافات الطويلة    (
  ).  املتسولني والعاملني الصحيني، الشباب،شةالفئة املهّم

 أئمـة   ،فئـة املدرسـني   (أقيمت دورات تدريبية وحلقات عمل توعوية لكل من           -٢٦٦
 مناصري الوقايـة مـن      ، الواعظات الدينيات  ، شبكة املتطوعني  ، قادة اجملتمع املدين   ،املساجد

  ). اإليدز من الشباب وشبكة املتطوعني من الشباب

  املمارسات التقليدية الضارة    
هلا أضرار صحية ونفسية كبرية على الفتـاة        ) ختان اإلناث (إن املمارسات التقليدية      -٢٦٧
 ختان اإلناث يعتـرب     ١٩٩٤ملؤمتر الدويل للسكان والتنمية املنعقد يف القاهرة عام         عترب ا افقد  

  . شكالً من أشكال انتهاك الصحة واحلقوق اإلجنابية للمرأة
احلديدة، ( وتشري الدراسات املسحية إىل انتشار املشكلة يف عدد من احملافظات منها            -٢٦٨

اليمن بعدد من التدابري بشأن ختـان       وقامت  ). عدن، تعز، حضرموت، املهرة، إب، صعدة     
  . اإلناث منها صدور قرار وزير الصحة مبنع اخلتان يف العيادات واملراكز الصحية واملستشفيات

كما قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة وبـدعم         -٢٦٩
ي عن ممارسـة ختـان       بتطوير خطة وطنية للتخل    ٢٠٠٨من منظمة اليونيسيف خالل عام      

اإلناث مت إعدادها باالستفادة من اخلربات الوطنية والدولية ومت إشـراك خمتلـف الـشرائح               
والفئات اجملتمعية من املناطق املستهدفة مبا يف ذلك أئمـة وخطبـاء املـساجد والوعـاظ                

  . كما تضمن مشروع تعديالت قانون حقوق الطفل مسألة حترمي ختان اإلناث. واملرشدين
كما مت إقامة عدد كبري من الندوات والدورات التدريبية من قبل اجمللـس األعلـى                 -٢٧٠

لألمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة ووزارة الصحة واحتاد نساء اليمن للتوعية باملشكلة            
عـدن،  ( وذلك بالتنسيق مع اجلمعيات غري احلكومية لتنفيذ محالت التوعيـة يف حمافظـات         
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وقامت اللجنة الوطنية للمرأة بالرتول إىل حمافظة       )  املهرة، أمانة العاصمة   احلديدة، حضرموت، 
  . وهناك استجابة حلمالت التوعية) مديرييت حيدان وساقني( صعدة

  تشجيع الصحة اإلجنابية ورعاية حديثي الوالدة    
يهدف هذا الربنامج إىل املسامهة يف زيادة الوالدات اليت تتم حتت إشـراف طـيب،                 -٢٧١
ض وفيات األمهات واألطفال، وذلك من خالل إعداد استراتيجيتني للصحة اإلجنابيـة            وخف

وحديثي الوالدة وتدريب الكوادر قبل وأثناء اخلدمة، وتقدمي منح دراسية داخلية للفتيات يف             
جمال القبالة واإلرشاد الصحي، وتعزيز خدمات مراكز الصحة اإلجنابية، وبناء وجتهيز مراكز            

ولة، وزيادة استخدام خدمات الصحة اإلجنابية، وبناء مراكز طوارئ التوليـد           األمومة والطف 
األساسية والشاملة، وتوفري وتوسيع خدمات حديثي الوالدة واخلُدَّج، وتأهيل وجتهيز أقسام           

  .حديثي الوالدة

  املياه الصاحلة للشرب    
إال  اإلمكان معاجلتها تعترب قضايا املياه أهم وأصعب التحديات التنموية اليت مل يعد ب            -٢٧٢

 إنـشاء   ٢٠٠٣وضمن هذا اإلطار تضمن برنامج احلكومة عـام         . من خالل إدارة متكاملة   
 وتنسيق  ، باإلدارة املتكاملة هلذين القطاعني وما يتفرع عنهما       تعىنوزارة مستقلة للمياه والبيئة     

  . زي واحمللياجلهود بني اجملالس واهليئات واملؤسسات ذات العالقة وعلى املستويني املرك

  املوارد املائية    
تكتسب إدارة املوارد املائية يف اليمن أمهية خاصة يف أولويـات خطـط التنميـة                 -٢٧٣

ويتضافر يف نشوء العجـز     . االقتصادية واالجتماعية والتخفيف من الفقر نظراً لندرهتا النسبية       
ويتطلب هذا األمر   . ة املياه املائي ازدياد الطلب على املياه واحلفر العشوائي لآلبار وسوء إدار         

تكثيف اجلهود لتحقيق التوازن بني املوارد احملدودة واالحتياجات املتزايدة لالستخدام املـرتيل       
  .  مع مراعاة ضرورة استدامة هذه املوارد لألجيال القادمة،وللقطاعات والزراعية والصناعية

وتعد األمطـار   .  اجلاف ه وشب وتعد اليمن من املناطق الواقعة يف نطاق املناخ اجلاف          -٢٧٤
   إذ تتـراوح معـدالت هطـول األمطـار        . املصدر الرئيسي للمياه وتتفاوت من عام آلخر      

سنة يف املرتفعات   / ملم ٨٠٠-٤٠٠سنة يف املناطق الشرقية والساحلية و     / ملم ٢٥٠-٥٠بني  
ا يدل علـى    مم ٣ مليون م  ٢ ٥٠٠ويقدر إمجايل املوارد املائية املتجددة سنوياً حبوايل        . اجلبلية

وتقـدر االسـتخدامات املرتليـة      .  تسحب من املياه اجلوفيـة     ٣ مليون م  ٩٠٠فجوة تبلغ   
 يف املائة ٢ ٣مليون م ٦٨يف املائة واالستخدامات الصناعية حبوايل       ٧٠ ٣م  مليون ٢٣٨ حبوايل

 يف ٣٠يف املائة يستهلك القات حوايل  ٩١ ٣ مليون م٣ ٠٩٤واالستخدامات الزراعية حبوايل 
 ٣م ١ ٠٠٠مقارنـة حبـوايل   .  يف العام٣م١٥٠وال يتجاوز نصيب الفرد الواحد  . ئة منها املا

  .  كمتوسط عاملي٣م٢ ٥٠٠كمتوسط ملنطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا و
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 البعيدة املدى للموارد املائيـة إىل       االستراتيجيةوتسعى خطة التنمية الثالثة باجتاهات        -٢٧٥
. وارد املائية وتعزيز التشريعات وحتسني كفاءة حصاد مياه األمطار        حتقيق اإلدارة املتكاملة للم   

  . فضالً عن التأكيد على احلقوق املتساوية للناس يف هذا املورد

  األهداف    
  :تتمثل أهداف اخلطة فيما يلي  -٢٧٦
 ٤ يف املائة واالستخدامات الصناعية إىل       ١٥زيادة نصيب االستخدامات املرتلية إىل       •

 ؛مجايل املوارد املائيةيف املائة من إ

 يف املائة وحتقيق أعلى درجـات االسـتدامة يف          ٢٥تقليل نسبة االسترتاف مبعدل      •
 ؛االستخدام

  .يف املائة ٥تنمية املوارد املائية مبتوسط سنوي  •

  السياسات واإلجراءات    
  : فيما يلي السياسات واإلجراءات املتخذةتمثلت  -٢٧٧
وتطـوير   . واهليئات واملؤسسات التابعة هلا    والبيئةه  تعزيز البناء املؤسسي لوزارة امليا     •

 ؛القوانني واللوائح املتعلقة هبا وتوزيع املهام بينها مبا يكفل التكامل وحتقيق األهداف

 ؛تطوير إدارة املوارد املائية وإدخال اإلدارة احلديثة واملتكاملة •

جراءات األخرى هبدف    الوطنية للمياه وقانون املياه واللوائح واإل       االستراتيجية تنفيذ •
 ؛صون املوارد املائية

وتغيري . ملوارد املائية وحتسني ختصيص املياه للقطاعات املختلفة      ترشيد استخدامات ا   •
واحلفاظ عليهـا مـن التلـوث واهلـدر         . أمناط االنتفاع منها واسترداد التكاليف    

 جديدة  فضالً عن تنميتها وتوفري مصادر    . وحتديد أولويات االستثمار  ،  واالسترتاف
 ؛لإلمدادات مبا يكفل استدامتها

 ؛التوسع يف إنشاء السدود واحلواجز والقنوات وتطوير حمطات الرصد املائي •

تعزيز التكامل بني سياسات املياه والسياسة العامة للتنمية املستدامة وختفيف الفقـر             •
 ؛وتأكيد التنسيق بني كافة القطاعات وعلى كل املستويات

ياه وحتلية املياه اجلوفية املاحلة ومياه البحر ومعاجلـة ميـاه   تشجيع تقنيات حصاد امل  •
 ؛الصرف الصحي واستخدامها يف الري وتغذية املياه اجلوفية

 وتنفيذ إجراءات محاية امليـاه      ،رفع كفاءة األحواض املائية وتقييم الطلب على املياه        •
 ؛اجلوفية من االسترتاف

واض املائية ويف اختيـار إدارة املـشاريع        تعزيز دور اجملتمعات احمللية يف إدارة األح       •
 ؛وتشغيلها ويف ومراقبة استخدام املياه ومحاية املوارد املائية
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 والتمييز الواضـح بـني إدارة       ،وضع تعريف واضح ألسس ومعايري استخدام املياه       •
 وتوجيه االسـتخدامات حنـو القطاعـات     ،املوارد املائية وبني خدمات توفري املياه     

 ؛املردود العايل ومبا حيقق أقصى عائد لكل وحدة مياه مستخدمةاالقتصادية ذات 

 وجعلها قابلة للتـداول التجـاري    ،حتديد حقوق املياه وربطها باستخدامات معينة      •
 ؛وإعداد مشروع نظام حقوق املياه. والنقل بني الريف واحلضر

ها  كل جهة فيما يتعلق بتوعية املياه وصـالحيت        مسؤوليةبلورة سياسة واضحة جتاه      •
 ؛لالستخدامات املختلفة

مراجعة السياسات التجارية والزراعية واستخدام األدوات واإلجراءات التنظيميـة          •
الالزمة مبا يف ذلك وضع التعرفة السترجاع التكلفة يف مياه الري وتوزيع امليـاه يف               

 ؛احلضر مع مراعاة ظروف الفقراء

كرب من صندوق أه خمصصات  املوارد املائية الالزمة لتحقيق األهداف وتوجيختصيص •
 الزراعي والسمكي إلدارة املياه وبرامج رفع الوعي العام وكفـاءة           االنفتاحتشجيع  

 .استخدام املياه

  إمدادات املياه والصرف الصحي    
 وخدمات الصرف الصحي من     ،يعترب توفري خدمات إمدادات املياه الصاحلة للشرب        -٢٧٨

  .  وجهود التخفيف من الفقرالبشري مستوى التنمية اخلدمات االجتماعية األساسية اليت تعزز
 ٣م  مليون ١٣٠ إىل   ٢٠٠٠ يف عام    ٣ مليون م  ٩٨وقد ارتفع إنتاج املياه يف احلضر من          -٢٧٩

  ٦٦بينما ارتفعت كمية املياه املـستهلكة مـن         .  يف املائة  ٥,٨مبتوسط منو    ٢٠٠٥يف عام   
ويقـدر  . ة فقط خالل الفترة نفـسها      يف املائ  ٣,٩ مبتوسط منو    ٣ مليون م  ٨٨ إىل   ٣ م مليون

حيث .  يف املائة يف السنة خالل الفترة نفسها  ٤,٧متوسط منو استهالك املياه يف الريف حبوايل        
  . ٣ مليون م١١٢,٥ إىل ٣ يف املائة مليون م٨٩,٣زاد من 
 مبا ينعكس سلباً ،ويعاين اليمن من نقص حاد يف خدمات وشبكات الصرف الصحي  -٢٨٠

بلغت نسبة التغطية عـرب     . ٢٠٠٤ففي عام   . الصحية والبيئية الفردية والعامة   على األوضاع   
 يف املائة وبلغت عرب املؤسسات العامـة للميـاه        ٣٠الشبكات األهلية واخلاصة والفردية حنو      

. مشترك ألف ٢١٩ يف املائة مليون منتفع من خالل ١,٨ يف املائة أي     ٩,٢والصرف الصحي   
قل يف عدد حمـدود مـن عواصـم    أ يف املدن الرئيسية وبدرجة وتتركز خدمات تلك املؤسسات  

ترمي، شبام، مناخـة، القاعـدة،      (وتنعدم كلية يف عدد من احملافظات واملديريات مثل         . احملافظات
  ). زبيد، املخا، بيت الفقيه، املنصورة، بأجل، مخر، صعدة، الغيطة، عتق، حريب والضالع

 ٤٣٥ ٨٧٨ ،٢٠٠٦ملسجلة يف النظام يف هناية عـام   بلغ إمجايل عدد توصيالت املياه ا       -٢٨١
مستوى تغطية خدمات اإلمـداد      (H-4 توصيلة مرتلية ولتحديد املؤشر      ٣٩٩ ٣٥٧توصيلة من   

 ووفقاً هلذه العمليـة     M34جيب ضرب عدد التوصيالت املرتلية مبعدل عدد أفراد األسرة          ) باملياه
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وبلغ إمجايل عدد  .  نسمة ٢ ٧٩٥ ٤٩٩ هو   فإن إمجايل عدد األشخاص الذين مت تزويدهم باملياه       
 وفقاً لنظام معلومات مؤشرات     ٢٠٠٦ نسمة هناية عام     ٤ ١١١ ٨٢٥ مدينة   ٢٣    لالسكان يف ا  

 ٦١,٥ يف املائة وهو أعلى من نسبة التغطية الوطنية          ٦٧ويعطينا هذا تغطية شاملة بنسبة      . األداء
  . ٢٠٠٦تركة عام يف املائة اليت جرى حتديدها يف املراجعة السنوية املش

  التحديات    
يواجه التوسع يف تغطية خدمات املياه والـصرف الـصحي عـدد مـن القيـود                  -٢٨٢

 مـصحوبة بنمـو   ، يف الريفويأيت يف مقدمة ذلك نسبة التغطية املتدنية أساساً      . والصعوبات
ـ             ة إىل  الطلب الناجم عن النمو السكاين واهلجرة الداخلية املرتفعتني وحمدودية املـوارد املائي

. جانب ارتفاع تكلفة اإلمدادات نتيجة تشتت التجمعات السكانية يف املناطق الريفية والنائبة           
مههـا تراجـع    أويواجه توسيع خدمات املياه اآلمنة وتطويرها عدد من الصعوبات اليت من            

  وارتفاع تكلفة حتلية وإيصال امليـاه      ،منسوب املياه اليت تشكل املصدر الرئيسي للمياه اآلمنة       
 يف املائة   ٣٢فضالً عن ارتفاع فاقد املياه إىل مستويات كبرية تبلغ          . خاصة إىل املناطق اجلبلية   

  . يف الشبكة العامة نتيجة تقادمها وضعف الصيانة والتشغيل

  الضمان االجتماعي واملستوى املعيشي املالئم  -جيم  
ت نسبة الفقر وبلغت    تعترب مشكلة الفقر يف اليمن من املشكالت الرئيسية فقد ارتفع           -٢٨٣

 يف املائة من إمجايل عدد الـسكان        ٢٧,١ نسبة السكان الذين يعانون من فقر الغذاء حوايل       
 وبلغت نسبة السكان الذين يعانون من الفقر        ١٩٩٩حبسب املسح الوطين لظاهرة الفقر عام       

شة وتعكس هذه النسب أوضاع ومعي    .  يف املائة من إمجايل عدد السكان      ٣٤,٩ املطلق حوايل 
  مليون مواطن يعانون من الفقر وينتشر الفقر أكثر يف الريف فـاجملتمع الـيمين              ٦,٩ حوايل

 إىل أن   ٢٠٠٦زال ريفياً يف الغالب، وكما تشري االستراتيجية الوطنية للطفولة والـشباب             ما
 دوالر للفرد   ٤٦٠  واحدة من أفقر بلدان العامل حيث يبلغ إمجايل الدخل القومي          تظلاليمن  
 يف املائة حتت خط ١٧,٦ يف املائة من األسر اليمنية حتت خط الفقر و٤٨,٨ نة ويعيشيف الس 

.  يف املائة من السكان يعيشون بأقل من دوالرين للفـرد الواحـد           ٢٩الفقر الغذائي كما أن     
  ويشكل األطفـال   . ويتركز الفقر يف أوساط الفئات العمرية األصغر عمراً ويصيب األطفال         

  .  يف املائة من الفقراء٥٣ عام ١٥ ما دون سن

  األهداف والسياسات االقتصادية الكلية    
تستهدف السياسات االقتصادية الكلية خلطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر زيادة             -٢٨٤

النمو االقتصادي يف كافة القطاعات االقتصادية من خالل تعبئة املـوارد وتوجيههـا حنـو               
ارية اليت تشجع القطاع اخلـاص احمللـي واألجـنيب علـى          االستثمار وحتسني البيئة االستثم   

االستثمار، باإلضافة إىل احملافظة على االستقرار املايل والنقدي واحلد مـن االخـتالالت يف              
  . املوازين الداخلية واخلارجية لالقتصاد
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 يتوقع  ٢٠١٠-٢٠٠٦ يف املائة خالل الفترة    ٧,١ ويف ظل متوسط النمو االقتصادي البالغ       -٢٨٥
، مع تقليص الفجوة بـني احلـضر        ٢٠١٠يف املائة يف عام      ١٩,٨ خنفاض نسبة الفقر تدرجيياً إىل    ا

 هذا االخنفاض مع أهداف     وينسجم. ٢٠٠٦، مقارنة مبا كان عليه الوضع عام        ٢٠١٠والريف عام   
فقـر  ( األلفية ويعكس إمكانية حتقيق هدفها األول خبفض نسبة السكان الذين يعانون من الفقـر             

  . )٣١دول اجلانظر ( .٢٠١٥إىل النصف حبلول عام ) الغذاء

  خطوات التخفيف من الفقر    
تقوم الدولة بتدابري من شأهنا التخفيف من الفقر منها خلق فرص عمـل للـشباب                 -٢٨٦

للقضاء على الفقر وحتقيق تنمية مستدامة من خالل دعم االقتصاد الوطين وخلق بيئة مواتيـه               
كمـا أن اجلهـود     . ادة االستثمار وإجياد فرص عمل جديدة     لتحقيق منو اقتصادي خالل زي    

املبذولة للتخفيف من الفقر تعمل على توفري احتياجات األطفال ضمن استراتيجية التخفيف             
من الفقر وذلك من خالل توسيع شبكة األمان االجتماعي اليت من خالهلا يتم تنفيذ عدد من                

صـندوق الرعايـة االجتماعيـة،      ( خصصة مثل الربامج واملشاريع اليت تنفذها الصناديق املت     
الصندوق االجتماعي للتنمية، صندوق رعاية املعاقني، مشروع األشغال العامـة، صـندوق            

 )تشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي، برامج تنمية األسرة وبرامج املعاقني وبرامج تنمية اجملتمع           
  . وإعطاء الطفولة اهتماماً خاصاً يف برامج هذه الصناديق

هناك توجهات يف اخلطط القادمة يف التنسيق مع اجلهات املعنية كوزارات التخطيط          و  -٢٨٧
االجتماعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم لزيادة الربامج املوجهـة          الشؤون  و

للطفولة وحتديد خمصصات مالية لربامج الطفولة والعمل على إجياد نظام معلومات ملراقبة الفقر 
  . اط األسرة وخباصة األطفاليف أوس

  برنامج األسر املنتجة وتنمية اجملتمع    
 نفذ برنامج األسر املنتجة وتنمية اجملتمع العديـد مـن األنـشطة والفعاليـات يف                -٢٨٨
  : مبا يلي ويف خطته السنوية حيث قام الربنامج٢٠٠٧ عام

 ؛ دراسات جدوى للمشاريع املستقبلية للربنامج٤إعداد وطباعة  •

 ؛ مدربة من مراكز تنمية اجملتمع باحلديدة يف جمال حياكة اجللود٢٠ تدريب •

 ؛إعداد خطة االحتياجات الفعلية ملراكز تنمية اجملتمع •

حمافظة تعـز،   ) شرعب السالم، بين وهبان، بين شعب، بين حممد       (قيام وتأثيث مراكز     •
 ؛حجة/إب، مركز املفتاح حمافظة/حمافظةمركز السياين 

 ؛ متدرب ومتدربة من مراكز تنمية اجملتمع٧ ٠٠٠تدريب وتأهيل  •

  .إقامة معرض املنتجات اخلاصة مبراكز األسر املنتجة حملافظة إب •
  ).٣٢دول اجلانظر (  
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   جهود الصندوق االجتماعي للتنمية يف مكافحة الفقر    

  برنامج تنمية املنشآت الصغرية واألصغر لدى الصندوق االجتماعي للتنمية     
 حدوث زيـادة يف     ٢٠٠٦لعام  دراسة التقييمية للصندوق االجتماعي     بينت نتائج ال    -٢٨٩

املقترضة، ووجود مشاركة كبرية للنساء،     /املقترضني، ومتوسط املبالغ املدخرة   /أعداد املدخرين 
 يف املائة من اإلناث، األمر الـذي يظهـر          ٨٩ ،٢٠٠٥ مقترضاً يف عام     ٢٥ ٥٨٨فمن بني   

  . ٢٠٠٢نذ عام  يف املائة م٩٨معدلَ منو سنوياً يبلغ 
املقترضـني،  /يتبني من مشاريع التمويل األصغر حدوث زيادة يف أعداد املدخرين         و  -٢٩٠

 يف املائة من    ٩٦وقد أفاد   . املقترضة، ووجود مشاركة كبرية للنساء    /ومتوسط املبالغ املدخرة  
) ٢٠٠٣ عـام   يف املائة يف٨٢مقارنة بنسبة (املستفيدين بأنَّ هلم جتربة جيدة مع هذه الربامج      

 بأن برنامج التمويـل     ٢٠٠٦ يف املائة من األسر املعيشية اليت مشلها املسح عام           ٨٨بينما أفاد   
  ). ٢٠٠٣ يف املائة يف عام ٦٩مقارنة بنسبة (األصغر ساهم بصورة اجيابية يف تغيري حياهتا 

 ، استطاع الصندوق أن حيقق جناحـاً      ٢٠٠٧ وحىت عام    ١٩٩٧ومنذ تأسيسه عام      -٢٩١
يف توفري التمويل الالزم ملؤسسات وبرامج التمويل الصغري واألصغر، والـدفع بتلـك             كبرياً  

، حيـث أدى هـذا      واإلجنازالربامج واملؤسسات للوصول إىل مستويات متقدمة من األداء         
  . التمويل إىل متكينها من خدمة أعداد كبرية ومتزايدة من العمالء

فوعة لربامج ومؤسسات التمويل األصغر،     ويقوم الصندوق مبتابعة سداد القروض املد       -٢٩٢
حيث روجعت كل اتفاقيات القروض واملنح املربمة مع هذه املؤسسات والربامج، ومت إدخال             
بيانات هذه االتفاقيات يف النظام الداخلي للوحدة، وتصميم نظام خـاص مبتابعـة سـداد               

متابعـة سـداد    وبفضل ذلك، متكن الصندوق من      . األقساط املستحقة من تلك االتفاقيات    
حىت هناية  (قروض برامج ومؤسسات التمويل األصغر للصندوق، وذلك بنسبة سداد وصلت           

  .  يف املائة١٠٠إىل ) ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األولشهر 
 مشروعاً جديداً، بلغ إمجايل االستثمار      ٢٠  قاَم الصندوق بتطوير   ٢٠٠٧وخالل عام     -٢٩٣
إمجايل االستثمار يف تنميـة املنـشآت الـصغرية     مليون دوالر تقريباً، وبذلك وصل    ٢,٨فيها  

  منذ إنشاء الصندوق وحىت هنايـة     ) الكلفة التقديرية للمشاريع املنجزة وحتت التنفيذ     (واألصغر  
 مليون دوالر، باإلضافة إىل املشاريع املَُرحَّلة من سنوات سابقة،          ١٦,٤ إىل حوايل    ٢٠٠٧عام  

   .طويَر صناعة املنشآت الصغرية واألصغر يف البالد مشروعاً تستهدُف ت١٥٥ليبلغ عدد املشاريع 
ن دعم برامج ومؤسسات التمويل األصغر ميثل النشاطَ الرئيس للوحدة، فقد مت            إوحيث    -٢٩٤

وقد ظهـر   . والتوسع تعزيز القدرات املالية والفنية لربامج التمويل األصغر ملساعدهتا على االنتشار         
تفع عدد املستفيدين من اخلدمات بشكل كـبري خـالل          حتسن ملحوظ يف أداء تلك الربامج، وار      

 ألف مقترض   ٣٠ما يقارب     إىل ٢٠٠٧ ديسمرب/كانون األول ، حيث وصل بنهاية     ٢٠٠٧العام  
   .٣٣دول اجلانظر .  ألف مدخر٢٣وأكثر من )  يف املائة منهم٧٧تشكل اإلناث (نشط 
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  إشهار مؤسسة عدن للتمويل األصغر    
، وهي املؤسسة اليت أنـشئت  ٢٠٠٥يونيه /ياً يف حزيرانمت إشهار مؤسسة عدن رمس   -٢٩٥

، "دار سـعد "و" الـشيخ عثمـان  "و "املعـال "من احتاد ثالثة برامج للتمويل األصغر، وهي    
  . كِْملْت إجراءاُت املمارسة اخلاصة ببناء نظام حماسيب للمؤسـسة ومت البـدُء يف بنائـه              واسُت

املؤسسة بشكل ملحوظ، وقامت بفتح فرع      ، تطوََّر عملُ    ٢٠٠٥ويف النصف الثاين من عام      
كـانون   مقترضـاً يف     ٥ ٧١٠َوَوَصلَ عدُد املقترضـني النـشطني إىل        . هلا يف حمافظة حلج   

   .٢٠٠٥ ديسمرب/األول

  توقيع اتفاقيات مشاريع دعم جديد لربامج التمويل األصغر    
 تقـدمي    بتوقيع عدد من االتفاقيات اليت هتدف إىل       ٢٠٠٥عام  قامت الوحدة خالل      -٢٩٦

الدعم املايل لعدد من برامج التمويل األصغر، وذلك مع كلٍّ مـن مجعيـة تنميـة األسـرة                  
، واملؤسـسة الوطنيـة للتمويـل       ) أبني واحلديدة  فرعاً(حتاد نساء اليمن    ا، و )احلديدة/حيس(

  . يف صنعاء) سول(األصغر، ومؤسسة عدن للتمويل األصغر، ومجعية تنمية املرأة والطفل 

  سيس بنك األمل لإلقراضمشروع تأ    
مت عمل دراسة جدوى للبنك من قبل اجملموعـة االستـشارية ملـساعدة الفقـراء                 -٢٩٧

)CGAP(             تضمنت عدداً من التوصيات املتعلقة بتأسيس البنك وفقاً ألفـضل املمارسـات ،
 ،وقد قام الصندوق بشراء عدد من األسهم يف رأس مال البنـك           . العاملية يف اإلقراض األصغر   

  .  اآلن متابعة إجراءات تأسيس البنك واستخراج ترخيص مزاولة النشاطويتم

  املؤسسة الوطنية للتمويل األصغر    
 مليون ريال ميين، وميثل هذا املبلغ الدفعة األخـرية          ٢٠مت متويل املؤسسة الوطنية مببلغ        -٢٩٨

مليون ريال   ٤٩,٥ه  من اتفاقية التمويل املربمة مع املؤسسة من إمجايل مبلغ قرض االتفاقية وقدر           
  .  مليون ريال١٣٢ حوايل - تراكمياً -ليصبح إمجايل املبالغ املدفوعة للمؤسسة كقروض 

  )آزال(برنامج صنعاء لإلقراض     
 مليون ريال، وتأيت موافقة واعتمـاد       ٥٠مببلغ  ) آزال(ُموِّلَ برنامج صنعاء لإلقراض       -٢٩٩

دة تنمية املنشآت الـصغرية واألصـغر     التمويل بعد أن مت عمل دراسة مستفيضة من قبل وح         
للتمويـل   للخطة االستراتيجية للربنامج وخطة األعمال واليت أظهرت احتياجات الربنـامج         
وقد بلـغ  . ملواجهة التوسعات املتمثلة بافتتاح فروع جديدة يف مناطق متعددة من أمانة العاصمة 

 ١١٠ )٢٠٠٧عام   حىت هناية (ا  إمجايل مبالغ القروض التراكمية اليت مول الصندوق الربنامج هب        
  . مليون ريال
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  احلديدة/برنامج األنشطة املدرة للدخل    
 مليـون   ١٣,٥مت متويل برنامج تنمية األنشطة املدرة للدخل باحلديدة مببلغ وقدره             -٣٠٠

. ٢٠٠٦ يونيه/ريال ميثل الدفعة الثالثة واألخرية من اتفاقية القرض املوقعة مع الربنامج يف حزيران            
ُصرفَْت الدفعة بناء على اخلطة االستراتيجية للربنامج وخطة األعمال اللـتني ُتظهـران             وقد  

وبلغ إمجايل مبالغ القروض املدفوعـة للربنـامج        . احتياجات الربنامج املالية للمرحلة املقبلة    
  .  مليون ريال٥١,٥ تراكمياً

  برنامج وادي حضرموت    
 مليون ريال ميثل الدفعـة      ٣٠ت مببلغ   قام الصندوُق بتمويل برنامج وادي حضرمو       -٣٠١

ووصـل إمجـايل مبـالغ      . ٢٠٠٧األوىل من اتفاقية التمويل املوقعة مع الربنامج أواخر عام          
 مليـون   ١٠٧,٧قرابة  ) ٢٠٠٧حىت هناية   (القروض اليت مولَ الصندوُق الربنامَج هبا تراكمياً        

  . السومو القطن،وترمي، وويعملُ الربنامُج اآلن يف كل من سيئون، . ريال

  برامج أبني ومناء وصندوق املنشآت    
 مليون ريال ليصل إمجايل مبالغ      ٥٠كما ُموِّلَ برنامج أبني لالدخار واإلقراض مببلغ          -٣٠٢

كمـا مت   .  مليون ريال  ٩٤ إىل   ٢٠٠٧القروض اليت موهلا الصندوق للربنامج حىت هناية عام         
ريال يصل إمجايل القروض الـيت موهلـا         مليون   ٣٠متويل برنامج مناء للتمويل األصغر مببلغ       

 مليون ريال، باإلضافة إىل دعم صـندوق متويـل الـصناعات            ٤٨الصندوق للربنامج إىل    
لتغطية أنشطة التوسع واالنتشار يف خدمات      ( دوالر كمنحة    ٧٠٠ ٠٠٠واملنشآت الصغرية مببلغ    

إمجايل القـروض   وقد بلغ   ). الصندوق ليستهدف أصحاب املنشآت الصغرية يف حمافظات جديدة       
  . مليون ريال ٣٥٠,٤) ٢٠٠٧عام  وحىت هناية ٢٠٠٣منذ عام (اليت موهلا الصندوق 

  برنامُج التدخل املتكامل لدى الصندوق االجتماعي للتنمية    
برنامُج التدخل املتكامل برنامٌج تنمويٌّ متعدُد التدخالت يهدف إىل تعبئة اجملتمـع              -٣٠٣

وتعزيـز قدراتـه    ) اقتصادياً واجتماعياً (نموية املتوفرة لديه    للتعرف على إمكانات النجاح الت    
كما يهدف الربنامج إىل اإلسهام يف إشراك       . ومتكينه من املبادرة الذاتية لتنفيذ املهام التنموية      

ومتكني السلطة احمللية من ختطيط وتنفيذ وإدارة املشروعات التنموية هبدف حتسني األوضـاع         
  .  املناطق األشد فقراًاالقتصادية واالجتماعية يف

 ٤يف   قد بدأ تنفيذها  ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(وكانت املرحلة األوىل من الربنامج التجرييب         -٣٠٤
وعلى ضوء نتائج التقييم،    . ٢٠٠٤مناطق خمتلفة جغرافياً واجتماعياً، مث مت تقييم الربنامج عام          
ق يف مثـاين حمافظـات       منـاط  ٨أثبتت التجربة جناحها، فبدأ تنفيذ املرحلة الثانية اليت تغطي          

  .  ألف شخص٥٦باجلمهورية، يصل عدُد املستهَدفني فيها إىل أكثر من 



CRC/C/YEM/4 

83 GE.12-46517 

وتوزعـت  .  مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ مليوين دوالر      ٣٠كما متت املوافقة على       -٣٠٥
وبناء القدرات يف قطاعات التعلـيم      )  مشروعاً ١٢(املشروعات على البنية التحتية يف التعليم       

  . ٣٤دول اجلانظر ). ٧(واألنشطة االقتصادية والزراعية ) ١١(يئة والصحة واملياه والب

  دعم الفئات املهشمة ونزيالت السجون وأطفاهلن    
استمر الصندوق يف تدخالته مع السجون خبمسة مشاريع يف كل من عـدن، إب،                -٣٠٦

ى النفسيني  ذمار وتعز، هتدف إىل حتسني اخلدمات املقدمة لرتيالت السجون وأطفاهلن واملرض          
يف تلك السجون من خالل إضافة مرافق خدمية جديدة متثلت يف إنشاء وجتهيـز وحـدات                

  .  وترميم أقسام النساء وجتهيزها وتأثيثها،صحية ومصحات نفسية
كما مت التدخل بستة مشاريع أخرى خلدمة فئة املهمشني استهدفت حتسني ظروفهم،          -٣٠٧

  . لهم وهتتم بقضاياهمودعم املنظمات غري احلكومية اليت متث

  التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية  -ثامناً  

  التعليم  -ألف  

  التشريعات    
رقـم   إضافة إىل ما مت إيضاحه يف سياق التقرير السابق فقد أورد قانون التعليم العام               -٣٠٨

 عدداً من املبادئ واألحكام اليت تكفل حق الطفـل يف التعلـيم حيـث    ١٩٩٢لسنة  ) ٤٥(
 أن التعليم األساسي حق من حقوق اإلنسان األساسية تكفله الدولة وتيسره            ٦كدت املادة   أ

 مدارس يف اجلمهورية كافية ومـستوفية       أ على أن تنش   ٧ونصت املادة   . جلميع أبناء الشعب  
للشروط التربوية لكل املراحل الدراسية وتعترب املدرسة كافية باستيعاهبا لكل الطالب على أن             

 يعترب التعليم جمـاين     ٨كما جاء يف املادة     . تبات وكل املدخالت التعليمية األخرى    جتهز باملك 
.  وفق خطه يقرها جملس الوزراء     يف كل مراحله تكفله الدولة وحتقق الدولة هذا املبدأ تدرجيياً         

 على الدولة حتقيق العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص يف التعليم ومراعـاة            ٩ وأوجبت املادة 
 أمام بعض األسر إلحلـاق أبنائهـا يف         جتماعية واالقتصادية اليت قد تقف عائقاً     الظروف اال 

 ترتكز السياسة التعليمية على حتقيق التـوازن يف نظـام التعلـيم    ١٤وجاء يف املادة  . التعليم
والعدالة يف توزيع خدمات وإمكانيات التعليم بني احملافظات واملـديريات وكـذا حتقيـق              

  . التعليمالالمركزية يف إدارة 
تعليم عام موحد جلميع التالميذ     " من القانون هو     ١٨والتعليم األساسي وفقاً للمادة       -٣٠٩

  ".  سنوات وهو إلزامي، ويقبل التالميذ من سن السادسة٩يف اجلمهورية اليمنية ومدته 
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  السياسات العامة لنشر التعليم وتطويره    
 ٦٢ ة للجنة الدولية حلقوق الطفل يف الفقرتني      باإلشارة إىل ما ورد يف املالحظات اخلتامي        -٣١٠

فإنه يف إطار التزام اجلمهورية اليمنية بإعالن داكار للتعليم للجميـع           ) ٧/د( من الفقرة    ٦٣و
 بتحقيق تكافؤ الفرص لاللتحاق بالتعليم وحتسني نوعيته جلميع األطفال          ٢٠٠٠الصادر عام   
ألساسي من أهم التحديات اليت تواجـه        وملا كانت مسألة توفري التعليم ا      ٢٠١٥حبلول عام   

احلكومة فإهنا قد تبنت حيال ذلك عدد من السياسيات واإلجراءات اهلادفة إىل توسيع التعليم              
ة الثالثة للتنمية والتخفيف من      ورفع كفاءته ومن أبرز تلك السياسات اخلطة اخلمسيّ        ياألساس
، )٢٠١٥-٢٠٠٣(سـي    الوطنيـة للتعلـيم األسا     االسـتراتيجية و،  ٢٠١٠-٢٠٠٦الفقر  

 الوطنية  االستراتيجيةو تعليم الفتاة،    ستراتيجيةاو الوطنية لتطوير التعليم الثانوي،      ستراتيجيةالا
  ). ٢٠٢٥( لليمن االستراتيجية، والرؤية ١٩٩٨حملو األمية وتعليم الكبار يف اجلمهورية اليمنية 

 نوعية التعليم، تطوير وتستهدف هذه االستراتيجيات تعميم التعليم األساسي وحتسني    -٣١١
الكفاءة الداخلية للتعليم األساسي ورفع معدل االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي، مبـا يف             

 وتقليص الفجوة يف االلتحاق بالتعليم بني اإلناث والذكور، وبني          ،ذلك التعليم قبل املدرسي   
رية مبا حيقق العدالة واملساواة     املناطق احلضرية والريفية، وإيالء اهتمام أكرب ألطفال األسر الفق        

 وإدخال حتول هيكلـي     ،وبناء القدرة املؤسسية لوزارة التربية والتعليم على خمتلف املستويات        
يف نظام التعليم ليصبح قادراً على مواكبة التطورات العلمية والتقنية وتلبية احتياجات التنمية             

الريف وإزالة الفجوة القائمة بـني      املستقبلية، كما تستهدف ضمان تعليم الفتاة وخاصة يف         
  . تعليم البنني والبنات، باإلضافة إىل االرتقاء مبستوى التعليم العام

   والتقدم احملرزاالستراتيجيةالتدابري التنفيذية لتحقيق األهداف     
تنفيذاً لألهداف اليت تضمنتها االستراتيجيات السابقة اختذت وزارة التربية والتعلـيم             -٣١٢

  :ن السياسات والتدابري التنفيذية مشلت عدد من احملاور نتناوهلا على النحو اآليتجمموعة م

  رفع معدل االلتحاق بالتعليم    
هبدف رفع معدل االلتحاق يف التعليم على مستوى التعليم النظامي وغري النظـامي               -٣١٣

معـدالت  اختذت الوزارة جمموعة من السياسات اهلادفة مشلت املدخالت اليت تؤثر يف رفـع            
  : االلتحاق بالتعليم أمهها

، بالتركيز علـى أكثـر      )بناء جديد، توسعة، إعادة تأهيل    (التوسع يف بناء املدارس      •
املناطق احتياجاً، واختيار املواقع األقرب لسكن التالميذ وجتهيز املدارس مبتطلبـات           

 ؛التعليم، والصيانة املستمرة

 ؛توظيف املعلمني واملعلمات •
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فية باملدرسة لضمان ثبات واستقرار املدرسني يف املدارس اليت يتم     ربط الدرجة الوظي   •
 ؛توزيعهم فيها

 ؛ بالتعليممنح الفتيات أولوية التوظيف يف احملافظات األقل التحاقاً •

 ؛)٦(التعاقد مع املعلمات يف املناطق الريفية •

 ؛)٧(اعتماد نظام التحسني الشامل للمدرسة •

 ؛عونات لألسر الفقريةاعتماد نظام احلوافز التشجيعية وامل •

 ؛ واملستلزمات الدراسية األخرى مثل املقاعد والوسائل التعليميةتوفري املناهج •

 ؛من املسامهة اجملتمعية) ٣-١( إعفاء تالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي •

مـن  ) ٦-٤(،  )٣-١( إعفاء تلميذات احللقتني األوىل والثانية من التعليم األساسي        •
 ؛تمعيةاملسامهة اجمل

 ؛االهتمام بفئات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة •

 .االهتمام بربامج حمو األمية •

ونستعرض فيما يلي التطورات يف املدخالت األساسية للتعليم والتقدم احملرز خـالل          -٣١٤
  :، وذلك على النحو اآليت٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢األعوام 

  املبىن املدرسي    
   تأهيـل   يف هذا اجملال يف تشييد املباين اجلديدة، وتوسعة وإعادة         متثلت اجلهود املنفذة    -٣١٥

 مدرسـة   ١٥٦٦١ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩املباين القائمة، وقد بلغ عدد املدارس العاملة يف العـام           
   مدرسـة عـن عـدد      ٢١٨٤بزيادة بلغـت    ) أساسية وثانوية (أساسية وثانوية ومشتركة    

   مدرسة ومبعدل زيـادة سـنوية      ١٣٤٧٧ والبالغ عددها حنو     ٢٠٠١/٢٠٠٢املدارس عام   
  .  مدرسة٢٧٣بلغت 
-٢٠٠١/٢٠٠٢ األعـوام  بلغت الزيادة يف مدارس التعليم األساسي خـالل       وقد    -٣١٦

 يف املائة من إمجايل الزيادة الكلية يف عدد املدارس ٨٧ مدرسة بنسبة ١٩٠١ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩
 يف املائة مـن  ٣ بنسبة  مدرسة٥٧ مدرسة، وبلغت الزيادة يف املدارس الثانوية   ٢١٨٤البالغة  

 ١٠,٣ مدرسة بنسبة ٢٦٦إمجايل الزيادة الكلية، أما املدارس املشتركة فقد بلغت الزيادة فيها 
  . يف املائة من إمجايل الزيادة الكلية

وفيما يتعلق بتوزيع املدارس حبسب احلالة احلضرية، تشري التقارير الـسنوية لنتـائج           -٣١٧
مـدارس    إىل أن نـسبة    ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢ام  املسوحات التربوية خالل األعو   

__________ 

  .نتائج املراجعة النصفية ملشروع تطوير التعليم األساسي )٦(
  .املرجع السابق )٧(
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 يف  ٩٠-٩١,٦يف املائة للحضر، ونسبة      ١٠,٥-٨,٤التعليم األساسي فقط قد تراوحت بني       
 ٥٠,٢-٥١,٥املائة للريف خالل العامني، وتراوحت نسبة مدارس التعليم الثانوي فقط بني            

ني، أما املدارس املـشتركة   يف املائة للريف خالل العام   ٤٩,٨-٤٨,٥يف املائة للحضر ونسبة     
 يف املائـة    ٨٠,٥-٨١,٩  يف املائة للحضر، ونسبة    ١٩,٥-١٨,١فقد تراوحت نسبتها بني     

  . للريف خالل العامني
ـ          ـأما توزي   -٣١٨  دد املـدارس  ـع املدارس حبسب اجلهة اإلشرافية فقد بلغ إمجـايل ع

ـ  ٩٦,٧ بنسبة  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مدرسة عام    ١٥١٤٣احلكومية   ايل عـدد   يف املائة مـن إمج
، وبلغ إمجـايل عـدد      ٢٠٠١/٢٠٠٢ يف املائة عام     ٩٨,٦املدارس احلكومية واألهلية مقابل     

 يف املائة من إمجـايل عـدد        ٣,٣ بنسبة   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ مدرسة عام    ٥١٨املدارس األهلية   
  . ٢٠٠١/٢٠٠٢ يف املائة عام ١,٣املدارس احلكومية واألهلية مقابل 

   روضـة  ٥٠٣ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩  بلغ عددها عـام    أما بالنسبة لرياض األطفال فقد      -٣١٩
 يف ٦٥,٨ روضة، بنسبة زيادة بلغـت      ٣٣١ بزيادة   ٢٠٠١/٢٠٠٢  روضة عام  ١٧٢مقابل  

 روضة حكومية ويتركز معظـم      ٨٩ أهلية، و  ة روض ٤١٤املائة من إمجايل عدد الرياض منها       
  . ٣٥دول اجلانظر . الرياض يف احلضر

  املعلمون     
 ١٩٦ ٨٠٧،  ٢٠٠٨/٢٠٠٩امهني جبدول احلصص يف العـام       بلغ عدد املعلمني املس     -٣٢٠

 ٣١ ٥٢٥ بزيادة بلغـت     ٢٠٠١/٢٠٠٢  معلم ومعلمة عام   ١٦٥ ٢٨٢معلم ومعلمة مقابل    
 وظيفة سنوية، كما أن نسبة املعلمات       ٣ ٩٤١يف املائة مبعدل    ١٦,١معلم ومعلمة، بنسبة زيادة     

  . ٢٠٠١/٢٠٠٢ املائة عام يف ٢٠ يف املائة مقابل ٢٥,٦ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩اإلناث بلغت عام 
-٢٠٠١/٢٠٠٢ومتثل الدرجات الوظيفية املخصصة للتعليم العام خـالل الفتـرة             -٣٢١

 يف املائة من إمجايل الدرجات الوظيفية املخصصة لبقية اجلهـات           ٥٤ نسبة   ٢٠٠٨/٢٠٠٩
ويشري املعـدل املرتفـع     .  درجة وظيفة  ٦١ ٩٥٧احلكومية يف اجلهاز اإلداري للدولة البالغة       

ي يستأثر به التعليم العام من الدرجات الوظيفية السنوية إىل اهتمام احلكومـة بـالتعليم،               الذ
وإدراكها لدور املعلم وأثره يف رفع معدل االلتحاق بالتعليم من ناحية وتقـديرها ملـصلحة               

  . الطفل الفضلى من ناحية أخرى
النـسبة يف مجيـع   وفيما يتعلق بتوزيع املعلمني حبسب احلالة احلضرية فقد كانـت             -٣٢٢

  :السنوات كما يلي
 للحضر ونـسبة   يف املائة  ٣٣,١-٣٠تراوحت نسب معلمي املدارس األساسية بني        •

 ؛ للريف يف املائة٦٧,٦-٧٠

 للحضر ونـسبة     يف املائة  ٥٧,٦-٥٣تراوحت نسب معلمي املدارس الثانوية بني        •
 ؛ للريف يف املائة٤٢,٤-٤٧
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 يف ٢٠,٦-١٨بـني  ) ساسية، الثانويةاأل(تراوحت نسب معلمي املدارس املشتركة    •
  . للريف يف املائة٧٩,٤-٨٢  للحضر ونسبةاملائة

 مرب ومربية   ١٧٨١وبالنسبة لرياض األطفال فقد بلغ إمجايل عدد املربيات واملربني            -٣٢٣
 متثل   يف املائة  ١٠١ بنسبة زيادة بلغت     ٢٠٠١/٢٠٠٢ عام   ٨٨٦ مقابل   ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام  

. ٢٠٠١/٢٠٠٢ عام  يف املائة٩٧,٤ مقابل ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام ة يف املائ٩٦,٢اإلناث نسبة 
  .٣٦دول اجلنظر ا

  التقدم احملرز لرفع معدالت االلتحاق    

  التعليم قبل املدرسي    
 ٢٠٠١/٢٠٠٢عام    طفالً وطفلة  ١٢٥٠٥رتفع مستوى االلتحاق برياض األطفال من       ا  -٣٢٤
 . يف املائة١٠٧,٥ بنسبة  طفالً وطفلة١٣٣٨٧، بزيادة بلغت ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام ٢٥٨٩٢إىل 

كما اشتملت أنشطة برنامج التعليم ما قبل املدرسة لدى الـصندوق االجتمـاعي               -٣٢٥
، مت االتفاق مـع وزارة التربيـة        ٢٠٠٧فخالل العام   . للتنمية البناء والتأثيث وبناء القدرات    

ال يف حمافظَتْي   والتعليم على دعمها يف جمال التعليم ما قبل املدرسي، وذلك لبناء روضَتْي أطف            
حضرموت وحلج، باإلضافة إىل تدريب مدرِّسي رياض األطفال وموظفي الوزارة العاملني يف            

  . إدارة رياض األطفال
 من القياديني يف إدارات رياض األطفال       ٢١كما قام الصندوق خالل العام بتدريب         -٣٢٦
ألطفال واجلودة يف رياض     حمافظات يف عدة جماالت، منها االجتاهات احلديثة يف تعليم ا          ٦من  

  .  وذلك بغرض حتسني املهارات اإلدارية والتربوية للمتدرِّبني،)املعايري والتقييم(األطفال 

  )األساسي، الثانوي(التعليم العام     
 طالبـاً  )٤ ٠٩٣ ٧٠٣ارتفع إمجايل امللتحقني بالتعليم العام األساسي، الثانوي من           -٣٢٧

  طالباً ٨١٤ ٥٧٦ بزيادة   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام   ٤ ٩٠٨ ٢٧٩ إىل   ٢٠٠١/٢٠٠٢وطالبة عام   
رتفـع  ا يف املائة، أما على مستوى كل مرحلة تعليمية فقد           ١٩,٩وطالبة بنسبة زيادة بلغت     

   ٣ ٥٧٢ ٢٦٥إمجايل عدد الطـالب والطالبـات يف مرحلـة التعلـيم األساسـي مـن                
  طالبـاً  ٧٥٥ ١٨٥ بزيادة بلغت    ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام   ٤٣٢ ٤٥٠إىل   ٢٠٠١/٢٠٠٢عام  

   . يف املائة٢١,١وطالبة بنسبة قدرها 
ـ  طالباً ٥٢١ ٤٣٨ رتفع إمجايل امللتحقني من   اوبالنسبة للمرحلة الثانوية      -٣٢٨    ةـ وطالب
 ٥٩ ٣٩١ بلغت  بزيادة٢٠٠٨/٢٠٠٩  وطالبة عام طالبا٥٨٠٨٢٩ً إىل ٢٠٠١/٢٠٠٢ عام
  .  يف املائة١١,٤ وطالبة بنسبة قدرها طالباً
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  ت اخلاصة االحتياجا ذوواألطفال    
 أن التربية اخلاصة نوع مـن أنـواع         ١٩٩٢ لسنة   ٤٥أكد قانون التعليم العام رقم        -٣٢٩

. التعليم الذي يقدم لسبب خاص ويستهدف املعوقني، املتخلفني عقلياً، املوهوبني واملتفـوقني       
 ومن هذا املنطلق أولت االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي هذه الفئـات اهتمامـاً     

  .  منها حبقها يف احلصول على فرص متكافئة يف التعليم إمياناًخاصاً
  وقد بلغ عدد امللتحقني بالتعليم مـن األطفـال ذوي االحتياجـات اخلاصـة يف                -٣٣٠
  .  وطالبة يف املرحلتني األساسية والثانوية طالبا٥٠ً ٤٤٠ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩عام 
طفال أمهها استحداث إدارة عامـة  مت اختاذ تدابري متنوعة تستهدف هذه الفئة من األ        -٣٣١

 وإنشاء فروع هلا يف احملافظات األخرى تعىن بدعم هذه الفئة من            ٢٠٠٣بديوان الوزارة عام    
األطفال، ومتهد األرضية لدعم التدخالت املناسبة مثل وضع الربامج التعليمية املرنـة الـيت              

درسية، واختاذ اإلجـراءات    تتناسب مع ظروف فئة األطفال املذكورين، ودجمهم يف البيئة امل         
  . العالجية، والتأهيلية للمعاقني، وذوي الظروف الصعبة واملعرضة للخطر

  : )٨(ا يليمب ٢٠٠٧-٢٠٠٣ومتثلت أهم التدابري املنفذة هبذا اخلصوص خالل األعوام   -٣٣٢
 ؛ألخذ يف االعتبار احتياجات املعاقني حركياً عند ختطيط املباين الدراسيةا •

يانات للمدارس العاملة مع أطفال هذه الفئة والكوادر العاملة فيهـا           إنشاء قاعدة ب   •
 ؛ حمافظة١٥واألطفال املستهدفني، يف 

املتسربني، (إجراء دراسات ومسوحات شاملة لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة          •
 ؛).خلإ ،العاملني، املعاقني، األيتام، أطفال الشوارع

 ؛التعليمحتليل البيانات ملعرفة أسباب التسرب من  •

حركياً، ذهنيـاً، مسعيـاً،     (دمج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة من فئة املعاقني          •
 ٩٨يف   وكذلك األطفال املهمشني، احملرومني من التعليم، العاملني، األيتام،       ) بصرياً

 ؛ حمافظة١٥مدرسة يف 

  سنوات، والصف األول   ٦-٤إعداد كتب القراءة واألنشطة واخلط للمرحلة التمهيدية         •
 ؛٢٠٠٤-٢٠٠٣للمناهج  األساسي لفئة املعاقني مسعياً وإقراراها من قبل اللجنة العليا

التنسيق مع عدد من اجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدين العاملـة يف هـذا اجملـال                •
خبصوص تكييف املناهج الدراسية مبا يتناسب مع احتياجات وقدرات هذه الفئات           

 ؛ومبا حيقق أهداف التعليم
__________ 

 ، تقريـر االجنـاز الـسنوي       ٢٠٠٧-٢٠٠٥وام  تقرير االجناز السنوي لإلدارة العامة للتربية الشاملة لألع        )٨(
، التقرير النصفي ملشروع تطوير التعليم      ٢٠٠٧ستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي      االملستوى تنفيذ   

التقرير الـسنوي  . ٢٠٠٧-٢٠٠٥، تقرير اإلجناز السنوي لإلدارة العامة للمناهج لألعوام    ٢٠٠٨األساسي  
  .٢٠٠٥لقطاع التدريب والتأهيل لعام 
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 ؛ شراكة وتنسيق مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال اإلعاقةوضع آليات •

 حمافظة  ٢٠ ومعلمة على تدريس طريق برايل لتعليم املكفوفني يف           معلماً ٥٥تدريب   •
 ؛٢٠٠٧عام 

 وتنمية مهاراهتم يف كيفية التعامل مع األطفال ذوي          اجتماعياً  أخصائياً ٧٢تدريب   •
 ؛ حمافظة١٥االحتياجات اخلاصة يف 

 حمافظة، باإلضافة إىل إعداد ١٥ حملياً يف جمال صعوبات التعلم يف       مدرباً ٦٨تدريب   •
 ؛دليل يف اجملال املذكور

 خمتصاً إلنتاج وسائل تعليمية من اخلامات احمللية لذوي االحتياجـات           ٣٥تدريب   •
 ؛اخلاصة

 تربوياً استهدفت التعريـف باملدرسـة الـشاملة،         ٦٦٠تنفيذ ورشة تدريبية لعدد      •
 ؛افهاوأهد

 ؛ معلماً حول تأهيل بعض األطفال قبل الدمج٣٤٨تدريب  •

 ؛ مدربني حول إعادة تأهيل أطفال الشوارع يف دورات خارجية٤تدريب  •

 ؛إعداد دليل اليوم املفتوح حول فئة األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة •

 للتوعية مبشكالت األطفال    ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦يف العامني   ) اليوم املفتوح (عقد ندوتني    •
 ٤٠٠لعاملني ودور اجملتمع يف معاجلة تلك املشكالت وأساليب حلها شارك فيهـا     ا

 ؛طفل وطفلة

 ؛ حمافظات٤توفري التجهيزات الفنية اخلاصة مبصادر التعلم يف  •

 إدارة فرعيـة يف احملافظـات باألثـاث    ١٥جتهيز اإلدارة العامة يف ديوان الوزارة و  •
 ؛والتجهيزات املكتبية

الستثمار يف هذا اجملال، من خالل إصدار تراخيص إنـشاء          تشجيع القطاع اخلاص ل    •
 ؛مراكز رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة، وتقييم واعتماد املناهج اخلاصة بتلك املراكز

  .تصميم نظم تعليمية مرنة تتناسب وظروف هذه الفئة من األطفال •
 األهلية جهود   واىل جانب ذلك تبذل املؤسسات اليت يتبناها القطاع اخلاص واجلمعيات           -٣٣٣
 لتعليم وتدريب أطفال هذه الفئة إذ بلغ إمجايل امللـتحقني مبراكـز التعلـيم مـن ذوي                  أخرى

 يف املائـة مـن إمجـايل        ٣٧,٨ إناث بنسبة    ٢٦٧ طالباً وطالبة منهم     ٧٠٧االحتياجات اخلاصة   
  . ٣٧دول اجلانظر . )٩()صنعاء، عدن، حضرموت( مراكز يف كل من ٥امللتحقني، موزعني على 

__________ 

  .٣٥ اجمللس األعلى لتخطيط التعليم ص - ٢٠٠٥/٢٠٠٦مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية  )٩(
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  الصعوبات    
مع ذلك فإن هناك جمموعة من الصعوبات تواجه االهتمام هبذا النوع من التعلـيم،              و  -٣٣٤

  : ما يليأمهها يف
بطء اجلهود التربوية والتعليمية حيث ال زالت ناقصة وغري واضحة وتفتقر إىل النظم            •

 ؛والسياسات اليت أخذت هبا معظم دول العامل يف رعاية هذه الشرحية

شطة والفعاليات اخلاصة يف التعليم الفين واملهين على الرغم من احتـواء            غياب األن  •
استراتيجية التعليم الفين والتدريب املهين يف حمورهـا االسـتراتيجي األول علـى             

 ؛هيلية هلذه الفئةأاستيعاب مجيع املتقدمني وإعداد برامج تدريبية وت

 .ة وتتناسب مع نوع إعاقتهمعدم توفر الربامج الكافية اليت تليب متطلبات هذه الفئ •

تدين الوعي االجتماعي لدى بعض األسر جيعلها متنع التحاق الفتيات املعاقات بالتدريب             •
 ؛ أو انه يتعارض مع القيم والتقاليد السائدة يف اجملتمعألهنا ترى يف ذلك عيباً

 ٥قلة عدد املراكز املتخصصة التابعة ملؤسسات التعليم احلكومي حيث ال تتعـدى              •
اكز ناهيك عن افتقارها إىل التجهيزات والكوادر املؤهلة واملتخصصة وانعدام هذا        مر

 .التخصص يف أقسام كليات التربية فيما عدا كلييت التربية جبامعيت تعز وإب

   املوهوبون واملتفوقوناألطفال    
 بتنفيذ برنامج خاص بطالب     ٢٠٠٦/٢٠٠٧بدأت وزارة التربية والتعليم منذ العام         -٣٣٥
 الفئة يف ثالث حمافظات من خالل ختصيص فصول دراسية يف بعض املدارس وجتهيزهـا               هذه

بكافة الوسائل التعليمية الالزمة، واختيار مناهج دراسية تناسب ميول الطالب واهتماماهتم،           
وتوفري املعلمني وتدريبهم، وتشرف على تنفيذ الربنامج إدارة خمتـصة مت إنـشاؤها لرعايـة            

  . ٣٨دول اجلانظر . ة إىل تشكيل فريق عمل من املختصنياملوهوبني باإلضاف

  حمو األمية وتعليم الكبار    
 يف املائة مـن     ٤٥,٣ سنوات وأكثر حوايل     ١٠بلغت نسبة األميني يف اليمن يف عمر          -٣٣٦
، ويبلـغ عـدد األمـيني    ٢٠٠٤ لنتائج التعداد العام للسكان عـام      عدد السكان وفقاً   إمجايل

    ٦٥ نسمة تبلغ نسبة اإلنـاث منـهم         ١ ٤٥٧ ١٨٥ سنة   ٢٠-١٠عمرية  واألميات يف الفئة ال   
  . يف املائة
 الرتفاع نسبة األمية يف اليمن حتظى برامج حمو األمية باهتمام كبري من قبـل               نظراًو  -٣٣٧

الدولة حيث مت إنشاء جهاز خاص حملو األمية، وإصدار االستراتيجية الوطنية ملكافحة األميـة     
استيعاب براجمها فيما بعد يف إطار االستراتيجية الوطنية لتطوير التعلـيم            اليت مت    ١٩٩٨عام  

األساسي، والتوسع يف إنشاء مراكز حمو األمية يف مجيع احملافظات، وتدريب الكادر الوظيفي             
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  موظفـاً  ١ ٣٢٨وتنمية مهاراته حيث بلغ عدد املستفيدين من الدورات التدريبية املنفـذة            
  . )١٠(٢٠٠٧-٢٠٠٥وموظفة خالل العامني 

 ١٨٨٩ مقابل    مركزاً ٣ ٣٥٦ ،٢٠٠٧/٢٠٠٨وقد بلغ عدد مراكز حمو األمية يف العام           -٣٣٨
عدد   وبلغ  يف املائة،  ٧٧,٧مركزاً بنسبة زيادة بلغت      ١ ٤٦٧ بزيادة   ٢٠٠١/٢٠٠٢ عام   مركزاً

   يف املائـة   ٧٥,٧٩ اإلناث  وموظفة بلغت نسبة   موظفاً ٩ ٥٧٩القوة العاملة يف تلك املراكز      
  . ٢٠٠٢/٢٠٠٣عام  ٦٨٠١  مقابل٢٠٠٧/٢٠٠٨ عام

ة من مجيـع األعمـار فقـد        ـيف برامج حمو األمي     من اجلنسني  أما عدد امللتحقني    -٣٣٩
 ٩٤,٣ بلغت نـسبة اإلنـاث منـهم         ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ودارسة عام     دارساً ١٦٦ ٩١٠ بلغ
 ٨٢ ٤٦٩ بزيـادة بلغـت      ٢٠٠١/٢٠٠٢ ودارسة عام     دارساً ٨٤ ٤٤١مقابل   املائة، يف
  . ودارسة رساًدا

، )القـراءة، والكتابـة   (ات بربامج حمو األمية بنوعيها األجبدي       /وبالنسبة للملتحقني   -٣٤٠
 سنة، فقد بلغ عددهم     ٢٠-١٠من الفئة العمرية    ) ، احلريف املهين(ومراكز التدريب األساسية    

 يف املائة من إمجـايل      ٣٠ ودارسة، ميثلون نسبة      دارساً ٥١ ٦٢٨،  ٢٠٠٧/٢٠٠٨يف العام   
 يف املائة من إمجايل األميني يف نفس الفئة العمريـة           ٣,٥امللتحقني من مجيع األعمار، ونسبة      

  .)١١(على مستوى اجلمهورية
ات بـربامج حمـو األميـة يف الفئـة          /اليت توضح عدد امللتحقني    ٤٠ و ٣٩اجلدولني  انظر  (

  ).سب اجلنس سنة، وكذلك عدد القوى العاملة يف مراكز حمو األمية مصنفة حب٢٠-١٠ العمرية

  تقليص الفجوة يف االلتحاق يف التعليم بني الذكور واإلناث    
 الرتفاع نسبة األمية بني النـساء       تويل احلكومة اليمنية تعليم الفتاة أمهية خاصة نظراً         -٣٤١

 ألهداف احلكومـة يف      يف املائة من السكان فوق عشر سنوات، وحتقيقاً        ٦٥ اليمنيات البالغة 
فتيات بالتعليم وتقليص الفجوة بني الذكور واإلناث وتغـيري املوقـف           رفع معدل التحاق ال   

السليب العام من تعليم الفتاة مت اختاذ جمموعة من التدابري على مستوى السياسات واإلجراءات              
  :التنفيذية، أمهها

 ؛إنشاء قطاع خاص بتعليم الفتاة يف وزارة التربية والتعليم •

سي وحىت الصف السادس األساسـي مـن        إعفاء الفتيات من الصف األول األسا      •
 ؛املسامهة اجملتمعية

زيادة املباين املدرسية اخلاصة بالفتيات وتوفريها قدر اإلمكان إىل أقرب نقطة مـن              •
 ؛سكن الطالبات

__________ 

  .٢٠٠٧أغسطس /إنصاف عبده قاسم، آب. محود السياين، د.  د-تقرير منتصف العقد للتعليم للجميع  )١٠(
  .٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢التقارير السنوية جلهاز حمو األمية للسنوات  )١١(
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إضافة التسهيالت اليت جتعل املدارس أكثر ترحيباً باإلناث مثل احلمامات واألسوار            •
رس اخلاصة بالفتيات يف أماكن بعيـدة عـن         للمدارس القائمة، إضافة إىل بناء املدا     

األسواق والتجمعات الشعبية، ومت اعتبار هذه التسهيالت مكونات أساسية يف أي           
 ؛مباين مدرسية جديدة

 ؛)زي املدرسي، املعونات الغذائيةلاحلقائب املدرسية، ا(اعتماد نظام احلوافز التشجيعية  •

تيات بالتعليم وحضورهن املدرسـة     اعتماد نظام الدعم املايل املشروط بالتحاق الف       •
 ٤٠-٣٥ وذلك لبعض األسر الفقرية يف بعض احملافظات ويتراوح ذلك الـدعم بـني            

 ؛دوالراً يف الشهر

 ؛تنويع الربامج التعليمية وإدخال الربامج املهنية واحلرفية اخلاصة بالفتيات •

درسة من  اعتماد نظام املدارس الصديقة للفتيات اليت تستهدف النهوض الشامل بامل          •
 ؛حيث التجهيزات والنوعية

توفري املعلمات من نفس املنطقة اليت توجد هبا املدارس، وهبـذا اخلـصوص مت يف                •
 منح املعلمات اإلناث األولوية يف التوظيف يف املناطق األقل          ٢٠٠٦/٢٠٠٧العامني  
، كما قامت الوزارة خالل نفس الفترة، وبالتنسيق مع املاحنني وعـدد مـن     التحاقاً

بالتعاقـد  ) وكـسفام أاليونيسيف، الوكالة اليابانية للتعاون الدويل،      (نظمات مثل   امل
 معلمة لتغطية االحتياج التعليمي للفتيات يف ريف بعض احملافظات اليت           ١ ٢٢١ مع

 ؛)١٢() دوالر١٠٠(يكثر فيها االحتياج مبرتب شهري 

ـ            • ل تـوفري   اختاذ سياسات وبرامج لترغيب املعلمات يف احلضر للعمل يف الريف مث
 ؛السكن للمعلمات يف بعض األرياف

رفع قدرة اجملتمعات احمللية على حتديد مشكالهتا ووضع احللول واخلطط هلـا عـن      •
 ؛طريق تشجيع مشاركة اجملتمع يف التعليم

 ؛تشكيل جمالس اآلباء واألمهات •

 ؛تشجيع برامج حمو األمية خاصة باإلناث لتشجيعهن لاللتحاق بالتعليم •

    لدورات التدريبية والندوات والربامج التوعوية الـيت تـبني أمهيـة          تنفيذ عدد من ا    •
  شخصاً خـالل   ٨ ٥٩٢تعليم الفتاة وأثره عليها وعلى األسرة واجملتمع استهدفت         

اليونيسيف واملنظمة اليابانيـة    (، بدعم من بعض املنظمات املاحنة أمهها        ٢٠٠٧عام  
) صندوق االجتماعي للتنميـة   ومشروع املسار السريع، ال   ) جايكا(للتعاون الدويل   

  .)١٣(٤١دول اجلراجع 

__________ 

، ٢٠٠٨لعام  ، التقرير التقييمي للمراجعة السنوية      ٢٠٠٨ أبريل/نيسانشروع التعليم األساسي    التقرير النصفي مل   ) ١٢(
  .حممد مشاخ نائب مدير عام التعليم األساسي والثانوي

  .٢٠٠٧ألساسي لعام استراتيجية الوطنية لتطوير التعليم اال السنوي لتنفيذ إلجنازاتقرير  )١٣(
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 ونتيجة لتلك السياسات ارتفـع معـدل التحـاق الفتيـات بـالتعليم خـالل                 -٣٤٢
األساسي والثانوي، حيث   م  على مستوى مرحليت التعلي    ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢ عوامألا

 ٢ ٠٣٥ ٢٨٧ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩بلغ عدد الطالبات يف مرحلة التعليم األساسي والثـانوي عـام            
طالبـة   ٥٩١ ٠٧١ بزيادة بلغـت     ٢٠٠١/٢٠٠٢طالبة يف العام     ١ ٤٤٤ ٢١٦طالبة، مقابل   

أما على املستوى املراحل التعليمية فقد بلغ عدد الطالبات يف مرحلة التعلـيم             .  يف املائة  ٤١ بنسبة
 ٢٠٠١/٢٠٠٢ يف عـام     ١٣١٤٣٨٧ مقابـل  ١ ٨٢٨ ٧٧٥ ،٢٠٠٨/٢٠٠٩األساسي عام   

  .  يف املائة٤٢,٣بلغت  سبة زيادةبن ٥١٤ ٠٧١بفارق قدره 
 ٢٠٦ ٥١٢،  ٢٠٠٨/٢٠٠٩وبلغ عدد الطالبات يف مرحلة التعليم الثانوي يف العام            -٢٤٣

   طالبة بنـسبة زيـادة     ٧٦ ٦٨٣ بفارق قدره    ٢٠٠١/٢٠٠٢ عام   ١٢٩ ٨٢٩طالبة مقابل   
  .٤٢دول اجلراجع .  يف املائة٣٥,٦بلغت 
 مقابل الذكور يف الصف األول من التعلـيم         بلغ عدد اإلمجايل للفتيات املقبوالت    و  -٣٤٤

 من الذكور مقارنـة بعـدد الفتيـات         ٨٤/١٠٠ نسبة   ٢٠٠٨/٢٠٠٩األساسي يف العام    
 من الذكور األمـر الـذي       ٧٤/١٠٠ البالغة   ٢٠٠١/٢٠٠٢املقبوالت يف نفس الصف عام      

ائة  يف امل  ٢٦يعكس ارتفاع مستوى االلتحاق لدى الفتيات وتضييق الفجوة بني اجلنسني من            
   ).٤٤ و٤٣اجلدولني انظر . ( جملموعة التدخالت املوجهة لتعليم الفتاة يف املائة نتاجا١٦ًإىل 

  برنامج تعليم الفتاة يف الريف واملشاركة اجملتمعية لدى الصندوق االجتماعي للتنمية     
 فصالً دراسياً مـن خـالل       ١٢ ٢٢٧ يف توفري    -  منذ تأسيسه  - ساهَم الصندوق   -٣٤٥

ويصل عدد الفصول الدراسية اليت     ) ٢٠٠٥وذلك حىت هناية عام     (لتعليم اليت ينفذها    مشاريع ا 
 يف املائة من اإلمجـايل  ٣٤ إىل ما يقارب  ٢٠٠٤-١٩٩٩ساهم هبا الصندوق خالل األعوام      

وميكـن مالحظـة أن     ). لنفس الفتـرة  (الكلي لعدد الفصول الدراسية على مستوى البالد        
وبالـذات، التحـاق    ( مهماً يف زيادة معدالت االلتحاق       استثمارات الصندوق ظلت عامالً   

بالتعليم األساسي، كما أنَّ هناك حتسناً كبرياً يف أعداد البنات امللتحقات مبـستويات           ) البنات
  . تعليمية متناسبة مع أعمارهن

وازداد إمجايل عدد الطالب امللتحقني باملدارس املنفذة باستثمارات من الـصندوق             -٣٤٦
وما حيتل أمهية أكرب، هو زيادة أعداد الطـالب امللـتحقني           .  يف املائة  ٣٨بنسبة  االجتماعي  

لـألوالد،   يف املائة بالنسبة     ٩١بالتعليم األساسي يف املناطق الريفية، حيث بلغت هذه الزيادة          
  . يف املائة للبنات١٢٢و

  يف املائة   ٧٧من  ) وخصوصاً يف املناطق احلضرية   (كما زادت نسبة املعلمني املؤهلني        -٣٤٧
ويالحظ كذلك ظهور نسبة عالية مـن املعلمـني         . ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٨٦ إىل   ٢٠٠٣عام  

    يف ٨٩ يف املائة يف مـدارس احلـضر، و        ٤٤ يف املائة يف املتوسط      ٦٣ ،٢٠٠٦الذكور عام   
   ٢٩/١املعلمـني مـن     /إال أنه يالحظ كذلك ارتفاع نسبة الطالب      . يف املدارس الريفية   املائة
  . ٢٠٠٦ عام ٥٠/١ إىل ٢٠٠٣عام 
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 مشروعاًً يف جمال التوعية     ١٦ مشروعاًً لدعم نشاطات الربنامج منها       ٢٤ ومت تطوير   -٣٤٨
 ١٢ فصالًً جديداًً، وترميم   ٤٧  مشاريع يف جمال البنية التحتية مشلت إنشاء       ٨وبناء القدرات، و  

املتوقع أن يستفيد مـن     حيث من   .  مقعداًً فردياًً  ٣٥٠ مقعداً مزدوجاً، و   ٨٦٤فصالًً، وتوفري   
  .  يف املائة منهم من اإلناث٥٦طالباً وطالبة  ٣ ٨٦٩خدماهتا 
وجيري حالياً تنفيذ برنامج جترييب لدعم تعليم الفتاة يف الريف واملشاركة اجملتمعيـة يف                -٣٤٩

حيـث تزيـد    ) الضالع، وتعز واحلديدة،  وصعدة،  وعمران،  : من مخس حمافظات  (مخس ُعَزل   
ويهدف إىل املسامهة يف رفع معدل      .  يف املائة  ٩٠تحاق بني الذكور واإلناث عن      الفجوة يف االل  

 ،٢٠٠٨وحىت   ٢٠٠٤ يف املائة يف الفترة من       ٢٠التحاق الفتاة يف سن التعليم األساسي مبعدل        
وذلك من خالل حل إجياد احللول املناسبة للقضايا األساسية املسببة لتدين التحاق الفتاة الريفية              

  . م األساسييف التعلي
وتتمثل مكونات الربنامج يف التكوينات اجملتمعية، البناء وحصاد املياه، بناء القدرات،            -٣٥٠

  :وذلك على النحو اآليت. والتوعية والتعبئة اجملتمعية
  النشاط  مكون الربنامج  م
ت اجملتمعية يف مجيع يقوم الصندوق بدعم ومساندة اجملتمعات احمللية يف تأسيس التكوينا   املشاركة اجملتمعية  ١

  : العزل املستهدفة حيث
 ١٦ جملس آباء وأمهات وجملس واحـد مـشترك، وذلـك يف    ٣١مت تشكيل    •    

  .مدرسة من مدارس التدخل
وأُعدَّ مشروع حول تنمية املهارات احلياتية للمجاميع النسوية يف العزل اخلمس             •    

  . املستهدفة
 مدرسة من خـالل تـوفري األلعـاب         ١٦ دعم األندية املدرسية و    جرىكما    •    

  . الرياضية
ويف إطار عقد االتفاق والشراكة مع مؤسسة الصاحل االجتماعية للتنمية، مت توزيـع               •    

كميات من التمر على طالب وطالبات ومعلمي ومعلمات مدارس التـدخل، إىل            
ت وطالبات مراكز تنمية املهارات احلياتيـة للفتيـا        جانب جمالس اآلباء واألمهات   

كما ). اً شخص ٤ ٥٠٠بلغ عدد املستفيدين    (الريفيات ودارسات فصول حمو األمية      
ُوّزَع زيٌّ مدرسيٌّ وحقيبة مدرسية وكسوة العيد لبعض من الطالب والطالبات يف            

   طالب وطالبة٧٠٠مدارس التدخل، وبلغ عدد املستفيدين حوايل 
 طالباً ٩٤٧ مدرسة، وقد بلغ عدد املشاركني ١٦ تكوينات طالبية يف ١٠٤مت تشكيل  التكوينات الطالبية  ٢

  .  طالبة يف مجيع مناطق التدخل٦٥٩و
 قرى بـالعزل    ٩ امرأة يف    ٢٩٦ جمموعة نسائية، عدد النساء املشاركات       ١٢تشكيل    التكوينات النسائية  ٣

 أنواع). ولد عياش، بين عطيفة، الراميا العليا، احملرايب، اجملاعشة(املستهدفة من الربنامج   
حمو األمية، اخلياطة والتطريز، احلرف اليدوية، الصحة واإلسعافات األوليـة،          : اجملاميع

  . الصناعات الغذائية والتدبري املرتيل، صناعة البخور والعطور املرتلية
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  النشاط  مكون الربنامج  م
 مدرسة من مدارس التدخل مـن الربنـامج يف          ١٤ نادياً للطالب يف     ١٤مت تشكيل     النوادي الطالبية  ٤

كما مت توزيع جمموعة من األلعـاب والوسـائل التعليميـة          . هدفةاخلمس العزل املست  
  . والثقافية لألندية الطالبية اليت مت تشكيلها يف تلك املدارس

مت عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمـل جملـالس اآلبـاء واألمهـات،                 بناء القدرات  ٥
، وميسري وميـسرات    واالستشاريني التربويني، ومعلمي ومعلمات التعليم األساسي     

وذلك يف جماالت   . ومشريف فصول التعليم اجملتمعي، باإلضافة إىل التكوينات الطالبية       
اشتملت على التخطيط واملتابعة والتقييم، ومهارات االتصال وفض الرتاعات، وبنـاء           
الفريق والعمل اجلماعي والتعاوين، وربط املدرسة باإلدارة املدرسية، وإعداد خطـط           

ملتابعة، وهتيئة األجواء التعليمية، وأساليب ومهارات التدريب، وطرق حتليل         التنفيذ وا 
فضالً عـن   . املشكالت داخل املدرسة، واجلندر والطفولة، والتعلم والعمل باملشاركة       

أساليب االتصال الفاعل ومهارات االحتواء واإلقناع، وأساليب ومهارات التـدريب،     
كاألشـغال واحلـرف    (تية واألنشطة املدرسية    والتمكني واملشاركة، واملهارات احليا   
  ). اليدوية، والرسم، واإلسعافات األولية

يف جمال التوعيـة      ٦
  والتعبئة اجملتمعية

فقد ُنظّمت محالت توعية يف العزل اخلمس املستهَدفة من الربنامج، وذلك قبل بـدء              
افظـات،  ، شاركت فيها مكاتب التربية والتعليم باحمل      ٢٠٠٦/٢٠٠٧املوسم الدراسي   

وجمالس اآلباء واألمهات يف مدارس التدخل، والطالب والطالبات والفرق التطوعيـة           
احمللية لدعم التعليم، واإلدارات املدرسية واملنظمات احمللية والدولية العاملة يف جمـال            

باإلضافة إىل القطاع اخلاص، وأئمة اجلوامع، والشخصيات       . التعليم باحملافظات املعنية  
كما مت إعداد وإنتـاج     . مشلت احلمالت عدداً من الفعاليات    . جملالس احمللية املؤثرة، وا 

وتوزيع ملفات تعريفية وتوعوية، َوُنَسخ من جدول احلصص املدرسية، باإلضـافة إىل           
  . هبدف توعية أطفال املدارس، وتعريفهم بالربنامج. ملصقات

 ٧منـها    :ت الربنامج  مشروعاً لدعم نشاطا   ١٢، تطوير   ٢٠٠٧وقد مت خالل العام       -٣٥١
 فصالً جديداً،   ٢٦ يف البنية التحتية مشلت إنشاء       ٥مشاريع يف جمال بناء القدرات والتوعية، و      

 طالبـاً وطالبـة   ٩٧٢ مقعداً مزدوجاً، من املتوقع أن يستفيد منها       ٣٢٤ فصالً و  ١٢وترميم  
بنيـة التحتيـة يف     وتتمثل مكونات الربنامج باإلضافة إىل ال     ).  يف املائة منهم من اإلناث     ٤٥(

  . التكوينات اجملتمعية، وبناء القدرات، والتوعية والتعبئة اجملتمعية، والتعليم اجملتمعي
من جانب آخر، ويف إطار عقد االتفاق والشراكة مع مؤسسة الصاحل االجتماعية            و  -٣٥٢

ظـات   من الطالب والطالبـات يف حماف      ١ ٥٠٠للتنمية، ُوزَِّع الزيُّ واحلقيبة املدرسية على       
  . الضالع واحلديدة وصعدة

  )مبادرة الصندوق االجتماعي للتنمية(فصول التعليم اجملتمعي     
صـعدة  ( حمافظات ٣ استمرت الدراسة يف فصول التعليم اجملتمعي يف        ٢٠٠٧خالل    -٣٥٣

سنة الاليت مل تتوفر هلـن   ١٥-٩ رتفع معدل الفتيات يف الفئة الُعمريةايث   ح )واحلديدة وتعز 
  . فرص االلتحاق يف التعليم األساسي
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 نسخة من الشهادات التقييمية لدارسات يف مراكز تنمية ٥٠٠كما مت طباعة وتوزيع   -٣٥٤
الفتيات لتشجيعهن على الدراسة وتقييم مستوياهتن التعليمية والسلوكية وقياس التغيري اإلجيايب           

وبالتنسيق والتعاون مع إدارة حمو األمية يف حمافظة تعـز، مت           باإلضافة إىل ذلك،    . من التعليم 
عمل امتحان حتديد مستوى لطالبات هذه املراكز يف احملافظة بغرض إحلاق الناجحات منهن             

  . باملدارس األساسية

  حتسني نوعية التعليم    
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٢/٢٠٠٣اختذت وزارة التربية والتعلـيم خـالل األعـوام            -٣٥٥

ـ ءالسياسات والتدابري التنفيذية اهلادفة إىل حتسني نوعية التعليم، وتطـوير كفا       جمموعة من     هت
  : الداخلية يتمثل أمهها يف ما يلي

 ؛تطوير املناهج الدراسية •

إعادة النظر يف وظيفة املدرسة من خالل التوجه حنو تطوير التعليم وفـق مـدخل                •
 ؛الكفايات

 ؛إعادة النظر يف وظيفة التوجيه التربوي •

 ؛ر نظام القياس والتقوميتطوي •

 ؛إنشاء قطاعات وهياكل إدارية متخصصة •

 ؛االهتمام بتدريب املعلمني بشكل خاص والكادر التربوي بشكل عام •

 ؛ الوضع املعيشي للكادر التربوي بشكل عام واملعلمني بشكل خاصحتسني •

  . للتوظيفاعتماد املؤهل اجلامعي أساساً •
  :فذة يف هذا احملور وذلك على النحو اآليتونتناول فيما يأيت الربامج املن  -٣٥٦

 النشاط الربنامج م

  :نفذت الوزارة جمموعة من الربامج أمهها رياض األطفال ١
 ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤يف الفترة ) ثالثة أدلة للخربات املتكاملة(تأليف مناهج رياض األطفال   •

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦جتريب مناهج رياض األطفال يف عدد من احملافظات يف العام   •

تنفيذ دورات تدريبية للمربيات حول كيفية تدريس املنهج ودورات أخرى يف أسـاليب               •
 من اخلامات احمللية إضافة إىل دورات تدريبيـة         الدمىوطرق التعامل مع األطفال وصنع      

للقيادات اإلدارية يف رياض األطفال على املستوى املركزي واحمللـي لـدعم قـدراهتم              
 ؛ومهاراهتم اإلدارية

يذ ورش عمل توعوية بالطفولة املبكرة استهدفت اجملتمعات احمللية واألسر يف عـدد             تنف  •
 ؛من احملافظات

 ؛تشجيع القطاع اخلاص إلنشاء رياض األطفال  •
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 النشاط الربنامج م

 ؛استضافة خربات أجنبية وعربية لتقييم اجلهود املبذولة يف جمال الطفولة املبكرة  •    
وحضرموت الفتتاح قـسم خـاص   التنسيق مع كل من جامعة صنعاء وإب واحلديدة      •

 ؛بالطفولة املبكرة يف كليات التربية يف تلك اجلامعات
تنفيذ عدد من الزيارات االستطالعية للمختصني من القطاعات املختلفة يف الوزارة إىل              •

 ؛عدد من الدول العربية واألجنبية لالستفادة من جتارهبا يف جمال الطفولة املبكرة
الذي يستهدف تعليم األطفال يف الفئة العمريـة        ) طفل إىل طفل  (ج  جيري حالياً جتريب برنام   

 من التعليم األساسـي     ٦-٥ سنوات من خالل األطفال امللتحقني بالتعليم يف الصفوف          ٦-٤
  .وذلك يف أربع مديريات يف حمافظة تعز بعد االنتهاء من تكييف املناهج وتدريب املعلمني

األساسي، (: التعليم العام   ٢
  ):الثانوي

 إىل إحداث نقلة لتحسني نوعية التعلـيم تعتمـد الـشمول            ٢٠٠٣سعت الوزارة منذ العام     
والتكامل والتوازن لكل عناصر ومدخالت العملية التعليمية من خالل تنفيذ عدد من األنشطة             

  :نوضحها على النحو اآليت
  ؛٢٠٠٥-٢٠٠٢مناهج املرحلة الثانوية خالل الفترة  استكمال تطوير وجتريب  • ملناهج ا-١  

  ؛إعداد منهج احلاسوب ملرحلة التعليم الثانوي  •
 من التعليم األساسي، وتقومي مناهج الصفوف       ٩-٧جتريب املناهج الدراسية للصفوف       •

 ؛٢٠٠٣-٢٠٠٢املرحلة يف العام   من نفس٦-١
  ؛مراجعة الكتب الدراسية دورياً  •
  ؛حليت التعليم األساسي والثانويتأليف أدلة املعلم ملادة التربية الفنية والرياضية ملر  •
 ؛ من مرحلة التعليم األساسي٩-٥إعداد مناهج للتربية املهنية للصفوف   •
  ؛١٢-١ تقومي وثيقة منهج العلوم ملرحلة التعليم العام  •
 ؛التعاون مع دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية يف تنفيذ عدد من الربامج املشتركة  •
لتمهيدية لتضمني املناهج الدراسية عدد من القضايا املعاصرة مثل         تنفيذ بعض األنشطة ا     •

حقوق اإلنسان، حقوق الطفل، التوعية بأخطار التدخني، التعرف إىل عامل األعمـال            
 .وكيفية إنشاء وإدارة املشاريع الصغرية وتنمية وعي الطالب باحتياجات سوق العمل

   التوجيه التربوي-٢  
  

 هبـدف تطـوير دور      ٢٠٠٤ من عام    اً إصالح التوجيه التربوي بدء    تواصلت جهود الوزارة يف   
التوجيه التربوي، من خالل إعادة النظر يف شروط ومعايري شغل وظيفة املوجه التربـوي علـى                

وتفعيل دور التوجيه التربوي يف متابعة وتقييم العملية التعليميـة مـن     . املستويني املركزي واحمللي  
  .إىل املدارس يف خمتلف احملافظاتخالل تنفيذ زيارات ميدانية 

إنشاء مركز القياس والتقومي الذي يعد اآللية العلمية املهنية ملتابعة التطور النـوعي للتعلـيم                القياس والتقومي -٣  
وتوجيهه، من خالل إجراء الدراسات التقوميية ملنظومات التعليم بغـرض رفـع كفاءهتـا              

علـى املـستوى املدرسـي والـوطين      ) حـصيل الت(وكفايتها، وحتسني جودة قياس التعلم      
وإنشاء بنوك األسئلة، واملشاركة يف دراسات القياس الدولية، وإجراء         ") االمتحانات العامة ("

الدراسات التحليلية لنتائج الطلبة، ونشر ثقافة التقومي بني التربويني وكـذلك املـشاركة يف              
علوم والرياضيات حيث تشارك حالياً يف التقييمات العاملية لقياس مستوى حتصيل التالميذ يف ال

 .)١٤()متس (مشروع

__________ 

  .تقرير منتصف العقد للتعليم للجميع )١٤(
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وبـدعم متعـدد اجلهـات      ) ٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢(قامت الوزارة خالل الفترة      الوسائل التعليمية -٤
بتزويد املدارس باملعامل واملختربات ومصادر التعلم األخـرى الـيت    ) غري حكومي /حكومي(

  .تساهم يف حتسني نوعية التعليم
 الوطنية لتطوير التعليم األساسي إىل إدخال مادة احلاسوب من الـصف            االستراتيجيةهتدف   لكترويناإللتعليم  ا-٥

 :الرابع من التعليم األساسي، وتنفيذاً لذلك مت تنفيذ الربامج اآلتية

لتنفيذ الربنامج الوطين لـدمج تقنيـة        حد املراكز املتخصصة  أ التنسيق مع     حالياً جيري  •
لكتروين حملتوى الكتب الدراسية وأدلة إ إنشاء أرشيف -التصال يف التعليم املعلومات وا

  ؛املعلم ملرحلة التعليم العام
 ؛تزويد بعض املدارس بأجهزة احلاسوب بالتعاون مع بعض املنظمات املعنية بالتعليم  •

لكترونية من خالل التنسيق مع بعض املراكـز        إتشجيع القطاع اخلاص إلنتاج مناهج        •
لكترونية والقيام بدراسة العروض    اإلكات املتخصصة يف إنتاج الربامج التعليمية       والشر

  ؛املقدمة منها
التنسيق والتعاون مع مكتب التربية العريب لتنفيذ وتقييم بعـض الـربامج التعليميـة                •

  .لكترونية املشتركةاإل
زها باملعدات الفنية اليت متكنها مـن أداء         وجتهي ٢٠٠٠مت إنشاء قناة تعليمية خاصة يف العام           القناة التعليمية-٦

رسالتها التربوية عن بعد، وختتص هذه القناة بإعداد وإنتاج وإخراج وبث كافـة الـربامج               
 لذلك تبث    والتربوية، والثقافية لكافة املراحل التعليمية، وحتقيقاً      والتأهيليةالتعليمية والتدريبية   

  :القناة الربامج التعليمية التالية
  ؛لنا اليومأطفا  •
  ؛املدرسة املفتوحة  •
  ؛حنن والكمبيوتر  •
  ؛أوائل الطلبة  •
  ؛فرسان املعرفة  •
  ؛التوجيه التربوي  •
  ؛قل وال تقل  •
  ؛رسالة  •
  ؛قضايا تربوية  •
  ؛مفهوم حتت اجملهر  •
  ؛املعلم يف الصف  •
  ؛مهارات التدريس  •
  ؛الكمبيوتر يف حياتنا  •
  ؛معلمات الريف  •
  ؛األوىلاملعلمون يف الصفوف   •
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  ؛اإلدارة املدرسية  •  
  ؛أساليب وطرق التدريس  •
  ؛)موجه لذوي االحتياجات اخلاصة(حديث الصمت   •
 ).موجه حملو األمية(هيا نتعلم   •

 العديد من الـربامج     ٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢نفذت الوزارة يف الفترة      :التدريب  •  التدريب والتأهيل-٧
لفة على املستويني املركزي واحمللي، حيث بلـغ عـدد          التدريبية يف مراحل التعليم املخت    

 مستفيداً من مجيع حمافظـات      ٥٢٩٤٥٩املستفيدين من تلك الربامج خالل تلك الفترة        
 إنشاء قطـاع    ٢٠٠٥ اجلمهورية، وألمهية التدريب وأثره يف حتسني نوعية التعليم مت عام         
  ؛يب وتأهيل املعلمنيخاص بالتدريب والتأهيل يتوىل عملية ختطيط وتنفيذ برامج تدر

 معلم ومعلمة من مؤهل الثانوية العامـة        ٢٢٥٣ تأهيل   ٢٠٠٦ مت خالل العام  : التأهيل  •
 معلم ومعلمة وترشـيح     ٣٦٢١ ،٢٠٠٧إىل الدبلوم املتوسط، كما مت تأهيل يف العام         

 .)١٥(دكتوراه داخل وخارج اليمن  كادر تربوي للدراسات العلياء ماجستري،١٥٦

 إطار التزام الدولة بتوفري التعليم اجملاين جلميع املواطنني تقوم وزارة التربية والتعليم بـشكل          يف  التجهيزات -٨
مستمر بتزويد املدارس مبتطلبات التعليم من الكراسي والطاوالت واملعامل والطباشري واملناهج           

عدل السنوي الدراسية وغريها من املستلزمات، مبا يف ذلك جتهيزات املكاتب اإلدارية، ويبلغ امل
 وتوزعها على الطالب جماناً حـوايل       للكتب الدراسية، وأدلة املعلم اليت تطبعها الوزارة سنوياً       

        .مليون كتاب مدرسي ودليل معلم) ٥٠(
الوسائل التعليميـة الـيت مت تزويـد    اللذين يبينان  ٢-٤٥ و١-٤٥اجلدولني  انظر  (  

  .)٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢املدارس هبا خالل الفترة 
الـيت مت   سـة    الذي يبني الربامج التدريبية للقوى العاملة يف املدر        ٤٦دول  اجلانظر  (  
   .) وعدد املستفيدين،٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢خالل الفترة  تنفيذها

  التقدم احملرز يف جمال النوعية    
تعد نتائج حتصيل التالميذ أهم املؤشرات لتحسني النوعية، ولقياس ذلك أجرى مركـز               -٣٥٧
 دراسة مقارنة لنتائج اختبارات حتصيل      )١٦(٢٠٠٥ و ٢٠٠٢وث والتطوير التربوي يف العامني      البح

اسـتهدفت   )مهارات احلياة، العلوم، الرياضيات، واللغة العربية     (التالميذ يف أربعة موضوعات هي      
   الكفايات األساسية لدى تالميذ الصفني الرابع والسادس على عينة مكونـة           إتقانقياس مستوى   

   . مدرسة يف إحدى عشر حمافظة١٠٠ تلميذ وتلميذة موزعني على أكثر من ٦ ٢٠٢ من

__________ 

  .٢٠٠٧ و٢٠٠٦ر قطاع التدريب والتأهيل للعامني تقاري )١٥(
تقان الكفايات األساسية للتعليم األساسي للـصفني الرابـع   امستوى . محود السياين. احلوثي، د إبراهيم  . د )١٦(

  .) مل ينشر بعد٢٠٠٥. (٢٠٠٣صنعاء . مركز البحوث والتطوير التربوي. التقرير العام: والسادس
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وقد أثبتت الدراسة اليت أجراها املركز من خالل حتليل االسـتبيانات اخلاصـة بالبيئـة                 -٣٥٨
ة وجود ربـط    ياملدرسية واملتمثلة يف االستبيانات اخلاصة مبدارس العينة، واملعلمني واإلدارة املدرس         

 والتحسن يف املدخالت ذات العالقة بالنوعية مثـل         ٢٠٠٥يف حتصيل التالميذ عام     بني التحسن   
توافر املبىن املدرسي، ارتفاع نسبة املدارس األساسية املستقلة، واملدارس الـيت تعمـل يف الفتـرة              
الصباحية، والتحسن يف تأهيل املعلمني إىل مستوى التعليم اجلامعي، وتـدريب املعلمـني أثنـاء               

اإلضافة إىل حتسن مؤهالت مدراء املدارس، حيث إن نسبة مدراء املدارس الذين حيملون             اخلدمة، ب 
والتحـسن  . مؤهل الثانوية العامة وأدىن قد تراجعت، ارتفاع نسبة توافر األخصائيني االجتماعيني          

  . يف توفري الغرف الدراسية، والغرف األخرى اإلدارية منها لالستخدامات املختلفة

  منفقات التعلي    
نتيجة للفجوة التمويلية الكبرية اليت تطلبها القطاع التعليمي بعد اعتماد االستراتيجية             -٣٥٩

الوطنية للتعليم األساسي كثفت وزارة التربية والتعليم جهودها للحصول على مصادر للدعم            
 يف زيادة معدل التمويل احلكومي وإقناع عـدد         املايل لسد تلك الفجوة حيث حققت جناحاً      

 أن ٢٠٠٧-٢٠٠٤هات الدولية املاحنة لدعم برامج التعليم واستطاعت خالل الفتـرة    من اجل 
مشروع املسار السريع، مـشروع     (م إىل عدد من املشاريع الدولية املعنية بالتعليم وهي          ضتن

  ). حتفيز التعليم للجميع
 مليـون دوالر مـن      ١٤٦ ٠٠٠ ٠٠٠واستطاعت الوزارة أن حتصل على أكثر من          -٣٦٠
عمـار،  اإلالبنك الدويل، اململكة اهلولندية، اململكة املتحدة، البنك األملاين للتنميـة و          (  املاحنني

 )١٧()خلإ... الوكالة اليابانية للتعاون الدويل، الوكالة األمريكية للتنمية، برنامج الغذاء العـاملي،            
املنظمـات  إضافة إىل احلصول على متويل لدعم جمموعة من الربامج التعليمية من قبل عدد من               

   األخرى أمهها منظمة اليونيسيف، ونتيجة لتلك املساعي ارتفعـت موازنـة التعلـيم العـام              
 يف املائة من إمجايل النفقـات العامـة         ١٣,٨ بنسبة   ١٠٧ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ من   ٢٠٠٣عام  

 )١٩(٢٠٠٨عام   ٢٠١ ٦٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ إىل   )١٨( يف املائة من النتاج احمللي اإلمجايل      ٥,١ونسبة  
 يف املائة من الناتج احمللي      ٥,٩ يف املائة من إمجايل النفقات العامة للدولة ونسبة          ١١,١متثل نسبة   
  . ٤٧دول اجلانظر . )٢٠(اإلمجايل

  أهداف التعليم    
 من اتفاقية حقوق الطفل يف كل من قانون التعليم العـام            ٢٩تتجسد مضامني املادة      -٣٦١
لدراسية اليت تضمنت أهداف التعليم      ووثيقة املنطلقات العامة للمناهج ا     ١٩٩٢ لعام   ٤٥رقم  

__________ 

  .٢٠٠٨-٢٠٠٥تعليم األساسي تطوير الالتقرير النصفي ملشروع  )١٧(
  .٤ ص ، اجمللس األعلى لتخطيط التعليم- ٢٠٠٢/٢٠٠٣مؤشرات التعليم يف اجلمهورية اليمنية لعام  )١٨(
  .٦٠ ص. تقرير منتصف العقد للتعليم للجميع )١٩(
  .٢٠٠٨يوليه /متوز١٧ تاريخ سبتمرب،/أيلول ٢٦وزير التربية والتعليم صحيفة  )٢٠(
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أن نظـام   ( من القـانون   ١٥على املستوى العام واملراحل واملواد الدراسية حيث تنص املادة          
التعليم يهدف إىل حتقيق تربية شاملة متجددة تسهم يف تنمية اجلوانب الروحيـة، اخللقيـة،               

  ). الذهنية واجلسمية لتكوين املواطن السوي املتكامل الشخصية
وأكدت وثيقة املنطلقات على أن الفلسفة التربوية يف اجلمهورية اليمنية تقوم علـى               -٣٦٢

املثل العربية واإلسالمية واإلنسانية القائمة على مكارم األخالق واحترام حقـوق اإلنـسان             
وحريته وكرامته، واملساواة يف احلقوق والواجبات واحترام حرية الفرد وكرامته وحب الوطن            

كما تقوم الفلسفة التربوية على العدالة االجتماعية وتكافؤ الفرص يف          . مه وقوانينه واحترام نظ 
التمتع باحلقوق، واالنفتاح الواعي على الثقافات واحلضارات العامليـة وحتقيـق التعـارف             

الهتمام بالقضايا الدولية ومبادئ العدالة واملساواة والـسالم        ا جبانب   ،والتفاهم بني الشعوب  
 وغري ذلك من املبادئ التعليمية      ،حترام املتبادل بني الشعوب والدول واحلضارات     العاملي واال 

اليت تقوم حنو بناء الشخصية بكل جوانبها وتنمية القدرة على الـتفكري العلمـي والتحليـل         
  . والنقد، واملبادرة واإلبداع واالبتكار واملشاركة

مة حتقيق تربية شاملة متجـددة      كما يتضمن النظام التعليمي عدداً من األهداف العا         -٣٦٣
تسهم يف تنمية اجلوانب الروحية واخللقية والوجدانية واالجتماعيـة والعقليـة واجلـسمية             

مبا يف ذلـك املمارسـة    واجلمالية للمواطن اليمين وصوالً لتكوين إنسان سليم وصاحل ومنتج     
 واحترام  املسؤوليةمل  الدميقراطية وااللتزام بالواجبات والتمسك باحلقوق اخلاصة والعامة وحت       

واالهتمام بالقضايا اليت متس حياة الفرد واجملتمع مثل قـضايا          . حقوق اآلخرين والدفاع عنها   
  . السكان، البيئة، الصحة، املياه، حقوق اإلنسان، تعليم الفتاة

ويف إطار االهتمام بتطوير أهداف التعليم جيري حالياً استكمال الترتيبات ملراجعـة              -٣٦٤
هداف التعليم ملواكبة التطورات على الساحة احمللية واإلقليمية والدولية يف خمتلـف            وتطوير أ 

اجملاالت، باإلضافة إىل أن تطوير تلك األهداف هو احد برامج اخلطة املشتركة لدول جملـس      
  . التعاون لدول اخلليج العربية

  مصلحة الطفل الفضلى    
ة والتعليم الربامج التعليميـة وخـصوصاً يف        تويل احلكومة اليمنية ممثلة بوزارة التربي       -٣٦٥

الفترة األخرية، أولوية خاصة رغم الظروف االقتصادية واملالية الصعبة اليت متر هبـا الـيمن،               
  :وميكن االستدالل على ذلك من خالل عدد من املؤشرات أمهها

وميـة  استئثار التعليم بأعلى نسبة من املوازنات املالية السنوية مقارنة باجلهات احلك           •
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣اجلهاز اإلداري للدولة حيث تراوحت نسبتها خـالل الفتـرة            يف
 ؛ يف املائة من إمجايل املوازنة العامة للدولة٢٠-١٥ من

استئثار التعليم بأعلى نسبة من الدرجات الوظيفية السنوية حيـث بلـغ جممـوع               •
ل الفتـرة   املخصصة للمعلمني واإلداريني يف وزارة التربية والتعليم خـال         الوظائف
 درجة وظيفية من إمجايل الدرجات الوظيفية املخصصة        ٣٣ ٩٢٧،  ٢٠٠٧-٢٠٠٣
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 درجة وبنـسبة إمجاليـة      ٦١ ٩٥٧لكل اجلهات يف اجلهاز اإلداري للدولة البالغة        
 ؛٤٨انظر اجلدول .  يف املائة٥٤,٨بلغت 

  .رفع مرتبات املدرسني وحتسني ظروفهم املعيشية •
 إىل أن التعليم قد حظي بأعلى املعدالت يف الـدرجات           وتشري البيانات يف اجلدول     -٣٦٦

الوظيفية مقارنة ببقية كل الوحدات اإلدارية يف الدولة بنسبة تعـدت النـصف مـن كـل          
 ٣٨ الذي بلغت نسبة الدرجات املخصصة للتعليم ٢٠٠٧ الدرجات يف كل سنة باستثناء عام

  . رة الصحة درجة وظيفية لوزا٢ ٨٠٠يف املائة ويعود السبب إىل ختصيص 

  احترام الكرامة اإلنسانية للطفل    

  :فيما يلي عدد من األنشطة والتدابري الضامنة هلذا احلق  -٣٦٧
 مبنع العقوبات اجلسدية والنفـسية يف       ٢٠٠٢لعام  ) ١٠(صدور قرار وزاري رقم      •

 ؛املدارس

 تربوياً من مديري املدارس     ٧٠ استهدفت   ٢٠٠٥ مارس/آذارتنفيذ ورشة عمل يف      •
ئيني االجتماعيني واملوجهني ومعلمي الصفوف األولية علـى املـستوى          واألخصا

املركزي واحمللي ناقشت على مدى ثالثة أيام العنف عند طلبة املدارس وعالقة ذلك             
بدور األسرة واملدرسة، واستعراض عدد من الدراسات امليدانية املتعلقة بالعنف ضد           

 والسلوكية لدى األطفال، وكيفية     األطفال يف املدارس وعالقته باملشكالت النفسية     
 ؛مناهضة العنف املدرسي

تنفيذ عدد من الدورات التدريبية اخلاصة مبناهضة العنـف يف املـدارس والتوعيـة           •
  تربويـاً  ٣٥٧ استهدفت   ٢٠٠٧-٢٠٠٥بالوسائل البديلة له وذلك خالل األعوام       

 ؛)٢١(من خمتلف احملافظات

هامش اللقاءات اليت تتم مـع جمـالس   مناقشة قضايا العنف والتوعية مبخاطره على      •
 ؛اآلباء واألمهات ملناقشة قضايا التعليم وخاصة يف األرياف

  .٢٠٠٠تنفيذ دراسة حول ظاهرة العنف يف املدارس الثانوية عام  •

  الطفل يف حمتوى املناهج الدراسية/تضمني ثقافة حقوق اإلنسان    
ية احد النشاطات اليت قامت هبا مثلت قضية إدماج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراس       -٣٦٨

وزارة التربية والتعليم يف اجلمهورية اليمنية عرب تنفيذ عدد من األنشطة التمهيدية إلدراج تلك              
  :ما يأيتتوى املناهج الدراسية، متثلت فياحلقوق يف حم

__________ 

  .٢٠٠٧تقرير قطاع التدريب والتأهيل لعام  )٢١(
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مسح وحتليل مفاهيم حقوق الطفل يف املناهج الدراسية بدعم من منظمة اليونيسيف             •
 ؛٢٠٠٧عام 

ح وحتليل مفاهيم حقوق الطفل يف املناهج الدراسية بدعم من منظمة اليونيسيف            مس •
 ؛٢٠٠٧عام 

جيري حالياً مسح وحتليل مفاهيم حقوق اإلنسان يف حمتوى املنـاهج الدراسـية يف             •
مرحليت التعليم األساسي والثانوي هبدف التعرف على احلقـوق الـيت تـضمنتها             

املواد واملستويات الدراسية، ومن مث إعادة      وأساليب التضمني وكيفية توزيعها على      
النظر يف تضمني تلك احلقوق مبا يتالءم وخصائص منو املتعلم ومـستواه العمـري              

  .واحتياجاته، وخرباته، ومبا يتالءم أيضا مع طبيعة املواد الدراسية
  :باإلضافة إىل ذلك نفذت الوزارة جمموعة من الربامج هبذا االجتاه، أمهها  -٣٦٩
    كة يف إعداد اخلطة العربية للتربية على حقوق اإلنـسان برعايـة اجلامعـة             املشار •

 /آذارالعربية واليت أقرها الزعماء العرب أثناء انعقاد القمة العربيـة يف دمـشق يف               
 ؛٢٠٠٨ مارس

 والتعليمتشكيل جلنة للتربية على حقوق اإلنسان من اجلهات املختصة يف وزارة التربية              •
ــسا ــوق اإلن ــدين ووزارة حق ــع امل ــات اجملتم ــة ومنظم   ن، ووزارة اخلارجي

 ؛٢٠٠٥عام 

 وحىت اآلن   ٢٠٠٣مواصلة تنفيذ الربنامج التعريفي بالقانون الدويل اإلنساين منذ العام           •
 مع اللجنة الدولية للصليب األمحر، وعدد من اجلهات احلكومية أمهها وزارة            بالتعاون

 ١٦مدرسـة يف     ٤٨شاطاته لتشمل   اخلارجية ومجعية اهلالل األمحر اليمين وتوسيع ن      
 ؛٢٠٠٨حمافظة عام 

استضافة اليمن امللتقى اإلقليمي اخلامس لربنامج استكشاف القانون الدويل اإلنـساين            •
 نـوفمرب /تشرين الثاين  الذي عقد يف صنعاء يف       -  مخس سنوات على جتربة التطبيق     -

 ؛ دولة عربية١٣ وشاركت فيه ٢٠٠٧

املعلم الستكشاف القانون الدويل اإلنساين للـصفوف       إعداد املادة التعليمية ودليل      •
 ؛٢٠٠٨ عام ١١-٧الدراسية 

جيري حالياً الترتيب النهائي ملسح مفاهيم النوع االجتماعي يف املنـاهج الدراسـية      •
تنفيذاً لتوصية اللجنة الدولية حلقوق الطفل على التقرير الدوري الثالث خبـصوص            

 ؛ملدرسيحتسني صورة الفتاة يف حمتوى الكتاب ا

جيري حالياً الترتيب النهائي ملسح املفاهيم اخلاصة بتنمية الوعي بالقيم الدميقراطيـة             •
  .واالنتخابات يف املناهج الدراسية هبدف تعزيزها



CRC/C/YEM/4 

GE.12-46517 104 

 ٤٢ ملا تضمنته املـادة  وفيما يتعلق بنشر الوعي باالتفاقية الدولية حلقوق الطفل وفقاً     -٣٧٠
عة من األنشطة اهلادفة إىل نشر االتفاقيـة الدوليـة يف          من االتفاقية، فقد نفذت الوزارة جممو     

  :الوسط التربوي أمهها
تأهيل ثالثة من القيادات التربوية يف قطاع املناهج والتوجيه ومكتب التربية والتعليم             •

 ؛يف حمافظة صنعاء يف جمال حقوق الطفل

 حلقوق   من مؤلفي الكتب الدراسية على حتليل مضامني االتفاقية الدولية         ٥٠تدريب   •
 ؛الطفل

تنفيذ مخس دورات تدريبية يف عدد من املدارس لتوعية املدرسني والطالب حبقوق             •
 ؛الطفل

تشجيع الطالب على ممارسة القيم الدميقراطية من خالل ختصيص يوم الدميقراطيـة             •
املدرسي يتم فيه انتخاب رؤساء الفصول واللجان الطالبية، حيث يفتتح فعاليـات            

  .ومة والوزراء يف عدد من املدارسهذا اليوم رئيس احلك

  الدراسات والبحوث    
 جمموعة من الدراسات    ٢٠٠٧-٢٠٠٢نفذت وزارة التربية والتعليم خالل األعوام         -٣٧١

 ودراسة علمية نوضحها على      حبثاً ٢٩والبحوث اليت تعىن بقضايا التعليم وتطويره بلغ عددها         
  :النحو اآليت

 السنة الدراسة م

 ٢٠٠٢ .فال وآفاق تطويرهاواقع رياض األط ١

 ٢٠٠٢ .بناء مقياس كفايات املعلم ٢

 ٢٠٠٢ .تقومي كفايات املعلم األدائية ملرحلة التعليم األساسي باجلمهورية اليمنية ٣

 ٢٠٠٢ .تصور مقترح إلعادة هيكلة النظام التعليمي والتدرييب مبا يتالءم واالحتياجات املستقبلية ٤

 ودرجة ممارستها يف مرحلة التعليم األساسي       اإلنكليزيةم اللغة   الكفايات التخصصية ملعل   ٥
 من وجهة نظر املعلمني واملعلمات

٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٣ أولويات البحث التربوي كما يراها القادة التربويون يف اجلمهورية اليمنية ٦

ي  الواقع احلايل وإمكانية تدريسها من الصف الرابع األساس        اإلنكليزيةتدريس مادة اللغة     ٧
 يف اجلمهورية اليمنية

٢٠٠٣ 

 ٢٠٠٣ .مرامي وأهداف التعليم األساسي يف اجلمهورية اليمنية ومطالب حتقيقها ٨

 ٢٠٠٣ .الصفني الرابع والسادس: تقان الكفايات األساسية يف التعليم األساسيامستوى  ٩

 ٢٠٠٣ اسي املهارات األدائية لدى معلمي وموجهي الرياضيات يف مرحلة يف التعليم األس ١٠

واقع الرضا الوظيفي مبهنة التدريس لدى معلمـي مرحلـة يف التعلـيم األساسـي يف                 ١١
 .اليمنية اجلمهورية

٢٠٠٣ 
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 السنة الدراسة م

 ٢٠٠٤ .واقع الكلفة والتمويل لنظام التعليم ١٢

 ٢٠٠٤ .االحتياجات التدريبية ملعلمي التعليم األساسي ١٣

 ٢٠٠٤ .لثانوية العامةتقومي مناذج األسئلة االختيارية يف امتحانات ا ١٤

دور التعليم الثانوي يف تنمية الوعي املهين لدى طلبـة الـصف الثالـث الثـانوي يف                  ١٥
 .اليمنية اجلمهورية

٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٥ .إدخال مادة التربية املهنية يف مرحلة يف التعليم األساسي يف اجلمهورية اليمنية ١٦

 ٢٠٠٥ .آلية تدفق املعلومات ١٧

 ٢٠٠٥ . الثانوية العامة وسبل تطويرهاواقع اختبارات ١٨

م األساسي ومتطلبات تطـويره     يمن التعل ) ٣-١(واقع التقومي الصفي لتالميذ الصفوف       ١٩
 .لدى املعلمني يف اجلمهورية اليمنية

٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٥ ).املفهوم، الوسائل، أساليب التطوير(واقع املشاركة اجملتمعية يف التعليم  ٢٠

 ٢٠٠٥ .درسية يف تدريب العلوم للمرحلة الثانويةواقع املختربات امل ٢١

 ٢٠٠٥ .دور وسائل اإلعالم يف تعزيز اهتمام اجملتمع بالتعليم ٢٢

 ٢٠٠٥ .دور املدرسة األساسية يف تنمية قيم املواطنة لدى تالميذ التعليم األساسي ٢٣

 ٢٠٠٥ .ظاتاالحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية يف مكاتب التربية يف احملاف ٢٤

 ٢٠٠٥ .واقع التوجيه اإلداري يف التعليم العام يف اجلمهورية اليمنية ٢٥

 ٢٠٠٥ .أسباب تسرب الفتاة يف مرحلة التعليم العام يف اجلمهورية اليمنية ٢٦

 ٢٠٠٦ .إدارة الوقت لدى اإلدارات املدرسية مرحلة يف التعليم األساسي يف اجلمهورية اليمنية ٢٧

 - .ت املوجه التربويمقياس كفايا ٢٨

 ٢٠٠٦ .من التعليم األساسي) ٩-٤(واقع التقومي الصفي يف الصفوف  ٢٩

  التوجهات املستقبلية    

  رفع معدل االلتحاق    
 مبا يف ذلك ٢٠١٥ يف املائة هناية العام ٩٥رفع معدل االلتحاق بالتعليم األساسي إىل   -٣٧٢

 املتعلقة باملدخالت األساسية للعملية التعليمية   التعليم قبل املدرسي ويتطلب ذلك تنفيذ الربامج      
 وتقلـيص الفجـوة بـني     .خلإ ،التجهيزات/وأمهها التوسع يف إنشاء املدارس وتوفري املعلمني      
واالهتمـام بـذوي االحتياجـات    . ٢٠١٥الذكور واإلناث يف االلتحاق بالتعليم هناية عام  

  . اخلاصة، وتعليم الفتاة، حمو األمية

  التعليمحتسني نوعية     
  :يتم حتسني نوعية التعليم من خالل اآليت  -٣٧٣
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 ؛تطوير التعليم وفق مدخل للكفايات •

 ؛مراجعة وتطوير أهداف التعليم •

 ؛االجتماعيلنوع  واإلنسان يف املناهج الدراسية، اثقافة حقوق الطفل تضمني •

 ؛استكمال تغطية املدارس بالوسائل التعليمية •

صصاته لتلبية احتياجات اجملتمع والتعلم وفقاً ملـا        تشعيب التعليم الثانوي وتنويع خت     •
 ؛تطلبه أسواق العملت

تنفيذ الربنامج الوطين لدمج تقنية املعلومات واالتصال يف التعليم وإنتـاج املنـاهج              •
 ؛اإللكترونية

 ؛مواصلة اجلهود إلصالح التوجيه التربوي •

 ؛تفعيل دور مركز القياس والتقومي •

 ؛تدريب وتأهيل املعلمني •

اد مناهج خاصة بفئات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة تتناسب مع قدراهتم           إعد •
 ؛واستعداداهتم وميوهلم

 .تطوير القدرات املؤسسية لوزارة التربية والتعليم •

  رياض األطفال    
تطوير استراتيجية تنمية الطفولة املبكرة وإنشاء مركز خاص لتنمية الطفولة املبكرة تـابع             مت    -٣٧٤

  . بالتنسيق مع منظمة اخلليج العريب) اجفند(ية والتعليم بدعم من منظمة األمم املتحدة لوزارة الترب

  التعليم العام    
  :ال مت القيام مبا يلي هذا اجمليف  -٣٧٥
جعة الشاملة لكافة الكتب واملنـاهج الدراسـية        ااستكمال الترتيبات لبدء تنفيذ برنامج املر      •

يحها وتصويبها ودمج اجلزأين يف نسخة واحـدة،        ملرحليت التعليم األساسي والثانوي وتنق    
 ؛٢٠٠٨ التنفيذ للمشروع خالل النصف الثاين من عام حيث سيبدأ

تطوير املناهج الدراسية وفق مدخل الكفايات وتقدميه للبنك اإلسالمي للتنمية بعد            •
االنتهاء من تنفيذ املرحلة التمهيدية من املشروع املتمثلـة يف الدراسـات األوليـة              

 ؛وع بدعم اليونيسيفللمشر

الدويل يف  و يتطوير أهداف التعليم ملواكبة التطورات على املستوى الوطين واإلقليم         •
 ؛مجيع اجملاالت واستيعاب القضايا املعاصرة

تكييف املناهج الدراسية لفئة املعاقني مسعياً ملرحلة التعليم األساسي بالتعـاون مـع              •
  .٢٠٠٨ ،مجعية الصم لقياس احتياجات هذه الفئة
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  برامج التعليم الفين والتدريب املهين    

حقق التعليم الفين والتدريب املهين معدل منو ال بأس به خالل الفترة املمتـدة بـني                  -٣٧٦
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٢/٢٠٠٣عامي 

  املؤسسات احلكومية    
 أن إمجـايل    ٢٠٠٦/٢٠٠٧تشري بيانات وزارة التعليم الفين والتدريب املهين للعام           -٣٧٧

 مؤسسة تعليمية وتدريبية تنقسم حسب اجلهة التابعة هلا ٨٨سسات احلكومية قد بلغ عدد املؤ
 :كما يلي

 املؤسسات التابعة لوزارة التعليم الفين والتدريب املهين    

   مؤسسة عامـة موزعـة      ٥٧ مؤسسة منها    ٦٤  هذه املؤسسات  عدد ويبلغ إمجايل   -٣٧٨
   معهـداً نظـام     ١٢اً نظـام الـسنتني و      معهد ١٢ معهداً مهنياً منها     ٢٤ :على النحو اآليت  
  ؛الثالث سنوات

 ؛ معهداً نظام الثالث سنوات١٢ معهداً نظام السنتني و١٢ معهداً مهنياً منها ٢٤ •

 كليات جمتمع   ٤ معهداً نظام السنتني و    ٢٩ معهداً تقنياً وكلية جمتمع موزعة إىل        ٣٣ •
  ).صنعاء، عدن، عبس، سيئون(نظام الثالث سنوات وهي 

  ت التابعة للوزارات األخرىاملؤسسا    
 ٢ معهداً منها    ٣١بلغ عدد املؤسسات التابعة للوزارات واملصاحل احلكومية األخرى           -٣٧٩

 فرعاً موزعة على خمتلف حمافظات اجلمهورية تتبع وزارة الصحة          ١٩معاهد صحية حتتوي على     
ختلفة وهو تابع لوزارة     يف احملافظات امل   ٦ معاهد متثل املعهد الوطين للعلوم اإلدارية وفروعه         ٦و

 مراكز لذوي االحتياجات اخلاصة واملكفوفني وهي تابعة لـوزارة          ٥اخلدمة املدنية والتأمينات و   
  . الشؤون االجتماعية والعمل باإلضافة إىل معهد الفنون اجلميلة التابع لوزارة الثقافة

   اخلاصةاملؤسسات    
والتدريبية اخلاصة املرخص هلا من قبـل       وصل إمجايل عدد املعاهد واملراكز التعليمية         -٣٨٠

 معهداً صحياً   ٥١ مؤسسة إضافة إىل ما يقارب       ٢٠٩وزارة التعليم الفين والتدريب املهين إىل       
 ومل توافنا اجلهات املعنية     ٢٠٠٥مرخص هلا من قبل وزارة الصحة العامة والسكان حىت عام           

لعامة للمجلس األعلى لتخطيط التعليم باألعداد األخرية هلذه املعاهد، حيث مل تتمكن األمانة ا     
 معهـداً   ١١ مؤسسة منها    ١٤ لعدد   إالمن التوصل إىل بيانات عن هذه املؤسسات التعليمية         

 كليات جمتمع وذلك نظراً لعدم تعاون هذه املؤسسات خوفاً من متابعتها وتقييمها             ٣صحياً و 
  . إلصالح وضعها التعليمي والتدرييب من قبل اجلهات املعنية
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 جلميع املؤسسات التعليمية    ٢٠٠٦/٢٠٠٧ و ٢٠٠٢/٢٠٠٣وباملقارنة بني بيانات      -٣٨١
احلكومية واخلاصة يتضح ارتفاع إمجايل عدد املؤسسات التابعة لوزارة التعليم الفين والتدريب            

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ مؤسسة يف عام ٦٤ ليصل إىل ٢٠٠٢/٢٠٠٣ مؤسسة يف عام ٥٤املهين من 
ل تبعية بعض املؤسسات التعليمية األخرى إىل وزارة التعليم الفين          ويعود هذا التزايد إىل انتقا    

 ٤٨وكذا تزايد عدد املؤسسات اخلاصة املرخص هلا من قبل الوزارة مـن             . والتدريب املهين 
  . ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام   مؤسسة٢٠٩ إىل ٢٠٠٢/٢٠٠٣مؤسسة عام 

   اخلاصة واملكفوفنيمراكز ذوي االحتياجات    
    مراكـز  ٥ مبراكز ذوي االحتياجات اخلاصة واليت تتـضمن         تراجع عدد امللتحقني    -٣٨٢

    طالــب وطالبــة يف٥٩٧ إىل ٢٠٠٢/٢٠٠٣ طالــب وطالبــة يف عــام ١ ٠٠٠مــن 
 يف املائة وهي نسبة متدنية مقارنة ٢٢,٤ بلغت نسبة اإلناث من اإلمجايل    ٢٠٠٦/٢٠٠٧عام  

 للمعاق وضـعف الـوعي      بأعداد الذكور امللتحقني ويرجع ذلك إىل النظرة املعيبة والقاصرة        
االجتماعي يف أمهية تأهيل وتدريب وإدماج املعاقني يف اجملتمع وخاصة اإلناث وقلة انتـشار              

  تلك املراكز املتخصصة بذوي االحتياجات اخلاصة يف خمتلف احملافظات، 
  حضرموت أكرب مركز من حيث عدد امللتحقني فيه        -ويعد مركز النور للمكفوفني       -٣٨٣

 يف املائة من اإلمجـايل      ٣٨,٤ طالب وطالبة بنسبة     ٢٩٢اجات اخلاصة بعدد    من ذوي االحتي  
 طالب  ٩٥ طالب وطالبة و   ١٣٤يضم القسم املهين فيه     ) والذي حيوي قسمني مهين، تربوي    

 ١٥١ صنعاء والذي يضم -وطالبة يف القسم التربوي، يأيت بعد ذلك مركز النور للمكفوفني        
ايل وهو قسم تربوي، ومن مث مركز ذوي االحتياجات          يف املائة من اإلمج    ٢٥,٣طالب بنسبة   

 يف املائة من اإلمجايل، يليه مركز ذوي ١٦,٦ طالب وطالبة بنسبة    ٩٩ صنعاء بعدد    -اخلاصة  
 يف املائة، ويأيت مركـز      ١٢,٤بنسبة    طالب وطالب  ٧٤ عدن بعدد    -االحتياجات اخلاصة   

 يف  ٧,٤ طالب وطالبة بنـسبة      ٤٤ النور للمكفوفني عدن يف املرتبة األخرية حيث يضم عدد        
  . املائة من إمجايل عام مراكز ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلمهورية

  التسجيل والقبول    
ويالحظ من األرقام املتصلة بأعداد املتقدمني اإلقبال على معاهـد التعلـيم الفـين                -٣٨٤

املـسائي إىل جانـب     والتدريب املهين وكليات اجملتمع، وبالرغم من تطبيق التعليم املوازي          
التعليم الصباحي يف املعاهد التقنية نظراً للطاقة االستيعابية احملدودة، إال أن ذلـك مل ميكـن                

 يف املائة فقط من املتقدمني من االلتحاق باملؤسسات         ٥٨املعاهد وكليات اجملتمع سوى قبول      
  :ارة موزعني على املعاهد كالتايلالتدريبية التابعة للوز

 طالـب  ٨٧٧ طالب وطالبة، قبل منهم ١ ٥٢٢تقدم للتسجيل : ية املهنيةمستوى الثانو  •
 ؛ يف املائة٥٨وطالبة نسبتهم 
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 ٨٢٨ طالب وطالبة، قبل منهم      ٦ ٨٦٧تقدم للتسجيل   : مستوى دبلوم التدريب املهين    •
اللتحـاق  ا الذي يبني نـسبة    ٤٩انظر اجلدول   (.  يف املائة  ٥٦طالب وطالبة نسبتهم     ٣

  .إىل االلتحاق بالتعليم اجلامعي) ثالث سنوات + تني التقين سنمبالتعلي

  املقيدون يف املراحل الدراسية    
  ، يف مـستوى   ٢٠٠٧/٢٠٠٨بلغ جمموع أعداد املقيدين خالل العـام الدراسـي            -٣٨٥

  طالب وطالبة ويف الصف    ٩٤٣ طالب وطالبة منهم يف الصف األول        ٣ ١٩٢الثانوية املهنية   
  .  طالب وطالبة١ ٥٩١ الصف الثالث  طالب وطالبة، ويف٦٥٨الثاين 
 طالب وطالبة منـهم  ٦ ٣٤٩وبلغ إمجايل املقيدين يف مستوى دبلوم التدريب املهين       -٣٨٦

  .  طالب وطالبة٢ ٤٢٢ طالب وطالبة، ويف الصف الثاين ٣ ٩٢٧يف الصف األول 

  اخلرجيون    
   بلغـت أعـداد خمرجـات التعلـيم الفـين والتـدريب املهـين خـالل العــام          -٣٨٧

 طالب وطالبة،   ١ ٧٠٠تقدم لالختبار   : ، يف مستوى الثانوية املهنية    ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي  
ن إمجايل املتقدمني لالختبـار، وبلـغ       م يف املائة    ٧٠,٤ نسبتهم   ، طالب وطالبة  ١ ١٩٦جنح  

  .  طالب وطالبة٥٠٤إمجايل الرسوب 
 ١ ٥٩٠ جنح البة، طالب وط  ٢ ٢٦٩تقدم لالختبار   : ويف مستوى دبلوم التدريب املهين      -٣٨٨

 يف املائة من إمجـايل املتقـدمني لالختبـار، وبلـغ إمجـايل       ٧٠,١ نسبتهم   ،طالب وطالبة 
 الذي يبني أعداد امللتحقني واخلرجيني مـن        ٥٠انظر اجلدول   (.  طالب وطالبة  ٦٧٩ الرسوب

  ).٢٠٠٦/٢٠٠٧ و٢٠٠٢/٢٠٠٣للعامني  املعاهد املتوسطة

   املهين اإلنفاق على التعليم الفين والتدريب    
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣ الفترة شهدت نفقات التعليم الفين والتدريب املهين منواً مضطرداً خالل          -٣٨٩

 يف املائة من النفقات العامة للدولة       ٠,٥ مليارات ريال مثلت ما نسبته       ٤,٢حيث تزايدت من    
ار ريال   ملي ٢٣,٢ لتصل إىل    ٢٠٠٣ يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف العام          ٠,٢وما نسبته   

يف  ١,٤ يف املائة لتشكيل ما نـسبته        ٦٢,٤ مبعدل منو سنوي بلغ يف املتوسط        ٢٠٠٧يف العام   
يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل، كان ذلـك          ٠,٦املائة من النفقات العامة للدولة وما نسبته        

لفنية واملهنية  إىل جانب املعاهد ا٢٠٠٤النمو يف النفقات بسبب انضمام كليات اجملتمع يف العام         
حتت إشراف وزارة التعليم الفين والتدريب املهين، إضافة إىل التوسع الكبري الذي شهده التعليم              

  .خصصات اليت تقدمها هذه املؤسساتالفين يف عدد مؤسساته الفنية واملهنية وتنوع الربامج والت
 مليارات ريـال    ٤ كما أن حجم النفقات اجلارية للتعليم الفين والتدريب املهين بلغ           -٣٩٠

 ٢    ب مقارنـة    ٢٠٠٧ يف املائة إمجايل النفقات اجلارية للدولة يف العام          ٠,٣شكلت ما نسبته    
. ٢٠٠٣العام   يف املائة من إمجايل النفقات اجلارية للدولة يف٠,٤مليار ريال شكلت ما نسبته 
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  ل  الذي يبني توزيع نفقـات التعلـيم الفـين والتـدريب املهـين خـال               ٥١دول  اجلانظر  
  .  باملليون ريال٢٠٠٧-٢٠٠٣الفترة 
 ٤,٨ مليار ريال شكلت ما نـسبته        ١٩,٢بينما تزايدت النفقات االستثمارية لتصل إىل         -٣٩١

 مليار ريـال    ٢,٣    ب مقارنة   ٢٠٠٧يف املائة من إمجايل النفقات االستثمارية للدولة يف العام          
  .٢٠٠٠ستثمارية لعام  يف املائة من إمجايل نفقات الدولة اال١شكلت ما يوازي 

 يف املائـة مـن      ١٧ومثلت النفقات اجلارية للتعليم الفين والتدريب املهين ما نسبته            -٣٩٢
 ٢٠٠٣بعام    يف املائة للنفقات االستثمارية، مقارنة     ٨٣ مقابل   ٢٠٠٧إمجايل نفقاته يف العام     

 واالسـتثمارية   يف املائة لكل من النفقات اجلارية٥٣,٩ يف املائة، ٤٦,١حيث كانت النسبة    
ويرجع السبب يف كرب حجم النفقات االستثمارية للتعليم الفين مقارنة بنفقاتـه            . على التوايل 

اجلارية من بني نظم التعليم األخرى إىل أن التعليم الفين يشهد حالياً توسعاً كبرياً سواء مـن                 
 ملنـشآت اواملعدات الالزمة لتلـك      حيث الزيادة يف عدد منشآت أو من حيث التجهيزات        

  . املستحدثة، ناهيك عن التكلفة املرتفعة لتلك التجهيزات واملعدات واآلالت
، ٥٥،  ٥٤،  ٥٣،  ٥٢ اجلـداول  نظر ا :ملزيد من املعلومات حول مؤشرات التعليم     و  -٣٩٣
٥٨، ٥٧، ٥٦ .  

  أوقات الفراغ والترفيه واألنشطة الثقافية  -باء  
ثقافية  لثقافية من مسرح ورحالت ومسابقات    هتتم وزارة التربية والتعليم بالفعاليات ا       -٣٩٤

وأنشطة رياضية إذ تنظم الوزارة سنوياً العديد من الفعاليات املذكورة على مستوى الـداخل              
 ٢٠٠٧-٢٠٠١  الذي يبني األنشطة الرياضية املنفذة خالل الفترة٥٩انظر اجلدول  (واخلارج  

املـشاركات اخلارجيـة يف      الذي يبني    ٦٠دول  ، واجل سب نوع النشاط الرياضي واجلنس    حب
  ).٢٠٠٧-٢٠٠٠الفعاليات الرياضية واملراكز اليت حققتها اليمن خالل الفترة 

، حيـث مت وضـع      ١٩٩٧مت إنشاء اإلدارة العامة لثقافة الطفل بوزارة الثقافة عام            -٣٩٥
إىل  وهتـدف هـذه اإلدارة       ،براجمها يف إطار الربنامج املركزي للوزارة وضمن خطة الوزارة        

 تفعيل عدد من بنود االتفاقية يف اجملاالت الثقافية وبناء ثقافة ذاتية ألطفالنا والقيـام               ضرورة
على إحياء التراث الوطين الذي حيمل يف مضامينه اإلثراء الثقايف مبصادره ووسائطه املتنوعـة              

،  املعرفة، والوظيفة، الروية، اللغوية، الرسائل، واالتـصال       بإىل استيعا واليت هدفت    والكثرية
واإلبداع، ويستطيع الطفل التعايش مع كل متغريات العصر الذي يتعايش معه وقد عملـت              

 مع األسرة، واملدرسة ومجاعة األقـران،  ٢٠١٠ حىت عام   ٢٠٠٤الطفل   اإلدارة العامة لثقافة  
 وعـدد مـن     واألندية واملراكز الثقافية، ومقاهي الكمبيوتر ونوادي اإلنترنت واملـساجد،        

  .ملدينمؤسسات اجملتمع ا
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الفرصة أمام األطفال لالشتراك وبفعالية عالية يف تلك الـربامج          اإلدارة   أتاحت   كما  -٣٩٦
دوراً هامـاً يف تعلـيم   اليت تلعب املكتبات اجملانية لألطفال إىل توفري واملناشط املتعددة إضافة   

الطفل كيف يعمل نفسه ويثقف نفسه ويرتبط بصداقة مع الكتاب وكـذا اهتمـت اإلدارة               
نظيم رحالت إىل املتاحف واملواقع األثرية والسياحية وإبداعات وفنون األطفال ومن أبـرز             بت

هذه األنشطة أقامت اإلدارة العامة لثقافة الطفل بالعديد من الفعاليات واألنـشطة الثقافيـة              
 كانـت البدايـة     ٢٠٠٧-٢٠٠٦كما أنه خـالل عـامي       . ٢٠٠٧-٢٠٠٥خالل الفترة   

ء السياحي والذي مت التنسيق والتنفيذ له بني وزارة الـسياحة    والتأسيس ملهرجان صيف صنعا   
اإلدارة العامة لثقافة الطفل والذي هـدف إىل        /وزارة الثقافة قطاع الفنون الشعبية واملسرح     و

  . إعطاء األطفال الفضاء األمثل لقضاء أوقات الفراغ يف العطلة الصيفية
  :ومن أبرز تلك الفعاليات واألنشطة ما يلي  -٣٩٧

  التفصيل النشاط م
 من اتفاقية حقوق الطفل يف تفعليها اليت تؤكـد علـى            ٣١أسهمت هذه الفعالية يف املادة       مراسم األطفال ١

ضرورة االهتمام بوقت الفراغ واإلجازات وتقدمي األنشطة والفعاليات والربامج ذات النفـع            
 .ام والرعاية هبموالفائدة لألطفال والبحث عن األطفال ذوي املواهب لتشجيعهم واالهتم

املشاركة يف املعارض العربية  ٢
 والدولية

ن يف العديد من املعارض العربية والدولية، وتناولت        ون واملبدع وبوشارك األطفال املوه    •
  ؛موضوعات إبداعية خمتلفة والبعض منها حسب عناوين املسابقات واملشاركة

وتعزيز العالقة واحلوار فيما بينهم هدفت هذه احملافل للترابط بني أطفال الوطن الواحد         •
وتزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة وحتفيزهم على حتمل مهـام ومـسؤوليات يف        
أوطاهنم وكيفية التغلب على حتديات ومتغريات العصر والتعرف على العادات والتقاليد 

 بنجاح  واألزياء الشعبية واملوروث لكل دولة وتكرمي املبدعني واملثقفني من املشاركني         
  .يف فعاليات هذه احملافل

كما شاركت اإلدارة العامة لثقافة الطفل بوزارة الثقافة يف إجناز هذه الفعاليات مع املؤسسات 
  :واهليئات املعنية حكومية وغري حكومية

 معرض يف السنة يف حمافظة صنعاء وأمانـة         ٥٠يف املعارض اخلريية يف املدارس حوايل         •
 ؛العاصمة

 ؛ فعالية٥٠توح يف املدارس حوايل اليوم املف  •

 ؛ بازار٣٠البازارات يف املدارس اخلاصة   •

 ؛ طبق٣٠الطبق اخلريي يف املدارس حوايل   •

 ؛ نشاط خمتلف يف العام١٢٠النشاط الثقايف حوايل   •

 ؛ مهرجانات٨املهرجانات حوايل   •

 ؛ عرض٢٠عروض مسرح الدمى حوايل   •

 . معرض متنوع٥٠حوايل معارض احلرف اليدوية يف املدارس   •

توثيق األلعاب الشعبية اليمنية متعددة وسهلة وظهرت على الساحة اليمنية عدة جهات تقوم             
زال أطفالنا ميارسوهنا إضافة إىل      على الدراسة والبحث والتجديد والتطوير لأللعاب الذي ما       
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  التفصيل النشاط م
 ١٢٠يث مت رصد    ح.األلعاب احلديثة واملتطورة اليت تتواكب مع كل متغريات البيئة والواقع         

لعبة شعبية لعدد من حمافظات اجلمهورية يشارك هبا عدد كبري من األطفال وكذا يقوم هبـا                
 ٥ ميارسها أكثر من األلعابألطفال يف احلارة وحديقة املرتل واحلدائق العامة تقريباً مثل هذه ا

 مليون طفل وطفلة سنوياً يف عموم حمافظات اجلمهورية

 عروض مسرحية لألطفال، كل عرض حضره مائيت طفل وطفلة وتناولـت            سبعة قيمتأ  • عروض مسرح الطفل ٣
هذه العروض موضوعات الدين، القيم، العادات والتقاليد، املعاجلات لبعض املظاهر السلبية           
يف اجملتمع، التعليم، حب املهن، طاعة الوالدين، احترام اآلخرين، العالقـة بـني الطفـل               

 .واحملاطني به

 اخلارجية يف املشاركات ٤
 احملافل العربية

 طفل وطفلة ٣٢ أعضاء ومشرفة، إمجايل املشاركني هلذا العام ٤  بيشارك كل وفد ميين   •
  . سنة١٤ سنوات إىل سن ٨من سن 

جوانب اإلبداع املختلفة اليت قدمها أطفال اليمن خالل مشاركاهتم يف الفعاليات واحملافل الدولية             
  :وهي

  ؛جمال كتابة القصة  •
  ؛الشعر  •
  ؛املقالة  •
  ؛املوسيقى والغناء  •
  ؛اإلنشاد الديين  •
  ؛املسرح  •
 .االختراع واالبتكار  •

مكتبات (كتب األطفال  ٥
 )جمانية

 مكتبة يف عدد من حمافظات اجلمهورية تتبع املؤسسة اليمنية لنشر الثقافة واملعرفة             ٣٦توجد  
قراءة "طاهتم يف هذه املكتبات     يقوم بارتيادها مخسة وعشرين ألف طفل وطفلة وممارسة نشا        

وحضور ندوات، حماضرات، كمبيوتر وإنترنت، كما ظهرت ما يقارب عن أربع جمـالت             
  ".خاصة باألطفال وكذا عشرين عنواناً لكتب األطفال

كما قامت اإلدارة العامة لثقافة الطفل بنشر كتب األطفال وافتتاح أجنحة يف املكتبات العامة 
  .مت معارض لكتب األطفالللقارئ الصغري كما أقي

وكذلك يتم نشر املطبوعات واجملالت وكتب األطفال ومن خالهلا حرصت اإلدارة على نشر 
املعلومات املفيدة والتوعية باملواد الضارة مبصاحل األطفال واهتمت اإلدارة بـربامج الرقابـة             

وقد أغلقت عدد منها املستمرة ملواقع ونوادي الكمبيوتر واإلنترنت اليت يتعامل معها األطفال         
لعدم التزامها بالقوانني وإخالهلا بشروط ممارسة هذه األعمال، كما حصرت علـى رقابـة              
املطبوعات القادمة إىل الوطن من بعض املنافذ واملطارات والذي مينع تداول األطفال هلا، كما 

لرعـب  هناك قوانني ملنع األطفال دخول دور السينما ملشاهدة عروض للكبار من أفـالم ا             
 .والعنف واجلرمية واإلرهاب وغريها

مت إنتاج العديد من األغاين تضمنت رسالتها تعزيز االنتماء وحب الوطن ويف اجلانب               • أغنية الطفل ٦
الديين وحقوق الطفل وطاعة األم وترابط األسرة والصداقة واجلانب الصحي وأمراض           

 . الطفولة اخلطرة، املعلم القيم والعادات والتقاليد



CRC/C/YEM/4 

113 GE.12-46517 

  التفصيل النشاط م
مشاركة األطفال ذوي  ٧

 اإلعاقة
مهرجان (نظمت اإلدارة العامة لثقافة الطفل أول مهرجان لذوي االحتياجات اخلاصة             •

 املهرجان التواصـل بـني الـوزارة        ابرعاية رئيس اجلمهورية تناول هذ    ) آفاق الروح 
واإلدارة العامة وبني ذوي االحتياجات اخلاصة من خالل تفعيل دورهم يف األغنيـة             

  ؛ملوسيقى واملسرح واحلرف اليدوية والفنون التشكيلية وغريها من الفنون املختلفوا
أظهر هذا املهرجان فعاليات ومناشط ذوي االحتياجات وإبراز املوهوبني واملتميـزين             •

يف جماالت التكافؤ واإلبداع الفكري وأظهرت روح احلوار والدور التنافسي فيما بني            
 مجعية من أمانـة العاصـمة       ٥٠اركت ما يقارب عن     هذه الشرحية واجملتمع كما ش    

وبعض احملافظات وقامت اجلمعيات بعروض املنتوجات والصناعات اليدوية الـيت مت           
 .بيعها وإعادة مواردها لصاحل اجلمعية والعاملني فيها

وقد حرصت وزارة السياحة على ضمان محاية الطفل وذلك عرب اختـاذ التـدابري                -٣٩٨
ة حلماية الطفل من االستغالل وكذلك ضمان حق الطفل يف تـوفري فـرص              القانونية الالزم 

 وذلك عرب التدابري التشريعية امللزمة اليت ضـمنتها يف          يمالئمة ومتساوية للنشاط االستجمام   
افـق  رمواصفات تصنيف الفنادق واملنشآت السياحية اليت تلزم املنشاة السياحية أن تتضمن م           

  : على النحو اآليتستجمامية خمصصة لألطفال وذلكا
 بشأن الالئحـة املنظمـة      ٢٠٠٦ لسنة   ٣٨القرار الوزاري رقم      -أوالً  

انسجام نظم  ( إىل   ٦ الفقرة   ٢٩ألعمال املنشآت الفندقية السياحية حيث تشري املادة        
) ة مع أحكام وشروط ومتطلبات قانون العمل      أالتوظيف والتشغيل للعاملني يف املنش    

عـدم  ( إىل   ٢ الفقرة   ،٣٢ دون سن الرشد، واملادة      مبا يضمن عدم تشغيل األطفال    
  ).بصحبة أسرهم أو املشرفني عليهماستقبال نزالء دون سن الرشد إال 

الالئحة املنظمة ألعمال املنشآت الـسياحية للطعـام واملنتزهـات            -ثانياً  
 من الئحة املنشآت الفندقية وقرار رئيس جملس الوزراء         ٢٩التروحيية وبنفس نص املادة   

 بشأن الئحة مواصفات التصنيف السياحي ملنشآت الفنادق        ٢٠٠٧ لسنة   )٣٠٧( رقم
  :واإليواء السياحي ومنشآت الطعام والشراب واملنتزهات السياحية واليت نصت على

  :املواصفات امللزمة لتصنيف وتقييم الفنادق السياحية  )أ(  
  .توفري حديقة ألعاب لألطفال •

  :ادق املنتجعات السياحية خارج املدنمواصفات التصنيف والتقييم لفن  )ب(  
  .سنة) ١٢-٦(توفري نادي أطفال  •

  :مواصفات تصنيف وتقييم القرى السياحية يف املناطق الشاطئية  )ج(  
 ؛توفري مسبح دافئ مع صهريج لألطفال مبساحة مناسبة •

 ؛توفري ملعب أطفال مكشوف •

  .توفري ملعب أطفال مغطى •
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فنادق أجنحة وأبـراج    (قامة  مواصفات تصنيف وتقييم فنادق اإل      )د(  
  ):والشقق أو الغرف املفروشة

 ؛توفري مسبح مع صهريج صغري لألطفال •

  .توفري حضانات مناسبة مع حديقة جمهزة هبا لعب لألطفال •
  :مواصفات تصنيف وتقييم املطاعم السياحية بدرجاهتا املختلفة  )ه(  

) غري كهربائيـة  ( ختصيص ركن لألطفال مزود باألدوات الالزمة      •
  .أللعاب مع وجود عامل متخصص هبال

   الذي يبني عدد املنتزهات وأماكن قضاء أوقات الفـراغ علـى            ٦١انظر اجلدول   (  
  .)مستوى اجلمهورية

 هناك العديد من األنشطة اليت نفذهتا وزارة السياحة، تـصب مجيعهـا يف تنفيـذ              و  -٣٩٩
  .  الطفل اجلدول التايل يبني ذلكاتفاقية حقوق من ٣١ املادة

 النشاط افظةاحمل

 منتـصف  -مهرجان صيف صنعاء السياحي الذي يقام ملدة شهر كل عام خـالل الفتـرة منتـصف           صنعاء
  :الذي يتضمن العديد من الفقرات املتنوعة اليت تستهدف الطفل ومنهاأغسطس /آب

 -ى ترفيهية    وأنشطة أخر  - املسابقات املعلوماتية والغنائية     - األلعاب املختلفة    - لألطفال   ةاملراسم احلر 
 وهذا املهرجان أعطى االهتمام الكامل باألطفال من       - ضمن فقرات السريك     -فقرات البهلوان والساحر    

 عروض مسرح الدمى    - املسابقات الفكرية والرياضية     - الفعاليات الثقافية والترفية     -احلر   خالل املرسم 
 . رف الشعبية إقامة معرض لألزياء واحل-  احلفالت الفنية-والسينما لألطفال 

يف إطار توجه وزارة السياحة لنشر الوعي السياحي فقد مت تشكيل جلنة من وزارة الـسياحة ووزارة                  
 . التربية والتعليم من أجل تضمني املفاهيم السياحية ضمن املناهج الدراسية للمراحل األساسية

مع مكتب الشباب والرياضة بعـدة  قام مكتب السياحة يف صعدة خالل العطلة الصيفية وعرب التنسيق          صعدة
  : ز الصيفية مبركز احملافظة متثلت يفكنشاطات ترفيهية وثقافية يف املرا

إلقاء حماضرات توعوية وإرشادية وتثقيفية ختص اجلانب السياحي لرفع مـستوى الـوعي ومت                •
  ؛توزيع بروشورات على املشاركني

 إىل  ةعدد من الرحالت الترفيهية الـسياحي     قام املكتب بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضية ب         •
 . عدد من املواقع السياحية والتارخيية مثل قلعة السنارة والقشلة وعدد من األماكن يف احملافظة

وزارة السياحة ممثلة مبكتبها يف عدن تسعى جاهدة بدعم تلك املشاريع اليت توفر لألطفـال الراحـة                  عدن
 األسبوع املناسبة، باإلضافة لتنفيذ مكتب السياحة يف عـدن           وأنشطة األلعابووقت الفراغ ومزاولة    

  :املخطط العام لعدد من الورنيشات السياحية والساحلية أن توفر حرية احلركة واللعب لألطفال منها
  . ة التواهيي مدير-كورنيش الساحل الذهيب 

  ؛ مديرية خور مكسر-كورنيش ساحل أبني   •
  ؛ منطقة اخليسة-ساحل الربيدية   •
  ؛الغدير  •
 . ساحل اخلنجان الشاطئ األزرق  •
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 النشاط افظةاحمل

  :ومن املشاريع احلديثة اليت قيد التنفيذ
  : األساسي عدة نقاطهمشروع حديقة عدن الكربى الذي ميثل مبفهوم  •

  ؛زيادة الرقعة اخلضراء يف وسط املدينة  •
 ؛محاية البيئة من التلوث  •
 ؛توفري أماكن للترفيه والراحة لألطفال والشباب  •
 ؛زويدها باملرافق الضروريةت  •
 ؛توفري مساحات كافية للوسائل الترفيهية من مالعب رملية وغريها  •
 ؛احترام البيئة الطبيعية  •

 اليت تتعلق باخلطط فيمـا خيـص الطفـل          الرئيسةوتتضمن حديقة عدن الكربى عدد من الفعاليات          
الثقافية والفنية وهـي املـسطحات       واألنشطة   واأللعاب منها الراحة وقضاء أوقات الفراغ       والسياحة
يط حتوتوفري أماكن جلوس واستراحة للزوار .  يكسوها العشب والشجريات والنخيل والفل    -اخلضراء  

 الثابتة واليت من خالهلا يتعرف على بعض املهارات احلركية مثل           لأللعابهبا مالعب لألطفال ومناطق     
فال الذين ال تتجاوز أعمارهم العـشر سـنوات    وهذه املناطق خمصصة لألطوالتأرجحالتسلق والتزجل   

فذ املشروع كمشروع استثماري من قبل القطاع ين أحد معامل احلديقة وس- الكهربائية لأللعابمنطقة 
، ألطفال الـصغرية  ااخلاص يشمل على لعبة القطار الكهربائي ولعبة الطائرة وسفينة الببغاء وسيارات            

حديقة حافون اجلديدة مبديرة    ،  هي، احلديقة العامة مبديرية التواهي    حديقة األطفال احلديثة مبديرية التوا    
  . حبافون مبديرة املعالاأللعابحديقة ، املعال

  احلماية اخلاصةتدابري   -اًتاسع  

  األطفال يف حاالت الطوارئ  -ألف  

  نئوالالجاألطفال     
ا علـى االتفاقيـة     تؤكد اجلمهورية اليمنية التزامها األخالقي جتاه الالجئني وتوقيعه         -٤٠٠

 وهذا يبدو جلياً من خـالل اسـتقباهلا   ١٩٦٧ وبرتوكول عام    ١٩٥١الدولية لالجئني لعام    
غلبهم مـن   أ الجئ   ٨٠٠ ٠٠٠ حوايل   ملئات اآلالف من الالجئني والذين يبلغ عددهم حالياً       

ريا والعراق وفلسطني وآخـرون، وتقـدمي اخلـدمات         يترإثيوبيا و إقل من   أالصومال ونسبة   
  ملواردهم وإمكاناهتا املتاحة وهي مستمرة بتقدمي ذلك حاليـاً         ياجات الالزمة هلم وفقاً   واالحت

  .  الالجئني بتنسيق اجلهود الصادقة لشؤونحيث تقوم اللجنة الوطنية
وكذا تقدمي املساعدة اإلنسانية لالجئني مبا فيهم األطفال عرب خمتلـف الـوزارات               -٤٠١

 وزارة التربية   - وزارة الصحة العامة والسكان      -خلية  واملؤسسات احلكومية مثل وزارة الدا    
االجتماعية والعمل، كما تطورت عالقة التعاون بـني احلكومـة          الشؤون   وزارة   -والتعليم  

  .  الالجئني يف جمال تقدمي اخلدمات لالجئني وأطفاهلممفوضية األمم املتحدة لشؤونو
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جلمهورية اليمنية يف تقدمي احلماية      الالجئني با  مفوضية األمم املتحدة لشؤون   تسهم  و  -٤٠٢
والرعاية لألطفال بطريقة مباشرة عرب موظفيها يف اليمن أو عرب تعاوهنا مع مكاتـب األمـم                
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى أو مع منظمات اجملتمع املدين احمللية باعتبارهم الـشركاء             

  :املنفذين مع املفوضية واليت من أمهها
 فال اليت تشرف على تعليم األطفال الالجئني بالتعاون مع وزارة         رعاية األط منظمة   •

 ؛التربية والتعليم كما تقدم اخلدمات لألطفال الالجئني من ذوي اإلعاقة

 ؛منظمة أدرا اليت تقوم بتقدمي خدمات اجتماعية لالجئني وأطفاهلم •

 ؛منظمة ماري ستوبس اليت تقوم بتقدمي اخلدمات الصحية لالجئني وأطفاهلم •

 التكافل االجتماعي ومجعية اإلصالح االجتماعي ومجعية التضامن كجهـات          عيةمج •
أهلية تساهم يف تقدمي اخلدمات األساسية يف مراكز االستقبال واملخيمات مبا فيهـا             
اخلدمات الصحية وبعض برامج التدريب والتأهيل والقـروض الـصغرية للنـساء            

  .الالجئات مبا يسهم يف محاية أطفاهلن
 الالجئني بالتعاون مع احلكومة وبعـض       مفوضية األمم املتحدة لشؤون    جنزتكما أ   -٤٠٣

الشركاء املنفذين يف صنعاء وعدن العديد من الربامج اليت هتدف أساساً إىل دعـم األطفـال                
 للمساعدة باالعتماد على املعايري املعمول هبا عند التعامـل مـع األطفـال              األكثر احتياجاً 

 غري املصطحبني من قبل أولياء أمورهم ومبا يـتالءم مـع دليـل        سيما األطفال  ال،  الالجئني
 والذي حيتـوي    ٢٠٠٦يف عام   املفوضية  إجراءات مساعدة األطفال الالجئني الذي أصدرته       

املعايري املناسبة لتقدمي املساعدة واحلماية لألطفال الالجئني وكفالة متتعهم باحلقوق واحلريات           
تماعية والثقافية وضمان احترام املبادئ العامة حلقوق هؤالء        املدنية واحلقوق االقتصادية واالج   

  . األطفال اليت كفلتها االتفاقية الدولية حلقوق الطفل
كما نفذت وزارة حقوق اإلنسان دورة تدريبية توعوية حـول اتفاقيـة اللجـوء                -٤٠٤
 من اجلهات    الالجئني لعدد  مفوضية األمم املتحدة لشؤون   توكول امللحق هبا بالتعاون مع      ووالرب

  .  والالجئنياحلكومية العاملة مع الالجئني ومن ضمنها االحتياجات اخلاصة بالنساء واألطفال

  التدابري املتخذة    

احلماية واملساعدات اإلنسانية اليت يتم تقدميها لألطفال الالجئني لضمان متتعهم حبقوقهم               
  القانونية مبوجب االتفاقية 

  واملواد الغذائيةالغذاء     
مجيع األطفال الالجئني تقدم هلم املواد الغذائية بالتعاون مع منظمة الغـذاء العـاملي                -٤٠٥
يتم توفري هلم مستلزمات احلياة اليومية من أدوات نظافة وأدوات املطبخ ومـستلزمات              كما
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اإليواء يف املخيمات كالفرش والبطانيات وحنوه وتصرف هذه املواد مبوجب بطاقات الغـذاء           
  . م النساء كربات أسر لضمان وصول الغذاء لألطفالالشهري باس

  التعليم والتأهيل املهين    
يتمتع األطفال الالجئني يف اليمن حبق التعليم أسوة بالطفل اليمين، حيـث قامـت                -٤٠٦

وزارة التربية والتعليم بتعيني منسقني للتعليم يف املخيمات وبالتعاون مع بقية الشركاء املنفذين             
بدعم العملية التعليمية وتوفري املعلمني والتدريب والتأهيل وتوفري املباين املدرسية          تقوم الوزارة   

عدن كما قامت وزارة التربية بتوفري      /املالئمة يف املخيمات ويف أماكن جتمعات الالجئني يف م        
الكتاب املدرسي للطالب الالجئني باإلضافة إىل توفري وجبات غذائية للطـالب الالجـئني             

بالتعليم يف املدارس األساسية كما يتم تنظيم دورات قصرية يف معاهـد التـدريب              امللتحقني  
.  سنة ممن تسربوا من التعلـيم      ١٥املهين لألطفال الالجئني من هم يف الفئة العمرية أكرب من           

يبني عدد األطفال الالجئني الذين ارتادوا املرافق التعليمية واملهنية سـواء           ) ٦٢انظر اجلدول   (
ت أو يف املناطق والقرى اجملاورة للمخيم يف حمافظة حلج وعـدن خـالل العـام                يف املخيما 
  . ٢٠٠٧ الدراسي
  الالجئني ومفوضية األمم املتحدة لشؤون   كما أن هناك توجه وتنسيق بني احلكومة          -٤٠٧

  . إلقامة حضانات ألطفال الالجئات بالتعاون مع بعض اجلهات األهلية

  الصحة واخلدمات الصحية    
متع األطفال الالجئون باخلدمات الصحية على حد سواء مـع اليمنـيني سـواء              يت  -٤٠٨

املقيمني يف املخيمات أو يف املدن حيث يوجد أعداد كبرية من الالجئني يعيشون يف منـاطق                
عدن أو يف العاصمة صنعاء كما أن النـساء الالجئـات   /حضرية يف املدن مثل البساتني يف م     
  .  أجل الوالدة ويتم التعامل معهن كاملواطنات اليمنياتيرتدن املستشفيات احلكومية من

صـفر بينمـا      يوم يف خميم خرز    ٢٨-١ معدل الوفيات لألطفال الالجئني من عمر       -٤٠٩
 يف املائة وبالتعـاون مـع وزارة الـصحة         ١,٠معدل الوفيات حتت سن مخس سنوات يبلغ        

عدن وكذلك عرب منظمة    /تني م حلج والبسا /واملفوضية ومجعية اإلصالح اخلريية يف خميم خرزم      
ماري ستوبس يف العاصمة صنعاء يتم تقدمي اخلدمات الصحية لألطفال الالجئني وأسـرهم             

وخدمات الـصحة  ) قبل وبعد الوالدة  ( وخدمات الصحة األولية وخدمات األمومة والطفولة     
تغذيـة  اإلجنابية والتحصني ضد أمراض الطفولة اخلمسة والتوعية واإلرشاد الصحي وبرامج ال          
  . ملرضى السل واحلوامل والتحويل إىل املستشفيات احلكومية واملتابعة للحاالت اخلطرية

بلغ عدد الالجئني مبا فيهم األطفال وأبناء العائدين من الصومال املـستفيدين مـن                -٤١٠
مفوضية اخلدمات الصحية اليت قدمتها مجعية اإلصالح االجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة            

عدن خـالل فتـرة     /حلج ومنطقة البساتني م   /يف خميم خرز م     الالجئني ملتحدة لشؤون األمم ا 
  . ٦٣دول اجلانظر .  الجئ موزعني حسب أنواع اخلدمات اليت قدمت هلم٤٣ ٠٥٣التقرير 
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  صحة املراهقني    
سعت احلكومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وبعض اجلهـات املهتمـة بقـضايا               -٤١١

كما بذلت  ) يدزاإل (البشري يف برامج التوعية حول مرض نقص املناعة         الالجئني إىل التوسع  
 يف هذا اجملال حيث قامت مجعية اإلصـالح االجتمـاعي           بعض اجلهات األهلية دوراً بارزاً    

ومنظمة اليونيسيف بتنفيذ برامج تثقيف     األمم املتحدة لشؤون االجئني     بالتعاون مع مفوضية    
عدن وخمـيم خـرز   /يف مناطق البساتني م   ) اإليدز( شريالباألقران حول مرض نقص املناعة      

  .  طفل الجئ٣٤٨حلج وقد استفاد من هذا الربنامج عدد /م
    عدن وخميم خـرز لالجـئني وتنفيـذ مـشروع          /مت تأسيس جلنيت الشباب يف م     و  -٤١٢

لتمكني الشباب حتت إشراف املنظمة السويدية حيث مت تدريبهم على املهـارات احلياتيـة              
ة وتقوم هذه اللجان باملشاركة مبختلف األنشطة الرياضية والثقافية والتوعية للمراهقني           والقياد

  . من الالجئني
 طفـل   ٧٧ يف خميم خرز حوايل      ٢٠٠٧عام  ) املعاقني(بلغ عدد األطفال الالجئني     و  -٤١٣
 إناث وتشرف منظمة رعاية األطفال على تقدمي اخلدمات لألطفـال           ٣٢و  ذكور ٤٥فيهم  

  : املخيم حيث تقدم هلم اخلدمات اآلتيةاملعاقني يف
التأهيل اجملتمعي لألطفال املعاقني من خالل ثالث عـامالت جمتمعيـات يقمـن              •

باستقبال األطفال املعاقني ومن مث تدريب أسرهم على كيفية التعامل مع أطفـاهلم             
 ؛املعاقني داخل األسرة وتدريبهن على العالج الطبيعي ملساعدة أطفاهلن

اخلدمات الصحية لألطفال املعاقني من خـالل العيـادات الـصحية يف            يتم تقدمي    •
املخيمات وتوفري احتياجاهتم من األجهزة التعويضية ويقوم مركز ذوي االحتياجات          

األجهـزة   عـدن بتـوفري   /االجتماعية والعمل يف م   الشؤون  اخلاصة التابع لوزارة    
 ؛التعويضية لألطفال املعاقني جماناً

  .دارس يف املخيم من أجل دمج األطفال املعاقني يف التعليم العاميتم التنسيق مع امل •

  للعب واألنشطة الترفيهيةا    
توفر لألطفال الالجئني يف املخيمات األنشطة الترفيهية من خالل رياض األطفـال              -٤١٤

واملراكز االجتماعية اليت تنظم املباريات الرياضية واأللعاب املختلفة وبرامج التلفزيـون مبـا             
 مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون     اعد الطفل الالجئ يف احلصول على املعلومات وتقوم         يس

الالجئني بتوفري األلعاب الترفيهية والرياضية لألطفال يف املخيمات، كما يـشارك األطفـال             
الالجئني يف االحتفاالت واملهرجانات يف خمتلف املناسبات كاالحتفال باليوم العاملي لالجئني           

  . ي للطفل األفريقي وغريهاواليوم العامل
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  التوثيق والتسجيل وشهادات امليالد لألطفال الالجئني    
باعتبار أن أكثر األطفال الالجئني يف اليمن هم من اجلنسية الصومالية فيتم تسجيلهم               -٤١٥

مع أسرهم أو ذويهم أو بشكل منفرد بالنسبة لألطفال غري املـرافقني وذلـك يف مراكـز                 
يمات من قبل مفوضية الالجئني حيث تصرف هلم استمارات تسجيل أولية           االستقبال يف املخ  

  . حىت يتم تسجيل الالجئ بشكل فردي واحلصول على بطاقة اللجوء الشخصية
أما بالنسبة لألطفال الالجئني من غري اجلنسية الصومالية فيتم تسجيلهم وتـوجيههم             -٤١٦

  . إىل مكاتب املفوضية لطلب اللجوء
نح األطفال الالجئني شهادات امليالد فإن كل املواليد يف املخيمات حيصلون           بالنسبة مل   -٤١٧

على شهادة امليالد عرب العيادة الصحية يف املخيمات وبشكل منتظم، أما األطفال الالجـئني              
الذين يولدون يف املناطق احلضرية فإنه يتم التعامل معهم أسوةً باألطفـال اليمنـيني حيـث                

  . يالد عرب فروع مصلحة األحول املدنية يف مناطق مولدهم يف املدنحيصلون على شهادات امل

  محاية الطفل الالجئ من العنف واإلساءة واالستغالل اجلنسي    

  للقانون املخالفون األطفال    
يتم معاملة األطفال الالجئني املخالفني للقانون وفقاً للمبادئ واإلجراءات املنصوص            -٤١٨

مبادئ األمم املتحدة املتصلة بتنظيم قـضاء األحـداث والقـوانني            الطفل و  اتفاقيةعليها يف   
والتشريعات احمللية حيث تتبع يف قضاياهم إجراءات التقاضي اليت تتبع مع األطفال اليمنـيني              
املخالفني للقانون وتنظر قضاياهم من قبل حماكم األحداث وتطبق علـيهم التـدابري غـري               

داث عندما تقتضي مصلحتهم ذلك كما يتم تـوفري         االحتجازية أو يودعون دور رعاية األح     
 ةساءإأثناء إجراءات التقاضي مبا يساعد يف محايتهم من أي عنف أو         هلم  العون القانوين اجملاين    

 ٤٠عدد احلاالت اليت وصلت لدور األحـداث        . (أو انتهاك حلقوقهم عند خمالفتهم للقانون     
  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦طفل خالل عامي 

  االستغالل اجلنسي    
والشركاء املنفذين هلا مـن احلكومـة         الالجئني مفوضية األمم املتحدة لشؤون   تويل    -٤١٩

واجلمعيات األهلية مسائل العنف واالستغالل اجلنسي عناية بالغة ويتم اختـاذ عـدد مـن               
  :اإلجراءات حلماية األطفال الالجئني من العنف واالستغالل اجلنسي منها

ة علمية فيما يتعلق مبواضيع العنـف اجلنـسي         فوضية دليل إجراءات معياري   املوضعت   •
 ؛ويعترب املرجعية للمفوضية وشركائها عند التعامل مع حوادث العنف اجلنسي

توفر للطفل الالجئ الذي قد يتعرض حلوادث استغالل جنسي املـساعدة الطبيـة              •
االجتماعية الشؤون  والنفسية والقانونية واالجتماعية ويقوم بتوفريها قسم احلماية و       
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 املفوضية بالتعاون مع الشركاء املنفذين من هيئات حكومية وأهلية كما يوجـد             يف
 ؛حمامي لدى املفوضية ملتابعة مثل هذه القضايا مع اجلهات املختصة

تقوم املفوضية بتقدمي التدريب املستمر للشركاء املنفذين هبذا الصدد معتمدة علـى             •
ية يف جنيف بـاللغتني العربيـة       دليل اإلرشادات املعيارية الصادر من مكتب املفوض      

 واإلنكليزية؛

كما يتم نشر الوعي مباشرة عرب املفوضية وشركائها املنفذين يف أوساط الالجـئني              •
والعاملني معهم من أجل التشجيع على التبليغ عن حوادث االسـتغالل اجلنـسي             

  .لألطفال الالجئني إىل اجلهات املختصة

  أسرهم عن املنفصلونقبل أولياء أمورهم أو غري املرافقني من  جئونالالاألطفال     
يأيت األطفال الالجئون غري املرافقني أو املنفصلني عن أسرهم إىل اليمن لاللتحـاق               -٤٢٠

  . بذويهم يف اليمن أو من أجل التعليم أو الذهاب لدول اخلليج من أجل العمل ملساعد أسرهم
رافقني أو املنفصلني عن أسـرهم       بلغ عدد األطفال الالجئني الغري م      ٢٠٠٧يف عام   و  -٤٢١

      طفـل يف منطقـة     ١٩ طفـل يف صـنعاء وعـدد         ١٨ طفل منهم    ٥٣الذين مت تسجيلهم    
 ٩ منـهم  حلج/ طفل يف خميم خرز م     ١٦إناث وعدد   ١٠ - ذكور ٩عدن منهم   /البساتني م 

  إناث ٧ - ذكور
ذه الفئـة مـن     وقد مت اختاذ بعض التدابري واإلجراءات املمكنة لتأمني ومحاية مثل ه            -٤٢٢

 الالجئني بالتعاون مع بعض الـشركاء       مفوضية األمم املتحدة لشؤون   األطفال حيث قامت    
املنفذين باختاذ املعاجلات املستندة على دليل اإلجراءات املعيارية العملية املعمول هبا ومن هذه             

  :اإلجراءات ما يلي
 وهو مهزة الوصل     يتوىل تقدمي الرعاية والعون هلؤالء األطفال      مسؤولتعيني شخص    •

 ؛فوضية إلجياد احللول املناسبة حلاالهتماململتابعة حاالت األطفال الغري مرافقني مع 

فوضية وإنشاء وحدة ملفات لألطفال املسجلني ضـمن  املإنشاء قاعدة بيانات لدى   •
 ؛هذا الربنامج

عقد جلسات خاصة هبؤالء األطفال وإجراء املشاورات الالزمة معهم ومع األسـر             •
 تتوىل رعايتهم والزيارات املرتلية املستمرة اليت هتدف إىل تقييم أوضاعهم والعمل   اليت

  ؛على مساعدهتم أوالً بأول
قامت منظمة أدرا كإحدى الشركاء املنفذين بوضع نظام فعال لتحديد األطفـال            و  -٤٢٣

جـئني  الغري مرافقني والذين يتم استقباهلم ووضعهم لدى األسر البديلة يف إطار جمتمـع الال             
وتقوم بتقدمي اخلدمات األساسية هلم واملساعدة املادية لألسر البديلة ويقـوم األخـصائي يف              

. صنعاء وعدن بتسجيل هؤالء األطفال يف املدارس وتقدمي خدمات اإلرشاد النفسي واملتابعة           
 مفوضية األمم املتحدة لـشؤون    كما تتم املتابعة املباشرة ملثل هؤالء األطفال من قبل مكاتب           
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الالجئني كما يتم تدريب املتسربني من التعليم منهم ممن جتاوز السن األدىن لالسـتخدام يف               
ـ                ىدورات تدريبية يف جمال اللغة والتدريب املهين مبا يؤهلهم على االعتماد على أنفسهم عل

  .املدى البعيد

  جئنيلالاالتدابري املتخذة لضمان احترام مبادئ االتفاقية العامة بالنسبة لألطفال     
 املبادئ العامة حلقوق الطفل عند تقدمي اخلدمات والربامج لألطفال الالجـئني    ىتراع  -٤٢٤

أو الـشركاء     الالجئني مفوضية األمم املتحدة لشؤون   يف اليمن سواء قدمت هذه الربامج من        
فحق الطفل الالجئ يف احليـاة والبقـاء والنمـاء          . املنفذين من احلكومة واجلمعيات األهلية    

 من خالل اخلدمات الصحية والتعليمية والثقافية والتحصينات ضد األمـراض جمانـاً     مكفول  
  . والتمتع بكافة اخلدمات اليت تقدم للطفل اليمين

النسخة املفوضية    املصلحة الفضلى للطفل الالجئ يف اليمن فقد أصدرت        ىكما تراع   -٤٢٥
ى للطفل وهذه املعايري تعتـرب مـن        النهائية إلجراءات املعايري العملية املتعلقة باملصلحة الفضل      

الوسائل املهمة اليت يتم اعتمادها من املفوضية وشركائها املنفذين لتحديد مـصلحة الطفـل              
الالجئ الفضلى واختاذ اإلجراءات على هذا األساس فال يتم التخلي عن الطفل الالجئ غـري              

كما يتم . ضلى تقتضي ذلك املرافق وال يتم إعادته إىل بلده األصلي إال إذا كانت مصلحته الف           
مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند اختيار األسرة البديلة بالنسبة للطفل غري املرافـق حبيـث         

  .  لألسرة البديلة مبا يتوافق مع ديانة الطفلاإلثنية اجلوانب ىتراع
بالنسبة ملبدأ عدم التمييز فإن الطفل الالجئ يف اليمن يعامل على حد سـواء مـع               و  -٤٢٦

 مثل  اليمين والتدابري املتخذة لذلك عديدة منها منح الطفل الالجئ شهادة امليالد جماناً           الطفل  
الطفل اليمين واالستفادة من اخلدمات الصحية يف املستشفيات احلكومية للحاالت اخلطـرة            

  . كما يتم معاملة األطفال الالجئني املخالفني للقانون أسوة باألطفال اليمنيني
 مفوضية األمم املتحدة لـشؤون    ج املقدمة لألطفال الالجئني من قبل       كما أن الربام    -٤٢٧

 تراعي مبدأ مشاركة الطفل الالجئ عند التخطيط للمـشاريع          املنفذين أو الشركاء    الالجئني
والربامج ويف خمتلف املسائل اليت تتعلق حبياهتم املعيشية من صحة وتعلـيم ومحايـة وتقـوم                

  .  من اجلنسني عند التقييم السنوي هلذه الربامج واملشاريعاملفوضية بإشراك األطفال الالجئني

  لتحديات والصعوباتا    
  :ا يلي فيمتتتمثل التحديات والصعوبا  -٤٢٨
عقد جلسات خاصة هبؤالء األطفال وإجراء املشاورات الالزمة معهم ومع األسـر             •

ضاعهم والعمل اليت تتوىل رعايتهم والزيارات املرتلية املستمرة اليت هتدف إىل تقييم أو  
 ؛على مساعدهتم أوالً بأول
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ناث اإلال تزال املمارسات التقليدية الضارة كختان اإلناث والزواج املبكر وحرمان            •
من التعليم منتشرة يف أوساط الالجئني وحتتاج إىل مزيد من اجلهود لتجاوزها خاصة  

 ؛جهود التوعية

ـ         تس • ا العـادات والتقاليـد     رب األطفال الالجئني من التعليم لعدة أسباب من أمهه
عاية األطفال األكرب سناً لألطفال األصغر سناً بسبب غياب األب وذهـاب األم            ور

 ؛للعمل أو التسرب من أجل العمل ومساعدة األسرة

احلاجة املستمرة لربامج التوعية لتوسيع برامج احلماية وتسجيل املواليد واخلـدمات            •
ني ال تزال حمدودة وحتتاج إىل كثري مـن         واألنشطة الترفيهية املقدمة لألطفال الالجئ    

 ؛الدعم

بعض األطفال غري املرافقني حياولون ترك اليمن إىل دول اخلليج اجملاورة مما يعرضهم              •
 ؛للكثري من املخاطر

ال تزال امليزانيات املعتمدة لالجئني تعاين من نقص شـديد وبـسبب األوضـاع               •
ج حتسني الـدخل ألسـر األطفـال       االقتصادية الصعبة اليت متر هبا اليمن جيعل برام       

كما أن ضعف هذه امليزانيات يعيـق تنفيـذ   . الالجئني حمدودة جداً من قبل الدولة  
  .توفري الرعاية املثلى لالجئنيالربامج الرامية إىل 

، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي       )٣٨املادة  (األطفال يف املنازعات املسلحة       -باء  
  )٣٩املادة (ي وإعادة االندماج االجتماع

 مترداً مسلحاً من قبل جماميع      ٢٠١٠-٢٠٠٤شهدت اجلمهورية اليمنية خالل الفترة        -٤٢٩
مسلحة خارجة عن القانون حيث قامت باالعتداء على املواطنني وطردهم مـن منـاطقهم              
وإثارة النعرات الطائفية واملذهبية وممارسة أعمال التقطع والنهب والتدمري والقتل للمـواطنني            

األمر الذي دفع احلكومة لتقوم بواجبها يف التـصدي         ) مشال البالد (لك يف حمافظة صعدة     وذ
هلذا التمرد املسلح ومحاية األرواح واملمتلكات اخلاصة واحلكومية حىت إيقـاف العمليـات             

 وعودة املواطنني إىل مساكنهم والبدء بعمليات إغاثـة         ٢٠٠٨العسكرية وإهناء الفتنة يف عام      
ق املتضررة وتقدمي اخلدمات واملساعدات املطلوبة للمواطنني يف هذه املنـاطق           موسعة للمناط 

  . ومن بينهم األطفال

  املؤشرات    
ال توجد إحصاءات دقيقة عن السكان الذين تأثروا من هذه الفتنـة والتقـديرات                -٤٣٠

 شخص تأثروا بذلك، كما مت حصر األضرار        ٨٠ ٠٠٠األولية تشري إىل وجود ما يقرب من        
 ٢١٠ مزرعة وعـدد     ٨٨ وعدد    مرتالً ٤ ١٤١خرى من قبل احلكومة حيث تضرر عدد        األ

  . منشأة عامة منها مدارس ومراكز صحية ومشاريع مياه وكهرباء
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أما بالنسبة لإلحصاءات املسجلة عن عدد األطفال املتضررين فما هو متـوفر هـو                -٤٣١
تضررة يف املناطق اآلمنة يف      طفل يف املخيمات اليت أعدت للنازحني واألسر امل        ١ ١٠٠وجود  

  عائلـة   ٤٧٥ خميمات منها اثنني خميمات األول يقيم فيـه          ٥حمافظة صعدة حيث مث إنشاء      
  فرد٧٠٠ عائلة تتكون من    ١٣٨ طفل والثاين يعيش فيه      ٨٠٠ فرد منهم    ٣ ٢٥٠تتكون من   

  .  طفل تقريبا٣٠٠ًمنهم 
.  طفل ٥٠٠ل يف الزراعة حبدود     بلغ عدد األطفال الذين تشردوا أو التحقوا بالعم       و  -٤٣٢

  .  طفل تقريباً مسجلني يف املخيمات وهم أيتام أو منفصلون عن أسرهم٢٣وهناك 
ويف سبيل إجياد آلية لرصد حاالت األطفال الذين تأثروا بالرتاع املسلح فقد نفـذت                -٤٣٣

سياً عن حاالت  ف بصنعاء مسحاً اجتماعياً ونف    ياجلمعية الطبية اخلريية بتمويل من منظمة اليونيس      
 طفل  ٦٣٠ فرد منهم    ١ ٤٠٠ تعدادها   ةاألطفال املتأثرين، وأظهرت نتائج املسح اليت مشلت عين       

 يف املائة على االختباء النقاد      ٤٤ يف املائة تقريباً كانوا شهوداً على الرتاع املسلح، وأجرب           ٩٢أن  
 يف املائـة    ٢٨ئهم وشعَر    يف املائة كان شهوداً على تدمري بيوهتم أو بيوت أصدقا          ٤٣حياهتم، و 
 يف  ١٣,٨ يف املائة جبروح، يف حني عاىن        ١٥ على وشك أن يلقوا حتفهم، وأصيب        واأهنم كان 

 يف املائة من العثور على أحد      ١٠املائة من فقدان واحد من أفراد األسرة على األقل، ومل يتمكن            
ة يعانون من أعراض اكتئاب      يف املائ  ٥٣كما أن   . أفراد أسرهم الذين يعتربون يف عداد املفقودين      

  .  يف املائة يعانون من أعراض ما بعد الصدمة النفسية٤٩شديد ونسبة 

  التدابري املتخذة    
يف سبيل احترام قواعد القانون الدول اإلنساين أثناء الرتاعات املسلحة اختذت اليمن              -٤٣٤

  :عدد من التدابري التشريعية واإلدارية وعلى النحو التايل
مهورية اليمنية على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدوليـة         صادقت اجل  •

 ؛حلقوق الطفل واخلاص حبظر إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

مـن  أنشأت اليمن اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين تضم يف عضويتها عدد             •
 ؛هات ذات العالقة حكومية وأهليةاجل

 نشر مبادئ القـانون الـدويل اإلنـساين ومبـادئ           سعت اجلمهورية اليمنية إىل    •
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل اخلاص حبظر إشراك األطفـال           

 انظـر . يف الرتاعات املسلحة كما مت تدريب عدد من املهـتمني يف هـذا اجملـال              
  . الذي يبني األنشطة املنفذة يف هذا اجلانب٦٤ اجلدول

تخذة للتعرف على حاالت األطفال املتأثرين باملعارك املـسلحة يف          ومن اخلطوات امل    -٤٣٥
صعدة ومعاجلتها داخل اجملتمع املدين فقد قامت اجلمعيات األهلية بكثري مـن األنـشطة              /م

غاثية فإىل جانب املسح والدراسة االستقصائية اليت قامت هبا اجلمعية الطبية اخلريية   اإلواجلهود  
 التغذية لألطفال يف املناطق املتضررة وأظهـر        وء مسح حول س   جراءإقامت مجعية اإلصالح ب   
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 التغذية املتوسـط    وء يف املائة وس   ٣,٨املسح أن نسبة اإلصابة بسوء التغذية احلاد وصل إىل          
 يف املائة ومت إعطاء األطفال مغذيات دقيقة وزعتها اجلمعية ووفرهتـا منظمـة              ١١,٨نسبة  
ا مجعيات خريية مثل اهلالل األمحر اليمين ومجعيـة         ف واشترك يف إعمال اإلغاثة أيض     ياليونيس

  . نساء صعدة واحتاد نساء اليمن ومجعية اإلصالح اخلريية
كما قامت احلكومة اليمنية وبعض اجلمعيات األهلية باختاذ عـدة تـدابري حلمايـة              -٤٣٦

  :السكان واألطفال وإنفاذ أعمال إمنائية عاجلة ومن هذه التدابري
 قامت احلكومة من خـالل  ٢٠٠٨-٢٠٠٧ والفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٥خالل الفترة  و  -٤٣٧

وزارة الصحة العامة والسكان بعمل تكميلي متيز بالشراكة يف العمل اإلمنائي واملـساعدات             
الطارئة حيث قامت وزارة الصحة بتسيري محالت طبية عالجية وتوزيع موسع لألدوية جمانـاً      

سهاالت والتطعيم ضد شلل األطفـال كمـا     اإلوملعاجلة األمراض الشائعة عند األطفال مثل       
  . قامت الوزارة بإنشاء ثالث عيادات طبية ملعاجلة النازحني واملتضررين

كما قامت احلكومة بتسهيل وصول املساعدات واجلهود اإلمنائيـة املقدمـة مـن               -٤٣٨
واهلالل املنظمات الدولية واجلمعيات األهلية احمللية ومن هذه املنظمات الصليب األمحر الدويل            

  . ٢٠٠٨-٢٠٠٥األمحر اليمين وبرنامج الغذاء العاملي وذلك خالل الفترة 
قدم الصليب األمحر الدويل ومجعية اهلالل األمحر اليمين مواد ومساعدات غذائية يف            و  -٤٣٩
 شخص من النازحني مبا فيهم األطفال       ٣ ٥٠٠ وعلى وجه السرعة، استفاد منها       ٢٠٠٥عام  

اء من خيم وبطانيات وفرش وأدوات للطبخ ومواد للنظافة كما          ويشمل ذلك مستلزمات إيو   
مت تزويد مخسة مراكز للرعاية الصحية ومواد إسعافات أولية وخالل األعوام التالية لذلك مت              

 شخص وأفراد أسرهم مبا فـيهم  ٣٩ ٠٠٠  لساعدات طارئة من اهلالل األمحر اليمين    متقدمي  
شة من خيم وبطانيات وفـرش وصـفائح ميـاه يف       األطفال مشلت مستلزمات لإليواء واملعي    

  . شخص٥ ٢٠٠منها  سعافية لستة مراكز صحية استفادإخميمات النازحني ومواد 
 ٥كما مت توفري أربعة صهاريج مياه وجتهيز عيادات صحية لألطفـال دون سـن                 -٤٤٠

 شخص  ٤٥٠٠    ل سنوات يف املخيمات وساعدت هذه العيادات يف معاجلة األمراض الشائعة         
 .منهم عدد كبري من األطفال

 الصليب األمحر الدويل واهلالل اليمين معاً بتقدمي املـساعدات واملـستلزمات          قام كما  -٤٤١
املرتلية مثل اخليام والقماش والفرش والبطانيات وصفائح املياه وأدوات النظافة لعشرات اآلالف            

ررة وبلـغ عـدد األطفـال       من املتضررين خصوصاً الذين عادوا إىل مناطقهم ومنازهلم املتض        
 طفالً منهم أطفال عادوا لالستقرار يف أماكنهم األصلية يف مديرية           ١٣ ٠٠٠املستفيدين حوايل   

حريان وهي من املناطق األكثر تضرراً كما مت توفري مياه الشرب ألعداد كبرية مـن الـسكان                 
 . شخص بينهم أطفال٥ ٠٠٠املتضررين وبلغ عددهم 
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     مصفاة٤٠٠ناء صهاريج مياه يف منطقة ضحيان املتضررة وتوزيع هذا باإلضافة إىل ب  -٤٤٢
  للمياه على النازحني وإنشاء العيادات املتنقلة وتقدمي سـيارات اإلسـعاف والـيت اسـتفاد        

 ص؛ شخ١٣ ٠٠٠منها 

غاثية من املساعدات املقدمة من عدد من منظمـات اجملتمـع    إلإىل جانب األعمال ا     -٤٤٣
للتنمية واجلمعية الصاحل للتنمية االجتماعية ومجعية اإلصالح االجتماعي املدين وأبرزها مؤسسة    

الطبية اخلريية ومشلت هذه مستلزمات مرتلية وأغذية ولسوات وخيام وخدمات صحية وعالجيـة             
 والعاجلـة الـيت   اإلغاثيةومحالت توعيه لألمهات بشأن الرضاعة الطبيعية وغريها من املساعدات    

 . الكبار واألطفال مناآلالفاستفاد منها 

املفاوضات والترتيبات اخلاصة املتخذة من قبل احلكومة وحماوالهتا املتكررة إلهناء الـرتاع               
  املسلح وتعميم السالم والسكينة

  :سعت الدولة إىل إهناء الرتاع املسلح باختاذ التدابري التالية  -٤٤٤
  ؛ االجتماعيةتشكيل جلنة وساطة من القيادات واملشايخ واألعيان والشخصيات •
 ؛صدور قرار عفو عام •

تشكيل جلنة وساطة من دولة قطر وأعلنت احلكومة مناطق العمليـات العـسكرية        •
  .مناطق أمنية ومطالبة النازحني بالعودة

السياسات والربامج املستحدثة ملعاجلة أثار الرتاع املسلح بشكل عام مبـا فيهـا اآلثـار                   
  عاجلسدية والنفسية لألطفال نتيجة الرتا

احلكومة اليمنية بوضع عدد من السياسات والربامج ملعاجلة اآلثار واألضرار الناجتـة              -٤٤٥
عن الرتاع مبحافظة صعدة ومن ضمن هذه الربامج ما يتعلق مبعاجلة اآلثار اجلسدية والنفـسية           
لألطفال كما قامت بعض املنظمات الدولية بدعم برامج معاجلة اآلثار اجلـسدية والنفـسية              

صعدة مبشاركة األسر واجملتمـع     / من خال أنشطة نفذهتا بعض اجلهات األهلية يف م         لألطفال
  :ومن هذه السياسات والربامج ما يلي

استحداث خطط وآليات عمل وهياكل وجلان تنسيق حلصر اآلثار واألضـرار           ومت    -٤٤٦
رة مـن   عمار املناطق املتضر  إوتنسيق جهود املعاجلة ويف هذا اجلانب مت إنشاء صندوق إعادة           

صعدة واعتمدت له احلكومة اإلمكانيات املادية واملالية لتنفيذ أنـشطة وجهـود          /الرتاع يف م  
  . برامج املعاجلة وإعادة اإلعمار

  :تشكيل عدد من اللجان املختصة ومنهاومت   -٤٤٧
اللجنة العليا ملعاجلة أثار وتداعيات األحداث وإعادة إعمار املناطق املتـضررة مـن          •

 ؛رئيس الوزراء وعدد من الوزراء املختصنيالرتاع برئاسة 
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جلنة حصر اآلثار واألضرار الناجتة عن الرتاع وقد قامت هذه اللجنة حبصر اآلثـار               •
 ؛)سبق توضيح هذه اآلثار واألضرار يف املؤشرات(واألضرار وتقدميها للحكومة 

برئاسة وزير  جلنة متابعة تنفيذ الربنامج التنفيذي املزمن ملعاجلة آثار وإعادة اإلعمار            •
  .صعده/يف احلكومة والسلطة احمللية ماملسؤولني اإلدارة احمللية وعدد من 

كما قامت احلكومة بوضع برنامج تنفيذي ملعاجلة آثار وتـداعيات األحـداث يف               -٤٤٨
 وتساهم يف تنفيذ أنـشطة هـذا        ،٢٠٠٨صعدة مت البدء بتنفيذ أنشطته من منتصف عام         /م

يئات احلكومة واجملالس احمللية وبعـض اجلمعيـات األهليـة يف           الربنامج معظم األجهزة واهل   
 .صعدة باإلضافة إىل بعض املنظمات الدولية واجلهات املاحنة اليت تدعم بعـض األنـشطة             /م

وتتوزع أنشطة هذا الربنامج على عدد من احملاور تتركز يف إعادة إعمار املشاريع اخلدميـة               
حتـسني األوضـاع    و،  كهرباء واملياه والطرقـات   والتعليمية والصحية املتضررة ومشاريع ال    

االقتصادية واالجتماعية لألسر املتأثرة من الرتاع املسلح وجهود مكافحة الفقر وبناء منـازل             
لألسر اليت تضررت منازهلا وتوسيع مظلة الضمان االجتماعي ليشمل أكرب عدد من األسـر              

 .الفقرية املتضررة

صرف مساعدات الضمان االجتماعي مـن قبـل         هذا اجلانب اعتماد و    يف مت   وقد  -٤٤٩
 حيث قام الـصندوق     االجتماعية والعمل الشؤون  صندوق الرعاية االجتماعية التابع لوزارة      

كما قام صندوق الرعاية االجتماعية     .  حالة ٣٣ ١٥٤    لبصرف مساعدات ضمان اجتماعي     
ن اليمنيني من    شخص مع أطفاهلم م    ٤٣    لباعتماد مساعدات إعاشة شهرية وبشكل استثنائي       

صعدة وهذا يؤكد مبدأه عدم التمييز يف التعامل مـع األقليـات            /اليهود يهود آل سامل يف م     
  ؛منطقة الرتاع املسلح ومساواهتم ببقية املواطننيالدينية يف 

 يتضمن الربنامج التنفيذي الذي وضعته احلكومة أنشطة حلماية األطفال ومعاجلـة            كما  -٤٥٠
االجتماعيـة  الشؤون  فسية لألطفال بعد الرتاع املسلح حيث وقعت وزارة         اآلثار االجتماعية والن  

 تتضمن عدد من أنشطة محاية الطفولة       ٢٠٠٨ف لعام   يوالعمل على خطة عمل مع منظمة اليونيس      
ألطفال تساهم  اصعدة ومن ضمنها أنشطة ملعاجلة اآلثار النفسية عند         /يف منطقة الرتاع املسلح يف م     

  . صعدة/معيات األهلية ميف تنفيذها عدد من اجل

  برامج معاجلة اآلثار اجلسدية والنفسية املترتبة على األطفال نتيجة الرتاع    
 يتعلق مبعاجلة اآلثار اجلسدية عند األطفال نتيجة الرتاع فقد مت تنفيذ عدد مـن               فيما  -٤٥١

  :األنشطة اهلادفة إىل معاجلة اآلثار اجلسدية مما يعزز صحة الطفل ومن هذه األنشطة
قامت مجعية اهلالل األمحر اليمين وبدعم من الصليب األمحر بإجياد عيادات متنقلـة               -٤٥٢

سعاف لتقدمي خدمات الرعاية الصحية والطبية لألطفال النـازحني يف خميمـات            إوسيارات  
) بقالت( يف خميم    ٢٠٠٨فرباير  /شباطكما مت إجياد عيادات متنقلة جديدة يف        ) العند وسام (
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 ألف من النازحني ٢٣ل مركز قطابر الصحي الذي يقدم خدمات العالج لعدد ومت إعادة تأهي
  . ومت تزويد هذا املركز باملعدات واألدوية لتقدميها للنازحني وأطفاهلم. منهم أطفال

 عيادات طبيـة    ٥كما قامت مجعية اهلالل األمحر وبدعم من الصليب األمحر بتوفري             -٤٥٣
ردوا بسبب الرتاع يف املخيمات وسامهت هذه اخلمـس         متنقلة ملواجهة احتياجات الذين تش    

  .  سنوات٥العيادات املتنقلة بتقدمي الرعاية الصحية لألطفال دون 
كما قامت وزارة الصحة مبواصلة تقدمي األدوية اجملانية اخلاصة مبعاجلـة األمـراض               -٤٥٤

ات صحية   عياد ٣سهاالت عند األطفال والتحصني ضد شلل األطفال وأنشأت         اإلالشائعة و 
  . لفحص ومعاجلة النازحني وأطفاهلم

االجتماعية والعمـل  الشؤون كما يقوم صندوق رعاية وتأهيل املعاقني التابع لوزارة           -٤٥٥
بتقدمي مساعدات مالية وعينية للمعاقني الذين يتأثرون بالرتاع املسلح سواء من األطفـال أو              

افظة صعدة وتتمثل املـساعدات املاليـة       أفراد أسرهم بالتنسيق مع مجعية رعاية املعاقني يف حم        
بتقدمي نفقات العمليات اجلراحية وصرف األدوية ونفقات العـالج الطبيعـي والـوظيفي             

أما املساعدات العينية فتتمثل بتوفري الكراسـي املتحركـة والعكـاكيز           . للحاالت احملتاجة 
للحاالت اليت حتتاج   واملشايات املختلفة واألطراف الصناعية ومساعدات العالج خارج اليمن         

  . لعمليات جراحية غري متوفرة يف اليمن

  اآلثار النفسية عند األطفال نتيجة الرتاع املسلحمعاجلة     
وقعـت وزارة    ،يتعلق مبعاجلة اآلثار النفسية عند األطفال نتيجة الرتاع املسلح        فيما  و  -٤٥٦

 خطة عمل تتـضمن     ٢٠٠٨عام   ف يف بداية  ياالجتماعية والعمل مع منظمة اليونيس    الشؤون  
أنشطة ملعاجلة اآلثار النفسية عند األطفال وحىت يتم تنفيذ هذه األنشطة على مستوى األسرة              

  :واجملتمع مت ختويل عدد من اجلمعيات بتنفيذها ومن هذه األنشطة ما يلي
 شخص من العاملني يف     ٧٠اجلمعية الطبية اخلريية بتنفيذ دورات تدريبية لعدد         قامت  -٤٥٧

الصحة والتربية واجلمعيات األهلية واجملالس احمللية يف منطقة الرتاع املـسلح حـول    قطاعات  
كيفية التعامل مع األشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية نتيجة الرتاع ومت إرسال هؤالء              
املتدربني إىل املناطق املتأثرة بالرتاع لتدريب السكان واألسر حول كيفية تقدمي الدعم النفسي             

 طفل يف   ٥ ٠٠٠ أسرة و  ١ ٠٠٠واألشخاص املتأثرين بالرتاع ويستهدف الربنامج      لألطفال  
أما احلاالت اليت تعاين من صدمات نفسية قوية نتيجة الرتاع فإذا كان الدعم          . مرحلته األخرية 

 والعالج النفسي األوىل يف مناطقهم غري كايف فأنه يتم إرساهلم إىل متخصصني يف العاصـمة               
  .حصول على تأهيل وعالج نفسي أكثر ختصصاًأو مراكز املدن لل

 مت تنفيذ برنامج الدعم النفسي والتربوي لألطفـال النـازحني يف املخيمـات              كما  -٤٥٨
 طفل وطفلة من املتأثرين بالرتاع      ٨٠٠ سنة ويستفيد منه     ١٥ حىت   ٦مبحافظة صعدة من سن     

  . الالجئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤونوتنفذه مجعية صعدة النسوية بتمويل من 
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ويف سبيل ختفيف آثار الصدمات النفسية عند األطفال بعد الرتاع املسلح مت تنفيـذ                -٤٥٩
 الرياضية والترفيهية والثقافية لألطفال النازحني يف املخيمات وتوفري أماكن          األنشطةعدد من   
  وال يظلـون يف      املخيمات وتوفري العاب لألطفال حىت يتمتعون حبقهم يف اللعـب          للعب يف 

 لعابأف بتقدمي   يعزلة داخل املخيمات حيث قامت مجعية صعدة النسوية وبدعم من اليونيس          
لعاب لألطفـال داخـل     أ طفل كما قامت مجعية اهلالل األمحر اليمين بتركيب          ٢٨٨لعدد  

  .فياملخيمات بدعم من اليونيس
ـ             -٤٦٠ ساء كما تنفذ مجعية صعدة النسوية برنامج ثقايف ورياضي وتوعوي لألطفال والن

 عـرض   -مسرح الـدمى    ( كنوع من األنشطة الترفيهية والتوعوية ومنها        املخيماتداخل  
 مسرحية حول محاية األطفال من التهريب وعمل األطفال والعنـف واإلمهـال األسـري              

  طفل وامرأة من املتـأثرين بـالرتاع        ٣ ٠٠٠وتوعوية صحية وبيئة يستفيد منها ما يقارب        
ي يوضح الدورات التدريبية للعاملني مع األطفال املتأثرين مـن      الذ ٦٤انظر اجلدول   ( املسلح

  .)الرتاعات املسلحة

  امليزانية املخصصة    
 ريال إلعادة إعمار املناطق املتضررة من   ات مليار ١٠خصصت احلكومة اليمنية مبلغ       -٤٦١

  . ٢٠٠٩صعدة وذلك يف ميزانية احلكومة لعام /الرتاع املسلح يف م

  املنظمات الدولية    
  :كما سامهت املنظمات الدولية املذكورة أدناه باملبالغ التالية  -٤٦٢
 ؛ غري حمدد،الصليب األمحر الدويل •

 دوالر خدمات صـحية     ١ ٥٧٠ ٠٠٠املفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية      •
 ؛)جمرد تصريح من مدير املكتب(وصرف صحي ومواد غذائية 

دة مواد غذائية ملدة ثالثة أشـهر        دوالر مساع  ١ ٧٠٠ ٠٠٠برنامج الغذاء العاملي     •
 ؛٢٠٠٧خالل 

 ؛)غري حمدد (مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني •

 يف جمـال محايـة      ٢٠٠٨ريال تقريباً خالل عـام      ) ٣٢ ٢٠٠ ٠٠٠(ف  ياليونيس •
   ومعاجلة اآلثار النفسية عند األطفال بعد الـرتاع املـسلح باإلضـافة إىل              ألطفالا

 ومساعدات عينية مت تنفيذها عـرب اجلمعيـة          ريال دراسات  ٢٧ ٠٠٠ ٠٠٠مبلغ  
  .٢٠٠٧الطبية اخلريية خالل عام 

  الصعوبات املعترضة والتحديات    
  : فيما يلياملعترضةوالتحديات تتمثل الصعوبات   -٤٦٣
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ضعف املوازنات احلكومية املرصودة حلماية وتأهيل األطفال ضحايا الرتاع املـسلح            •
 ؛صعدة/يف م

 على املستوى املركزي واحمللي يف جماالت التخطـيط         ضعف القدرات لدى العاملني    •
 ؛والتنسيق لربامج محاية األطفال أثناء الرتاعات املسلحة

ألطفال وظهور مشكلة هتريب األطفـال يف       امشاكل الفقر والبطالة وتوسع عمالة       •
 ؛صعدة/مناطق الرتاع املسلح م

 لألطفـال   عدم وجود مراكز متخصصة للحماية والتأهيل النفسي واالجتمـاعي         •
  .صعدة/املعرضني لالستغالل والعنف والتهريب يف م

  للقانون املخالفوناألطفال   -جيم  

  إدارة قضاء األحداث    
استمرت احلكومة يف تطوير برامج محاية األطفال يف خالف مع القـانون لـضمان                -٤٦٤

دوات الطفل واأل اتفاقية حقوق   حقوق كل طفل يسري عليه نظام قضاء األحداث الواردة يف           
  :الدولية األخرى ذات الصلة من خالل عدد من التدابري أمهها

  التدابري التشريعية     
 مراجعة قانون رعاية األحداث وتقدمي مشروع التعديالت جمللس النواب بعـد            تمت  -٤٦٥

إقرارها من احلكومة ومشلت التعديالت عدداً من املواد كما مت إضافة أربع مواد جديـدة يف                
  : وهيمشروع القانون 

يعترب حدثاً يف تطبيق أحكام هذا القانون كل إنسان أمت العاشـرة            ) مكرر ١(املادة   •
  ومل يتم الثامنة عشرة من عمره عند وقوعه يف إحدى حاالت التعرض لالحنـراف              

 ؛أو كان ذا خطورة اجتماعية أو اقترافه فعالً خمالفاً للقانون

  :يعترب احلدث منحرفاً)  مكرر٤(املادة  •
ا قام بأي عمل من األعمـال املوصـوفة يف قـانون اجلـرائم              إذ  )أ(  

  ؛قترافهااوالعقوبات بأهنا جرائم أو شارك فيها، أو سهل 
إذا قام بأعمال تتصل بالبغاء أو الـدعارة أو الفـسق أو فـساد                )ب(  

األخالق أو القمار أو املخدرات أو خبدمة من يقومون هبا عن علم بذلك، ويف مجيع               
 بشأن احلدث الذي مل يتم مخس عشرة سنة من عمره التـدابري             هذه احلاالت تتخذ  

  من هذا القانون، فإذا أمتها فيعاقب مبقتـضى أحكـام          )٣٦(املقررة مبوجب املادة    
  . من هذا القانون)٣٧( املادة
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يف حالة التحقيق يف وقائع االعتداء على احلدث يتم االسـتماع           )  مكرر ١٢(املادة   •
و وليه أو وصيه أو دار تأهيل ورعاية األحداث، وحبضور         إىل أقواله يف مرتل والديه أ     

 ؛الباحث االجتماعي

  :تبني الالئحة القواعد اآلتية)  مكرر٤٦(املادة  •
  ؛نظام عمل الباحثني واخلرباء واملراقبني االجتماعيني  )أ(  
تباعها لنقل واصطحاب األحداث من منطقة      ااإلجراءات الواجب     )ب(  

  ؛خارجهاإىل أخرى داخل اجلمهورية و
  ؛الشروط واألوضاع اخلاصة مبنح اإلجازات والزيارات  )ج(  
اإلجراءات اخلاصة بنقل احلدث املريض نفسياً واملتخلـف عقليـاً       )د(  

  . وذي العاهة إىل مراكز العالج
وفيما يتعلق بالتعديالت اليت متت على مواد قوانني رعاية األحداث، حقوق الطفل،              -٤٦٦

ا تؤكد على ضمان حقوق األطفال يف خالف مع القانون حبيث يـتم         اجلرائم والعقوبات فإهن  
معاملتهم بطريقة حتترم كرامتهم وتعزز احترام الطفل ملا لآلخرين من حقوق وتراعي اختالف    

 خلصوصيات سن الطفل وتشجع على إعادة إدماجه يف اجملتمـع  حجم املسؤولية اجلنائية وفقاً  
  ). انظر مشروع التعديالت(

اإلضافة إىل صدور القرار اجلمهوري بشأن الالئحة التنظيمية لـوزارة العـدل    هذا ب   -٤٦٧
اختصاصات املكتب الفين ومنها ما يتعلق بالطفولة وبالذات العمل علـى حتـسني              متضمناً

ظروف األطفال املوقوفني أو املودعني يف اإلصالحيات وتوفري الضمانات القانونية ملعاملتـهم        
  . حمللية واالتفاقيات الدوليةمبا يتوافق مع القوانني ا

خلية املنظمة لسري العمل داخل دور ومؤسـسات        إعداد مسودة للوائح الدا   كما مت     -٤٦٨
رعاية وتأهيل األحداث تتضمن املبادئ األساسية حلقوق الطفل والقواعد النموذجية الـدنيا            

  .حلماية األحداث اجملردين من حريتهم

  رزالتقدم احمل    

  ت املعنيةاهلياكل واملؤسسا    
توسع العمل يف جمال قضاء األحداث من خالل استحداث سـلطات ومؤسـسات              -٤٦٩

وإجراءات جديدة متمثلة يف استحداث حمكمتني لألحداث ورفدمها بعضوي نيابة أحـداث            
  . مبحافظيت حجة وأبني احملاكم املختصة باألحداث
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شرطة األحداث بـوزارة    كما صدر القرار اجلمهوري اخلاص بإنشاء اإلدارة العامة ل          -٤٧٠
الداخلية وتشكيل ثالثة فروع هلا مبحافظات تعز، احلديدة، صنعاء ورفدها بالكوادر املدربة مـن              

  . الشرطة النسائية، واستحداث دائرة شؤون املرأة والطفل ضمن املكتب الفين بوزارة العدل
ين جديـدين   كما مت التوسع يف عمل دور الرعاية االجتماعية من خالل إنشاء دار             -٤٧١

للتوجيه االجتماعي خاصني بالفتيات وذلك يف حمافظيت تعز وعدن وكـذلك دار للتوجيـه              
للمراقبة االجتماعية ومحايـة الطفولـة      مكتبني  االجتماعي مبحافظة حجة للبنني ومت تأسيس       

  . مبحافظيت تعز واحلديدة
هات ذات العالقـة    قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون والتنسيق مع اجل        و  -٤٧٢

بالعديد من اخلطوات الرامية إىل تطوير وحتسني أوضاع األطفال يف خالف مـع القـانون               
  :وتشكيل الشبكة الوطنية لرعاية األطفال يف خالف مع القانون وهتدف هذه الشبكة إىل

تطوير وحتسني وضع األطفال يف خالف مع القانون والعمل علـى تقليـل عـدد                •
 ؛ظروف تؤهلهم للخالف مع القانوناألطفال الذين هم يف 

تنسيق اجلهود املبذولة يف جمال رعاية ومحاية األحداث من قبل اجلهات املعنيـة يف               •
 ؛إطار خطة عمل مشتركة

 ؛دعم ومناصرة ومتابعة األنشطة واملشاريع ذات العالقة •

  .العمل من أجل نشر الوعي اجملتمعي حبقوق الطفل احلدث •
ويتها العديد من الوزارات واملنظمات احلكوميـة وغـري    وتضم هذه الشبكة يف عض      -٤٧٣

 املعنية برعاية ومحاية األطفال يف خالف مع القانون إضافة إىل العديد مـن املنظمـات                احلكومية
  ).نظمة السويدية لرعاية األطفالالصندوق االجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف وامل(املاحنة منها 

 دمج هذه الشبكة والشبكة الوطنية      ٢٠٠٨ يف أوائل العام     اجلدير بالذكر أنه قد مت    و  -٤٧٤
  . ملناهضة العنف ضد األطفال يف شبكة واحد حتت مسمى الشبكة الوطنية حلماية الطفل

اجلدير باإلشارة أنه يتم إشراك اجلمعيات األهلية ومنظمات اجملتمع املدين يف إدارة            و  -٤٧٥
 دعم وتطوير برامج محاية األحداث سواء       تشغيل دور األحداث وتشجيعها على املشاركة يف      
  . داخل دور الرعاية أو يف األنشطة األخرى املتصلة هبا

  التدريب وبناء القدرات    
بدعم من  ) دليل أمل ( دليل تدرييب خاص بالعاملني يف جمال قضاء األحداث          تطويرمت    -٤٧٦

  ؛٢٠٠٦ العمل به منذ عام أمنظمة اليونيسيف وبد
اء قدرات خمتلف العاملني يف جمال قضاء األحداث يف اجملاالت املرتبطـة            مت تأهيل وبن  و  -٤٧٧

بتعزيز معارفهم حول االتفاقية الدولية حلقوق الطفل واألدوات الدولية األخـرى ذات الـصلة              
وكذا القوانني الوطنية، كما مت تأهيلهم يف جمـاالت العمـل املهنيـة املتخصـصة القانونيـة                 
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استهدفت هذه الدورات القـضاة وأعـضاء النيابـة والـشرطة           واالجتماعية والنفسية، وقد    
  :واألخصائيون االجتماعيون واحملامون وممثلي منظمات اجملتمع املدين املهتمة وأبرز تلك اجملاالت

 للتشريعات احمللية واالتفاقية الدولية حلقوق الطفـل        احلماية القانونية لألحداث وفقاً    •
 ؛ باألحداثوقواعد ومبادئ األمم املتحدة اخلاصة

تطوير مهارات العاملني مع األحداث يف جماالت اخلدمة االجتماعية وتقدمي الـدعم             •
 ؛النفسي واالجتماعي

 ؛تشجيع العمل بالتدابري غري االحتجازية والتدابري اجملتمعية •

تنمية مهارات اإلدارة والتوثيق والتخطيط والتنسيق للعاملني مع األحداث واجلهات           •
 ؛هماملتعاملة مع قضايا

حلقات وندوات توعية حبقوق الطفل وفق التشريعات احملليـة واملواثيـق الدوليـة             •
 ؛للعاملني مع األحداث

 يف جمـال محايـة   ىمشاركات خارجية وزيارات استطالعية لتجارب دول أخـر     •
  .ورعاية األحداث

قامت وزارة الشؤون االجتماعية ومبشاركة أعضاء من الشبكة بتنـسيق وتنفيـذ            و  -٤٧٨
) ندونيـسيا إاألردن، ماليزيـا،    (ميدانية إىل جمموعة من الدول الصديقة والـشقيقة         زيارات  

طالع على جتارهبم وتبادل اخلربات يف جمال قضاء األحداث وذلك بدعم مـن منظمـة               لال
  . ف واملنظمة السويدية لرعاية األطفالياليونيس
نات املـشتركة بـني     وجدير بالذكر أنه مل يتم حىت اآلن تفعيل وتشغيل قاعدة البيا            -٤٧٩

ف تأسيـسها   يوزارة الداخلية والعدل والشؤون االجتماعية واليت دعمت منظمـة اليونيـس          
ألسباب تتعلق بعدم اقتناع املعنيني يف وزارة الداخلية يف مدى أمان هذه القاعدة املعلوماتيـة               

  . من التسرب والتسلل

  مراعاة مبادئ حقوق الطفل يف قضاء األحداث    
 إىل اإلحصائيات اخلاصة باألطفال يف خالف مع القانون املسجلة يف وزارات            استناداً  -٤٨٠

الداخلية والعدل والشؤون االجتماعية والذي يتضح منها تناقص أعداد القضايا مـع تطـور              
مراحل قضية الطفل حبيث تقل القضايا املعروضة يف النيابة مقارنة بالقضايا املـسجلة لـدى               

الصادر فيها حكم من احملكمة تقل عن املرفوعة مـن النيابـة            الشرطة وكذلك نسبة القضايا     
ويثبت ذلك بأنه يتم األخذ بعني االعتبار مبادئ حقوق الطفل يف التعامل مع هذه القـضايا                
خاصة مبدأ إقرار مصلحة الطفل الفضلى ومبا يضمن توفري البيئة احلامية واملناسـبة إلعـادة               

  .  االلتزاماًذا يعكس أيضتأهيله ودجمه يف اجملتمع وه
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األطفال اجملردون من حريتهم، مبا يف ذلك عن طريق أي شكل من أشكال االحتجـاز أو                
  )٣٧املادة (يداع يف مؤسسات احتجازية اإلالسجن أو 

تضمن القوانني املعنية بالطفل ومشروع التعديالت القانونية اخلاص هبا التأكيد على             -٤٨١
 من عمره يف قسم من أقـسام     ةيتم مخس عشرة سن   عدم جواز التحفظ على احلدث الذي مل        

الشرطة وسائر األجهزة األمنية وجيب تكفيله لوليه أو وصيه أو املؤمتن عليه ويف حالة تعـذر                
ذلك يتم إيداعه يف أقرب دار تأهيل ورعاية ملدة ال تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان                 

عدها إىل النيابـة العامـة للنظـر يف         اإلفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غريه وحيال ب         
وجيوز عند االقتضاء يف اجلرائم اجلسيمة التحفظ علـى         . موضوعه وفقاً ألحكام هذا القانون    

احلدث الذي أمت اخلامسة عشرة من عمره يف أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن ال تزيد                 
نع اختالط احلدث فترة التحفظ على أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ يف مكان خاص مي            

وإذا كانت ظروف اهتام احلدث تستدعي التحفظ       . سناًمنه  بغريه من احملجوزين ممن هم أكرب       
عليه جاز للنيابة املختصة األمر بإيداعه إحدى دور تأهيل ورعاية األحداث وتقدميه عند كل              

 ما مل تأمر    طلب على أن ال تزيد مدة األمر باإليداع الصادر من النيابة املختصة على أسبوع             
وجيوز بدالً من اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة السابقة األمـر بتـسليم             . احملكمة بتمديدها 

احلدث إىل أحد والديه أو من له الوالية أو الوصاية عليه للمحافظة عليه وتقدميه عند كـل                 
  . طلب وجيب القيام بذلك اإلجراء يف حالة تعذر إيداعه إحدى دور التأهيل والرعاية

 ٣١أما خبصوص عقوبة اإلعدام فقد حدد قانون اجلـرائم والعقوبـات يف املـادة                 -٤٨٢
ية الطفل اجلنائية محاية للطفل من عقوبة اإلعدام حيث ال يسأل الطفل جنائياً يف حالة               مسؤول

ارتكابه فعل جلرمية إذا مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره فإذا كانت العقوبة اإلعدام حكم عليه                
دة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن عشر سنوات ويف مجيع األحوال ينفـذ                باحلبس مل 

احلبس يف أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليه، وإذا كان سن املتهم غري               
 قدرها القاضي باالستعانة خببري، ومل حيدث أن طبقت عقوبة اإلعدام يف بالدنا مطلقـاً               ةحمقق

ة التحدث فيما خيص صعوبة معرفة سن احلدث جيرى مراجعتها عرب           على أي طفل واإلشكالي   
  . تدخل رئيس اجلمهورية بإيقاف أي حكم من هذا النوع تعوزه دقة التحديد للسن

  الرصد واملتابعة    

يتم الرتول امليداين من قبل أعضاء الشبكة الوطنية محاية األطفال يف خـالف مـع                 -٤٨٣
ف واملنظمة السويدية للمحافظات لتقييم وتفقد أوضـاع        القانون وبدعم من منظمة اليونيسي    

 - دور التوجيه - احملاكم -السجون  (األطفال يف خالف مع القانون يف املؤسسات القضائية         
لتفقد أوضاع األطفال يف تلك املؤسسات ورعاية ومحاية األطفال         )  أقسام الشرطة  -النيابات  

  .  واملؤسسات املعنية لتنفيذ ما جاء يف توصياتهيف تلك املؤسسات ومت رفع التقرير إىل اجلهات
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تقوم وزارة حقوق اإلنسان مبتابعة قضايا األطفال يف الرتاع مع القانون من خالل             و  -٤٨٤
الرتول إىل السجون املركزية ودور الرعاية االجتماعية واملؤسسات العاملة يف جمـال قـضاء              

رة العامة للبالغات والشكاوى ضـمن      األحداث ضمن اخلطة السنوية للوزارة يف إطار اإلدا       
  . أنشطة إدارة الرعاية واإلصالحيات

يشارك األطفال يف عملية رصد ومتابعة أوضاع األطفال يف مؤسـسات قـضاء             و  -٤٨٥
األحداث من خالل الزيارات امليدانية واللقاءات اليت يقوم هبا أعضاء برملان األطفال بـشكل              

  . ملدرسة الدميقراطية إىل اجلهات ذات العالقةدوري ومفاجئ ويتم رفع توصياهتم عرب ا
اإلحصائيات التفصيلية لعدد األطفال ونوع القضايا حسب الـسن         الطالع على   لو  -٤٨٦

  :والنوع واحملافظات انظر اجلداول
 القضايا املنظورة أمام حماكم األحـداث يف بعـض          ان يبين )ب(و) أ(٦٥ ندوالاجل •

 ؛حمافظات اجلمهورية

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٤صائيات حماكم األحداث  يبني إح٦٦دول اجل •

واليت تبني إحصائيات عدد األحـداث      ) و(و )ه(و) د(و) ج(و) ب(و) أ(٦٧اجلداول   •
  .٢٠٠٨-٢٠٠٣يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل األعوام 

    يف السجوناملودعوناألطفال     
ل أقسام منعزلة ضمن     سنة داخ  ١٨-١٥يتم إيداع األطفال يف الفئة العمرية ما فوق           -٤٨٧

اإلصالحيات املركزية بسبب السن احملدد للحدث يف القوانني النافذة حيث مل يتم حىت اآلن              
إقرار مشروع التعديالت القانونية الذي يؤكد على متتع األطفال حىت سن الثامنـة عـشرة               

.  القـانون باحلقوق الواردة يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل اخلاصة باألطفال يف خالف مع        
  :ومع ذلك يتم مراعاة عدد من االعتبارات يف التعامل مع هؤالء األطفال منها

  ؛العزل التام عن السجناء البالغني ويف أقسام مستقلة تراعي خصوصياهتم  -١  
  .توفري اخلدمات التعليمية والصحية والثقافية واملهنية  -٢  
لسجون خالل األعوام   ا يف   عدد السجناء من األطفال   الذي يبني    ٦٨دول  اجلانظر  (  

  . )٢٠٠٨ حىت ٢٠٠٣عام  من

  الرعاية اليت حيصل عليها األطفال املرافقني ألمهاهتم داخل السجون    
يتم إبقاء األطفال ما دون سن الثانية مع أمهاهتم داخل السجون وذلـك مراعـاة                 -٤٨٨

ليم األطفال بعد   ملصلحتهم الفضلى اليت تقتضي أن يبقى الطفل مع أمه يف هذا السن ويتم تس             
حيث يوجد مكان خاص يشمل مكتبة فيها ، دههذه املدة إىل أحد أولياء األمور يف حالة وجو

صنعاء بقصص لألطفال ويوجد فيها تلفزيون والعاب أطفال كما تقوم إدارة السجن املركزي     
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بصرف حليب وغذاء لألطفال شهرياً وهناك دعم من منظمات أخرى حيصلون منها علـى              
ابون وبسكويت وغريها من املساعدات ومن هذه اجلهات وزارة الداخلية وحقوق حليب وص

ألطفـال  ا الذي يبني عدد     ٦٩دول  اجلانظر  (. واجلمعيات اخلريية  اإلنسان ومؤسسة الصاحل  
  .)٢٠٠٨-٢٠٠٣الفترة  املرافقني ألمهاهتم خالل

  يف جمال الرعاية االجتماعية    
مي خدمات وأنشطة الرعاية االجتماعية والتأهيـل       تقوم دور التوجيه االجتماعي بتقد      -٤٨٩

النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال الذين يرتكبون أفعاالً خمالفة للقانون الواقعني يف            
  : بوهذه الربامج واخلدمات تتمثل .  سنة١٥-٧الفئة العمرية 

 ؛) كساء- غذاء -إيواء (الرعاية االجتماعية  •

 ؛التأهيل النفسي •

 ؛لتربوية والتعليميةاخلدمات ا •

 ؛اخلدمات الصحية •

 ؛التوجيه واإلرشاد الديين •

 ؛األنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية •

  .التدريب والتأهيل املهين •
رعايـة    دور ١٠يبلغ عدد دور التوجيه االجتماعي اخلاصة برعاية وتأهيل األحداث          و  -٤٩٠
 - حجة   -احلديدة   - إب   - تعز   - عدن   -األمانة  ( دور للذكور منتشرة يف حمافظات       ٧منها  

تبلغ الطاقة االستيعابية   . وثالث دور لإلناث يف أمانة العاصمة وحمافظيت عدن وتعز        ) حضرموت
. ٢٠٠٨ العـام     طفل حدث مت افتتاح الدار اجلاحنات يف حمافظة تعز منتصف          ٥٤٠هلذه الدور   

  . ٧٠انظر اجلدول 
 ٢٠٠٦  ويف عام  ٩٥٦ ما يقارب    ٢٠٠٥استفاد من خدمات هذه الدور خالل العام        و  -٤٩١

    بلغ عدد مـن اسـتفاد       ٢٠٠٧ طفل حدث سنوياً ذكوراً وإناثاً، وخالل        ٩١٧ما يقارب   
 ١٣٠٤اخلدمات    بلغ عدد األحداث املستفيدين من تلك      ٢٠٠٨ حدثاً، ويف العام     ٨٣٨منها  

واليت تبني إحـصائيات     )و(و) ه(و) د(و) ج(و) ب(و) أ(٦٧اجلداول  انظر  ( .طفل حدث 
  .)٢٠٠٨-٢٠٠٣عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل األعوام 

  برنامج املراقبة االجتماعية ومحاية الطفولة    
االجتماعيـة  الشؤون  يعترب هذا الربنامج من برامج العمل اجلديدة اليت بدأت وزارة             -٤٩٢

 حيث  ٢٠٠٧ذها من منتصف عام     والعمل بالتعاون مع اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بتنفي       
مت إنشاء مركزين للمراقبة االجتماعية ومحاية الطفولة كتجربة أويل يف حمافظيت تعز واحلديدة             

  :إىلوهتدف هذه املراكز 
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الوقاية من تعرض األحداث لالحنراف ومحايتهم من التعـرض للعنـف واإلسـاءة        •
 ؛واالستغالل

غري االحتجازية عند التعامل مـع      تشجيع جهات الضبط القضائي للعمل بالتدابري        •
 ؛قضايا األحداث مبا يساعد يف تأهيل األحداث اجلاحنني يف وسط أسرهم وجمتمعهم

توفري الرعاية الالحقة لألحداث اجلاحنني الذين حكم عليهم بتدابري سالبة للحريـة             •
حكامهم ومساعدهتم يف االندماج وسط أسرهم وجمتمعهم مبا يساعد         أوانتهت مدة   

 ى؛ من مشكلة عودهتم لالحنراف مرة أخريف احلد

 اجملتمع للمشاركة يف برامج محاية الطفولة وإجياد بدائل جمتمعية لوقاية األطفال من             حتفيز •
  .االحنراف واملساعدة يف إعادة إدماجهم ومحايتهم من العنف واإلساءة واالستغالل

  تنفيذ عدد من األنشطة منها     وقد مت . يرتكز عمل هذه املراكز على مشاركة أعضاء اجملتمع       و  -٤٩٣
جراء حصر ومسح لكافة املوارد اجملتمعية اليت ميكن أن تشارك يف هذا الربنامج من أفراد               إ) أ(

مث عقد  ، ومن   مساجد اجملتمع من مشائخ وأعيان وأعضاء جمالس حملية ومدراء مدارس وأئمة         
منـهم للمـسامهة يف     لقاءات تشاورية معهم وشرح فكرة الربنامج هلم والتدخالت املطلوبة          

تنفيذ ) ب(؛ و فال من االحنراف أو التعرض للعنف     تنفيذه مبا يعكس أثار واضحة حلماية األط      
عدد من الربامج التدريبية ألعضاء اجملتمع احمللي املشاركني يف هذا الربنامج ورفع مهارهتم يف              

  .جمال محاية األطفال من االحنراف أو التعرض للعنف واإلساءة
لبدء بتنفيذ هذا الربنامج عقدت لقاءات تقيميه يف تعز واحلديـدة السـتعراض              ا بعدو  -٤٩٤

 مشاركة ممثلي اجملتمع احمللي يف محاية األطفال الذين وقعوا ضـحايا يف قـضايا            ىوتقييم مستو 
 يف املائة   ٨٠و تعرضوا للعنف واإلساءة سواء يف الشارع أو يف وسط األسر ووجد أن              أاحنراف  
 قد مت فيها اختاذ     ٢٠٠٨حنراف األحداث اليت وقعت يف احملافظتني خالل عام          من قضايا ا   تقريباً

تدابري غري احتجازية من قبل نيابات وحماكم األحداث يف احملافظتني وشارك أعـضاء اجملتمـع               
احمللي يف متابعة هذه احلاالت وهم يف وسط أسرهم وجمتمعهم كما ساعدوا يف توفري احلمايـة                

ل الذين وجدوا معرضني للعنف مبا فيهم حـاالت ألطفـال وقعـوا             لكثري من حاالت األطفا   
  .ضحايا عنف يف وسط أسرهم

   العمل مع األحداث تواجهأهم الصعوبات واملشاكل اليت    
  :، أمهها العمل مع األحداث تواجهواملشاكل اليتهناك جمموعة من الصعوبات   -٤٩٥
 ؛داث يف جملس النواب إقرار مشروع التعديالت اخلاصة بقانون رعاية األحتأخر •

 ؛ضعف يف وجود الكوادر الالزمة للعمل مع األحداث يف دور الرعاية •

ال تزال امليزانيات احلكومية املعتمدة لدور األحداث تعاين من بعض النقص خاصـة    •
 ؛النفقات اخلاصة باألنشطة املهنية والثقافية والترفيهية
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يف دور األحداث واالجتاه قائم     ضعف اللوائح الداخلية والتوصيف الوظيفي للعاملني        •
 ؛حالياً للبدء يف إعداد هذه اللوائح

ضعف يف برنامج الرعاية الالحقة وعدم وجود آلية عمل هلـذا الربنـامج فهنـاك                •
حاالت أحداث تعود لالحنراف بسبب عدم الرعاية الالحقة وهذه الصعوبة مرتبطة           

 ؛مبوضوع توفري الكادر

 ؛عية ملنع جنوح األحداثعدم وجود برنامج للرقابة االجتما •

 ؛قلة وضعف وجود فروع لشرطة األحداث يف احملافظات •

ضعف يف آلية الرصد والتسجيل لقضايا األحداث وحاالت انتهاك حقوق الطفـل             •
 ؛احلدث بالرغم من وجود حماكم ونيابات أحداث ودور رعاية يف بعض احملافظات

فبالرغم من  ) اصة النيابات خ(ال تزال دور األحداث تعاين من تعدد جهات اإليداع           •
وجود نيابات أحداث متخصصة إال أن بعض النيابات األخرى ال تزال تـودع يف              
دور األحداث مما يؤدي إىل تشتت جهود دور رعاية األحـداث بـني نيابـات               

 ؛األحداث والنيابات األخرى

ضعف دور اجلمعيات واملؤسسات األهلية يف تقدمي خدمات احلمايـة لألحـداث             •
 ؛ يف احملافظات باستثناء أمانة العاصمة وحمافظة عدنوبالذات

ال يزال كثري من العاملني مع األحداث حباجة إىل تدريب وتأهيل وبرامج توعيـة                •
مستمرة وبالذات العاملون مع األحداث بـشكل مباشـر سـواء يف دور رعايـة      

  .أو النيابات أو احملاكم أو أفراد الشرطةاألحداث 

 االستغالل، مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفـسي وإعـادة           األطفال يف حاالت    -دال  
  االندماج االجتماعي

  ، مبا يف ذلك عمل األطفالاالستغالل االقتصادي    
 ٢٠٠٣- ٢٠٠١ مت وضع استراتيجية وطنية للحد من ظاهرة عمل األطفال لألعوام           -٤٩٦

ة كما نفـذ    من خالل جلنة وطنية متثل الدولة وأصحاب العمل واملنظمات غري احلكومي          
 ويتم  ٢٠٠٥برنامج وطين ملكافحة عمل األطفال انتهت املرحلة األوىل منه يف منتصف            
  . االستعداد للمرحلة الثانية من خالل التنسيق مع املنظمات الداعمة للمشروع

كما مت العمل على إدراج مشاكل عمالة األطفـال ضـمن الـسياسات الوطنيـة                -٤٩٧
  : واحلكومية من خالل

 الوطنية للطفولة والشباب بالتنسيق مع اجمللس األعلـى لألمومـة           ستراتيجيةالامراجعة   •
 ستراتيجية؛الاضمن ) بغرض العمل(والطفولة والتأكد من إدراج قضية هتريب األطفال 
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تصميم مسودة خطة العمل الوطنية بالتعاون مع منظمة العمـل الدوليـة ومركـز        •
  .الدراسات اللبنانية

، بإ، وصـنعاء هـي   ورش عمل يف مثان من حمافظات اجلمهورية    ةمثانيكما مت تنفيذ      -٤٩٨
 ملناقشة مسودة خطة العمل الوطنيـة الـيت    ،احملويتو ،حجة، و احلديدةو ،أبني، و عدنو ،تعزو

 االجتماعية   للحكومة، وبناء قدرات وحدة عمالة األطفال بوزارة الشؤون        ستراتيجيةاكسترفع  
  :  ذلكوالعمل يف جمال مكافحة عمل األطفال ومن

 ؛تدريب موظفي الوحدة حول إدارة العمل يف املشروع •

 ؛تدريب مفتشي عمل األطفال على تفتيش أماكن تواجد األطفال العاملني •

 ؛١٣٨ و١٨٢تدريب موظفي الوحدة ومفتشي العمل على بنود اتفاقييت العمل الدولية  •

 ؛ مدراء النقاط احملورية باحملافظات حول آلية عمل املشروعتدريب •

 اجتماعات تنسيقية مشتركة مع اجلهات املعنية داخل الـوزارة واالحتـادات            عقد •
 ؛والنقابات العمالية ومنسقي الوحدة يف احملافظات املستهدفة

  .بناء وحتديث قاعدة بيانات وطنية حول عمالة األطفال •

  دور النقابات العمالية يف مكافحة عمالة األطفال    
لعمالية يف اجلمهورية من بداية التسعينات جبهود ملموسة يقوم االحتاد العام للنقابات ا  -٤٩٩

يف احلد من عمل األطفال من خالل الشراكة مع اجلهات احمللية واإلقليمية حيث مت إعـداد                
  :بعض الدراسات والبحوث حول هذه الظاهرة وميكن إجياز ذلك على النحو التايل

ظمة العمل الدولية وذلك    إجراء دراسة حول عمل األطفال يف اليمن بالتعاون مع من          •
  ؛١٩٩٦عام 

إجراء دراسة حول عمل األطفال يف اليمن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وذلك              •
  ؛١٩٩٦عام 

إجراء دراسة متكاملة حول عمالة األطفال بالتعاون مع عدد من املنظمات الدولية             •
  ؛االجتماعيةالشؤون ووزارة العمل و

النروجيـي  ) فافو( عمالة األطفال مع معهد  تنفيذ عدد من ورش العمل حول ظاهرة       •
  ؛ومبشاركة عدد من املنظمات الدولية

 وطنية حول احلد من عمالـة األطفـال   ستراتيجيةاقيام االحتاد باملشاركة يف إعداد   •
أقـرت هـذه   وطراف اإلنتاج ومنظمة العمل الدوليـة  أوخطة العمل بالتنسيق مع  

  ؛ من قبل جملس الوزراءستراتيجيةالا
وحدة إدارية خاصة باالحتاد العام ختتص باحلد من عمالة األطفـال يف مقـر     إنشاء   •

الـشؤون  االحتاد واملشاركة يف جلنة تسيري الربنامج الوطين لعمالة األطفال بـوزارة     
  ؛االجتماعية والعمل
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تنفيذ عدد من ورش التوعية يف حمافظات اجلمهورية وإجناز عدد مـن املطبوعـات              •
  ؛حول الظاهرة

الحتاد عمله يف هذا االجتاه من خالل املشاركة يف أعمال وجهود اللجنة            كما يفعل ا   •
  ؛ ومن خالل األنشطة النقابية العديدة اليت يقوم هباستراتيجيةلالالوطنية 

-www. childlabour دة بيانات خاصة بعمالة األطفالـمت تصميم واستحداث قاع •

ye. Org؛  
  ؛فال وإدخاهلا يف املوقع البيانات واملعلومات اخلاصة بعمالة األطمجع •
ـ      ) ذكـور (تنفيذ دراسة ميدانية حول عمل األطفال        •    وءيف الزراعـة وأضـرار س

: مزارع القات وبعض مزارع اخلـضار يف حمافظـات        يف  استخدام املبيدات عليهم    
  ؛ ذمار والبيضاء-صنعاء 

يف الزراعة وأضـرار اسـتخدام      ) إناث(تنفيذ دراسة ميدانية حول عمل األطفال        •
  ؛القطن/وادي حضرموت ميف ات عليهن املبيد

عقد ورشة عمل ملدة يومني حول آلية مجع البيانات وتبادهلا مبشاركة العـاملني يف               •
وعدد من منظمات   )  سيئون وعدن  -األمانة  (مراكز إعادة تأهيل األطفال العاملني      

  . اجملتمع املدين املعنية بالطفولة

داخليـاً  " أسوأ أشكال عمالة األطفـال    "    بتعلق  املواءمة بني إطار التشريع الوطين فيما ي          
  واملعايري الدولية

  :وميكن إجياز ذلك على النحو التايل  -٥٠٠
متها مع االتفاقيات الدولية وسد     ء وحتليل كافة القوانني والقرارات الوطنية وموا      مجع •

 ؛الفجوة بينهما

 حـضرها   تنفيذ ورشة عمل ملدة يومني لعرض ومناقشة ما مت مجعه من التشريعات            •
 ؛عدد من القانونيني واملعنيني بعمل األطفال

 اخلاص بالئحة األعمال احملظورة علـى األطفـال         ٥٦إصدار القرار الوزاري رقم      •
  . سنه١٨ العاملني دون

  رفع مستوى الوعي حول ظاهرة عمل األطفال    
  :وميكن إجياز ذلك على النحو التايل  -٥٠١
: لألطفـال العـاملني يف حمافظـات   ) يوم بال عمل  (تنفيذ سلسلة من ورش العمل       •

 - مـأرب  - عمران - ذمار - حلج - احلديدة  - احملويت   - حجه   -تعز   - عدن
  ؛ أمانة العاصمة-ب إ
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إصدار عدد من البوسترات املناهضة لعمل األطفال وتوزيعها على كافة اجلهـات             •
  ؛املعنية

األعمـال   اخلاص بالئحة    )٥٦(م  ق نسخة من القرار الوزاري ر     ٣٠٠٠طباعة عدد    •
  ؛ سنه وتوزيعه على عدد من اجلهات املعنية١٨احملظورة على األطفال العاملني دون 

 اخلاص بالئحـة    )٥٦( للتعريف بالقرار الوزاري رقم      نيعقد ورشة عمل ملدة يوم     •
استهدفت أصحاب األعمال   .  سنه ١٨األعمال احملظورة على األطفال العاملني دون       

  ؛منظمات جمتمع مدين وأطفال عاملني/احملليةالسلطة /يف القطاع الغري املنظم
 مدرسة وبرملان ١٥ لطالب مدارس أمانة العاصمة عدد     نيعقد ورشة عمل ملدة يوم     •

 وكذا حول خطورة التسرب الدراسـي       )٥٦(األطفال حول القرار الوزاري رقم      
  ؛للخروج لسوق العمل

 لقرار الـوزاري عقد ورشة عمل ملنظمات اجملتمع املدين والشركاء حول التعريف با          •
  ؛)٥٦(م قر

  . )٥٦( ملفتشي عمل األطفال حول القرار الوزاري رقم ةعقد ورشة عمل تدريبي •
  :ويف جمال احلماية مت تنفيذ عدد من الربامج حلماية األطفال العاملني متثلت مبا يلي  -٥٠٢
اية األطفال املنخرطني بسوق العمل وخباصة األكثر عرضة للخطر مـن خـالل             مح •

 الـذي   ٢٠٠٤ لسنة   ٥٦االجتماعية رقم   الشؤون  فيذ قرار وزارة العمل و    متابعة تن 
حيظر تشغيل األطفال يف املهن الشاقة واخلطرة والعمل يف املناطق اخلطرية دون سن             

  ؛الرابعة عشرة من العمر
 متابعة الفحص الطيب الالزم قبل االلتحاق بالعمل والفحوصات الدوريـة           تكما مت  •

إلجازات وغري ذلك من األحكام القانونية ذات العالقـة         والراحة وأوقات العمل وا   
بتنظيم عمل األطفال اتساقاً مع اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقيات الدولية األخـرى            

  ؛اخلاصة بعمالة األطفال
  ؛نشر التوعية حول حظر عمل األطفال من خالل الندوات وامللصقات والصحافة •
  ؛ة تكثر فيها مشكلة عمالة األطفال حمافظ١ اختيار منسقني لعمالة األطفال يف •
  ؛املتابعة الدورية ومجع املعلومات من خالل رصد أماكن تواجد عمل األطفال •
كما نفذت أمانة العاصمة دراسة مسحية حول ظاهرة عمالة األطفـال يف العاصـمة               •

  ؛٢٠٠٦ خالل عام
  ؛ مفتش عمل خاصاً باألطفال١٥ تأهيل وتدريب •
  ؛واقع العمل املختلفة على مستوى احملافظات عامالً يف م طفال٥٠٤١ً زيارة •
  ؛ عامالً إىل املدارس طفال٣٤١ً إعادة •
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 طفل إىل أعمال خفيفة تتناسب مع قدراهتم اجلسمية وجزء آخـر مت             ٥٠٥ حتويل •
  ؛ختفيف سعة العمل عنه

  ؛إجراء فحوصات طبية وإحالة عدد من احلاالت إىل مراكز صحية لتلقي العالج •
  .جمال صيانة أجهزة التلفاز طفل عامل يف ٢٥تدريب  •
 مـن خمتلـف     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ املستهدفني من الربنامج خالل الفترة        من هناك عدد   -٥٠٣

 -مدين    منظمات جمتمع  - أصحاب أعمال    -أطفال عاملني وأقراهنم وأسرهم     (شرائح اجملتمع   
 عمـل   طالب مدارس وسلطة حمليه من خالل الشراكة يف العمل واألنشطة بني وحدة مكافحة            

مراكز إعادة تأهيل األطفال العـاملني        من االجتماعية والعمل وكالً  الشؤون  طفال بوزارة   األ
  .٧١انظر اجلدول ).  عدن وسيئون-األمانة ( :يف

  االستغالل اجلنسي لألطفال    
تنفيـذ  حـول بـشأن      التقريـر    يرجى مراجعة من املعلومات   لالطالع على مزيد      -٥٠٤

فاقية املتعلق ببيع األطفال وبغـاء األطفـال واسـتغالل          الربوتوكول االختياري امللحق باالت   
  . اإلباحيةاملواداألطفال يف 

أن محاية األطفال من مجيـع أنـواع االسـتغالل          (أكد قانون حقوق الطفل على        -٥٠٥
هتم مـشروع  الذلك فقد ) واعتبارها أفعاالً جيرمها القانون وبيان العقوبات اخلاصة مبرتكبيها      

 لتفعيل إجراءات احلماية حلقوق الطفل ومحايتـه مـن أي اسـتغالل             التعديالت هبذا اهلدف  
وخاصة استغالله يف أعمال التسول أو تعريضه للخطر بسبب ذلك، لذلك جـاء يف هـذه                

  :يلي التعديالت املقترحة ما
تزيد على سبع سنوات كل من        يعاقب باحلبس مدة ال    )أ (- ٤)  مكرر ٢٦٢(ادة  امل •

رة من عمره ذكراً كان أو أنثى ملمارسة أعمال البغـاء أو            دفع طفالً مل يتم الثامنة عش     
 تكـون   )ب( ؛الفجور أو الدعارة بأن أغراه أو شجعه أو أعانه بأي وسيلة على ذلك            

العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن عشر سنوات إذا كان اجلاين من أصـول الطفـل أو                 
 احلبس مدة ال تزيد عن       تكون العقوبة  )ج( ؛خوانه أو املتولني تربيته أو اإلشراف عليه      إ
  ؛أو احليلة ثنىت عشرة سنة إذا استخدم اجلاين أي وسيلة من وسائل اإلكراه أو التهديدا

 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل مـن            - ٥)  مكرر ٢٦٢(ادة  امل •
نقل طفالً مل يتم الثامنة عشرة من عمره عرب احلدود الوطنية بقصد استغالله جنسياً              

أو حرض على ذلك وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات أو ساعد 
و املتولني تربيته أو اإلشراف عليه، أو إذا أإذا كان اجلاين من أصول الطفل أو أخوته 

  ؛استخدم اجلاين وسيلة من وسائل احليلة أو اإلكراه
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 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل مـن   - ٦)  مكرر ٢٦٢(ادة  امل •
أغرى أو شجع أو ساعد طفالً مل يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثـى                 

  ؛على هجر مرتل والديه بقصد ممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة
 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل مـن   - ٧)  مكرر ٢٦٢(ادة  امل •

 من عمره يف أي وسـيلة       استخدم صورة أو رسم أو أسم طفل مل يتم الثامنة عشرة          
     من وسائل النشر أو اإلعالم أو اإلعالن على حنو يثري الغرائز اجلنـسية أو يـدعو                
أو حيرض أو يرغب يف األعمال املنافية لألخالق واآلداب العامة، وتكون العقوبـة             
احلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا أظهرت الصورة أو الرسم عـضواً مـن                

   .أعضائه اجلنسية

  سائر أشكال االستغالل    
مت االهتمام مبوضوع مكافحة التسول من الناحية التـشريعية يف إطـار مـشروع                -٥٠٦

  :التعديالت القانونية وأبرز ما ورد فيه
 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من           - ٨)  مكرر ٢٦٢(ادة  امل •

 يف أعمال التسول بـأن      استغل يف غري ضرورة طفالً مل يتم الثامنة عشرة من عمره          
عرضه أو دفعه أو أكرهه على ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استغل عاهة نفـسية أو               
بدنية يف ذلك الطفل، أو كان يعول يف معيشته على ذلك االستغالل، أو ترتب عليه               

 ؛ضرر جسدي أو نفسي لذلك اإلنسان

ت الوالـد    يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوا        - ٩)  مكرر ٢٦٢(ادة  امل •
الذي يسلم طفله الذي مل يتم الثامنة عشرة من عمره إىل آخر ليستغله يف التـسول                
مع علمه بذلك ويسري هذا احلكم على من يتوىل أمر ذلك الولد، وتكون العقوبة              
احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات إذا كان من وقع عليه التسليم مل يتم العاشرة                

 ؛ية أو جسديةمن عمره، أو كان ذا عاهة نفس

 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من           - ١٠)  مكرر ٢٦٢(ادة  امل •
 يف طفل مل يتم الثامنة عشرة من عمره عاهة ليستغله يف التسول، أو كان ذا                أحدث

سلطة على ذلك الطفل فسلمه إىل آخر ليحدث به تلك العاهة بقصد اسـتغالله يف              
ين عليه يف القصاص أو الديـة أو األرش علـى           التسول، دون أن خيل ذلك حبق اجمل      

  .حسب األحوال

  أطفال الشوارع    
تعد ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر احلديثة يف اجملتمع اليمين واليت تعود أصـالً                -٥٠٧

ملشكلة تزايد نسب الفقر وتصاعد األعباء املعيشية على األسر وانتشار البطالـة إىل جانـب               



CRC/C/YEM/4 

143 GE.12-46517 

نامجة عن تطبيق برامج االختالفات االقتصادية واملالية وضعف التنمية         املشكالت االجتماعية ال  
  .  من اليمنيني نتيجة حرب اخلليجاآلالفالريفية وعودة مئات 

واهتمت احلكومة ومبشاركة اجملتمع املدين مبشكلة أطفال الشوارع من خالل القيام             -٥٠٨
ومـن  . اجهم يف األسرة واجملتمع   بعدد من الربامج حلماية وتأهيل أطفال الشوارع وإعادة إدم        

د من مراكز الطفولة اآلمنة حلمايـة وتأهيـل أطفـال           شاء عد إنال  هذا اجمل اجلهود املتخذة يف    
 كما تقدم مراكـز الطفولـة       .الشوارع والتنسيق مع اجلمعيات األهلية إلدارة وتشغيل املراكز       

ج االجتمـاعي ألطفـال     اآلمنة خدمات الرعاية االجتماعية والتأهيل النفسي وإعادة اإلدمـا        
الشوارع وذلك من خالل أنشطة متعددة ومتداخلة تبدأ باستقطاب الطفل مـن الـشارع إىل               

)  مهنيـة - ورياضية - ترفيهية - ثقافية - تعليمية  -صحية  (املركز مث القيام باألنشطة التأهيلية      
أخرى ار رعاية اجتماعية     تتمثل بد  ةوتنتهي بإعادة الطفل إىل أسرته أو بيئته الطبيعية أو بيئة بديل          

واألطفال املستفيدون من خدمات هذه املراكز هـم األطفـال          . مثل حاالت األيتام أو غريها    
  ؛املشردون أو ضحايا التفكك األسري أو ضحايا العنف املرتيل الفارين من أسرهم

 -دن   ع -أمانة العاصمة   (عدد املراكز اليت تعمل يف هذا اجملال ثالثة مراكز يف           ويبلغ    -٥٠٩
وتقوم بإدارهتا واإلشراف املباشر عليها مجعيات أهليه أسندت إليها الوزارة عملية تشغيل          )تعز

طفـل   ١٠٢٦ املراكـز  وبلغ عدد أطفال الشوارع املستفيدين من هذه      . وإدارة هذه املراكز  
  . ٢٠٠٥-٢٠٠٢ خالل الفترة

تـسعى تلـك     ،قارهبمبائهم وأ آعادة أطفال الشوارع إىل     إوبالنسبة لتعزيز وتسهيل      -٥١٠
املراكز إىل محاية ورعاية وتربية وتأهيل أطفال الشوارع بال مأوى مبا يضمن تـوافقهم مـع                
ذاهتم وأسرهم وجمتمعهم من خالل تنفيذ الربامج واألنشطة االجتماعية والنفسية والتعليميـة            

  .والصحية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية
 وذلك لتهيئتهم للدمج مع  ونفسياً بدراسة األطفال اجتماعياً   أيضاًملراكز  اوتقوم تلك     -٥١١

أسرهم مع تكثيف الرتول امليداين إىل أسر األطفال لدراسة أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية            
وكذلك ضمان توفري الغذاء واملأوى املناسب ألطفـال  . ومساعدهتم لتقبل أطفاهلم يف األسرة   

 الرعاية الصحية وفرص التعليم وتوفري احلمايـة املناسـبة واملـساعدة            الشوارع باإلضافة إىل  
  ؛األطفال هلؤالء
توفر املراكز لألطفال املأوى والغذاء املناسب الذي حيتوي على العناصر الغذائية           كما    -٥١٢

 اليت حيتاجوهنا يف املراحل العمرية املختلفة كما تتوىل املراكز عمـل الفحوصـات            األساسية  
دورية للمقيمني ومتابعة نظافة األطفال واإلشراف على استخدام األدوية ومتابعـة           الصحية ال 

  ؛احلاالت اإلسعافية حيث يوجد ملف صحي لكل طفل
  :يقوم النشاط التربوي والتعليمي يف املراكز على النقاط التاليةو  -٥١٣
  ؛إدماج األطفال يف املدارس احلكومية القريبة من املركز •
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  ؛دراسيةتوفري املتطلبات ال •
  ؛الرتول امليداين للمدارس ومتابعة األطفال •
  ؛عمل تقوية لألطفال يف املركز ومساعدهتم يف حل الواجبات واالستذكار •
  ؛فتح ملفات تعليم لكل طالب •
 العمل على إجراء تقييم لتحديد املستوى التعليمي للطـالب امللـتحقني دراسـياً             •

ذين جتاوز أعمارهم السن القانوين     باملركز، حيث مت فتح فصل حمو األمية لألطفال ال        
  ؛للتعليم النظامي

تدريب األطفال على كيفية استخدام أجهزة احلاسوب إلكساهبم مهارات تعلـيم            •
جديدة إضافة إىل وجود مكتبة داخلية يف املركز أعدت خبـصوصية تـتالءم مـع               

  ؛طالع وقراءة الكتب املتنوعةلالاألطفال 
 لألطفال وتوزيع اجلوائز التشجيعية وتكرمي األطفال        الثقافية املختلفة  املسابقاتإقامة   •

  . املنضبطني يف املدارس والفصول الداخلية يف املركز
 منطلق توفري احلماية واملساعدة لألطفال يتمحور العمل االجتماعي والنفـسي           ومن  -٥١٤

كافـة  يف املراكز على محاية األطفال وإعادة البناء التدرجيي لشخصيتهم وإعادة تأهيلهم يف             
  : وقد قسم العمل االجتماعي والنفسي إىل قسمنياجلوانب

  ؛ املراكز ويتمثل بدراسة حاالت األطفال وتقدمي املقترحاتداخلالعمل  •
 خارج املراكز هبدف استكمال املعلومات من اجملتمع احملـيط ببيئـة            امليداينالعمل   •

  . إعادة دجمه يف أسرتهعلىالطفل والعمل 
بتعريف األطفال حبقوقهم وتشجيعهم ومتكينهم من التعبري عنـها          املراكزكما تقوم     -٥١٥

.  واملعلومات اليت حيتاجوهنا حلماية أنفسهم من االسـتغالل واإلسـاءة          باملهاراتوتزويدهم  
وتوفري الكوادر البشرية املؤهلة حلماية األطفال وتوجيههم وإرشادهم إىل حقوقهم وكيفيـة            

  . احملافظة عليها والتعبري عنها
وإىل جانب هذا هناك مجعيات أهلية كثرية تعمل يف جمال محاية وتأهيـل أطفـال                 -٥١٦

الشوارع، بعض هذه اجلمعيات مدعومة من احلكومة وبعضها هلا متويالهتا الذاتيـة، وهـذه              
 الذي يبني عدد املـستفيدين      ٧١دول  اجلانظر  (. اجلمعيات هلا نشاط ملموس يف هذا اجلانب      

  ).٢٠٠٨-٢٠٠٦ل الفترة من من مراكز الطفولة اآلمنة خال
ويف جمال اخلدمات االجتماعية الشاملة فقد نفذت مراكز اخلـدمات االجتماعيـة              -٥١٧

الشاملة عدد من األنشطة اهلادفة إىل توفري الرعاية الشاملة لألسرة والطفل من خالل مركزي              
مـاعي   يف اجلانـب التعليمـي واالجت      ماحيث قام املركزين بتقدمي خدماهت    ) صنعاء، عدن (

  طفـالً  ٣٧٣ وامرأة، باإلضافة إىل إحلاق عـدد         طفالً ١٣٧١ والصحي واألشغال اليدوية لعدد   
  ). صنعاء، عدن( يف كل من حمافظيت ٢٠٠٧وطفلة باملدارس القريبة من املركزين يف عام 
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 تنفيذ اتفاقية مشتركة بني اجمللس      ٢٠٠٨-٢٠٠٦ومن ناحية أخرى مت خالل عامي         -٥١٨
الطفولة ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل مع اجمللس العـريب للطفولـة           األعلى لألمومة و  

  : والتنمية لدعم مشروع أطفال الشوارع والذي حيتوي على األنشطة التالية
  ؛دعم عمل مسح ميداين حول أطفال الشوارع باملشاركة على نطاق مثان حمافظات •
وصيات مبشاركة صناع   تنظيم ورشة عمل وطنية ملناقشة نتائج الدراسة واخلروج بت         •

  ؛القرار واملنفذين
  ؛ من العاملني مع أطفال الشوارع٣٠دعم عقد دورة تدريب مدربني لعدد  •
 االتـصال حـول     مسؤويل من اإلعالميني و   ١٠٠ ورش تدريبية لعدد     ٤دعم عقد    •

  ؛محاية الطفل مع التركيز على حقوق أطفال الشوارع
التلفزيونيـة واإلذاعيـة، ملـصقات    ربامج ال(دعم إصدار عدد من املواد اإلعالمية       •

  . طفال الشوارعأحول ) ومطويات

  ) هتريب األطفال(البيع واالجتار واخلطف     
ختتلف مشكلة هتريب األطفال يف اجلمهورية اليمنية كثرياً من حيث أسباهبا وأغراض              -٥١٩

ظروفها التهريب ووسائله عن بقية الدول الغربية واألمريكية والشرق آسيوية وذلك من حيث 
وعواملها عكس ما هو معروف يف بعض الدول املشتهرة هبذه الظاهرة، ومن خالل مراجعة              
وحتليل بيانات التقارير الواردة من مركز االستقبال يف حرض وكذلك ما تضمنته خمرجـات              

 يف املائة من عمليـات      ٩٠ حيث جاء بأن حوايل      ٢٠٠٤الدراسة اليت مت تنفيذها خالل عام       
 ١٠هي عبارة عن عمالة واستغالل هلم يف عمليات هتريب البضائع كمـا أن   هتريب األطفال   

يف املائة املتبقية يتم استغالهم يف التسول داخل أراضي اململكة وقد يتعرض األطفال خـالل               
هذه الرحلة إىل عدد من اآلثار السيئة االجتماعية والنفسية وبعض األخطار الـيت يواجههـا               

اء رحلة الذهاب والعودة أو أثناء بقائهم يف املناطق اجملاورة خـارج  األطفال املهربني سواء أثن 
  . احلدود أو عند عودهتم إىل مناطقهم

 من هذه الظاهرة ميثل هجرة غـري         كبرياً بأن جزءاً ترى  ولذلك فإن احلكومة اليمنية       -٥٢٠
بال يف حرض    من التقارير الواردة من مركز االستق      وانطالقاً.  هبم شرعية لألطفال وليس اجتاراً   

فإن عدد األطفال الذين استقبلهم املركز ومت ترحيلهم من قبل السلطات السعودية وذلك منذ              
  طفـالً  ٨٦٢ قـد بلـغ      ٢٠٠٦أغسطس  / وحىت شهر آب   ٢٠٠٥ مايو/أياربداية عمله يف    

 وهـذا    من الذكور أيضاً    طفالً ٦٢٢ بلغ عددهم    ٢٠٠٧مجيعهم من الذكور، وخالل العام      
 عن مدى وعي اجملتمع خبطورة هذه الظاهرة واملشاكل اليت قد يتعرض هلا             اًالعدد يعطي مؤشر  

  . الطفل جراء التهريب
  :وبذلت احلكومة العديد من اجلهود للتصدي هلذه الظاهرة منها  -٥٢١
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  يف جمال اخلطط واالستراتيجيات    
 ٢٠١٥-٢٠٠٦ الوطنية للطفولة والشباب     ستراتيجيةاال إقرار مت   ٢٠٠٧أغسطس  /يف آب   -٥٢٢

 والـيت   ٢٠٠٧أكتـوبر   /تـشرين األول   يف   ستراتيجيةاالوكذا مت إقرار اخلطة التنفيذية هلذه       
 حمور تعاجل أولويـات     ١٢متناولة   ارتكزت على أهداف األلفية الثالثة واتفاقية حقوق الطفل       

القضايا لدى األطفال والشباب، كما مت إعداد اخلطة التنفيذية هلا، وقد تضمن أحـد تلـك                
  :ون حول محاية األطفال احملرومني ما يلياحملاور مك

  ؛إجياد قاعدة معلومات لتوفري فهم أوسع عن فئات األطفال احملرومني •
اجلهات احلكومية ومنظمـة    (إجياد مفاهيم توعوية مشتركة وتعزيز العمل اجلماعي         •

 ؛ من األطفال احملرومنيةحول فئات معين) اجملتمع املدين

 ؛يةتوفري تدابري احلماية االجتماع •

 اجلنائيـة   املـسؤولية تعزيز اإلصالح القضائي والقانوين لألحداث مثل رفع سـن           •
 ؛وأحكام عقوبة بديلة

 العمل على مناهضة العنف ضد األطفال من خالل رصد وتوثيق وإعـادة تأهيـل              •
  .ودمج القضايا

عداد خطة وطنية تنفيذية ملكافحة هتريب األطفال أقرهـا اجمللـس األعلـى             إكما مت     -٥٢٣
 ٢٣ومة والطفولة يف اجتماعه السنوي برئاسة رئيس جملس الوزراء رئيس اجمللس بتـاريخ              لألم
 وتنظم هذه اخلطة كل األنشطة املطلوبة من كل املؤسسات احلكوميـة            ٢٠٠٨أغسطس  /آب

والغري حكومية لتنفيذ األنشطة والربامج اليت تضمن محاية ورعاية األطفال من االسـتغالل يف              
 ؛خلطة العديد من التدخالت تركزت يف تطوير التـشريعات والقـوانني          التهريب وقد تضمنت ا   

تطوير مبادرات وبرامج الوقاية واملنع مـن انتـشار هـذه           ؛ و تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة   و
  .التوعية ونشر املعلومات؛ والتدريب وبناء القدرات وتنمية املعارف؛ وتدابري احلمايةو ؛الظاهرة

  يعاتيف جمال تطوير التشر    
مت تطوير مشروع تعديالت القوانني املرتبطة حبقوق الطفل ومواءمتها مع االتفاقيـة              -٥٢٤

الدولية حلقوق الطفل واملعايري الدولية وإضافة تعديالت بنصوص قانونيه صرحية جترم قـضية             
       هتريب األطفال وكذا استغالهلم يف التسول واالستغالل اجلنـسي هلـم وحتـدد عقوبـات               

مـن قـانون اجلـرائم    ) الفصل الرابع ( جديداًهربني واملستغلني حيث مت إضافة فصالً  ضد امل 
قسم إىل ثالثة فروع أحدها متعلق مبكافحـة        ) جرائم استغالل األطفال  (والعقوبات بعنوان   

  :األطفال تضمن هتريب
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل شـخص            ) مكرر ٢٦٢(ادة  امل •

قام بنقل طفل مل يتم الثامنة عشرة من عمره إىل دولـة أخـرى           طبيعي أو اعتباري    
بقصد استغالله استغالالً غري مشروع وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سبع             
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 ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالث    ،سنوات إذا استخدم اجلاين احليلة أو اإلكراه      
عمال اعتداء جنـسي أو     سنوات وال تزيد على عشر سنوات إذا اقترن فعل النقل بأ          

إيذاء جسدي دون أن خيل ذلك بأحكام احلدود والقصاص والدية واألرش علـى             
  ؛حسب األحوال

 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات الوالـد           - ١ )مكرر ٢٦٢(ادة  امل •
الذي يسلم طفله الذي مل يتم الثامنة عشرة من عمره إىل شخص ليقوم بنقله عـرب                

 وتضاعف العقوبة يف حالة التكرار      ، دولة أخرى مع علمه بذلك     احلدود الوطنية إىل  
 ،أو كان الطفل الذي وقع عليه التسليم أنثى أو كان دون العاشـرة مـن عمـره                

  ؛ويسري هذا احلكم على الويل والوصي
 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من           - ٢ )مكرر ٢٦٢(ادة  امل •

مهدة أو املسهلة أو املتممة أو حرض على ارتكاب         ساعد بأي وسيلة من الوسائل امل     
 وتكون العقوبة ،أي جرمية من اجلرائم املذكورة يف املادتني السابقتني من هذا الفصل      

أو احملرض موظفـاً عامـاً       احلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات إذا كان املساعد         
  ؛مستغالً وظيفته أو كان من املتولني تربية الطفل أو اإلشراف عليه

 يعترب الناقل واملسلم واملساعد واحملرض مسامهني يف كـل   - ٣ )مكرر ٢٦٢(ادة  امل •
 ،جرمية تقع على الطفل أو تقع منه أثناء عملية نقله أو يف البلد الـذي نقـل إليـه            

  .ة املنصوص عليها يف هذا القانونويعاقب وفق أحكام املسامهة يف اجلرمي
خلاص مبنع استغالل األطفال يف البغاء والعروض       فيما يتعلق بالربتوكول االختياري ا      -٥٢٥

 :فقد مت اختاذ اخلطوات التالية للموافقة عليه واملواد اإلباحية

  ؛مت عرضه على وزاريت الداخلية والدفاع لالطالع قبل طرحه على جملس الوزراء •
  ؛حالته إىل جملس النوابإ على جملس الوزراء للموافقة وهمت عرض •
اب للمناقشة واإلقرار، حيث شارك اجمللس األعلى لألمومة         على جملس النو   همت عرض  •

االجتماعية والعمل ملناقشتها يف جلنة احلريـات العامـة         الشؤون  والطفولة ووزارة   
  ؛وحقوق اإلنسان مبجلس النواب

  ؛٢٠٠٤ صادقت اليمن على الربوتوكول يف .متت املوافقة واملصادقة على الربتوكول •
 تنفيذ الربتوكول وإرساله إىل اللجنة الدولية حلقوق        مت تقدمي أول تقرير عن مستوى      •

  . ٢٠٠٨ يناير/كانون الثاينالطفل يف 

  يف جمال تعزيز التنسيق والشراكة    
  :ويف جمال تعزيز التنسيق والشراكة مت القيام مبا يلي  -٥٢٦
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تشكيل جلنة فنية ملكافحة هتريب األطفال ممثلة من الوزارات املعنية حتـت              )أ(  
   ؛ ينظم أعماهلا اجمللس األعلى لألمومة والطفولةشر من وزرائهم جتتمع شهرياًإشراف مبا

عقد عدد من اللقـاءات التـشاورية األول يف الريـاض خـالل شـهر                 )ب(  
 /األولتـشرين    والثالث يف    ٢٠٠٦يوليه  /وز واللقاء الثاين يف صنعاء مت     ٢٠٠٦يونيه  /حزيران
  . اءات الالزمة للحد من هتريب األطفال بالرياض وذلك هبدف اختاذ اإلجر٢٠٠٧ أكتوبر

  يف جمال الدراسات    
  :ويف جمال الدراسات مت القيام مبا يلي  -٥٢٧
 "دراسة حالة حملافظيت حجة واحملويت    " تنفيذ الدراسة امليدانية حول هتريب األطفال      •

  ؛٢٠٠٤خالل عام 
هليـة  سة ومناقشتها مع كافة اجلهات احلكوميـة واأل اعقد حلقيت نقاش نتائج الدر  •

  ؛عالم الرمسية واألهلية واألجنبيةاإلواملنظمات الدولية املعنية ووسائل 
  ؛٢٠٠٦-٢٠٠٥مت تنفيذ دراسة جدوى حول برامج إعادة اإلدماج اجملتمعي  •
  . من املزمع تنفيذ دراسة تقييمية إجرائية حول مشكلة هتريب األطفال خالل هذا العام •

  عالم والتوعيةاإليف جمال     
هذا اجلانب عدة أنشطة وبرامج توعوية يقوم بتنفيـذها اجمللـس األعلـى             يتضمن    -٥٢٨

االجتماعية والعمل ووزارة حقـوق اإلنـسان       الشؤون  بالتنسيق مع وزارة اإلعالم ووزاريت      
والشركاء من منظمات اجملتمع املدين أبرزها املدرسة الدميقراطية ومؤسسة شوذب للطفولـة            

  :نفيذه مستمر وعلى النحو اآليتمنها ما مت تنفيذه ومنها ما يزال ت
إعداد حلقات نقاش وحلقات توعوية إعالمية حول املشكلة وأخطارها ووسـائل            •

  ؛عالم املرئية واملسموعة واملقروءةاإلجتنبها وذلك يف وسائل 
 ؛ يف إذاعة صنعاءة مستمرة يف إذاعة حجه وفصليةبرامج ورسائل إذاعي •

  ؛ة يف الصحفنشر عدد من املقاالت والتقارير اإلخباري •
لم وثائقي توعوي عن مشكلة هتريب األطفال الستخدامه يف التوعيـة يف            يتصوير ف  •

  ؛املدارس واألسر ويف اجملتمعات احمللية املستهدفة
  ؛إنتاج فيلم كرتوين حول آثار وخماطر هتريب األطفال •
  ؛القيام حبمالت توعوية على املستوى احمللي يف املناطق واملديريات املستهدفة •
  ؛اك األطفال يف محالت رفع الوعي حول املشكلة يف بعض املديرياتإشر •
عقد ورشة عمل توعوية لألطفال أنفسهم ملناقشة موضوع هتريب األطفال وإعداد            •

  ؛لوحة جدارية برسوماهتم



CRC/C/YEM/4 

149 GE.12-46517 

السعي والتنسيق مع جملس النواب للمشاركة يف احلد من املشكلة وكسب التأييـد              •
  ؛مكافحة هتريب األطفالواملناصرة من الربملان لدعم جهود 

  . إصدار مطبوع برسومات األطفال حتت شعار ال للعنف ال للتهريب •

  ألمنية والقضائيةيف جمال تطوير وتشديد اإلجراءات ا    
  :مت القيام مبا يلية يف جمال تطوير وتشديد اإلجراءات األمنية والقضائيو  -٥٢٩
داخلية ونقاطها األمنية يف    تشديد إجراءات الرقابة والضبط من قبل أجهزة وزارة ال         •

املدن اجملاور للمناطق احلدودية وإحباط كثري من حماوالت هتريب األطفـال قبـل             
  ؛وصوهلم إىل احلدود

عـام   حيلهم للمنافذ اجلوية واحلدودية حيـث مت يف املعاد ترحصر وتوثيق األطفال   •
  ؛ طفل٥١٠  ترحيل٢٠٠٥

لغني وبالـذات األطفـال     تشديد إجراءات إضافة األطفال يف جوازات سفر البـا         •
 ٣٠ مبعـدل  ٢٠٠٤قبل العـام  : املنتسبني إىل مناطق معروفة بفرز األطفال مهربني   

  ؛ مل تسجل حالة واحدة٢٠٠٦ مايو/أيار وحىت - ٢٠٠٥طفل يف السنة، خالل عام 
قيام أجهزة وزارة الداخلية بإحالة عدد من املتهمني بقضايا هتريـب األطفـال إىل               •

  ؛٢٠٠٥-٢٠٠٤ متهم خالل عامي ٩٤: ضاءالنيابة العامة والق
إعطاء قضايا هتريب األطفال صفة االستعجال من قبل النيابـة العامـة واحملـاكم               •

شهر أ ٦السجن لفترات تتراوح من (وصدور عدد من األحكام ضد مهريب األطفال   
 حكم قضائي ضد املتورطني     ٢٢ عدد   ٢٠٠٥ وقد صدر خالل عام      ) سنوات ٣إىل  

  ؛طفاليف قضايا هتريب األ
 بالتنسيق مـع مـصلحة      ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلولمت عقد لقاء تشاوري خالل شهر        •

األحوال املدنية والسجل املدين ملناقشة اآلليات والسبل الكفيلة بتفعيل نظام تسجيل           
املواليد وتطوير آلياته وهذا سيساهم يف احلد من عمليات تزوير الوثائق الشخـصية             

  ؛لألطفال واملهربني
ت توعية يف صفوف ضباط الشرطة حول مشكلة هتريب األطفال من           مت تنفيذ محال   •

قبل التوجيه املعنوي بوزارة الداخلية ساعدت هذه احلمالت يف تعريـف ضـباط             
الشرطة بأساليب وحيثيات وأشكال عملية هتريب األطفال ما ساعد يف جهود ضبط 

  . وإحباط العديد من حاالت هتريب األطفال

  هيل النفسي وإعادة اإلدماج لألطفال ضحايا التهريبيف جمال احلماية والتأ    
مت إنشاء مراكز للحماية االجتماعية لألطفال مبنطقيت حرض وأمانة العاصمة ختتص             -٥٣٠

بتقدمي املساعدة والبناء النفسية واالجتماعية وإعادة االندماج لألطفال ضحايا التهريب الذي           



CRC/C/YEM/4 

GE.12-46517 150 

      )حـرض ( ية السعودية سواء عرب املنفـذ الـربي  يتم استقباهلم من املرحلني من اململكة العرب      
 أو احلاالت اليت يتم إحباط هتريبها عرب اجلهات األمنية وقـد          ) مطار صنعاء ( أو املنفذ اجلوي  

بلغت عدد احلاالت اليت مت استقباهلا يف مركزي حرض وأمانة العاصمة منذ تأسيسهما وحىت              
  . ٧٣دول اجلانظر .  طفل٢ ٥٠٦ قرابة ٢٠٠٨عام 
يعمل مركزي صنعاء وحرض بكفاءة ويقدمان خدمات التأهيل لألطفـال ضـحايا              -٥٣١

  ٨٣ستقبل مركـز صـنعاء      اطفل و  ٥٠٠ستقبل مركز حرض    ا ٢٠٠٨التهريب وخالل عام    
 ، ال يزالـون يف املركـز      ٦ - هروب   ٤ - حلقوا بالتدريب املهين  أ ١٢ - مع األسر  ٦٠طفل  

عادة اندماجهم يف أسرهم بعد أن مت أخذ        إ تمتيث  ححيث مت تقدمي املساعدة الالزمة لألطفال       
 واندماج األطفـال    ،الضمانات والتعهدات اليت تضمن رعاية األطفال ومحايتهم من االستغالل        

 حيث مت أخذ االلتزامات الكفيلـة       ،الذين ال يوجد عائل هلم يف دور رعاية األيتام يف حمافظاهتم          
  . يذ برامج الرعاية الالحقة لألطفال الضحاياعلى بقاء األطفال يف بيئة آمنة من خالل تنف

 قام مشروع أكسس مينا بتوزيع مساعدات لألطفال الضحايا تضمن انـدماجهم            وقد  -٥٣٢
      يف املدارس ومنع تسرهبم ومتثلت املساعدات يف توفري الـزي املدرسـي واحلقيبـة املدرسـية                

 شبابية يف نفس املدارس حتتـوي       طالب وطالبة ومت تأسيس مراكز ثقافية ترفيهية       ٤ ١٠١ لعدد
ىل املدارس ليتم تأهيلهم وتقـدمي املـساعدات النفـسية          إعلى برامج وأنشطة جاذبة لألطفال      

واإلرشادية حلمايتهم من التهريب حيث مت ترميم املدارس املستهدفة وتوفري مولدات كهربـاء             
فلح الشام بتمويل مـن      كما مت بناء وجتهيز مركز شبايب ثقايف يف مديرية أ          ،خاصة بكل مدرسة  

منظمة اليونيسيف وتشكيل فرق للحماية من أبناء املديرية لكي تكون بيئة حامية للطفل كـون       
  . أكثر حاالت التهريب من نفس املنطقة

 ملشاركة فاعلة مت إسناد مركز االستقبال يف حرض إىل مؤسسة الصاحل وذلك تعزيزاًو  -٥٣٣
  .  ميدان برامج محاية الطفلمن منظمات اجملتمع املدين املتميزة يف

حجه /كما مت تشكيل فرق حلماية الطفل على مستوى العزل يف مديرية افلح الشام م               -٥٣٤
كتجربة ميكن تعميمها على مديريات أخرى بعد جناحها وإنشاء مركز رياضـي ترفيهـي              

بنـاء  لألطفال يف هذه املديرية ودعمه باملعدات واإلمكانيات الالزمة للمسامهة يف توعيـه أ            
  . املنطقة واملساعدة يف عدم خروج األطفال من املديرية

  حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية وتنمية اجملتمعات احمللية    
 حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية وتنمية اجملتمعات احملليـة       ى  جيري العمل عل    -٥٣٥

  :من خالل اآليت
 شبكة األمان االجتمـاعي للمنـاطق       قر وتوسيع مظلة  استمرار برامج مكافحة الف    •

  ؛املستهدفة
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  جديدة من صندوق الرعاية االجتماعيـة خـالل   ة ألف حال١٠٠اعتماد أكثر من     •
  ؛لة استهدفت األسر يف املناطق احلدودية حا٥٠٠ منها ٢٠٠٧عام 

فتح فصول للتعليم العالجي يستهدف احلد من تسرب األطفال يف مدينـة حجـة               •
  .)مشروع أكسس مينا(

   جمال التدريب وبناء القدراتيف    
مت تنفيذ العديد من برامج التدريب والتأهيل للمختصني يف جمال مكافحـة هتريـب                -٥٣٦

األطفال حيث قامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأهيل الذي نفذته منظمـة اهلجـرة              
ألخـصائيني  الدولية للعاملني يف مركز محاية األطفال املهربني ومت تأهيل مـدراء املركـز وا             

االجتماعيني العاملني يف مراكز ودور الرعاية االجتماعية ومراكز الطفولـة اآلمنـة حـول              
إجراءات تـشغيل   وإعادة اإلدماج االجتماعي،    واحلماية والتأهيل النفسي،    : (اجملاالت التالية 

تطوير مهارات العاملني حول كيفية التعرف علـى        وألطفال املهربني،   لمراكز ودور احلماية    
بدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمـة      )  شخص ١٢٠استهدفت  ) (األطفال ضحايا التهريب  

  . اهلجرة الدولية
عقد دورتني تدريبيتني ألفراد الشرطة يف املنافذ حول التعامل مع قضايا األطفال            ومت    -٥٣٧

 ضابط كما مت تنفيذ دورات تدريبية عرب مشروع أكسس مينا ملدراء املـدارس              ٤٠املهربني  
 مدارس مت استهدافها يف حمافظة حجة ضمن برنامج مكافحة          ٨خصائيني االجتماعيني يف    واأل

 وقد مت التدريب يف جمال املنهجيات املتمحورة على الطفـل           ،مديريات ٥هتريب األطفال يف    
معلـم يف    ١٨٩مدرب ومدربة يعملون يف املناطق املستهدفة قاموا بتدريب          ١٥استهدفت  

  . املدارس املستهدفة

  لصعوبات والتحديات ا    
  :باآليتتتمثل الصعوبات والتحديات   -٥٣٨
  ؛ضعف مستوى دقة وحجم املعلومات حول املشكلة على مستوى البلدين •
  ؛حمدودية تناول مشكلة هتريب األطفال ضمن أعمال اللجان املشتركة بني البلدين •
  ؛عدم إقرار مشروع التعديالت القانونية من قبل جملس النواب حىت اآلن •
  ؛دم وجود إطار عملي آللية تبادل تسليم اجملرمني املتسببني يف هتريب األطفالع •
  ؛تعدد واختالف وسائل وآليات ترحيل األطفال وعرب منافذ خمتلفة •
 . ضعف اإلمكانات املادية والبشرية •
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  اجلداول
  ١دول اجل

  عدد منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال الطفولة
 ٢٠٠٧-٢٠٠٣ ٢٠٠٢-١٩٨٩ السنة

 ٤٩  ٨٤ عدد منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال الطفولة

  ٢اجلدول 
مـن   قوائم إحصائية بأنواع املنظمات األهلية العاملـة يف جمـال الطفولـة وأعـدادها             

  ٢٠٠٧ وحىت ١٩٨٩ سنة

 عددها  نوع املنظمة

 ١٠١ مجعية
 ١٨ مؤسسة
 ١ منظمة
 ١ هيئة
 ١ مركز

  ٣اجلدول 
  )مليون دوالر( املؤمتر) ما قبل وبعد(ل مؤمتر املاحنني باإلضافة إىل تعهدات إمجايل التعهدات خال

 ما قبل املؤمتر املؤسسة املاحنة/الدولة  م
يف اجتماع مـؤمتر    

 إمجايل التعهدات ما بعد املؤمتر املاحنني بلندن

 ٢٦٣١٠٠ صفر ٢٣٠٠٠٠ ٣٣١٠٠ دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية

 ١١٨١٠٠  ١٠٠٠٠٠ ١٨١٠٠ السعوديةاململكة العربية  ١

 ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  سلطنة عمان ٢

 ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠٠  قطر ٣

 ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  الكويت ٤

 ٦٥٠٠٠  ٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠ اإلمارات العربية املتحدة ٥

 صفر  صفر  مملكة البحرين ٦

 ١٩١٧ ٨٥٠٠ ١٨٣٢٠٠ صفر املؤسسة الدولية واإلقليمية متعددة األطراف

 ٧٨٥٠٠ ٨٥٠٠ ٧٠٠٠٠  يب لإلمناء االقتصادي واالجتماعيالصندوق العر ٧

 ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  البنك اإلسالمي للتنمية ٨

 ٤٠٠  ٤٠٠  *البنك الدويل ٩
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 ما قبل املؤمتر املؤسسة املاحنة/الدولة  م
يف اجتماع مـؤمتر    

 إمجايل التعهدات ما بعد املؤمتر املاحنني بلندن

 ٢٠٠٠  ٢٠٠٠  صندوق األوبك ١٠

 ٩٠٠٠  ٩٠٠٠  األمم املتحدة ١١

 ٧٠٠٠  ٧٠٠٠  )إيفاد(الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  ١٢

 ٣٢٠٠  ٣٢٠٠  حة املالريا وفريوس اإليدزالصندوق الدويل ملكاف ١٣

 ٢٢٠٠٠  ٢٢٠٠٠  صندوق النقد العريب ١٤

 ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  املفوضية األوربية ١٥

 ٧٦٤٠٠ ١٨٦٠٠ ٥٧٨٠٠ صفر الدول ذات العالقات الثنائية

 ٢٣٠٠٠  ٢٣٠٠٠  بريطانيا ١٦

 ٤٠٠٠  ٤٠٠٠  كوريا اجلنوبية ١٧

 ٩١٠٠  ٩١٠٠  هولندا ١٨

 ١٩٠٠٠  ١٩٠٠٠  ملانياأ ١٩

 ١٣٠٠٠ ١٣٠٠٠   فرنسا ٢٠

 ١٢٠٠  ١٢٠٠  يطالياإ ٢١

 ١٥٠٠  ١٥٠٠  **اليابان ٢٢

 ٢٦٠٠ ٢٦٠٠   اسبانيا ٢٣

 ٢١٠٠ ٢١٠٠   الواليات املتحدة األمريكية ٢٤

 ٩٠٠ ٩٠٠   الدامنرك ٢٥

 ٥٣١٢,٠٠ ٢٧١٠٠ ٤٧١٠٠٠ ٣٣١٠٠ إمجايل كلي للتعهدات  

  .نك الدويل كمبالغ ملتزم هبا وجزء منها يغطي الفجوة التمويليةميثل املبلغ ما تعهد به الب  *
  .املبالغ املتعهد هبا سنوياً من اجلانب الياباين  **
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  ٤اجلدول 
  إمجايل التخصيصات للقطاعات وفقاً للدول واملؤسسات الدولية املاحنة

 القطاع

الفجوة من 
  اإلنفاق

اململكة 
العربية 
 قطر عمان السعودية

اإلمارات 
بية العر

 املتحدة

البنك 
 اإلسالمي

الصندوق 
 العريب

البنك 
 يفادإ *الدويل

من 
مكافحة 
املالريا 
 واإليدز

االحتاد 
 األورويب

 األمم
 الدامنرك اليابان أوبك فرنسا ابريطاني أملانيا املتحدة

الواليات 
 إمجايل هولندا كوريا املتحدة

نسبة 
التخصيص 
 إىل الفجوة

 ٠,١٩ ١٣٩,٣٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٥,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٦,٠٠ ٠,٠٠ ٥٢,٠٠ ٢٦,٣٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٧٣٤,٧١ قطاع الزراعة

 ٠,٥٤ ٤١,٥٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٤,٥٠ ٠,٠٠ ١٣,٠٠ ٠,٠٠ ١٤,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٧٦,٢ األمساكقطاع 

 ٠,٥٠ ٤٩٠,٢١ ٣٧,٣٠ ٢٤,٠٠ ٥,٢٠ ٠,٠٠ ٧,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٦٣,١١ ٣٨,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤٠,٠٠ ٣٩,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٢٨,٠٠ ٩٩٠,٣ قطاع التعليم

 ٠,٩٢ ٣٥٧,٩١ ١٨,٨٠ ٠,٠٠ ٤,٨٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤,٧١ ٢١,١٠ ٠,٠٠ ١٠,٠٠ ٣٢,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٧,٥٠ ٠,٠٠ ٠٠,٢٠٠ ٠,٠٠ ٤٨,٠٠ ٣٨٨,٠٣ قطاع الصحة

قطاع الطرق 
 والتحسينات

٠,٥٠ ٧٥٦,٢٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٠,٠٠ ١٩٠,٠٠ ٢٦,٢٠ ١٤٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠,٠٠ ٣٧٠,٠٠ ١٥٢٤,٠٢ 

 ٠,٨٣ ٢١٥,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ .٠٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢١٥,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٦٠,٤ قطاع النقل

قطاع 
 الكهرباء

٠,٥٧ ٣٦٤,٨٨ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٧٣,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠ ٣٧,٠٠ ٨٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٥,٠٠ ٢١٠,٠٠ ٧٢٩,٥ 

 ٠,٩٩ ٠,٠٠ ١٨,٨٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٣٧,٢٨ ٤٠,٨٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٠,٠٠ ١٢٤,٠٠ ٣٤,٠٠ ٤٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠,٠٠ ٤٠,٠٠ ٣٦٧ قطاع املياه

 ٠,٠٠ ٢٠٣,٥٥ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٦٠,٦ طقطاع النف

صالحات اإل
 املؤسسية

٠,٤٧ ٥٣٦,٣٠ ١٦,١٠ ٠,٠٠ ١١,٠٠ ٧,٧٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٣٦,٠٢ ٢,٧٣ ٩٠,٠٠ ٢٦,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٤,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٤٣٥,٤٦ 

شبكة األمان 
 االجتماعي

١,٠٠ ٣٥٩,٨٤ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ١١,٠٠ ٠,٠٠ ٨٨,٩٠ ٦,٩٠ ٠,٠٠ ٩,٥٠ ٠,٠٠ ٠,٠٠ ٢٥,٠٠ ١٥٠,٠٠ ١٠,٠٠ ٥٠,٠٠ ٠,٠٠ ١٠,٠٠ ١٧٥,٠٠ ٥٣٤,٦٤ 

 ٠,٥٦ ٤١,٥٠ ٩١,٠٠ ٢٤,٠٠ ٢١,٠٠ ٧,٧٠ ١٢,٠٠ ١١,٠٠ ٧٣,٠٠ ٢٣٠,٠١ ١٠١,١٣ ٩٠,٠٠ ١٠٠,٠٠ ٣٢,٠٠ ٢٩,٠٠ ٧٩,٠٠ ٧٨٥,٠٠ ٢٠٠,٠٠ ٣٨٥,٠٠ ٢٠٠,٠٠ ٥٣,٠٠ ١ ٠٧١,٠٠ ٦٣٠٠,٨٥ اإلمجايل 

  ). مليون١٢٠(مل يتم تضمني املبلغ امللتزم به سابقاً   *



CRC/C/YEM/4 

155 GE.12-46517 

  ٥اجلدول 
  )ايل من الناتج احمللي اإلمجيف املائة( ٢٠٠٥-٢٠٠٠العامة للدولة النفقات 

 ٢٠٠٥ 

 البيان
٢٠٠٠ 
 مستهدف فعلي أويل حمقق

 ٢٧,٥ ٢٨,٥ ٢٤,٥ :مجلة النفقات اجلارية ومنها

 ٩,٩ ٨,٨ ٩,١ املرتبات واألجور وما يف حكمها

 ٣,٠ ٢,٨ ٣,٠ النفقات على السلع واخلدمات

 ٠,٨ ٠,٤ ٠,٦ نفقات الصيانة

 ١١,٤ ٣,٣ ٩,١ :التحويالت اجلارية ومنها

 ٠,١ ١,٧ ٥,٧ :الدعم ومنه

 ٠,٠ ٠,٠ ٠,٦ *دعم املواد األساسية

 ٠,٠ ٠,٢ ٠,٠ *دعم الكهرباء

 ٠,٠ ١,٥ ٥,١ *دعم املشتقات النفطية

 ١,٩ ١,٧ ٢,٢ مدفوعات الفوائد

 ٠,٥ ٠,٦ ٠,٥ أخرىنفقات جارية 

 ٧,١ ٨,٤ ٥,٨  االستثماريةتالنفقا

 ٠,٠ ١,٩ ١,٣  املالرأس أسهماإلقراض احلكومي واملشاركة احلكومية يف 

 ٠,٠ ٠,٦ ٠,٦ تسديدات القروض

 ٣٦,٠ ٣٩,٤ ٣١,٦ اإلمجايل العام للنفقات 

  ٦دول اجل
  ٢٠٠٥-٢٠٠٠ الوظيفي للنفقات العامة إىل الناتج احمللي اإلمجايل التقسيمنسبة مكونات 

 األمهية النسبية من النفقات العامة

 ٢٠٠٠ البيان
تقديري 
٢٠٠٥ ٢٠٠٠ ٢٠٠٥ 

 ٢٥,٣ ٢٣,٥ ٧,٠ ٧,٥ خدمات اجلمهور

 ٧,٩ ٦,٠ ٢,٢ ١,٩ شؤون األمن والسالمة

 ١١,٥ ٢٣,٧ ٣,٢ ٧,٦ شؤون اقتصادية

 ٢,٤ ٠,١ ٠,٧ ٠,٠ محاية البيئة

 ٦,٢ ٥,٠ ١,٧ ١,٦ شؤون اإلسكان واجملتمع احمللي

 ٥,٤ ٤,٠ ١,٥ ١,٣ قطاع الصحة

 ٢,٠ ١,٤ ٠,٦ ٠,٥ ترفيه وثقافة ودين

 ٢١,٢ ١٧,٧ ٥,٩ ٥,٧ قطاع التعليم

 ٠,٤ ٠,٤ ٠,١ ٠,١ احلماية االجتماعية
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  ٧دول اجل
   حبسب القطاعات ومصدر التمويل٢٠٠٨ات عام يصختص

 )مليون دوالر ( حبسب القطاعات٢٠٠٨خمصصات عام 

 إمجايل حملية. ق ذايت خرجي حكومي البيان

 ٣١٣٥ ٧ ٣٢١ ١٤٠٤ ١٤٠٣ إمجايل عام القطاعات

 ٢٩٩ صفر ١٢٢ ١٣١ ٤٦ القطاعات اإلنتاجية

 ١٥١٣ ٧ ١٤٢ ٧٦٧ ٥٩٧ قطاعات البنية التحتية

 ٤٧٨ صفر ٦ ٢٩٤ ١٧٨ قطاعات التنمية البشرية

 ٢٠٢ صفر ٢٧ ٩٢ ٨٣ قطاعات خدمات اجتماعية وحكومية

 ٦٤٣ صفر ٢٤ ١٢٠ ٤٩٩ قطاعات خدمات اإلدارة العامة
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  ٨دول اجل
  ٢٠٠٨-٢٠٠٣واقعات تسجيل املواليد من مصلحة األحوال املدنية لألعوام حول 

  ٢٠٠٨مارس / إىل آذار٢٠٠٣كشف يوضح عدد املواليد للسنوات من 
  اإلمجايل العام  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  البيانات

  إمجايل  إناث  ذكر  إمجايل  إناث  ذكر  إمجايل  إناث  ذكر  إمجايل  إناث  ذكر  إمجايل  إناث  ذكر  إمجايل  إناث  ذكر  إمجايل  إناث  ذكر  احملافظات  م
  ٢٢٩ ٧١٥  ٩٩ ٤٣٠  ١٣٠ ٢٨٥  ٧ ٠٣٧  ٣ ٠٤٩  ٣ ٩٨٨  ٥٢ ٨٧٠  ٢٣ ٨٥٨  ٢٩ ٠١٢  ٥٩ ٥٦٧  ٢٧ ١٦١  ٣٢ ٤٠٦  ٤١ ٦٨٣  ١٣ ٧٩٣  ٢٧ ٨٩٠  ٣٣ ٧٨٧  ١٥ ٨٢١  ١٧ ٩٦٦  ٣٤ ٧٧١  ١٥ ٧٤٨  ١٩ ٠٢٣  األمانة  ١
  ٢٣ ٩٢٩  ٨ ٧٩٩  ١٥ ١٣٠  ٧٦١  ٢٦١  ٥٠٠  ٥ ٤٤٤  ٢ ١٢٦  ٣ ٣١٨  ٨ ١٣٢  ٣ ٠٦٧  ٥ ٠٦٥  ٤ ٩٩٠  ٢ ٤٧٩  ٢ ٥١١  ٣ ٨٥٨  ٦٦٥  ٣ ١٩٣  ٧٤٤  ٢٠١  ٥٤٣  صنعاء  ٢
  ٤٤ ٣٥٩  ٢٠ ٨٤٤  ٢٣ ٥١٥  ٢ ٧٥٠  ١ ٢٦٠  ١ ٤٩٠  ٨ ٥٨٠  ٤ ٠٦٤  ٤ ٥١٦  ٨ ٣٢١  ٣ ٩٨٩  ٤ ٣٣٢  ٨ ٦١٦  ٤ ٠٤٤  ٤ ٥٧٢  ٧ ٨٨٢  ٣ ٦٥٩  ٤ ٢٢٣  ٨ ٢١٠  ٣ ٨٢٨  ٤ ٣٨٢  عدن  ٣
  ٩١ ١١٩  ٤٢ ٥١٦  ٤٨ ٦٠٣  ٣ ٤٢٤  ١ ٤٥٤  ١ ٩٧٠  ٢١ ٦٤١  ٩ ٦٠٨  ١٢ ٠٣٣  ٢٠ ٣٧٨  ٩ ٦٥٦  ١٠ ٧٢٢  ١٨ ٠٢٩  ٨ ٥٨٠  ٩ ٤٤٩  ١٤ ١٦٣  ٦ ٨٢٧  ٧ ٣٣٦  ١٣ ٤٨٤  ٦ ٣٩١  ٧ ٠٩٣  تعز  ٤
  ٥١ ٨٠٣  ٢٥ ٣٠٩  ٢٦ ٤٩٤  ١ ٦٨٦  ٧٥٣  ٩٣٣  ١٥ ٢٧٤  ٧ ٥٣٦  ٧ ٧٣٨  ١٦ ٥١٣  ٨ ٣٦٦  ٨ ١٤٧  ٥ ٠٠٤  ٢ ٢٥٣  ٢ ٧٥١  ٦ ٧٤٨  ٢ ٣٣٥  ٣ ٤١٣  ٦ ٥٧٨  ٣ ٠٦٦  ٣ ٥١٢  احلديدة  ٥
  ٦٦ ٨٠٩  ٣٠ ٢١٨  ٣٦ ٥٩١  ٢ ٣٥٤  ١ ٠٢٥  ١ ٣٢٩  ١٥ ٧٣٣  ٦ ٧٧٨  ٨ ٩٥٥  ٢٠ ١٣٤  ٩ ١٤٣  ١٠ ٩٩١  ١٢ ٢١٤  ٥ ١٢٦  ٧ ٠٨٨  ٨ ٨١٦  ٣ ٩٢٨  ٤ ٨٨٨  ٧ ٥٥٨  ٤ ٢١٨  ٣ ٣٤٠  إب  ٦
  ٧٤ ٩٦٠  ٢٦ ٢٠٩  ٤٨ ٧٥١  ٣ ٠٧٧  ١ ٤٧٦  ١ ٦٠١  ١٣ ٩٩٦  ٦ ٢٣٠  ٧ ٧٦٦  ٣٥ ٥٦٦  ١٠ ٠٨٠  ٢٥ ٤٨٦  ٨ ٢٩٧  ٣ ٢٨٤  ٥ ٠١٣  ٧ ٩٢٥  ٣ ١٦٦  ٤ ٧٥٩  ٦ ٠٩٩  ١ ٩٧٣  ٤ ١٢٦  أبني  ٧
  ٩١ ٢٦٤  ٤٦ ٢٩١  ٤٤ ٩٧٣  ٤ ٢٤٧  ٢ ٠٩٩  ٢ ١٤٨  ٢٢ ٢٧٥  ١٠ ٩٢٧  ١١ ٣٤٨  ١٨ ١١٨  ١٠ ٢٣٥  ٧ ٨٨٣  ١٨ ٠٢٩  ٨ ٥٨٠  ٩ ٤٤٩  ١٤ ٦١١  ٧ ٥٥٩  ٧ ٠٥٢  ١٣ ٤٨٤  ٦ ٨٩١  ٧ ٠٩٣  حضر موت  ٨
  ٧٤ ٦٢١  ٢٥ ٨٤٣  ٤٨ ٧٧٨  ١ ٣٢٥  ٥٣٩  ٧٨٦  ١٨ ٦٢١  ٨ ٠١٩  ١٠ ٦٠٢  ٢٥ ٨٢٦  ١١ ٦١٥  ١٤ ٢١١  ١٠ ٢٠٤  ١ ١١٥  ٩ ٠٨٩  ٩ ٥٨٥  ٣ ٦٤٩  ٥ ٩٣٦  ٩ ٠٦٠  ٩٠٦  ٨ ١٥٤  ذمار  ٩
  ٣٨ ٣٤٦  ١٥ ٨٤٨  ٢٢ ٤٩٨  ٢ ٥٩٧  ١ ١٣٦  ١ ٤٦١  ١١ ٣٣٠  ٤ ٨٣١  ٦ ٤٩٩  ٨ ٠٩٢  ٣ ٤٨٥  ٤ ٦٠٧  ٤ ٤٢٨  ٢ ١٠٧  ٢ ٣٢١  ٦ ٤٠٨  ١ ٩٣٨  ٤ ٤٧٠  ٥ ٤٩١  ٢ ٢٥١  ٣ ١٤٠  شبوة  ١٠
  ١١ ٨٢٧  ٣ ٢٧٧  ٨ ٥٥٠  ٥٣٨  ١٦١  ٣٧٧  ٤ ٢٥٦  ١ ٣١٤  ٢ ٩٤٢  ٤ ٩٩٢  ١ ٣٥٠  ٣ ٦٤٢  ٧٥١  ١٥١  ٦٠٠  ٨٣٠  ٢١١  ٦١٩  ٤٦٠  ٩٠  ٣٧٠  حجة  ١١
  ٣٤ ٢٧٣  ١٤ ٦٥٨  ١٩ ٦١٥  ١ ٤٦٢  ٦٥١  ٨١١  ٧ ٣٧٩  ٣ ١٤٧  ٤ ٢٣٢  ٧ ٤٤٠  ٣ ٧١٥  ٣ ٧٢٥  ٦ ٧٦٩  ٢ ٨٦٤  ٣ ٩٠٥  ٥ ٤٨٢  ٢ ١٨١  ٣ ٣٠١  ٥ ٧٤١  ٢ ١٠٠  ٣ ٦٤١  البيضاء  ١٢
  ٤٨ ٤١٨  ٢٠ ٢١٠  ٢٨ ٢٠٨  ٢ ٣٧٨  ١ ٠٩٦  ١ ٢٨٢  ١٢ ٩٢٧  ٥ ٨١١  ٧ ١١٦  ١٥ ١٨٠  ٦ ٦١٣  ٨ ٥٦٧  ٦ ٥٧٢  ٢ ٦٩٨  ٣ ٨٧٤  ٥ ٤٤٠  ١ ٢٣٤  ٤ ٢٠٦  ٥ ٩٢١  ٢ ٧٥٨  ٣ ١٦٣  حلج  ١٣
  ١٨ ٥٥٠  ٧ ٩٧٢  ١٠ ٥٧٨  ٤٩٢  ٢٢٤  ٢٦٨  ٣ ٩٥٠  ١ ٧٧٨  ٢ ١٧٢  ٢ ٦٣٧  ١ ١٦٩  ١ ٤٦٨  ٤ ٠٤٦  ١ ٨٥٢  ٢ ١٩٤  ٦ ٤٠٨  ١ ٩٣٨  ٤ ٤٧٠  ١ ٠١٧  ١ ٠١١  ٦  صعدة  ١٤
  ١٦ ٥٩٠  ٦ ٥٧٢  ١٠ ٠١٨  ٤٢٧  ١٦٨  ٢٥٩  ٤ ٢٦٥  ١ ٦٢٧  ٢ ٦٣٨  ٤ ٢٤٦  ١ ٦٥٧  ٢ ٥٨٩  ١ ٧٠٢  ٧٣٤  ٩٦٨  ٤ ٨٩٣  ١ ٩٤٧  ٢ ٩٤٦  ١ ٠٥٧  ٤٣٩  ٦١٨  احملريت  ١٥
  ١١ ٨٩٠  ٥ ٠٧٦  ٦ ٨١٤  ٤٨٧  ٢٠٧  ٢٨٠  ١ ٨٧٤  ٧٩٤  ١ ٠٨٠  ٣ ٨٢٣  ١ ٧٧٣  ٢ ٠٥٠  ٢ ١٦٦  ٨٦٠  ١ ٣٠٦  ٢ ١١٣  ٧٤٤  ١ ٣٦٩  ١ ٤٢٧  ٦٩٨  ٧٢٩  املهرة  ١٦
  ٦ ٤١٣  ٢ ٦١٢  ٣ ٨٠١  ٥٤٧  ١٧٩  ٣٦٨  ١ ٤٠١  ٦٠٠  ٨٠١  ١ ٥٢٦  ٦٦٧  ٨٥٩  ١ ٣٠٦  ٥١٦  ٧٩٠  ٨٦١  ٣٤٠  ٥٢١  ٧٧٢  ٣١٠  ٤٦٢  مأرب  ١٧
  ١ ٢٥٩  ٣٩٠  ٨٦٩  ٩٥  ٤٦  ٤٩  ٢٧٢  ٧٩  ١٩٣  ٤٥١  ١٦٧  ٢٨٤  ٢٢٩  ٤٠  ١٨٩  ١٢٧  ٣٧  ٩٠  ٨٥  ٢١  ٦٤  اجلوف  ١٨
  ١٧ ٥٠٦  ٦ ٥٦٠  ١٠ ٩٤٦  ٤١٤  ١٦٥  ٢٤٩  ٣ ٦٩٢  ١ ٥١٦  ٢ ١٧٦  ٥ ٨١٠  ٢ ٤٥٦  ٣ ٣٥٤  ٢ ٥٣٧  ٩١٠  ١ ٦٢٧  ٢ ٦١١  ١ ٠٢٥  ١ ٥٨٦  ٢ ٤٤٢  ٤٨٨  ١ ٩٥٤  عمران  ١٩
  ٣٥ ٩٩٥  ١٣ ٣٥٩  ٢٢ ٦٣٦  ١ ٣٦٧  ٤٤٧  ٩٢٠  ٦ ٩٣٥  ٢ ٤٤٤  ٤ ٤٩١  ٩ ٠٨٢  ٣ ٤٩٣  ٥ ٥٨٩  ٥ ٠٥٥  ١ ٨٢١  ٣ ٢٣٤  ٩ ٦٧٣  ٣ ٦٧٨  ٥ ٩٩٥  ٣ ٨٨٣  ١ ٤٧٦  ٢ ٤٠٧  الضائع  ٢٠
  ٢ ١٢٦  ١ ١٢٦  ١ ٠٠٠  ٢٤٨  ١١٨  ١٣٠  ١ ١٨٠  ٥٠٩  ٦٧١  ٨٨٢  ٣٦٧  ٥١٥  ٣١٦  ١٣٢  ١٨٤  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  رمية  ٢١
  ٩٩١ ٧٧٢  ٤٢٣ ١١٩  ٥٦٨ ٦٥٣  ٣٧ ٧١٣  ١٦ ٥١٤  ٢١ ١٩٩  ٢٣٣ ٨٩٥  ١٠٣ ٥٩٦  ١٣٠ ٢٩٩  ٢٧٦ ٧١٦  ١٢٠ ٢٢٤  ١٥٦ ٤٩٢  ١٦٢ ٩٤٣  ٦٣ ٩٣٩  ٩٩ ٠٠٤  ١٥٢ ٢٢١  ٦٣ ٨٨٢  ٨٨ ٣٣٩  ١٢٨ ٢٨٤  ٥٤ ٩٦٤  ٧٣ ٨٢٠   اإلمجايل  

  .مصلحة األحوال املدنية والسجل املدين  :املصدر
   يف املائة٢٠الذكور   :٢٠٠٧ مقارنة مع ٢٠٠٦نسبة عدد املسجلني لعام    يف املائة٥٨الذكور   :٢٠٠٦ مقارنة مع ٢٠٠٥نسبة عدد املسجلني لعام : ملحوظة

   يف املائة١٦اإلناث        يف املائة٨٨اإلناث           
   يف املائة١٨اإلمجايل       ملائة يف ا٧٠اإلمجايل           
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  ٩دول اجل
  الربامج املخصصة لقضايا األسرة والطفل واملساحة الزمنية املخصصة هلا

 ٢٠٠٤ حىت عام ٢٠٠٣عام 

 اإلمجايل القناة الثانية القناة األوىل

 )٢(النسبة  الزمن )١(النسبة  الزمن )١(النسبة  الزمن مواد وبرامج م

 ٪٥,٤ ٤١٩,٦٣ ٪١ ٣٢,٣١ ٪٤,٤ ٣٨٧,٣٢ برامج املرأة واألسرة ١

 ٪٥ ٣٨٧,٥٧ ٪٩,٠ ٣٠,٣١ ٪٤,١ ٣٥٧,٢٦ الربامج االجتماعية ٢

 ٪٢,٤ ١٥٥,٦٦ ٪٩,٠ ٢٨,٤٣ ٪١,٥ ١٢٧,٢٣ الربامج الصحية ٣

 ٪١ ٦٠,٣٩ ٪٥,٠ ١٧,٣٤  ٪٠,٥ ٤٣,٠٥ الربامج االقتصادية ٤

 ٪١٣,٨ ١٠٢٣,٢٥ ٪٣,٣ ١٠٨,٣٩ ٪١٠,٥ ٩١٤,٨٦ اإلمجايل  
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  ١٠اجلدول 
 القضايا اليت يتم تناوهلا يف الربامج اإلعالمية املوجهة لألسرة والطفل

ــات   ــة املعلوم تنمي
الثقافية والعلمية ورفع   

 الوعي الوطين

فقرات ومواد وأغاين   
 وفقرات موسيقية

التعريــف باأللعــاب 
ة لألطفـال يف    التراثي

 حمافظات اجلمهورية

معلومات متنوعة  
عن حمافظـات   

 اجلمهورية

ــة  ــاءات ميداني لق
للتعرف علـى آراء    

 األطفال ورغباهتم

مسامهات متنوعة  
ــى  ــرف عل للتع
 مواهب األطفال

ــل  ــوق الطف حق
 واألطفال املعاقني

ــام  ــتقبال الع اس
 الدراسي اجلديد

متكني األطفال من   
 اإلمجايل التعارف فيما بينهم

 يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن الربامج يتناول م

 ٥٤,٨ ٥٦٠ ٠,٤ ٤ ٠,٤ ٤ ٠,٦ ٦ ١,٥ ١٥ ٥,٤ ٥٥ ٦,٨ ٧٠ ٠,٥ ٥ ١٦,٨ ١٧٢ ٢٢,٤ ٢٢٩ نادي األطفال ١

 ملعب/مسابقة ٢
 األصدقاء

٢٥,٩ ٢٦٥ - - - - - - - - - - - - ٧,٦ ٧٨ ٦,٤ ٦٥ ١١,٩ ١٢٢ 

 ١٩,٤ ١٩٨ - - - - - - - - - - - - ٠٠ ٠٠ ٥,٥ ٥٩ ١٣,٦ ١٣٩ وطين/مسابقة ٣

 ١٠٠,١ ١٠٢٣ ٠,٤  ٤ ٠,٤ ٤ ٠,٦ ٦ ١,٥ ١٥ ٥,٤ ٥٥ ٦,٨ ٧٠ ٨,١  ٨٣  ٢٩  ٢٩٦ ٤٧,٩ ٤٩٠ اإلمجايل   
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  ١١اجلدول 
  لة اإلعالمية لإلذاعة والتلفزيونألوان الربامج وأهدافها يف الرسا

 املوضوعات املادة م

 ؛تعميق اإلميان باهللا وتعليم الصالة والعبادات • الدينية ١
 ؛قصص حياة األنبياء والرسل •
 ؛فتاوى وأحاديث •
 .آداب الكالم والطعام •
 

  ة؛دروس علمية وتعليمي • العلمية والتعليمية واملعلومات ٢
 ؛التعريف بسري العلماء واملخترعني •
 .األسرار العلمية للكون •
 

  ة؛اآلثار التارخيية اليمنية اإلسالمية القدمي • التارخيية ٣
 ؛تاريخ اليمن عرب العصور •
 .املوضوعات التارخيية املتنوعة •
 

  ؛)مينية، عربية(األغاين اخلاصة باألطفال  • الغناء واملوسيقى الفنية والغنائية ٤
 .طلبات املستمعني •
 

  ة؛حكايات عن احليوانات املختلف •  الرباري والبحارأسرار حياة الكائنات يف ٥
 .حياة احليوانات األليفة وكيفية تربيتها •
 

  ؛حياة الطيور ومعيشتها وكيفية تربيتها •  الطيور ٦
 .قصص عن الطيور وأنواعها املختلفة •
 

  ؛أسرار البحار وما حتتويه من كائنات حبرية خمتلفة • البحار ٧
 .بحارالالئي واألحجار الكرمية يف ال •
 

  ؛التعريف بالسياحة الداخلية واآلثار، واملناخ • السياحة ٨
 .الرحالت السياحية •
 

  ؛حب الوطن والوحدة والثورة اليمنية • الوطن اليمين ٩
 .التعريف باملناطق واملدن والدول اليمنية القدمية الشهرية •
 

  ؛مسابقات خمتلفة خاصة باألطفال • أخرى ١٠
  .أخبار وبرامج رياضية •
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  ١٢ اجلدول
  يوضح إمجايل عدد ساعات إرسال برامج األطفال يف اإلذاعة والتلفزيون

 ٢٠٠٤عام  ٢٠٠٣ عام

 اخلدمة م

  ساعات اإلرسال
 النسبة ٪ س ق

  متوسط اإلرسال
 س ق

  ساعات اإلرسال
 س ق

  ساعات اإلرسال
 س ق

معدل الزيادة 
 أو النقص

 ٪١٩,٢١ ٣٢٢ ٣٦+  ١٦٧٩ ٦ ٥ ٢٩ ٣٣,٨٣ ٢٠٠١ ٤٢  الثاين+ الربنامج العام ١

 ٪١١,٤١ ٣٤٠ ٥١+  ٢٩٨٦ ٥٥ ١ ٧ ٥٦,٢٤ ٣٣٢٧ ٤٦ القناة األوىل ٢

 ٪٧٢,٩٠ ٢٤٧ ٤٥+  ٣٣٩ ٥١ ١ ٣٧ ٩,٩٣ ٥٨٧ ٣٦ القناة الثانية ٣

      ١٥ ١٢٠ اإلذاعات احمللية ٤

 ٪١٠٣,٥٢ ٩٠٩ ١٣٢ + ٥٠٠٤ ١١٢ ٧ ٧٣ ١٠٠ ٥٩٣٠ ٢٤٤ اإلمجايل  

  ١٣اجلدول 
  ٢٠٠٦ حىت عام ٢٠٠٣قناة األوىل منذ عام حجم ساعات اإلرسال لليوضح 

 ساعات اإلرسال م

 الفعلي املخطط )اليمن الفضائية واألوىل(القناة   

 ٦٦٠,٢٧ ٧٠٠ الربامج الفئوية ١

 ٢٠٣,٨ ١٨٣,٢٠ برامج املشكالت والظواهر االجتماعية ٢

 ٥,٣٥ ٥,٣٥ الربامج و املواد االجتماعية ٣

 ٨٦٨,٧ ٨٨٨,٥٥  اإلمجايل  

  ١٤ول داجل
   للمحطات اإلذاعية والتلفزيونيةالقضايا املتداولة وفقاً

 اإلمجايل إذاعة عدن إذاعة صنعاء القناة الثانية القناة األوىل لكل قناة على حدة

 يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن مضامني املوضوعات م

لفـة  قضايا وظواهر اجتماعية خمت     ١
وكيفية معاجلتها واستفـسارات    

 والرد عليها

١٧,٥ ١٧,١٨ ١٠,٦ ٢,٢٦ ١,٢ ٠,٠٦ ٢٤,٣ ١٤,٠١ ٧,٥ ١,٤٥ 

إرشادات لألمهات حول التغذية     ٢
السليمة والعناية الصحية واالقتصاد 

 املرتيل

-  ١٥ ١٤,٤٩ ٣٥ ٨,٠٨   ١١,٨ ٦,٤٨ 

تنمية املعلومات املختلفة الثقافيـة      ٣
 لوطينوالعلمية ورفع الوعي ا

١١,٨ ١١,٣٨ ٨,٩ ٢,٠٣ ٣,٣ ٠,١٦ ١٤,٢ ٨,١٠ ١١,٥ ١,٠٩ 

قضايا ومشكالت التعليم واألنشطة     ٤
التربوية والتعليمية وإبراز دور املـرأة      

 واألسرة يف حماربة اجلهل

  ١٨,٣ ١٠,٣٣     ١٨,٣ ١٠,٣٣ 

 ١٠,٤ ١٠,١٧ ٧ ١,٣٦ ٢٦,٥ ٢,١١ ١١,٣ ٦,٣٠   فقرات ومواد فنية وموسيقية ٥
 القيم والسلوكيات السوية    ترسيخ ٦

 وتنمية الوعي الديين
      ٢٦,٨ ٦,٠٨ ٢٦,٨ ٦,٠٨ 
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 اإلمجايل إذاعة عدن إذاعة صنعاء القناة الثانية القناة األوىل لكل قناة على حدة

 يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن يف املائة زمن مضامني املوضوعات م

رفع الروح املعنوية وترسيخ الواجب      ٧
 الوطين واألنشطة اإلنتاجية والعسكرية

٥,٤ ٥,٢٢   ٢٠,٣ ١,٤٠   ٣٧,١ ٣,٤٢ 

التفاعل مع احلمـالت الوطنيـة       ٨
اإلرشادية ورفع الوعي الوقـائي     

 والبيئي والزراعي

  ٥,٢ ٥,٠٨   ٤٣,٥ ٣,٣٥ ٢,٧ ١,٣٣ 

تغطية الزيارات امليدانية واللقاءات     ٩
واملقابالت واملناورات والندوات   

  وثائقيةةلمييومواد ف

٤,٨ ٤,٤٤   ٠,٩ ٠,٠٤ ١,٤ ٠,٤٨ ٣٨,٨ ٣,٥٢ 

التوعية بالقضايا األمنية واملرورية     ١٠
 والسالمة العامة

  ٤ ٣,٥٩   ٤,٣ ٠,٢١ ٦,٣ ٣,٣٨ 

ال من التعارف فيمـا     متكني األطف  ١١
بينهم ومعرفة آرائهم ورغبـاهتم     
 وترغيبهم حبب القراءة واالطالع

  ٢,٧ ٢,٣٧ ٥,٨ ١,١٩   ٢,٣ ١,١٨ 

التعريف باأللعاب التراثية لألطفال     ١٢
ومعلومات متنوعة من حمافظـات     

 اجلمهورية

  ٢,٦ ٢,٣٣     ٤,٤ ٢,٣٣ 

لقاءات ومقابالت مع املعنيني بالطفولة      ١٣
  األسرةوشؤونلطفل وحقوق ا

  ٢,١ ٢,٠٤ ٦ ١,٢٢   ١,٢ ٠,٤٢ 

صــندوق الرعايــة االجتماعيــة  ١٤
 وقضايا التأمينات واملعاشات

  ١,١ ١,٠٧     ١,٩ ١,٠٧ 

 ٠,٥ ٠,٣٠       ٥,١ ٠,٣٠ أخرى متنوعة ١٥
 ١٠٠ ٩٨,٤٧ ١٠٠ ٢٢,٥٥ ١٠٠ ٨,١٣ ١٠٠ ٥٧,٤١ ١٠٠ ٩,٥٨ اإلمجايل  ١٦

  ١٥دول اجل
  لربامج األسرة والطفولة يف القنوات التلفزيونية واإلذاعات احملليةاملساحة الزمنية 

 الزمن اإلذاعة/القناة م
 ١٣٦ قناة اليمن ١
 ١٥٢ قناة ميانية ٢
 ٢٦ إذاعة الربنامج العام األول ٣
 ٣٤ إذاعة الربنامج الثاين ٤
 ٠٩ إذاعة تعز ٥
 ١٦ إذاعة احلديدة ٦
 ٠٦ إذاعة سيئون ٧
 ٠٧ إذاعة حجة ٨
 ٠٢  إذاعة حلج ٩
 ٠٧ إذاعة أبني ١٠
 ١٦ إذاعة إب ١١
  ساعة٤١١ اإلمجايل  
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  ١٦دول اجل
  يوضح عدد دور رعاية األيتام احلكومية يف اجلمهورية اليمنية

 احملافظة اسم الدار م
ــة  الطاقـ
 مالحظات جهات الدعم جهات اإلشراف االستيعابية

 ما يقـرب    يستفيد من الدار أيضاً    وزارة التربية والتعليم  التربية والتعليموزارة ١٥٠٠ أمانة العاصمة دار رعاية األيتام ١
  يتيم من خارج الدار١٥٠٠من 

  وزارة التربية والتعليم ٤٠٠ احملويت/الطويلة دار رعاية األيتام ٢
 جملس اإلباء+ 

مجعية +  وزارة التربية والتعليم  
 اآلباءجملس  +الشارقة 

 يستفيد من خدمات الدار أيـضاً     
ـام      ٦٠٠عدد    طفل من غري األيت
  اجملاورة للدارىمن القر

   االجتماعيةالشؤونوزارة   االجتماعيةالشؤونوزارة  ١٢٠ حجه دار رعاية األيتام ٣

+  االجتماعية   الشؤونوزارة    االجتماعيةالشؤونوزارة  ١٠٠ تعز دار رعاية األيتام ٤
 جملس إدارة أهلي

 

   االجتماعيةالشؤونوزارة   االجتماعيةالشؤونوزارة  ١٠٠ احلديدة دار رعاية األيتام ٥

 ٢٠٠٤ العمل يف بدأ  االجتماعيةالشؤونوزارة   االجتماعيةالشؤونوزارة  ٧٩ احملويت دار رعاية األيتام ٦

دعم بنـاءه مـن الـصندوق        اآلنمل يعمل حىت  االجتماعيةالشؤون وزارة  ١٥٠ عمران دار رعاية األيتام ٧
 يبدأ العمل فيـه     االجتماعي ومل 

 لعـدم تـوفر النفقـات       نظراً
  اآلنحىتوالكوادر 

دعم بنـاءه مـن الـصندوق        اآلنمل يعمل حىت   االجتماعيةالشؤونوزارة  ١٥٠ ذمار دار رعاية األيتام ٨
االجتماعي ومل يبدأ العمل فيـه      

 لعـدم تـوفر النفقـات       نظراً
 اآلن حىتوالكوادر 

 االجتماعية مسند   الشؤونرة  وزا ٣٠٠ حضرموت دار رعاية األيتام ٩
 للجمعية اإلسالمية اخلريية

بدأ العمل فيه جبـزء بـسيط    
  وعدد الرتالء فيه حالياً    مؤخراً
  يتيم٣٠حبدود 

 دعم بناءه فاعل خري

ــة  ١٠ دار األمــل لرعاي
 اليتيمات

االجتماعية سند  الشؤون  وزارة   ٥٠ تعز
 للخــدمات الرمحــةملؤســسة 

 اإلنسانية ورعاية اليتيمات

 العمل فيـه مـن شـهر        بدأ
 ٢٠٠٨ مايو/أيار

ـاءه مـن الـصندوق        دعم بن
 االجتماعي

  ١٧دول اجل
   القائمة املشتركة، واألهليةاألهلية احلكومية يوضح دور ومراكز رعاية األيتام واليتيمات

 املوقع/احملافظة املركز/اسم الدار م

ــة  الطاقـ
 التمويل/جهات الدعم جهات اإلشراف االستيعابية

   أهلية مشتركةحكومية) أ(
+ وزارة التربيـة والتعلـيم    ١٢٠ آب دار رعاية األيتام ١

االجتماعية الشؤون  وزارة  
 باء أهليآجملس + 

+ االجتماعية الشؤون وزارة  + وزارة التربية   
 +جملس اآلباء 

جملس أمناء أعلى برئاسـة      ٣٠٠ أمانة العاصمة مركز رئيس اجلمهورية لرعاية األيتام ٢
+ الجتماعية  االشؤون  وزير  

مؤسسة + مجعية اإلصالح   
 تنمية اليتيم

جزء من األرض واملسامهة يف     (له وضع خاص    
البناء من الدولة واإلدارة واإلشراف ونفقـات       

 مؤسـسة  + التشغيل من مجعيـة اإلصـالح       
 )تنمية اليتيم
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 املوقع/احملافظة املركز/اسم الدار م

ــة  الطاقـ
 التمويل/جهات الدعم جهات اإلشراف االستيعابية

 يتيمة  ٤٨ عدن دار قطر لرعاية اليتيمات ٣
ــة ( املرحل

 )األوىل

ر  ملؤســسة دار قطــاإلدارة
ـام وخاضـع      لرعاية األيت

الشؤون  مباشر من    إلشراف
 االجتماعية والعمل

الـشؤون  األرض من الدولة ملكيـة وزارة       
االجتماعية والعمل ومتويل البناء من منظمة      
الدعوة اإلسالمية وبعض فاعلي وفـاعالت      
اخلري من دولة قطر ونفقات التـشغيل مـن        

وهـي  (مؤسسة دار قطر لرعايـة األيتـام        
 )ة مينية وليست قطريةمؤسسة أهلي

 أهلية) ب(

+ مجعية الـشارقة    + مؤسسة الشوكاين اخلريية     مؤسسة الشوكاين اخلريية ٣٠٠ أمانة العاصمة دار الشوكاين لرعاية األيتام ١
االجتماعية وبعض اجلمعيـات    الشؤون  وزارة  

 األهلية من دول اخلليج

اجلمعيات األهلية  +  مؤسسة الشوكاين اخلريية   ين اخلرييةمؤسسة الشوكا ١٠٠ عدن دار الشوكاين لرعاية األيتام ٢
 من دول اخلليج

بعض اجلمعيـات   +  مؤسسة الشوكاين اخلريية   مؤسسة الشوكاين اخلريية ٩٠ صنعاء -بين ضبيان  دار اهلجرة لرعاية األيتام ٣
 األهلية من دول اخلليج

 فاعلي خري+ جملس إدارة أهلي   أهليجملس إدارة ٥٥ أمانة العاصمة دار الصديق لرعاية األيتام ٤

 مؤسسة الصاحل االجتماعية مؤسسة الصاحل االجتماعية ٣٠ أمانة العاصمة دار اللواء لرعاية اليتيمات ٥

 مؤسسة الصاحل االجتماعية مؤسسة الصاحل االجتماعية ٣٠ أمانة العاصمة دار األبطال لرعاية األيتام ٦

مؤسسة الرمحة للخـدمات     ٥٠ انة العاصمةأم دار الرمحة لرعاية اليتيمات ٧
 اإلنسانية

وزارة  +مؤسسة الرمحة للخدمات اإلنـسانية      
 )صندوق الرعاية(االجتماعية الشؤون 

مؤسسة الرمحة للخـدمات     ٥٠ أمانة العاصمة دار الفرسان لرعاية األيتام ٨
 اإلنسانية

  مؤسسة الرمحة للخدمات اإلنسانية
 

مؤسسة الرمحة للخـدمات     ٥٠ أمانة العاصمة  اليتيماتدار سنان أبو حلوم لرعاية ٩
 اإلنسانية

  مؤسسة الرمحة للخدمات اإلنسانية
 

 مؤسسة إنسان اخلريية مؤسسة إنسان اخلريية ٥٠ أمانة العاصمة ١مركز بيت األسرة لأليتام رقم  ١٠

 ة إنسان اخلرييةمؤسس مؤسسة إنسان اخلريية ٥٠ أمانة العاصمة ٢ مركز بيت األسرة لأليتام رقم ١١

 مؤسسة إنسان اخلريية مؤسسة إنسان اخلريية ٣٠ عدن ٣مركز بيت األسرة لليتيمات رقم  ١٢

 مجعية اإلحسان مجعية اإلحسان ١٦٠ تعز لرعاية األيتام دار الرمحة ١٣

 مؤسسة إكرام اليتيم مؤسسة إكرام اليتيم ٢٣ أمانة العاصمة مركز إكرام اليتيم ١٤

 مركز رعاية هنارية/الندوة العاملية للشباب الندوة العاملية للشباب ١٦٧ أمانة العاصمة  لتأهيل األيتاممركز الندوة ١٥

 مركز رعاية هنارية/الندوة العاملية للشباب الندوة العاملية للشباب ١٢٣ تعز مركز الندوة لتأهيل األيتام ١٦

 مركز رعاية هنارية/الندوة العاملية للشباب ية للشبابالندوة العامل ١١٨ حضرموت مركز الندوة لتأهيل األيتام ١٧

مؤسسة التواصل للتنميـة     ٣٠ أمانة العاصمة مركز الطفل االجتماعي ١٨
 اإلنسانية

مؤسسة الرمحة العامليـة     +مؤسسة التواصل   
 مركز رعاية هنارية/اخلريية
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  ١٨دول اجل
  ٢٠٠٧اية عام عدد املستفيدين من خدمات صندوق الرعاية االجتماعية حىت هن

 حجم املبالغ املقدمة سنوياً عدد املستفيدين )األسر(عدد احلاالت  الفئات
 ١٨٤٩٥٦٠٠٠ ١١٦٩٤٦ ٢٩٥٦٤ أطفال أيتام

 ١٥٩٦٢٢٩٦٠٠ ١١٧٠١٠٤ ٢٢٨٤٨٤ أرملة لديها أطفال

 ١٦٠٩١٨٤٠٠ ١٠٥٨٧٠ ٢٤٨٨٣ مطلقة لديها أطفال

 ١٠٧٨٣٥٢٠٠ ٨٠٣٦٨ ١٥٤٨١ العائل غائب أو مفقود

 ١٤٣٥٣٦٠٠ ١١٠٨٠ ٢٠١٤  مسجونالعائل

 ٢٠٦٤٢٩٢٨٠٠ ١٤٨٤٣٦٨ ٣٠٠٤٢٦ اإلمجايل   

  ١٩دول اجل
 إلحصاءات اإلدارة   حسب اخلدمة املقدمة هلم وفقاً    املستفيدين   ذوي اإلعاقة عدد األطفال   

  ٢٠٠٧العامة للتأهيل اجملتمعي لعام 
  عدد املستفيدين 

  مالحظات اإلمجايل رسيالتأهيل املد  الرعاية االجتماعية العام
٩٣٩ ٨٥٠ ٨٩ ٢٠٠٣  

٤٢٤٩ ٢٦٤٠ ١٦٠٩ ٢٠٠٤  

٦٣٢٩ ٤٠٨٠ ٢٢٤٩ ٢٠٠٥  

٦٩٨٣ ٤٧١٧ ٢٢٦٦ ٢٠٠٦  

٨٥٠١ ٦١١١ ٢٣٩٠ ٢٠٠٧  

  ٢٧٠٠١ ١٨٣٩٨ ٨٦٠٣ اإلمجايل   

  ٢٠دول اجل
  ٢٠٠٧يف احملافظات عام  األشخاص ذوي اإلعاقة عدد
 اإلمجايل اإلناث الذكور  احملافظات م
  ٥٠٦ ١٨٧ ٣١٩ تعز ١
 ١٤٣ ٦٧ ٧٦ أبني ٢
 ١٦١ ٥٨ ١٠٣ عدن ٣
 ١٠١٨ ٣٩٨ ٦٢٠  حلج ٤
 ٥٤٦ ٢٢٠ ٣٥٦ إب ٥
 ١٧٨ ٦٩ ١٠٩ احلديدة ٦
 ٢٥٥٢ ٩٩٩ ١٥٥٣ اإلمجايل العام   
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  ٢١دول اجل
  ٢٠٠٧ خالل (C.B.R)يوضح عدد املستفيدين من برنامج 

 اإلمجايل إناث ذكور احملافظات م

 ١٥٠ ٨٠ ٧٠ عدن ١
 ٥٠٦ ١٨٧ ٣١٩ تعز ٢
 ١١٨ ٥٣ ٦٥ أبني ٣
 ٦٤٦ ٢٧٠ ٣٧٥ إب ٤
 ١٧٨ ٦٩ ١٠٩ احلديدة ٥
 ١٠٣٠ ٤٠٣ ٦٢٧ حلج ٦

 ٢٦٢٨ ١٠٦٢ ١٥٦٦ اإلمجايل  

  ٢٢دول اجل
  برامج التأهيل اجملتمعي لذوي اإلعاقة

 نوع اإلعاقات عدد املستفيدين 

 ختلف بسيط صم جزئي صم وبكم حركي إناث ذكور أمساء الورش م

 ٦ ٦ ١٠ ٣ - ٢٥ رةورشة النجا ١

 - ٥ ١٥ ٥ ٢٥ - ورشة اخلياطة النسائية ٢

 ٦ - ٨ - - ١٤ ورشة احلياكة ٣

 - - ٤ ٤ - ٨ ورشة الكمبيوتر ٤

 ٧ - - ٨ - ١٥ األعمال اجللدية ٥

 ٤ ٦ ٥ ٥ - ٢٠ األلومنيومورشة  ٦

 ٢٣ ١٧ ٤٢ ٢٥ ٤٠ ٨٢ اإلمجايل العام

  ٢٣دول اجل
  ملبكريبني عدد األطفال يف قسم التدخل ا

 مالحظات إناث ذكور نوع اإلعاقة م

  ٧ ١٣ شلل دماغي ١
   ٥ ٩ متالزم الدون ٢
  ٣ ١١  متوسطذهنية إعاقة ٣
  ٦ ٦ عيوب نطقية +حركة بسيطة  ٤

  ٢١ ٣٩ اإلمجايل العام  
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  ٢٤دول اجل
  )القسم التعليمي(يبني عدد الذكور واإلناث يف 

 تاسع ثامن سابع سادس سخام رابع ثالث ثاين أويل متهيدي
 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ الشهور م
 - سبتمرب/أيلول ١

 /كانون الثـاين  
 يناير

٢ ٣ - ١ ٦ ٥ ٦ ١٣ ١٠ ٦ ١٤ ١٦ ١١ ١٠ ١٣ ٨ ١٢ ٧ ٢ - 

- فرباير/شباط ٢
 يونيه/حزيران

٢ ٣ - ١ ٦ ٥ ٥ ١٣ ١٠ ٦ ١٣ ١٥ ١١ ١٠ ١٣ ٨ ١١ ٧ ١ - 

اإلمجايل 
 العام

٤ ٦ ٦٩ - ٢ ١٢ ١٠ ١١ ٢٦ ٢٠ ١٢ ٢٧ ٣١ ٢٢ ٢٠ ٢٦ ١٦ ٢٣ ١٤ ٣ - 

  ٢٥دول اجل
  ٢٠٠٧عدد املستفيدين من خدمات مراكز املكفوفني خالل 

 القسم املهين القسم األديب اسم املركز

 اإلمجايل إناث ذكور ١٤٩ - ١٤٩ مركز صنعاء
 - - - ٥٤ ٢١  ٣٣ مركز عدن

 - - - ٢٥ ١٤ ١١ مركز حضرموت
 - - - ٢٢٨ ٣٥ ١٩٣ اإلمجايل 

  ٢٦دول اجل
  ٢٠٠٧-٢٠٠٥يوضح وسائل تنظيم األسرة اليت مت توزيعها على مجيع احملافظات لألعوام 

 ٢٠٠٧عام  ٢٠٠٦عام  ٢٠٠٥عام  الوحدة الصنف م

 ٤٣١٣٧٢٠ ١٨٠٥١٦٩ ٢١٦٠٠٠٠ شريط احلبوب الفموية ١

 ٣٣٢٩٢٥ ٢٣٣٦١٠ ١٤٢٧٨٨ فيالة حقن منع احلمل ٢

 ١٨٤٩٥٣٦ ٩٠٦٧٦٨ ٧١٤٨١٦ قطعة  رفال ذكري ٣

 ٨٤٧٠٠ ٢٨٢٠٠ ٢٥٠٠٠ عدد لوالب ٤

 ٣٥٨٠ ٢٨٩ ٢٤٦٧ وحدة )امبالنون(غرسات  ٥

 - ٧٣٦ ٣٥٩٩٠ نبوبةأ حتاميل ٦

  ٢٧دول اجل
  ٢٠٠٨-٢٠٠٦يبني مقارنة باملنصرف من وسائل تنظيم األسرة لألعوام 

  ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ الصنف م
 ٨٩٥٤ ٣٥٨٠ ٢٨٩ )غرسات(إمبالنون  ١
 ٢٥٧٩٠٠ ٣٣٢٩٢٥ ٢٣٣٦١٠ ملحقن منع احل ٢
  ١٢٦٩٠٩٢ ١٨٥٦٧٣٦ ٩٠٦٧٦٨ رفال ذكري ٣
  تالف من املعونة الصينية٤٤٥٠ + ٩٥٧٧٠  ٨٢٠٥٠ ٢٨٢٠٠ لوالب ٤
 ٢٧٠٣٥٤٢ ٤٣١٩٠٦٠ ١٨٠٥١٦٩ احلبوب الفموية ٥
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  ٢٨دول اجل
  يوضح عدد املصابني بفريوس اإليدز حبسب اجلنس يف اجلمهورية اليمنية

 غري معروف عدد اإلناث عدد الذكور إمجايل احلاالت السنة

 صفر صفر ١ ١ ١٩٨٧
 صفر ٢ ١ ٣ ١٩٨٨
 صفر صفر ٣ ٣ ١٩٨٩
 صفر ١ ٥ ٦ ١٩٩٠
 صفر ١ ٣ ٤ ١٩٩١
٧ ٣ ٣٤ ٤٤ ١٩٩٢ 
 صفر ٦ ١٩ ٢٥ ١٩٩٣
١ ٥ ٢٠ ٢٦ ١٩٩٤ 
 صفر ٢٣ ٢٩ ٥٢ ١٩٩٥
٤ ٣٦ ٥٦ ٩٦ ١٩٩٦ 
٣ ١١٢ ٨٩ ٢٠٤ ١٩٩٧ 
 صفر ٨٣ ١٠٦ ١٨٩ ١٩٩٨
١٩ ٣٧ ٥٥ ١١١ ١٩٩٩ 
 صفر ٤٦ ٦٤ ١١٠ ٢٠٠٠
 صفر ٤٢ ٦٥ ١٠٧ ٢٠٠١
٤٩ ٣٣ ٦٩ ١٥١ ٢٠٠٢ 
٢٥ ٥٧ ١٦٥ ٢٤٧ ٢٠٠٣ 
 صفر ٦٥ ١٤٩ ٢١٤ ٢٠٠٤
 صفر ٦٨ ١٦٠ ٢٢٨ ٢٠٠٥
 صفر ٩٦ ١٥٨ ٢٥٤ ٢٠٠٦
 صفر ٨٢ ١٦٦ ٢٤٨ ٢٠٠٧

 ١٠٨ ٧٩٨  ١٤١٧ ٢٣٢٣ اإلمجايل   

  ٢٩دول اجل
 علـى   ٢٠٠٦نصف األول من عـام       خالل ال  باإليدزيوضح الفئات املستهدفة بالتوعية     
  املستوى املركزي ويف احملافظات

 العدد املستهدف الفئة املستهدفة م

 ١٠٩٣ العاملون الصحيون ١
 ٣٢٢ حالقون ٢
 ٢٣٥١٥ طالب وطالبات املدارس الثانوية ٣
 ١٩٩  منتسبات حمو األمية+ منتسبات احتاد نساء اليمن واجلمعيات النسوية  ٤
 ٨٨٩ فراد املرورأ+  واألمن القوات ا ملسلحة ٥
 ١١٥٠  النوادي الرياضية ٦
 ٤٠٠ طالب معاهد صحية وتقنية وجتارية ٧
 ١٠١٩ سجناء ونزالء السجون ٨
 ١٦٥٩ طالب جامعات ٩
 ٥٠ عمال فنادق ١٠
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 العدد املستهدف الفئة املستهدفة م

 ١٣٠٠ مصلون وأئمة مساجد ١١
 ٢٠٠ الصيادون ١٢
 ١٢٠ سائقو شاحنات ١٣
 ٣٢١٧ املخيمات ١٤

 ٣٧٦٣٥ اإلمجايل  

  ٣٠دول اجل
  يبني املستهدفني من التدريب حول مرض اإليدز واألمراض املنقولة جنسياً

 احملافظات املستهدفة املستهدفني عدد الفئة املستهدفة م

رميه، املهرة، احملويت، الضالع، صنعاء، حجة، إب،        ٨٩٩  اجتماعينيأخصائيني+ العاملون الصحيون  ١
 املهره، احلديدة، عمران، أبني

منـسقو الربنـامج يف احملافظـات       + املون صحيون   ع ٢
 واجلهات ذات العالقة

 مجيع حمافظات اجلمهورية ٢٥

 احلديدة، عدن، ذمار ٧٢ خطباء وأئمة املساجد ٣
  ١٦٧ أخصائيني اجتماعيني+ عاملون صحيون  ٤

  ٣١دول اجل
  ٢٠١٠-٢٠٠٧يوضح توقعات الفقر العام للفترة 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ األعوام

 ٢٣,٤ ٢٧,٧ ٣١,٨ ٣٥,٧ ٣٨,٨ ريف

 ٨,٠ ١١,٣ ١٣,٩ ١٦,٤ ١٩,٥ حضر

 ١٩,٨ ٢٣,٩ ٢٧,٧ ٣١,٢ ٣٤,٣ إمجايل   

  ٣٢دول اجل
لوزارة الشؤون االجتماعية    ٢٠٠٧املشاريع والربامج اخلدمية والتنموية املنفذة خالل عام        

  والعمل
  ريال١٠٠٠اإلنفاق الفعلي خالل العام 

 املشاريع والربامج واألنشطة املنفذة م

التكلفة اإلمجاليـة   
 مجايلإ خارجي حملي مركزي  ريال١٠٠٠

 ٢٧٠٠ - - ٢٧٠٠ ٢٧٠٠ برنامج الصحة والسالمة املهنية ١

 ١٦١٠ - - ١٦١٠ ١٥٠٠٠ جتهيزات لبعض مراكز األسر املنتجة ٢

 ٢٠٠٠٠ ١٩٠٠٠ - ١٠٠٠ ٢٠٠٠٠ برنامج احلد من عمالة األطفال ٣

 ١٨٦٢٦ ١٣٦٢٦ - ٥٠٠٠ ١٨٦٢٦ الشاملة ومحاية الطفولةبرنامج الرعاية  ٤

 ٢٠٠٠ - - ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ برنامج تأهيل األطفال املعاقني ٥

 ٢٥٠٠ - - ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ برنامج الوالدة اآلمنة ٦

 ٢٩٨٥ ٩٨٥ - ٢٠٠٠ ٢٩٨٥ برنامج إدماج املرأة يف التنمية ٧
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  ٣٣دول اجل
  ٢٠٠٧ديسمرب /ولوضع برامج التمويل األصغر يف هناية شهر كانون األ

 )نشطون(عدد العمالء 

 األرقام التراكمية مدخرون مقترضون

 مبالغ القروض

 اإلمجايل )٪(النساء  اإلمجايل الربنامج  م

حمفظة القروض 
 )مليون ريال(

حمفظة القروض 
 منطقة العمل )مليون ريال( عدد القروض )٪(يف املخاطرة 

أمانــة العاصــمة، تعــز، إب،  ١١٤٣ ٣٧٩٧٠ ٨,١ ١٧٩ ١٠٧٨٦ ٩٨ ٨٥٢٢ لتمويل األصغراملؤسسة الوطنية ل ١
 القاعدة، ذمار، يـرمي، عـبس،     

 حلج حجه،

ــال،  ٦٥٠ ١٨٤٤٠ م. غ ٣٣ ٤١٧٣ ٨٥ ١٩٦٨ مؤسسة عدن للتمويل األصغر ٢ ــة، املع دار ســعد، الربيق
 -التواهي، خور مكسر، كريتر     

 عدن، حلج

 صنعاء تعز عدن ٦٦٣ ١٧٥٠٧ ١,٤ ٩٤ ٨٩٤ ٣٠ ٣٤٣٥ برنامج مناء للتمويل األصغر ٣

برنامج صنعاء لإلقراض األصغر     ٤
 آزال

 أمانة العاصمة ٤٥٩ ١٣٧٤٦ ١,٢ ٥٥ ٢٢٢٣ ٨٨ ٢٥٢٠

مــشروع املــساعدة الذاتيــة  ٥
  أبني-لالدخار واإلقراض 

 أبني ٢٦٦ ٧٧٣٩  صفر ٥٥ ٢٣٦٥ ١٠٠ ٢١٢١

 -برنامج االدخار واإلقـراض      ٦
 حيس

 حيس، اخلوخة، زبيد، جبل رأس ٢٥٢ ٦٨٠١ م. غ ٨ ١٤٨٨ ٩١ ٧٩٦

برنامج تنمية األنشطة املـدرة      ٧
  احلديدة-للدخل 

الفقيـه   بيـت  باجل، احلديدة، ٦٦٠ ٢٨٨٢٤ ٢٥ ٤٦ ال يوجد ٧٩ ٣٨٠٤
 املراوعة الزيدية الزهرة

ــضرموت  ٨ ــامج وادي ح برن
 للتمويل واالدخار

 )السومسيئون، ترمي (حضرموت  ٢٣٧ ٤٢٤٦ ٣ ٣٩ ١٣٣٢ ٢٨ ١١٧٢

ـارع مجـال     ( تعز ٤٧٨ ٢٤٥٥٩ ١,٥ ٥٦ ال يوجد ١٠٠ ٣١٤٧ شركة األوائل للتمويل األصغر ٩ الكمـب ش
 )الراهده صينه صرب

 أمانة العاصمة ١٧٤ ٨٩٣٦ ٢٠ ٧ ال يوجد ٦٧ ٥١٩ )سوفد(برنامج القروض الصغرية  ١٠

 مناطق خمتلفة ٣١١ ٨٩٠٩ - - - - - مشاريع مدرة للدخل ١١

 الصناعات واملنشآت   صندوق متويل  ١٢
 الصغرية

أمانة العاصمة، تعـز، عـدن،       ٤٢٧١ ٦٦٩٦ ٤ ٩٨٨ ال يوجد ٦ ١٩٥٧
 احلديدة، املكال إب

  ٩٥٦٤ ١٨٤٣٧٣  ١٥٦٠ ٢٣٢٦١ ٧٧ ٢٩ ٩٦١ اإلمجايل  

  ٣٤دول اجل
  مؤشرات املرحلة الثانية من برنامج التدخل املتكامل

 عدد القرى عدد السكان العزلة املديرية احملافظة
 ١١  ٦٨٠٨ خضم اجلبني ميةر

 ٤ ٦٠٥٨ بين معانس وصاب السافل ذمار
 ٧ ٦٢٥١ األساودة ماوية تعز

 ٥ ٨٢٣١ البعجية اللحية احلديدة
 ٣ ٩٦٢٨ الغشم مخر عمران
 ٤ ٦٢٢٧ بين مبارز القفر إب

 ٩ ٧٨٤٩ العتنة حرض حجة
 ٧ ٥٢٢٧ طور الباحة طور الباحة حلج

 ٥٠ ٥٦٢٧٩ اإلمجايل  
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  ٣٥دول اجل
 حبسب  ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢وضح عدد رياض األطفال لألعوام الدراسية       ي

  )٢٢() أهلي وخاص-حكومي (اجلهة اإلشرافية 
  السنوات ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 حكومي  ٤٦ ٥٣ ٦٢ ٧٤ ٧٦ ٩٦  ٨٠  ٩٤

  ليأه  ١٢٦  ١٦٨  ١٨٢  ٢٣٣  ٢٨٢  ٣١٢  ٣٦٠  ٤٤٠
  جمموع    ١٧٢  ٢٢١  ٢٤٤  ٣٠٧ ٣٥٨ ٤٠٨  ٤٤٠  ٥٣٤

  ٣٦دول اجل
ــية    ــوام الدراس ــال لألع ــاض األطف ــربيني يف ري ــات وامل ــدد املربي ــح ع   يوض

٢٣(٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢(  
  السنوات ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٩

 رذكو ٢٣ ٢١  ٢٨ ٣٨ ٤٢ ٤١ ١٥ ٦٧

  إناث  ٨٦٣  ٩٤٣  ١٠١٥  ١١٤١  ١٣٦٦  ١٤١٥  ١٤٥٣  ١٧١٤
  جمموع    ٨٨٦  ٩٦٤  ١٠٤٣  ١١٧٩ ١٤٠٨ ١٤٥٦ ١٤٦٨ ١٧٨١

  ٣٧دول اجل
  )٢٤(٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢ الدراسية عدد املربيات واملربيني يف رياض األطفال لألعوام

٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

 عدد الطالب الطالبعدد    عدد الطالب   

 املرحلة

احلالة 
 إمجايل إناث ذكور إمجايل إناث ذكور إمجايل إناث ذكور  احلضرية

 ٩٦٩ ٢٨ ٤٢٨ ٢١ ٥٤١ ٧ ٧٣١ ٢ ٠٤٥ ١ ٦٨٦ ١ ٣٥٧ ٣ ٣٣١ ١ ٠٢٦ ٢ حضر

 ٠٧٣ ١٧ ٦٠٢ ١٠ ٤٧١ ٦ ٤٥٦ ٥ ٧٩٩ ١ ٦٥٧ ٣ ٠٩٣ ٦ ٠٤٠ ٢ ٠٥٣ ٤ ريف

 أساسي

 ٠٤٢ ٤٦ ٠٣٠ ٣٢ ٠١٢ ١٤ ١٨٧ ٨ ٨٤٤ ٢ ٣٤٣ ٥ ٤٥٠ ٩ ٣٧١ ٣ ٠٧٩ ٦ اإلمجايل

 ٦٨٦ ٢ ٦٥٩ ١ ٠٢٧ ١ ٢٥٠ ٧٦ ١٧٤ ٣١٦ ١٠٠ ٢١٦ حضر

 ٧١٢ ١ ٦٧٠ ٠٤٢ ١ ٣٩٤ ١١٥ ٢٧٩ ٣٦٧ ٩٧ ٢٧٠ ريف

 ثانوي

 ٣٩٨ ٤ ٣٢٩ ٢ ٠٦٩ ٢ ٦٤٤ ١٩١ ٤٥٣ ٦٨٣ ١٩٧ ٤٨٦ مجايلاإل

 ٦٥٥ ٣١ ٠٨٧ ٢٣ ٥٦٨ ٨ ٩٨١ ٢ ١٢١ ١ ٨٦٠ ١ ٦٧٣ ٣ ٤٣١ ١ ٢٤٢ ٢  احلضرإمجايل

 ٧٨٥ ١٨ ٢٧٢ ١١ ٥١٣ ٧ ٨٥٠ ٥ ٩١٤ ١ ٩٣٦ ٣ ٤٦٠ ٦ ١٣٧ ٢ ٣٢٣ ٤  الريفإمجايل

 ٤٤٠ ٥٠ ٣٥٩ ٣٤ ٠٨١ ١٦ ٨٣١ ٨ ٠٣٥ ٣ ٧٩٦ ٥ ١٣٣ ١٠ ٥٦٨ ٣ ٥٦٥ ٦  العاماإلمجايل

__________ 

  ).٢٠٠٧-٢٠٠١(التقارير العامة لنتائج املسح التربوي الدوري لألعوام  )٢٢(
  ).٢٠٠٧-٢٠٠١(التقارير العامة لنتائج املسح التربوي الدوري لألعوام  )٢٣(
  ).١-١٣( ،)١-١٢( وزارة التربية والتعليم اجلدولني - ٢٠٠٦-٢٠٠٥كتاب املسح التربوي لعام  )٢٤(
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  ٣٨دول اجل
  يوضح عدد وجنس املدارس التجريبية لفئة املوهوبني واملتفوقني واملـستويات الدراسـية            

  واحملافظات املستهدفة
  عدد املدارس وجنسها  

  املستويات الدراسية  ايلإمج بنات بنني  احملافظة
  ٢٥  -  ١  أمانة العاصمة
  ٥٠  ٢  -  حمافظة عدن
  ٢٥  ١  -  حمافظة تعز

الصف الـسابع األساسـي     
  والصف األول الثانوي

    ١٠٠  ٣  ١  يلإمجا   

  ٣٩دول اجل
  سـنة  ٢٠-١٠للفئة العمرية     مبراكز حمو األمية األجبدية     امللتحقني يوضح عدد الدارسني  

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢لألعوام الدراسية 
النسبة من إمجايل   

 السنوات ذكور إناث جمموع  ٪الدارسني
٢٠٠٢/٢٠٠١ ٦٤٩ ٣٣ ٥٨٢ ٢٨ ٦٤٩ ٣٣ ٣٧٫٠٨ 
٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٥١٦ ٣٨ ٧٧٧ ٣٣ ٥١٦ ٣٨ ٣٥٫٤١ 
٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٥٣٥ ٤٤ ٤٦٦ ٣٨ ٥٣٥ ٤٤ ٤٠٫٠١ 
٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٢٢ ٤٤ ٥٩١ ٤٠ ٢٢٢ ٤٤ ٣٢٫٨٣ 
٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٧٦٦ ٤٤ ٢١١ ٤١ ٧٦٦ ٤٤ ٣٦٫٠٠ 
٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٨٢٤ ٣٤ ٩٣٨ ٣١ ٨٢٤ ٣٤ ٢٧٫٠٩ 
٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٦٢٨ ٥١ ٨٦٤ ٤٧ ٦٢٨ ٥١ ٣٠٫٨٥  

  ٤٠دول اجل
  ٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢يبني تطور أعداد القوة العاملة مبراكز حمو األمية لألعوام الدراسية 

 معلمون موجهون مشرفون إداريون،

  تالسنوا ذكور إناث جمموع ذكور إناث جمموع ذكور إناث جمموع إمجايل
٢٠٠٢/٢٠٠١ ٤٣١٦ ٣٤٨٧ ٨٢٩ ٣٥٩ ١٣٩ ٢٢٠ ١٤٧١ ٤١٤ ١٠٥٧ ٥٨٧٦ 

٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٤٩٠٣ ٣٩٧٣ ٩٣٠ ٣٧٨ ٩٧ ٢٨١ ١٥٢٠ ٣٨٨ ١١٣٢ ٦٦٥٣ 

٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٥٥٥٢ ٤٥١٦ ١٠٣٦ ٤٥٩ ١٣٢ ٣٢٧ ١٧٠٣ ٤٤٩ ١٢٥٤ ٧٥٥٦ 

٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٥٨٣٦ ٤٩٧٦ ٨٦٠ ٥٧٢ ١٥٧ ٤١٥ ١٩٥٩ ٥١٨ ١٤٤١ ٨٥٥٤ 

٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٦٢٦٤ ٥٣٢٤ ٩٤٠ ٥٣٣ ١٤٩ ٣٨٤ ١٨٤٨ ٥٢٦ ١٣١٨ ٨٥٥٠ 

٢٠٠٧/٢٠٠٦ ١١٧٦ ٥١٦٦ ٧٨٠ ٦٨٤٨ ٩٢٨ ٦٥٥٦ ١٢٨٤١ ٧٣٠٤ ٧٤١٧ ٣٢٣٨ 

٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٧١٤٠ ٦٤٥٧ ٦٨٣ ٤٨٨ ١٣٠ ٣٥٨ ١٩٥١ ٦١٢ ١٣٣٩ ٩٤٥٦ 
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  ٤١دول اجل
  ٢٠٠٧يبني الدورات التدريبية وورش العمل اخلاصة بتعليم الفتاة املنفذة عام 

 األنشطة املنفذة املستهدفني

دورات تدريبية وورش عمل حول أمهية تعليم الفتاة لعدد من العاملني يف اإلدارات التربوية واألخصائيني                 • ٦٥١٨
 .االجتماعيني واالجتماعيات وجمالس اآلباء واألمهات

 م الفتاةدورات تدريبية لعدد من املوجهني واألخصائيات االجتماعيات حول تعلي • ١٥٤٦

 دورات تدريبية وورش عمل حول املدارس الصديقة لألطفال استهدفت جمالس اآلباء واألمهات  • ٥٢٨

 إمجايل املستفيدين من الدورات التدريبية ٨٥٩٢

  ٤٢دول اجل
يوضح تطور التحاق الفتيات يف التعلـيم األساسـي والثـانوي لألعـوام الدراسـية               

٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢  
 م الدراسيالعا

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ املرحلة 

١ ٧٦٠ ٦٧٢ ٧٧٩ ٦٠٧ ١ ٠٢٢ ٦٢٢ ١ ٣٠٦ ٥٣٠ ١ ٢٠٨ ٤٢٧ ١ ٣٨٧ ٣١٤ ١  األساسية  ٧٧٥ ٨٢٨ ١ 

 ٥١٢ ٢٠٦ ٠٤١ ١٩٤ ٨١٣ ١٧٢ ٢١٨ ١٨٥ ٩٧٩ ١٧٧ ٦٢٤ ١٦٠ ٤٤٢ ١٤٥ الثانوية 

 ٢٨٧ ٠٣٥ ٢ ٧١٣ ٩٥٤ ١ ٥٩٢ ٧٨٠ ١ ٢٤٠ ٨٠٧ ١ ٢٨٥ ٧٠٨ ١ ٨٣٢ ٥٨٧ ١ ٨٢٩ ٤٥٩ ١ اإلمجايل  

  ٤٣دول اجل
مقارنة نسب االلتحاق بالتعليم األساسي بني الذكور واإلناث خالل العامني الدراسـيني            

٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢  

 الفجوة املطلقة
نسبة اإلنـاث لكـل     

 السنوات ذكور إناث جمموع ٪ من الذكور١٠٠

   -٤١٫٧٩  ٢٠٠١/٢٠٠٢ ٨٧٨ ٢٥٧ ٢ ٣٨٧ ٣١٤ ١ ٢٦٥ ٥٧٢ ٣ ٥٨٫٢١ 

   -٢٦٫٨١  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٦٧٥ ٤٩٨ ٢ ٧٧٥ ٨٢٨ ١ ٤٥٠ ٣٢٧ ٤ ٧٣٫١٩ 



CRC/C/YEM/4 

GE.12-46517 174 

  ٤٤ اجلدول
خـالل  يوضح معدالت القبول اإلمجايل يف الصف األول من مرحلة التعليم األساسـي             

 من كل األعمار ونسبة الفتيـات       ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢األعوام الدراسية   
  )٢٥(نسبة إىل الذكور ومعدل الفجوة يف االلتحاق بني الذكور واإلناثاملقبوالت بال

   األولالطالب املقبولني يف الصف  فجوة النوع
 اإلمجايلمعدل القبول  األعمار من كل أساسي

 مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور البيان
نسبة اإلناث إىل   
 الذكور اإلمجايل

فجوة النوع  
 اإلمجايل

٠٫٧٩ ٠٫٧٤ ٪٩٥٫٤ ٪٨٣٫٧ ٪١٠٦٫٤ ٦٣٣٦٧٧ ٢٦٩٥٩٧ ٣٦٤٠٨٠ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

٠٫٨٠ ٠٫٧٥ ٪١٠١٫٦ ٪٨٩٫٩ ٪١١٢٫٥ ٦٧٦٤٥٨ ٢٩٠٣٨٠ ٣٨٦٠٧٨ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

٠٫٨١ ٠٫٧٦ ٪١٠٧٫٢ ٪٩٥٫٧ ٪١١٨٫١ ٧١٥٠٨٦ ٣٠٩٥١٠ ٤٠٥٥٧٦ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

٠٫٨٥ ٠٫٨٠ ٪١١٢٫٦ ٪١٠٣٫٤ ٪١٢١٫٢ ٧٥١٥٧٦ ٣٣٤٦٨٣ ٤١٦٨٩٣ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

٠٫٨٨ ٠٫٨٣ ٪١٠١٫٤ ٪٩٤٫٦ ٪١٠٧٫٨ ٦٧٧٨٢٤ ٣٠٦٧١٩ ٣٧١١٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 

٠٫٩١ ٠٫٨٦ ٪١٠٨٫٤ ٪١٠٣٫٢ ٪١١٣٫٢ ٧٢٥٤٤١ ٣٣٥٠٨٢ ٣٩٠٣٥٩ ٢٠٠٦/٢٠٠٧ 

٠٫٨٩ ٠٫٨٤ ٪١١٢٫٥ ٪١٠٦٫٠ ٪١١٨٫٧ ٧٥٤٢١٥ ٣٤٤٣٣٧ ٤٠٩٨٧٨ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ 

__________ 

، نتـائج املـسح   ٢٧  ص٢٠٠٧يجية الوطنية لتطوير التعليم األساسي ستراتاالجناز السنوي لتنفيذ  اإلتقرير   )٢٥(
  .٢٠٠٢/٢٠٠٣التربوي لعام 
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  ٤٦دول اجل
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢امج التدرييب لألعوام يوضح أعداد املدربني والعسكريني من القوى التعليمية املدرسية حبسب اجلنس والربن

 البيان

برامج تدريب املعلمـني    
واملعلمــات يف مرحلــة 

 التعليم األساسي

 برامج تأهيل املعلمني   
واملعلمات يف مرحلة   

 التعليم األساسي

 برامج تدريب مديري   
 مدارس التعليم   ووكالء
 األساسي

برامج التنمية املهنية وتعزيز    
ــرق   ــدرات لفـ القـ

 )املتابعة/التخطيط/ريبالتد(

ــدريب   ــامج ت برن
مدرســي الــصفوف 

ملرحلــة ) ١٢-١٠(
 التعليم الثانوي

ــوجهي  ــدريب م ت
 التعليم األساسي 

تدريب األخـصائيني   
 رياض األطفال الربامج النوعية  االجتماعيني

برنامج مناهضة العنف   
 ضد األطفال

خمتــصي املختــربات 
 اإلمجايل املدرسية

العام الدراسي  
 مدرب متدربون مدربون  متدربون مدربون  متدربون مدربون  متدربون مدربون  متدربون مدربون  متدربون مدربون  متدربون مدربون  متدربون مدربون  متدربون مدربون  متدربون مدربون  متدربون مدربون  الربنامج  الربنامج 

 ١٦١٠                     ١٧٨٧           ١٠٣٨٦ ١٠٥٣      ٣٦٦٠٩ ٥٥٧ الذكور

 ٢٦٩                     ١٢٥           ١٨٣٣ ١٥٨     ٢٩٩٥٢ ١١١ اإلناث

٢٠٠١/٢٠٠٢ 

 ١٨٨٠                     ١٩١٢           ١٢٢١٩ ١٢١١     ٦٦٥٦١ ٦٦٩ مجلة

 ١٠٣٨                                 ٨٠٦٥ ١٠٩     ٤٧٩٢٤ ٩٢٩ الذكور

 ١٣٣٤                                  ٤١٥٤ ١١٠٢     ١٨٦٣٧ ٢٣٢ اإلناث

٢٠٠٣/٢٠٠٢ 

 ٢٣٧٢ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١٢٢١٩ ١٢١١ صفر صفر ٦٦٥٦١ ١١٦١ مجلة

 ١٩٣٠                     ٣٨٤           ٩٦٥١ ٣٥٢     ٣٩٣٨٦ ١٥٧٨ الذكور

 ٤٨٣                     ٩٦           ٢٤١٣ ٨٨     ٩٨٤٦ ٣٩٥ اإلناث

٢٠٠٤/٢٠٠٣ 

 ٢٤١٣ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٤٨٠ صفر صفر صفر صفر صفر ١٢٠٦٤ ٤٤٠ صفر صفر ٤٩٢٣٢ ١٩٧٣ مجلة

 ٢٤٠٩         صفر   ١٢٣ ٤١ ٢١   ٥١٣٦ ٦١١         ٢٠٥٠٥ ١٠٠٠     ٢١٣٠٢ ٧٥٧ الذكور

 ٣٢٣         ٦٠٩   ٩٧ ٢٠ ١٠٠   ١١٢٥ ٩٠         ١١٣٥ ٩٣     ٣٦٧٧ ١٢٠ اإلناث

٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 ٢٧٣٢         ٦٠٩   ٢٢٠ ٦١ ١٢١   ٦٢٦١ ٧٠١         ٢٢٧٣٠ ١٠٩٣     ٢٤٩٧٩ ٨٧٧ مجلة

 ٢٢٨٠٨ صفر ٢٠٦ صفر ٢٢         ٢١٤ ١٠٦     ٢٠٣٩ ٣٥٦ ٢٧١   ٥٣ ٧٧٧     ٥٥٩١٠ ٢١٣٤١ الذكور

 ١٦٤١ صفر ٦٥ صفر ١٦         ١٢٠ ٨     ٨٩٥ ٩٤ ١٧٨   ٠ ٥٣     ١٢٦٠٨ ١٤٠٥ اإلناث

٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

 ٢٤٤٤٩ صفر ٢٧١ صفر ٣٨ صفر صفر صفر صفر ٣٣٤ ١١٤ صفر صفر ٢٩٣٤ ٤٥٠ ٤٤٩ صفر ٥٣ ٨٣٠ صفر صفر ٦٨٥١٨ ٢٢٧٤٦ مجلة

 ٨٣٨٠ ١١٧٣ ١٥٥ ٦٦ ١٦                 ٢٠٣٠ ٢١٩ ٥٧١   ١٤٨٦٢ ١٣٨٦ ٠ ٦٦ ٥٧٢٢٤ ٥٩٦٧ الذكور

 ١٤٨١ ٣٦٣ ١٣ ١٩٧ ٦                 ٩٧٦ ٤٥ ٩٦٣   ١٥٧٦ ٨٨ ٩١٥ ١٢ ١١٦١٥ ٣٥٤ اإلناث

٢٠٠٧/٢٠٠٦ 

 ٩٨٦١ ١٥٣٦ ١٦٨ ٢٦٣ ٢٢  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر ٣٠٠٦ ٢٦٤ ١٥٣٤   ١٦٣٣٨ ١٤٧٤ ٩١٥ ٧٨ ٦٨٨٣٩ ٦ ٣٢١ مجلة

 ٤٥٩٠ ١٣٩٨ ٢٠١ ٤٩ ٥               ١٤         ٦٤٨٠ ٦٤٨ ١٢٢ ٢٦ ٣٠١٤٣ ٣٦٩٦ الذكور

 ٥٢٩٣ ١٦٢٠ ٢٦٦ ٩٩ ٥               ٢١         ٧١٤٧ ٧٠٤ ١٠٧٠ ١٤٨ ٤٢٧٠٤ ٤١٤٩ اإلناث

٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

 ٩٨٨٣ صفر ٤٦٧ ١٤٨ ١٠ صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ٣٥ صفر صفر صفر  صفر ١٣٦٢٧ ١٣٥٢ ١١٩٢ ١٧٤ ٧٢٨٤٧ ٧٨٤٥ مجلة

 ٤٤٠٠٦ ٢٥٧١ ٥٦٢ ١١٥ ٤٣  -  - ١٢٣ ٤١ ٢٣٥ ١٠٦ ٧٣٠٧ ٦٢٥ ٤٠٦٩ ٢٣٨٦ ٤٩٠ - ٧٠٠٠٢ ٥٣٢٥ ١٢٢ ٩٢ ٠٥+ ٣ E ٣٤٨٢٦ الذكور

 ١٠٧٩٢ ١٩٨٣ ٣٤٤ ٢٩٦ ٢٧ ٦٠٩  - ٩٧ ٢٠ ٢٢٠ ٨ ١٣٤٦ ١١١ ١٨٧١ ١٠٧٠ ٢٢٣ - ١٨٢٥٨ ٢٢٨٦ ١٩٨٥ ١٦٠ ٠٥+ ١ E ٦٧٦٦ اإلناث

 اإلمجايل

 ٥٤٧٩٨ ٤٥٥٤ ٩٠٦ ٤١١ ٧٠ ٦٠٩  صفر ٢٢٠ ٦١ ٤٥٥ ١١٤ ٨٦٥٣ ٧٣٦ ٥٩٤٠ ٣٤٥٦ ٧١٣ صفر ٨٨٢٦٠ ٧٦١١ ٢١٠٧ ٢٥٢ ٠٥+ ٤ E ٤١٥٩٢ مجلة
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  ١-٤٥اجلدول 
  ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠٣/٢٠٠٤ لألعواميوضح أعداد املستلزمات والوسائل التعليمية ومصادر التعلم اليت مت توزيعها على املدارس 

 جهاز فيديو فاكس مصادر التعلم العام الدراسي 

جهـــاز 
 ريسيفر

جهـــاز 
ـديو  فيــ

 شرائح

ات معامل وخمترب
 علمية ومدرسية 

ـزة    توفري أجه
 كمبيوتر

ـة  طابعــ
 كمبيوتر

ـازن  وخـ
 كهربائي 

دوالب 
 سحاب

ـان  دوالبـ
 سبورات بابان

ــي  كرس
 دوار

ــي  كرس
عـــادي 

 راديو مسند 

 ٤مكتب  
 DVD أدراج

وسائل تعليمية  
 ومصورات

ـة  طاقـ
 مشسية

٣٥ ٢٤ ٨٥٨ ٩٦ ٢٠ ٢٢٠ ٢٦٠ ٢٠ ٢٢٠ ٢٠٠٤/٢٠٠٣                     

٦٤٧ ٥٠٠ ٨٣٥ ٢٥٠٢ ١٥٠٠ ٨٢٠ ٤٢٢ ١٠٧٠ ٥٠٠   ٨٠٧ ٧٨ ٢٦٨           ٢٠٠٥/٢٠٠٤   

٣٨ ١٣٤٨٠   ٥٠٠ ٦١ ٢٥٠٢             ٦٢٠ ٩٢٤           ٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

٥٩٧ ٥٥٩٢ ٧٢٠   ٦٥ ٦١     ٢٠٠٧/٢٠٠٦                       

٣٠٥٠                 ٢٠٠ ٩١٨ ٧٩١٦ ٤٧٠           ٢٠٠٨/٢٠٠٧   

٠             ٢٠٠٩/٢٠٠٨                         

 ٣٨ ١٧١٧٧ ٥٠٠ ١٣٣٥ ٢٥٦٣ ٤٠٠٢ ٨٢٠ ٤٢٢ ١٠٧٠ ٥٠٠ ٢٣٥ ٢٣٤٦ ١٥٠٦٤ ٢٤٧٨ ٢٠ ٢٨٥ ٣٢١ ٢٠ ٢٢٠ اإلمجايل

  ١-٤٥دول اجل
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢ لألعوامعداد التجهيزات املدرسية اليت مت توزيعها على املدارس أيوضح 

 العام الدراسي 

اعد طاوالت ومق
 دواليب مكاتب طاوالت مستقلة كراسي مستقلة ةمزدوج

دارة إكراسي و 
 معلمني

ـة  طاولـــ
 مكيف لة سحبآ لة تصوير آ مسجلة  مدرسيةإذاعة آيلحاسب  لة طابعةآ اجتماعات

معمـــل 
 أساسي

معمـــل 
 ثانوي

ـزات  جتهيـ
 مكتبة تلفزيون رياضية

             صفر ١ ١٨ ٢٢ ١٨ ٢ ١١ ١٨٩ ٥٨ ٥٧ ١٢٢٤ ٢٨٠٥ ١٠٠٩٨ ٢٠٠١/٢٠٠٢

٣ ١٥٧ ٦٧ ٢٧٢٨ ١٢٢ ١٥ ٧٤ ٨٤٧ ٢٤٥ ١٩١ ٢١١٦ ٤٩٧١ ٢٠١٨٥ ٢٠٠٢/٢٠٠٣              

٨٠٧          ٨ ١٢ ١٤٨ ٢٢٩ ٢٠٠ ٢٢ ٢٢٣ ٤٠٢٠ ١١٣٢ ٩٤٧ ٧٣٣٢ ١٩٠٣٤ ٩٨٩٣٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣   

٦١         ١٧ ٥١ ٦١٨ ٢٧٦ ٦٣٠ ٧١ ٣٤٩ ٤١٣٥ ١٣٥٩ ١٠٩٠ ٧٩٤٨ ١٧٩٣٤ ٨٠٧٤٦ ٢٠٠٥/٢٠٠٤   

 صفر ٢٤٥ ١٥٨٦ ١٠٦٣ ١٥٢٦ ٢١٩٨ ١٢٤٦ ٣٥٤ ٨٥٤ ٤٩٠٤ ٧٦١ ٢١٧ ٧٣٧ ٥٧١٦ ٤٠١٦ ١٨٦٨ ٤٢٣٨ ٦١٣١ ٤٦٧٧١ ٢٠٠٦/٢٠٠٥

 صفر ١٢٦٩     ٢٣٨ ١٥٤     ١٠٩٢ ٢٥٠             ٨٨٦١١٢ ٨٨٦١١٢ ٨٨٦١١٢ ٢٠٠٧/٢٠٠٦

٣٩٢                 ٩١٠             ١٠٢٠٦٣ ١٠٢٠٦٣ ١٠٢٠٦٣ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

٩٨٨               ٢٥٦٠٤   ٢٠٠٩/٢٠٠٨                   

 ٣٩٢ ٢٣٨٢ ١٥٨٦ ١٠٦٣ ١٧٦٤ ٢٣٥٢ ١٢٧٤ ٥٧٥ ٢٧٩٧ ١٠٣٠٧ ١٧٣١ ٣٢٧ ١٣٩٤ ١٤٩٠٧ ٦٨١٠ ٤١٥٣ ١٠١١٠٣٣ ١٠٦٤٦٥٤ ١٢٢٤٩٠٩ اإلمجايل

  .٢٠٠٧في ملشروع تطوير التعليم األساسي لعام تقرير النصال، ٢٠٠٧-٢٠٠٣تقارير اإلدارة العامة للوسائل والتقنيات التربوية، نتائج املسح التربوي لألعوام   )١(
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  ٤٧دول اجل
  يبني نفقات التعليم العام مقارنة بالنفقات العامة للدولة والناتج احمللي اإلمجـايل للفتـرة             

   )٢٦()باملليون ريال (٢٠٠٧-٢٠٠٣
  ٪الناتج احمللي اإلمجايل  ٪النفقات العامة للدولة  نفقات التعليم  األعوام
٥,١  ١٥,٨  ١٠٥٨١٥  ٢٠٠٣  
٦,٨  ٢٠  ١٧٣٠٠٠   )٢٧(٢٠٠٧  
٥,٩  ١١,١  ٢٠١٦٠٠  ٢٠٠٨  

  ٤٨دول اجل
يوضح إمجايل الدرجات الوظيفية السنوية املخصصة لوحدات اجلهـاز اإلداري للدولـة            

   )٢٨(٢٠٠٧-٢٠٠٣ونسبة املخصص منها للتعليم العام خالل األعوام 
  اجملموع ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣  اجلهة

 ٦١٩٥٧ ١٢٣٥٨ ٩٣٨٩ ١٢٧٨٠ ١٣٨٥٥ ١٣٥٧٥  للدولةوحدات اجلهاز اإلداري 

 ٣٥١٥١ ٥٦٢٢ ٥٤٦٦ ٦٢٤٦ ٨٧٠٤ ٩١١٣  وزارة التربية والتعليم

 ٥٦٫٧٣ ٤٥٫٤٩ ٥٨٫٢٢  ٤٨٫٨٧ ٦٢٫٨٢ ٦٧٫١٣  )يف املائة( نسبة املخصص للتعليم

  ٤٩دول اجل
  جلامعيإىل االلتحاق بالتعليم ا) ثالث سنوات+ سنتني (يبني نسبة االلتحاق بالتعليم التقين 

 ٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ العام

 التعليم اجلامعي التعليم التقين النوع

نسبة التقين إىل   
 التعليم اجلامعي التعليم التقين اجلامعي

نسبة الـتقين إىل    
 اجلامعي

مقدار التغري يف   
 نقطة/النسبة

 ٥,٧٤ ٪٧,٨٢ ١٣٣٤٨٨ ١٠٤٤٤ ٪٢,٠٨ ١٣٤٩٩٦ ٢٨١٣ ذكور

 ٢,٦١ ٪٣,٥٠ ٥٤٤١٩ ١٩٠٧ ٪٠,٨٩ ٤٦٣٥٤ ٤١٤ إناث

 ٤,٧٩ ٪٦,٥٧ ١٨٧٩٠٧ ١٢٣٥١ ٪١,٧٨ ١٨١٣٥٠ ٣٢٢٧ إمجايل  

__________ 

  .٩، ٨ ص - اجمللس األعلى لتخطيط التعليم - ٢٠٠٥/٢٠٠٦يمنية لعام مؤشرات التعليم يف اجلمهورية ال )٢٦(
  .٤٠تقرير منتصف العقد للتعليم للجميع ص  )٢٧(
  .تقارير وزارة التربية والتعليم )٢٨(
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  ٥٠ اجلدول
  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ - ٢٠٠٢/٢٠٠٣ني من املعاهد املتوسطة للعامني جييبني أعداد امللتحقني واخلر

 االلتحاق

٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

 النسبة جمموع إناث ذكور النسبة جمموع إناث ذكور اسم املعهد

 ذوي االحتياجات اخلاصة مراكز
 واملكفوفني

٣,٠ ٥٩٧ ١٣٤ ٤٦٣ ٪٧,٠ ١٠٠٠ ٢٤٢ ٧٥٨٪ 

 ٪٥٣,٧ ١٠٥٧٣ ٢٦٣٦ ٧٩٣٧ ٪٦٣,٦ ٩١٣٢ ١٦٣٤ ٧٤٩٨ املعهد الوطين للعلوم اإلدارية

املعهد العايل للعلوم الصحية ومعهد 
 أمني ناشر

٢٤,٧ ٤٨٦٤ ٩٩١ ٣٨٧٣ ٪٢١,٦ ٣٠٩٨ ٩٥٤ ٢١٤٤٪ 

 ٪١,٧ ٣٣٢ ١١٤ ٢١٨ ٪٠,٠ - - - معهد الفنون اجلميلة

 ٪١٦,٩ ٣٣١٦ ٥٧٨ ٢٧٣٨ ٪٧,٨ ١١٢٣ ١١٧ ١٠٠٦ املعاهد الصحية األهلية

 ٪١٠٠ ١٩٦٨٢ ٤٤٥٣ ١٥٢٢٩ ٪١٠٠ ١٤٣٥٣ ٢٩٤٧ ١١٤٠٦ مااإلمجايل الع   

 التخرج

٢٠٠٦/٢٠٠٧ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

 النسبة جمموع إناث ذكور النسبة جمموع إناث ذكور سم املعهدا

 ٪٦٣,١ ٤٣٣٠ ١٤٥٥ ٢٨٧٥ ٪٥٢,٠ ١٠٥٩ ٢١٥ ٨٤٤  اإلداريةاملعهد الوطين للعلوم

املعهد العايل للعلوم الصحية ومعهد 
 أمني ناشر

١٨,٧١ ١٢٨٧ ١٦٣ ١١٢٤ ٪٣٨,٧ ٧٨٩ ٢٨٢ ٥٠٧٪ 

 ٪١,٦ ١٠٩ ٨١ ٢٨ ٪٠,٠ - - - معهد الفنون اجلميلة

 ٪١٦,٦ ١١٤١ ١٨٥ ٩٥٦ ٪٩,٣ ١٨٩ ١٩ ١٧٠ املعاهد الصحية األهلية

 ٪١٠٠ ٦٨٦٧ ١٨٨٤ ٤٩٨٣ ٪١٠٠ ٢٠٣٧ ٥١٦ ١٥٢١ اماإلمجايل الع   

  ٥١دول اجل
  )باملليون ريال (٢٠٠٧-٢٠٠٣يبني توزيع نفقات التعليم الفين والتدريب املهين خالل الفترة 

  العام
نـوع 
 النسبة٪ ٢٠٠٧ النسبة٪ ٢٠٠٦ النسبة٪ ٢٠٠٥ النسبة٪ ٢٠٠٤ النسبة٪ ٢٠٠٣ النفقـة

معدل 
 النمو

 ١٩,٦ ١٧,٠ ٣٩٤٦ ٣٥,٥ ٣٤٨٥ ٥٤,٣ ٢٧٦٤ ٥١,٥ ٢٠٨٠ ٤٦,١ ١٩٥٨ جاري

 ٩٤,٩ ٨٣,٠ ١٩٢٠٠ ٦٤,٥ ٦٣٢٢ ٤٥,٧ ٢٣٢٩ ٤٨,٥ ١٩٥٦ ٥٣,٩ ٢٢٨٩ استثمار

 ٦٢,٤ -- ٢٣١٤٦ -- ٩٨٠٧ -- ٥٠٩٣ -- ٤٠٣٦ -- ٤٢٤٧ جمموع   

  .٢٠٠٨جملدات املوازنة العامة للدولة   :املصدر
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  ٥٢دول اجل
 املرحلة والنوع خالل األعوام الدراسـية   مدارس التعليم العام حبسب   أعدادتطور  يوضح  
٢٩(٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢(  

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  نوع املدرسة

  ٦٨٩ ٦٨٨  ٨١٨  ٨٣١  ٩٠٦  ١,٠٢٩  ١١٠٨  بنني
  ةاألساسي  ٥٩٩ ٥٩٥  ٦١٧  ٥٨٢  ٥٥٤  ٥٣٦  ٤٨٤  بنات
  ١٠٥٢٨ ١٠٣١٩  ١٠,٠٥٠  ٩٦٣٢  ٩٢٢٤  ٨,٧٢٨  ٨٣٢٣  خمتلط

 ١١٨١٦  ١١٦٠٢  ١١,٤٨٥  ١١,٠٤٥  ١٠٦٨٤  ١٠,٢٩٣  ٩٩١٥  إمجايل  

  ٪  ٧٥,٤ ٧٥,٩ ٧٧ ٧٧  ٧٧  ٧٥  ٧٤  
  ١٢٧ ١٢٦  ١٢٦  ١٢٢  ١٢٠  ١٢٢  ١٠٥  بنني
  الثانوية  ٤٤ ٤٧  ٤٦  ٤٣  ٤٠  ٣٨  ٣٠  بنات
  ١٥٠ ١٥٠  ١٥١  ١٤٢  ١٤٠  ١٣٣  ١٢٩  خمتلط

 ٣٢١  ٣٢٣  ٣٢٣  ٣٠٧  ٣٠٠  ٢٩٣  ٢٦٤  إمجايل  

  ٪  ٢,٠ ٢,١  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  
  ٣٤٤ ٣٣٢  ٢٩٣  ٢٨٣  ٢٩٣  ٣٠٠  ٣٩٤  بنني
  املشتركة  ٣٩٧ ٣٥٠  ٣٢٢  ٣٠١  ٢٩٢  ٢٨٥  ٣٠٦  بنات
  ٢٧٨٣ ٢٦٨٣  ٢,٥٥٢  ٢٤٧٤  ٢٣٨٤  ٢,٥٧٠  ٢٥٩٨  خمتلط

 ٣٥٢٤  ٣٣٦٥  ٣١٦٧  ٣٠٥٨  ٢٩٦٩  ٣١٥٥  ٣٢٩٨  إمجايل  

  ٪  ٢٢,٥ ٢٢,٠  ٢١  ٢١  ٢١  ٢٣  ٢٤  
 ١٥٦٦١  ١٥٢٩٠  ١٤٩٧٥  ١٤٤١٠  ١٣٩٥٣  ١٣٧٤١  ١٣٤٧٧  إمجايل عام  

  ٥٣دول اجل
 -حكـومي    (اإلشرافية مدارس التعليم العام حبسب املرحلة واجلهة        إعداديوضح تطور   

  )٣٠(٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢خالل األعوام الدراسية )  خاصأهلي
نوع املدرسة واجلهة 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢  اإلشرافية

  ١١٥١٣  ١١٣٦٤  ١١٢٨٥  ١٠٨٧٩  ١٠٥٦٥  ١٠١٩٩  ٩٨٢٦ حكومية
 ةساسياأل  ٣٠٣  ٢٣٨  ٢٠٠  ١٦٦  ١١٩  ٩٤  ٨٩  أهلية

  ١١٨١٦  ١١٦٠٢  ١١٤٨٥  ١١٠٤٥  ١٠٦٨٤  ١٠٢٩٣  ٩٩١٥  جمموع

__________ 

  .)٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢(عامة لنتائج املسح التربوي الدوري لألعوام التقارير ال )٢٩(
  ).٢٠٠٧-٢٠٠١(التقارير العامة لنتائج املسح التربوي الدوري لألعوام  )٣٠(
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نوع املدرسة واجلهة 
 ٢٠٠٨/٢٠٠٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢  اإلشرافية

  ٣١١  ٣١٢  ٣١٣  ٢٩٧  ٢٨٨  ٢٨٠  ٢٥١ حكومية
  الثانوية  ١٠  ١١  ١٠  ١٠  ١٢  ١٣  ١٣  أهلية

  ٣٢١  ٣٢٣ ٣٢٣  ٣٠٧ ٣٠٠ ٢٩٣ ٢٦٤  جمموع
  ٣٣١٩  ٣١٨٤ ٣٠٠١  ٢٩١٤ ٢٨٦٦ ٣٠٥٦ ٣٢١٣ حكومية
    ٢٠٥  ١٨١  ١٦٦  ١٤٤  ١٠٣  ٩٩  ٨٥  أهلية

  ٣٥٢٤  ٣٣٦٥  ٣١٦٧  ٣٠٥٨  ٢٩٦٩  ٣١٥٥  ٣٢٩٨  جمموع

  ١٥١٤٣  ١٤٨٦٠  ١٤٥٩٩  ١٤٠٩٠  ١٣٧١٩  ١٣٥٣٥  ١٣٢٩٠  إمجايل حكومية
  ٥١٨  ٤٣٠  ٣٧٦  ٣٢٠  ٢٣٤  ٢٠٦  ١٨٧  إمجايل أهلية
  ١٥٦٦١  ١٥٢٩٠  ١٤٩٧٥  ١٤٤١٠  ١٣٩٥٣  ١٣٧٤١  ١٣٤٧٧ إمجايل عام

  ٥٤دول اجل
 املعلمني املسامهني جبدول احلصص الدراسية مبدارس التعلـيم العـام           أعداديوضح تطور   

  )٣١(٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢حبسب املرحلة والنوع خالل األعوام الدراسية 
 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ البيان

 ٥٠١ ١١٣ ١٩٢ ١١٢ ٠٨٩ ١١٠ ٦٧٣ ١٠٤ ٤٤١ ١٠٤ ٧١٥ ١٠١ ٦١٢ ١٠٠ ذكور

 األساسي ٦٩٦ ٤١ ٦٣٢ ٣٧ ٩٩٢ ٣٤ ٩٤٣ ٣١ ٧٧٩ ٣٠ ٠٢١ ٢٩ ٧٢٧ ٢٨ إناث

 ١٩٧ ١٥٥ ٨٢٤ ١٤٩ ٠٨١ ١٤٥ ٦١٦ ١٣٦ ٢٢٠ ١٣٥ ٧٣٦ ١٣٠ ٣٣٩ ١٢٩ مجلة

 ٢٠١ ١٤ ٩٦٣ ١٣ ٧١٩ ١٣ ٠٣٣ ١٤ ٩٦١ ١٣ ٠٠١ ١٤ ٩٧٣ ١٣ ذكور

 الثانوي ٤٠٠ ٥ ١٣٢ ٥ ٩٢٣ ٤ ٥٢٦ ٤ ٣٤٥ ٤ ١٣٥ ٤ ٠٩٣ ٤ إناث

 ٦٠١ ١٩ ٠٩٥ ١٩ ١٩ ٥٥٩ ١٨ ٣٠٦ ١٨ ١٣٦ ١٨ ٠٦٦ ١٨ مجلة

 ٨٥٧ ١٨ ٧٠٧ ١٧ ١٠٧ ١٨ ٣١٢ ١٦ ٠١٩ ١٦ ٢٩٧ ١٦ ٢٥٩ ١٦ ذكور

 ١٥٢ ٣ ٥١٨ ٢ ٢٦٣ ٢ ٠١٤ ٢ ٩٧٢ ١ ٧٠٥ ١ ٦١٨ ١ إناث
+ أساسي 
 ثانوي

 ٠٠٩ ٢٢ ٢٢٥ ٢٠ ٣٧٠ ٢٠ ٣٢٦ ١٨ ٩٩١ ١٧ ٠٠٢ ١٨ ٨٧٧ ١٧ مجلة

 ٥٥٩ ١٤٦ ٨٦٢ ١٤٣ ٩١٥ ١٤١ ٠١٨ ١٣٥ ٤٢١ ١٣٤ ٠١٣ ١٣٢ ٨٤٤ ١٣٠ الذكور

 اإلمجايل    ٢٤٨ ٥٠ ٢٨٢ ٤٥ ١٧٨ ٤٢ ٤٨٣ ٣٨ ٠٩٦ ٣٧ ٨٦١ ٣٤ ٤٣٨ ٣٤ اإلناث

 ٨٠٧ ١٩٦ ١٤٤ ١٨٩ ٤٧٠ ١٦٥ ٥٠١ ١٧٣ ٥١٧ ١٧١ ٨٧٤ ١٦٦ ٢٨٢ ١٦٥ مجلة

__________ 

  .املرجع نفسه )٣١(
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  ٥٥دول اجل
لعام حبسب املرحلة والنوع خـالل      الطالب مبدارس التعليم ا   / التالميذ أعداديوضح تطور   

  )٣٢(٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢األعوام الدراسية 
 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ البيان

٢ ٢٥٧ ٨٧٨ ذكور  ٦٧٥ ٤٩٨ ٢ ٠٠٩ ٤٢٩ ٢ ٠٧٤ ٣٦٤ ٢٧٢٢ ٤٥٠ ٢٢ ٤٢٥ ٢٤٤٥ ٣٣٧ ٩٦١ 

 ٧٧٥ ٨٢٨ ١ ٦٧٢ ٧٦٠ ١ ٧٧٩ ٦٠٧ ٠٢٢١ ٦٢٢ ٣٠٦١ ٥٣٠ ٢٠٨١ ٤٢٧ ١ ٣٨٧ ٣١٤ ١ إناث
التعليم 
 األساسي

 ٤٥٠ ٣٢٧ ٤ ٦٨١ ١٨٩ ٤ ٨٥٣ ٩٧١ ٢٩٤٣ ٠٧٢ ٧٥١٤ ٩٥٥ ١٦٩٣ ٧٦٥ ٣ ٢٦٥ ٥٧٢ ٣ مجلة

 ٣١٧ ٣٧٤ ٨٦٦ ٣٦٦ ٩٧٧ ٨٩٦٣٥٢ ٠١٦٤٠٩ ٧٣٩٤١١ ٣٨٨ ٩٩٦ ٣٧٥ ذكور

 ٥١٢ ٢٠٦ ٠٤١ ١٩٤ ٨١٣ ٢١٨١٧٢ ٩٧٩١٨٥ ٦٢٤١٧٧ ١٦٠ ٤٤٢ ١٤٥ إناث
التعليم 
 الثانوي

 ٨٢٩ ٥٨٠ ٩٠٧ ٥٦٠ ٧٩٠ ١١٤٥٢٥ ٩٩٥٥٩٥ ٣٦٣٥٨٨ ٥٤٩ ٤٣٨ ٥٢١ مجلة

 ٢٧٩ ٩٠٨ ٤ ٥٨٨ ٧٥٠ ٤ ٦٤٣ ٤٩٧ ٤ ٤٠٨ ٦٦٧ ٤ ٧٤٦ ٥٤٤ ٤ ٥٣٢ ٣١٤ ٤ ٧٠٣ ٠٩٣ ٤ إمجايل عام

  ٥٦دول اجل
ـ  األطفال بالرياض حبسب النوع، ونصيب املريب من        األطفاليوضح تطور نسب التحاق      ط  ومتوس

  )٣٣(٢٠٠٨/٢٠٠٩-٢٠٠١/٢٠٠٢كثافة الشعبة الدراسية خالل األعوام الدراسية 

  اإلمجايل باملرحلةااللتحاقنسبة  األطفال امللتحقني برياض األطفال

 مجلة إناث  ذكور مجلة إناث ذكور عدد الشعب البيان 

متوسط عدد  
األطفــال 

 بالشعبة

نـــصيب 
املريب مـن   

 األطفال

١٤,١ ٢٤,٤ ٪٠,٣٤ ٪٠,٣٣ ٪٠,٣٦ ١٢٥٠٥ ٥٩١٧ ٦٥٨٨ ٥١٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 

١٥,٣ ٢٣,٧ ٪٠,٣٩ ٪٠,٣٥ ٪٠,٤١ ١٤٧٧١ ٦٩٥٨ ٧٨١٣ ٦٢٤ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 

١٤,٧ ٢٥,١ ٪٠,٣٩ ٪٠,٣٧ ٪٠,٤٢ ١٥٣٠٤ ٦٩٦٨ ٨٣٣٦ ٦١٠ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 

١٥,٣ ٢٣,٧ ٪٠٫٤٣ ٪٠٫٤٠ ٪٠٫٤٦ ١٧٩٩٣ ٨٠٩٠ ٩٩٠٣ ٧٥٨ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ 

١٤,٩ ٢٢,١ ٪٠٫٥٠ ٪٠٫٤٧ ٪٠٫٥٣ ٢١٠٣٨ ٩٦٠٠ ١١٤٣٨ ٩٥٢ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ 

١٥,١ ٢٠,٢ ٪٠٫٥٢ ٪٠٫٤٨ ٪٠٫٥٤ ٢٢٠٢٥ ١٠٠٦٩ ١١٩٥٦ ١٠٨٩ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ 

١٦,٢ ٢١,٩ ٪٠٫٥٢ ٪٠٫٤٩ ٪٠٫٥٥ ٢٣٨٠٢ ١٠٩٦٤ ١٢٨٣٨ ١٠٨٩ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ 

١٤,٥ ١٨,٠ ٪٠٫٥٣ ٪٠٫٥٠ ٪٠٫٥٦ ٢٥٨٩٢ ١٢٢٠٨ ١٣٦٨٤ ١٤٤٢ ٢٠٠٩/٢٠٠٨ 

__________ 

تقرير منتـصف    + ٢٠٠٧-٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٢-٢٠٠١العامة لنتائج املسوحات التربوية لألعوام      التقارير   )٣٢(
  .العقد للتعليم للجميع

  .٢٠٠٧ منتصف العقد للتعليم للجميع محود السياين، إنصاف عبده قاسم تقرير )٣٣(
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  ٥٧دول اجل
 التعليم العام حبسب النوع، واملرحلـة خـالل   مبدارس اإلدارية اهليئة  أعداديوضح تطور   

  )٣٤(٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسية األعوام 
 ٢٠٠٩/٢٠٠٨ ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ البيان

 ١٦٧٧٧ ١٥٩٢٥ ١٩١٤٠ ١٧٧٥٨ ١٦١٩٨ ١٥٣٤١ ١٥٠٩١ ذكور

 األساسي ٤١٩٢ ٣٦٥٨ ٤١١٨ ٤٠٨٤ ٣٧٨٦ ٣٢٥٢ ٢٨٨٩ إناث

 ٢٠٩٦٩ ١٩٥٨٣ ٢٣٢٥٨ ٢١٨٤٢ ١٩٩٨٤ ١٨٥٩٣ ١٧٩٨٠ مجلة

 ١٣٥٥ ١٢٩١ ١٥٣٥ ١٥٧٠ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٣٧٤ ذكور

 الثانوي ٣٦٨ ٣٦٧ ٤١٤ ٥٠٢ ٥٠٨ ٤٦١ ٣٨٢ إناث

 ١٧٢٣ ١٦٥٨ ١٩٤٩ ٢٠٧٢ ٢٠٦٠ ٢٠١٤ ١٧٥٦ مجلة

 ١٠٨٩٠ ١٠٠٤٥ ١١٦٢٨ ١١٣٠٤ ١٠٥٠٥ ١٠٧٩٤ ١١٢٩٢ ذكور

 ٣٧٤١ ٣٠٦٨ ٣٥٧٦ ٣٣٠٠ ٣٠٦٣ ٢٨٨٥ ٢٧٧٥ إناث
+ أساسي 
 ثانوي

 ١٤٦٣١ ١٣١١٣ ١٥٢٠٤ ١٤٦٠٤ ١٣٥٦٨ ١٣٦٧٩ ١٤٠٦٧ مجلة

 ٢٩٠٢٢ ٢٧٢٦١ ٣٢٣٠٣ ٣١ ٢٨٢٥٥ ٢٧٦٨٨ ٢٧٧٥٧ الذكور

 اإلمجايل ٨٣٠١ ٧٠٩٣ ٨١٠٨ ٧٨٨٦ ٧٣٥٧ ٦٥٩٨ ٦٠٤٦ اإلناث

 ٣٧٣٢٣ ٣٤٣٥٤ ٤٠٤١١ ٣٨٥١٨ ٣٦ ٣٤٢٨٦ ٣٣٨٠٣ مجلة

  ٥٨دول اجل
 حبسب النوع، خالل األعـوام      رياض األطفال  مبدارس   ريةاإلدا اهليئة   أعداديوضح تطور   

  ٢٠٠٧/٢٠٠٨-٢٠٠١/٢٠٠٢الدراسية 

 ٢٠٠٨/٢٠٠٧ ٢٠٠٧/٢٠٠٦ ٢٠٠٦/٢٠٠٥ ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ٢٠٠٤/٢٠٠٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٢ ٢٠٠٢/٢٠٠١ البيان

 ١٢٧ ٢٠٥ ١٣٠ ١٠٦ ٩٠ ٨٦ ٩٩ ذكور

  صفر ٣٢٣ ٣٨٢  ٣٤٦ ٣٥٠ ٣٢٩ ٣٢٢ إناث
 ١٢٧ ٥٢٨ ٥١٢ ٤٥٢ ٤٤٠ ٤١٥ ٤٢١ جمموع

__________ 

  .٢٠٠٧ حىت ٢٠٠٣التقارير العامة لنتائج املسح التربوي الدوري لألعوام من  )٣٤(
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  ٥٩دول اجل
   حبسب نوع النشاط الرياضي واجلنس٢٠٠٧-٢٠٠١األنشطة الرياضية املنفذة خالل الفترة 

 اجملموع الشطرنج تنس طاولة كرة الطائرة ألعاب قوى  كرة القدم اجلنس السنوات

إمجـايل  
 عام

  ثانوي أساسي ثانوي أساسي ثانوي أساسي ثانوي أساسي ثانوي أساسي ثانوي أساسي  

 ٤٣٠ ٤٥٠ - - - - ١٨٠ - - ٢٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ذ
٢٠٠١ 

 - - - - - - - - - - - - ث

٨٨٠ 

 ٦٢٠ ٢٥٠ - - ١٥٠ - ٢٥٠ - ٢٢٠ - - ٢٥٠ ذ
٢٠٠٢ 

 - - - - - - - - - - - - ث

٨٧٠ 

 ٢٥٠ ٥٥٠ - - - - - - - ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٥٠ ذ

 -  تنس– طائرة(الدورة الرياضية األوىل للفتيات  - - - - ث ٢٠٠٣
 ثانوي) ةل تنس طاو-  شطرنج

- ١٥٠ 

٩٥٠ 

 - ٣٥٠ - - - - - - - - - ٣٥٠ ذ

 -  تنس- طائرة(الدورة الرياضية الثانية للفتيات  ٢٠٠ - ٢٥٠ - ث ٢٠٠٤
 )٢٧٠(ثانوي )  تنس طاولة-  شطرنج

- ٧٢٠ 

١٠٧٠ 

 ٦٧٠ - - - - - ٢٠٠ - ٢٢٠ - ٢٥٠ - ذ

 -  تنس-  طائرة(الدورة الرياضية الثالثة للفتيات  - - - - ث ٢٠٠٥
 ثانوي)  تنس طاولة-  شطرنج

- ١٨٠ 

٨٥٠ 

 - ٩٣٠ - ١٥٠ - ١٨٠ - - - ٢٢٠ - ٣٨٠ ذ

 –  تنس- طائرة(الدورة الرياضية الرابعة للفتيات  - - - - ث ٢٠٠٦
 ثانوي)  تنس طاولة -  شطرنج

- ١٧٠ 

١١٠٠ 

 ٦٠٠ - - - - - ١٥٠ - - - ٤٥٠ - ذ

 -  تنس-  طائرة(األوىل للفتيات الدورة الرياضية  - - - - ث ٢٠٠٧
 )٣٥٠(ثانوي )  تنس طاولة-  شطرنج

- ٣٥٠ 

٩٥٠ 

 ٥١٠٠ ٢٥٧٠ ٢٥٣٠ - ١٥٠ ١٥٠ ١٨٠ ٧٨٠ - ٤٤٠ ٦٢٠ ١٢٠٠ ١٥٨٠ ذ
 مجلة

 ١٥٧٠ ١٥٧٠ - - - ١٢٠ - - - ٢٠٠ - ٢٥٠ - ث

 ٦٦٧٠ ٤١٤٠ ٢٥٣٠ - ١٥٠ ٢٧٠ ١٨٠ ٧٨٠ - ٦٤٠ ٦٢٠ ١٤٥٠ ١٥٨٠ إمجايل عام
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  ٦٠دول اجل
  ت اخلارجية يف الفعاليات الرياضية واملراكـز الـيت حققتـها الـيمن خـالل               املشاركا
  ٢٠٠٧-٢٠٠٠الفترة 

 األلعاب الدولة املستضيفة العام النشاط م
عدد 
 الدول

املراكز اليت حققتها   
 اليمن

 السابع ١١ سلة لبنان ٢٠٠٠ البطولة العربية األوىل يف السلة ١

  ميداليات برونزية٣ - يد+ قوى  األردن ٢٠٠١ البطولة العربية األوىل قوى يد ٢

 السادس ٩ قدم لبنان ٢٠٠١ البطولة الرياضية العربية املدرسية الثانية للقدم ٣

الثالث قدم وبرونزية    ١٣ قدم+ قوى  لبنان ٢٠٠٢ الدورة الرياضية العربية املدرسية الرابعة عشر ٤
 يف القوى

 اخلامس ١٢ طائرة اإلمارات ٢٠٠٣  للطائرةالبطولة العربية الرياضية املدرسية األوىل ٥

 الرابع ١٥ طاولة+ قدم  السعودية ٢٠٠٤ الدورة الرياضية العربية املدرسية اخلامسة عشر ٦

 الرابع ٧ طاولة البحرين ٢٠٠٦ البطولة املدرسية اخلليجية األوىل للبنات ٧

 األول ١٣ كرة القدم اليمن ٢٠٠٧ البطولة العربية الرياضية املدرسية الثالثة لكرة القدم ٨

  ٦١دول اجل
  عدد املترتهات وأماكن قضاء أوقات الفراغ على مستوى اجلمهورية

 املصدر املنطقة املنشأةنوع  العدد

 وزارة السياحة -املسح السياحي  احلديدة  واستراحةهمنتز ٤

 وزارة السياحة -املسح السياحي  بإ همنتز ٣

 وزارة السياحة -املسح السياحي  عدن همنتز ستة

 وزارة السياحة -املسح السياحي  حضرموت حديقة ٢

  وزارة السياحة-املسح السياحي  تعز صالة - استراحة - حديقة -ه منتز تسعة وعشرون

  وزارة السياحة-املسح السياحي  ذمار صالة -  مطعم-ه منتز ٣

  وزارة السياحة-املسح السياحي  أمانة العاصمة همنتز ستة

 تقرير مدير عام مكتب السياحة باألمانة أمانة العاصمة منتجع - ديقةح ٥
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  ٦٢دول اجل
و يف  أعدد األطفال الالجئني الذين ارتادوا املرافق التعليمية واملهنية سواء يف املخيمـات             

  ٢٠٠٧املناطق والقرى اجملاورة للمخيم يف حمافظة حلج وعدن خالل العام الدراسي 
 ألطفال الالجئني املستفيدينعدد ا

 مالحظات اإلمجايل إناث  ذكور  التعليمياملرفق 

مدرسة السالم االبتدائية ومدرسة الالجـئني يف       
 خميم خرز

١٧١٦ ٧٦٢ ٩٥٤  

مدرسة خالد بن الوليد الثانوية يف قرية هـويرب         
 اجملاورة ملخيم خرز

١٢٥ ٥٨ ٨٧  

  ١٥٠   روضة األطفال يف خميم خرز

تضم املدرسة أيضاً أبناء اليمنيني      ٢٥١٨ ٨٣٩ ١٦٧٩ عدن/نطقة البساتني يف ماملدرسة االبتدائية يف م
 العائدون من الصومال

 أدرايتبع منظمة  ٤٥   روضة األطفال يف املركز االجتماعي

التدريب املهين من خـالل دورات قـصرية يف         
معاهد التدريب املهين احلكومية لألطفال الالجئني 

 يف املخيم ومن خارج املخيم

 أدراتشرف علية منظمة  ٦٥ ٢٧ ٣٨

  ٦٣دول اجل
  اخلدمات الصحية املقدمة لالجئني

  عدد األطفال 

 مالحظات حلج/مجعية اإلصالح يف م أنواع اخلدمات الصحية

 مبا فيهم األطفال املهمشني أبناء العائدين ١٠٤١٥ عدن/املرضى املترددون على املركز الصحي يف البساتني م

ت على مراكز األمومة والطفولـة يف البـساتني    النساء املترددا 
 عدن/م

 مبا فيهن نساء العائدات من الصومال ٨٧١٤

األطفال املترددون على مركز األمومة والطفولـة البـساتني         
 عدن/م

 مبا فيهم أبناء العائدين من الصومال ٦٥٥١

  ٦٢١٤ حلج/املرضى املترددون على املركز الطيب مبخيم خرز م

ملستفيدات من مركز األمومة والطفولة مبخيم خرز عدد النساء ا
 حلج/م

٤٠٦٢  

  ٤٢٨ عدد اإلحاالت الطبية للمستشفيات احلكومية يف عدن وحلج

  ٤٣٠٥٣ اإلمجايل  
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  ٦٤دول اجل
  الدورات التدريبية املنقذة للمتعاملني مع األطفال املتأثرين من الرتاعات املسلحة

 مالحظات الداعمة/اجلهة املنظمة تاريخ ومكان التنفيذ معدد املستهدفني وختصصاهت األنشطة  م

ورشة العمل التدريبية للمعلمني اليمنيني حـول        ١
 استكشاف القانون الدويل اإلنساين 

برنامج موجهه لطالب املـدارس      وزارة التربية والتعليم والصليب األمحر صنعاء  معلم من املدارس الثانوية٣٢
 ٢٠٠٣ مـن العـام      بدءاًالثانوية  

مدرس يعملون يف    ٣٢استهدف  
صـعدة  / مدرسة ثانوية يف م    ١٦

 وحضرموت

ندوة حول القانون الدويل اإلنساين ونظام احملكمة        ٢
 اجلنائية الدولية

 القــضاة شــخص مــن ٤٤
 ورجال النيابة العامة

 تـشرين   ٦ - ٤ صنعاء
 ٢٠٠٤ يناير/الثاين

 وبعثة الصليب األمحـر     للقضاةاملعهد العايل   
 الدويل

 

دوة حول محاية ضحايا احلرب يف كـل مـن          ن ٣
 الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل اإلنساين

ــاء ٤٠ ــن علم  شــخص م
 ورجــال ديــن وأكــادمييني

 ومنظمات حقوقية حملية

/  نيـسان  ٢٥-٢٤ عدن
 ٢٠٠٥أبريل 

مجعية اهلالل األمحر اليمين وجامعـة عـدن        
 واللجنة الدولية للصليب األمحر

 

اع اإلقليمـي اخلـامس     استضافت اليمن االجتم   ٤
 لربنامج استكشاف القانون الدويل اإلنساين

 بلد عريب ميثلون    ١٣ممثلني عن   
ــيم   ــة والتعل وزارات التربي

 واجلمعيات األهلية

 تشرين  ٢١-١٨صنعاء  
 ٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

وزارة التربية والتعليم ومجعية اهلالل األمحـر       
 اليمين وبقية الصليب األمحر الدويل

 

 تاالضـطرابا  أطباء حول معاجلة     ٣دد  تدريب ع  ٥
 النفسية عند األطفال بعد احلروب

 أطباء يف مناطق نزاع املسلح      ٣
 صعدة/يف م

 ٢٥ مصر   - شرم الشيخ 
ــباط ــر /ش  ٣ -فرباي

 ٢٠٠٥مارس /آذار

 مصر بدعم من منظمة     -مجعية محاية الطفل    
 ف صنعاءياليونيس

ن االجتماعية  ؤوقامت وزارة الش  
ف يليونيـس والعمل بالتنسيق مع ا   

ــسهيل  ــدربني وت ــار املت باختي
 إشراكهم يف الدورة

ورشة عمل تدريبية لألطفال حـول الرتاعـات         ٦
 املسلحة من خالل الرسم

بعد تنفيذ الورشة التدريبية قامت  إحبارمؤسسة   
ــرض   ــيم مع ــسة بتنظ املؤس
لرسومات األطفال الناجتة عـن     

 الورشة
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 مالحظات الداعمة/اجلهة املنظمة تاريخ ومكان التنفيذ معدد املستهدفني وختصصاهت األنشطة  م

 مـن األطبـاء والنفـسانيني       ٨تدريب عـدد     ٧
خصائيني االجتماعيني مـن وزارة الـصحة       واأل
ون االجتماعية والعمل ومجعية اإلصالح من    ؤوالش

خالل إشراكهم يف ورشة العمل التدريبية حـول        
إدارة الصدمات النفسية يف أوسـاط األطفـال        

 واملراهقني واجملتمع أثناء الكوارث

 نفـسيني   وأخصائيني أطباء   ٨
 اإلصالحواجتماعيني يف مجعية    

ــص  والــشؤونحة وزارة ال
 االجتماعية

مـايو  /أيار اإلسكندرية
٢٠٠٧ 

 وجهات الـدعم    اإلسكندريةمجعية محاية الطفل    
  :هي
  اإلصالحف للمشاركني من مجعية ياليونيس  •  
  ن االجتماعية للمشاركني من الوزارةؤوالش  •  
 الصحة للمشاركني من الصحة  •  

 

 تدريب للمختصني من املعلمني العاملني الصحيني      ٨
صعدة حـول كيفيـة     /وممثلي اجملتمع احمللي يف م    

التعامل مع األشخاص واألطفال الذين يعانون من       
الصدمات النفسية بعد احلرب يف مناطق الرتاعات       

 صعدة/املسلحة م

 شخص مـن املعلمـني      ٧٠
العاملني الصحيني ومنظمـات    

 اجملتمع املدين

من منظمة  اجلمعية الطبية اخلريية اليمنية بدعم       ٢٠٠٨-٢٠٠٧صعدة 
 اليونيسيف

 

تدريب للمعلمني حول تقدمي الـدعم النفـسي         ٩
واالجتماعي لألطفال ضحايا الرتاع املسلح داخل      

 صعدة /خميمات النازحني يف م

مجعية نساء صـعدة بـدعم مـن منظمـة           ٢٠٠٨  متدرب٢٥
 فياليونيس

 

 محالت توعية حول حقـوق الطفـل        ١٠تنفيذ   ١٠
 مناطق الـرتاع    للمعلمني والعاملني الصحيني يف   

  صعدة/املسلح م

  فياإلغاثة اإلسالمية بدعم منظمة اليونيس ٢٠٠٨ -

مت إعداد الدليل اإلرشـادي اخلـاص بتـدريب          ١١
 النفسية عند األطفال    تاالضطراباالعاملني ملعاجلة   

بعد الصدمات النفسية ومت مناقشته يف ورشة عمل        
 شارك فيها عدد من املختصني

معية الطبية اخلريية اليمنية بدعم من منظمة       اجل ٢٠٠٨ يونيه/حزيران 
 فسياليوني

 

تنفيذ ورش العمل التدريبية حول محاية الطفل يف         ١٢
 الطوارئ

 شخص يف خمتلف اجلهات     ٣٥
 احلكومية واألهلية والدولية

 ٢١-١٩صــــنعاء 
 ٢٠٠٨أغسطس /آب

 االجتماعية والعمل بدعم من     الشؤونوزارة  
 فيمنظمة اليونيس
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  )أ(٦٥اجلدول 
  )األمانة، عدن، إب، تعز(القضايا املنظورة أمام حماكم األحداث يف بعض حمافظات اجلمهورية 

  اسم احملافظة  تعز  إب  عدن  األمانة
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  نوع القضايا

  ١٧  ٣١  ٢  ٧٦  ٢٧  -  -  -  ١٢  ٦  ٧  ٨  ٩  ١٢  عتداءاتاال
  ١١  ٦٣  ٦  ٤٦  ٢٣  ٨  ٥  ٨  ٤٥  ١٥  ٢٦  -  ١٧  ٥  ا املاليةالقضاي

  ٢  ١٧  -  ٢٧  ١٧  ٣  ٥  -  ٢٢  ١٨  ١٦  ١٤  ١٦  ١٣  قضايا اآلداب
التعرض 

  ١  ١  -  -  -  -  -  -  ٩  ٤  ١٠  -  -  -  حنرافلال

  ٣١  ١١٢  ٨  ١٤٩  ٦٧  ١١  ١٠  ٨  ٨٨  ٤٣  ٥٩  ٢٢  ٤٢  ٣٠  جمموع القضايا
  )ب(٦٥اجلدول 

  )حجة، أبني، حضر موت( حمافظات اجلمهورية القضايا املنظورة أمام حماكم األحداث يف بعض
  اسم احملافظة  حضرموت  أبني  حجة

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  نوع القضايا
  -  ٨  -  ٦  ١٦  ١٥  ٢  ٤  ٦  ١  ١  ٤  ٥  ٣  االعتداءات

  ١  ٢٠  ٣١  ١٨  ٢٣  ١٢  ١  -  ٣  ٢  -  ٧  ٣  ٣  القضايا املالية
  -  ٤  ١٠  ٥  ١٠  ٩  -  ١  ١  ١  ١  ٣  -  -  ابقضايا اآلد

ــرض  التعــ
  -  ٦  ٥  ١  ٣  ١  -  -  -  -  -  ٢  ٣  ٩  لالحنراف

  ١  ٣٨  ٤٦  ٣٠  ٥٢  ٣٧  ٣  ٥  ١٠  ٤  ٢  ١٦  ١١  ١٥  جمموع القضايا
  :تصنيف القضايا

  . وهتديد قتل، عاهة مستدمية، إصابة خطأ، تعدي، اإليذاء العمدي، انتهاك حرمة، حادث مروري، خطف، حرابة، تفجري، سب:االعتداءات
  . سرقة، نشل، إضرار باملال، إتالف:القضايا املالية
  . زنا، لواط، اغتصاب، فعل فاضح، اختالء، خيانة أمانة:قضايا اآلداب

. تسول، شرب مخر، صناعة اخلمر وتروجيه، خمالفات:التعرض لالحنراف
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  ٦٦دول اجل
  ٢٠٠٧-٢٠٠٤ائيات حماكم األحداث إحص

  نظورةالقضايا امل
  نسبة اإلجناز  املتبقية  املنتهية  إمجايل  وارد  مرحل   القضية  احملكمة  م

  ٢٠٠٤إحصائيات حماكم األحداث خالل العام 
  ٪٨٢  ٢٥  ١٢  ١٣٧  ١٣٧  صفر  األمانة  ١
  ٪٨٧  ٧  ٤٨  ٥٥  ٤٤  ١١  عدن  ٢
  ٪٨٠  ٢٢  ٨٨  ١١٠  ١٠٥  ٥  تعز  ٣
  ٪٨٤  ١٢  ٦١  ٧٣  ٦٣  ١٠  إب  ٤
  ٪٨٤  ٥  ٢٦  ٣١  ٢٨  ٣  حضرموت  ٥
  ٪٩٤  ٣  ٤٦  ٤٩  ٤٥  ٤  ذمار  ٦
  ٪٧٤  ٦  ١٧  ٢٣  ٢٣  صفر  احلديدة  ٧
  ٪٨٨  ١  ٧  ٨  ٨  صفر  أبني  ٨
  ٪٨٣  ٨١  ٤٠٥  ٤٨٦  ٤٥٣  ٣٣  اإلمجايل    

  ٢٠٠٥إحصائيات حماكم األحداث خالل العام 
  ٪٦٨  ٥٢  ١٠٨  ١٦٠  ١٣٥  ٢٥  األمانة  ١
  ٪٨٥  ٩  ٥٢  ٦١  ٥٤  ٧  عدن  ٢
  ٪٨٧  ١٤  ٩٢  ١٠٦  ٧٦  ٣٠  تعز  ٣
  ٪٩٨  ١  ٦٠  ٦١  ٥٤  ٧  إب  ٤
  ٪٨٥  ٤  ٢٣  ٢٧  ٢٢  ٥  حضرموت  ٥
  ٪٨٩  ٢  ١٧  ١٩  ١٣  ٦  ذمار  ٦
  ٪٨٨  ١١  ٧٧  ٨٨  ٧٦  ١٢  احلديدة  ٧
  ٪٦٠  ٢  ٣  ٥  ٤  ١  أبني  ٨
 ٪٨٢  ٩٥  ٤٣٢  ٥٢٧  ٤٣٤  ٩٣  اإلمجايل   

  ٢٠٠٦إحصائيات حماكم األحداث للنصف األول من العام 
  ٪٩٢  ١٧  ١٩٣  ٢١٠  ١٥٦  ٥٤  األمانة  ١
  ٪٨٩  ٦  ٤٧  ٥٣  ٤٤  ٩  عدن  ٢
  ٪٧٨  ٢٠  ٦٩  ٨٩  ٧٥  ١٤  تعز  ٣
  ٪٧٨  ١١  ٣٩  ٥٠  ٤٩  ١  إب  ٤
  ٪٧٤  ١٠  ٢٨  ٣٨  ٣٤  ٤  حضرموت  ٥
  ٪١٠٠  ٠  ٧  ٧  ٥  ٢  ذمار  ٦
  ٪٧٦  ١٨  ٥٦  ٧٤  ٦٣  ١١  احلديدة  ٧
  ٪٧٥  ٣  ٩  ١٢  ١٠  ٢  أبني  ٨
  ٪٨٤  ٨٥  ٤٤٨  ٥٣٣  ٤٣٦  ٩٧  اإلمجايل    

  ٢٠٠٧إحصائيات حماكم األحداث للنصف األول من العام 
  ٪٨٣  ١٤  ٦٩  ٨٣  ٦٥  ١٨  األمانة  ١
  ٪٧٣  ١٤  ٣٨  ٥٢  ٤٦  ٦  عدن  ٢
  ٪٧٩  ١٦  ٦٢  ٧٨  ٥٨  ٢٠  تعز  ٣
  ٪٦٥  ٢١  ٣٩  ٦٠  ٤٩  ١١  إب  ٤
  ٪٨٠  ٥  ٢٠  ٢٥  ١٥  ١٠  حضرموت  ٥
  ٪٦٤  ٤  ٧  ١١  ١١  ٠  ذمار  ٦
  ٪٦٠  ٣٠  ٤٦  ٧٧  ٥٩  ١٨  احلديدة  ٧
  ٪٥٠  ٣  ٣  ٦  ٣  ٣  أبني  ٨
  ٪٧٢  ١٠٨  ٢٨٤  ٣٩٢  ٣٠٦  ٨٦  اإلمجايل    
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  )أ(٦٧اجلدول 
  ٢٠٠٣التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام إحصائي يبني عدد األحداث يف دور 

  فتعرض لالحنرا  االحنراف
  القضايا اجلنسية

  قتل  الدار
شروع 
  يف قتل

ــذاء  إي
عمدي 
  سرقة  خفيف

شروع 
  زنا  لواط  يف سرقة

هتك 
  عرض

ــل  فع
 اغتصاب  فاضح

شرب 
  أو بيع

نصب 
  احتيال

أخرى 
 طالق  يتم تشرد تسول اإلمجايل  إصابة

غياب 
  األب

تفكك 
 اإلمجايل مروق  أسري

اإلمجايل 
  العام

دار التوجيـــه 
أمانة  االجتماعي

  العاصمة للبنني

٢٣٣  ٦٥  -  -  -  -  -  ٢٤  ٤١  ١٦٨  ٢  -  -  ١٥  -  -  -  ٤٤  -  ٩٨  ٥  -  ٤  

دار التوجيـــه 
االجتماعي أمانة  
ــمة  العاصــ

  للفتيات

-  -  -  ٥٨  ٣٠  ٤  ٨  ٦  ٦  ٦  -  -  ٢٨  ٥  -  -  -  ١١  -  ١١  -  -  ١  

وجيـــه دار الت
  االجتماعي عدن

-  -  ١٧٠  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٧٠  ٦  -  -  -  -  -  -  ٥٣  -  ٨٩  ٢٢  

دار التوجيـــه 
  االجتماعي إب

٢٣٢  ٢٠٦  ١٣  ١٤  ١٤  ٢١  ١٤٤  -  -  ٢٦  ٢٤  -  -  -  -  -  -  -  -  ١  -  -  ١  

دار التوجيـــه 
  االجتماعي تعز

٦٨  ٣٦  -  ١٤  -  ٣  ١٩  -  -  ٣٢  ٧  -  -  -  -  -  -  ١٠  -  ٤  -  -  ١١  

دار التوجيـــه 
ــا عي االجتمـ

  احلديدة

-  -  -  ٣١٦  ١٢٤  ٢  ١٠  -  ٢٤  ٨٨  -  -  ١٩٢  ٤٠  -  -  -  -  -  -  ٥٤  -  ٩٨  

دار التوجيـــه 
ــاعي  االجتمـ

  حضرموت

٥٣  ٢٤  ٢  ٨  ٤  ٦  ٤  -  -  ٢٩  ٤  -  -  -  -  -  -  ٧  -  ١٦  ١  -  ١  

  ١١٣٠  ٤٨٥  ٢١  ٥٤  ٢٤  ٦٠  ٢٦١  ٢٤  ٤١  ٦٤٥  ٨٨  -  -  ١٥  ١١  -  ١١  ١٦٨  -  ٣٠٧  ٢٨  -  ١٧  اإلمجايل   
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  )ب(٦٧اجلدول 
  ٢٠٠٤بني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام إحصائي ي

  فتعرض لالحنرا  االحنراف
  القضايا اجلنسية

  قتل  الدار
شروع 
  يف قتل

إيـــذاء 
ــدي  عم

  سرقة  خفيف
شروع 
  زنا  لواط  يف سرقة

هتك 
  عرض

ــل  فع
 اغتصاب  فاضح

شرب 
  أو بيع

نصب 
  احتيال

أخرى 
 طالق  يتم  تشرد تسول اإلمجايل  إصابة

غياب 
  األب

ك تفك
 اإلمجايل مروق  أسري

اإلمجايل 
  العام

دار التوجيــــه 
أمانـة   االجتماعي

  العاصمة للبنني

٣٩٠  ١٤٦  -  -  -  -  -  ٦٠  ٨٦  ٢٤٤  ٣٠  -  -    -  ٧    ٤٥  -  ١٢٢  ٢٠  ١٥  ٥  

دار التوجيــــه 
االجتماعي أمانـة   
  العاصمة للفتيات

٤٣  ٢٥  ٨          ٩  ٨  ١٨  ١  -  -  ١    ٤  ١    -  ٧  ٢  -  ٢  

دار التوجيــــه 
  االجتماعي عدن

٩٥  -  -  -  -  -  -  -  -  ٩٥    -  -  -  ١٠  ١٠    ٢٦  -  ٣٦  ١٢  -  ١  

دار التوجيــــه 
  االجتماعي إب

٦٣  ٣٢            ٣٢  -  ٣٠  ٢  -  -  ١  -  -    ٩  -  ١٦  ٣  -  ١  

دار التوجيــــه 
  االجتماعي تعز

٧٣  ٤٧  -  ٢٠  -    ٢٧  -  -  ٢٦  ٣  -  -  -  -  -    ٤  -  ١٠    -  ٩  

دار التوجيــــه 
 االجتمــــاعي

  احلديدة

١٦٢  ٩١    ١٠  -  ١٨  ٦٣  -  -  ٧١    -  ٣  ١٢  ٢  ٢    ٤  -  ٤٠  ٥  ١  ٢  

دار التوجيــــه 
االجتمــــاعي 

  حضرموت

-  -    ٦٤  ١١  ٣          ٨  -  ٥٣    -  -  ٣  -  -    ١٤  -  ٣٦  

  ٨٩٠  ٣٥٢  ١١  ٣٠    ١٨  ٩٠  ١٠٩  ٩٤  ٥٣٨  ٣٦  -  ٣  ١٧  ١٢  ٢٣  ١  ١٠٢  -  ٢٦٧  ٤٢  ١٦  ٢٠  اإلمجايل   
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  )ج(٦٧اجلدول 
  ٢٠٠٥ يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام إحصائي يبني عدد األحداث

  فتعرض لالحنرا  االحنراف
  القضايا اجلنسية

  قتل  الدار
شروع 
  يف قتل

إيــذاء 
عمــدي 
  سرقة  خفيف

شروع 
  زنا لواط  يف سرقة

هتك 
  عرض

ــل  فع
 اغتصاب  فاضح

شرب 
  أو بيع

نصب 
  احتيال

أخرى 
 طالق  يتم تشرد تسول اإلمجايل  إصابة

غياب 
  األب

تفكك 
 مجايلاإل مروق  أسري

اإلمجايل 
  العام

ــه  دار التوجيـ
أمانة  االجتماعي

  العاصمة للبنني

٣٧٦  ٤٩            ٤٠  ٩  ٣٢٧  ٢٣    ٢          ٣٤      ٥٤  ١٦  ٩  

ــه  دار التوجيـ
االجتماعي أمانة  
  العاصمة للفتيات

            ٤٥  ٨            ٨    ٣٧  ١٦          ٧  ١٢  

ــه  دار التوجيـ
االجتماعي عدن  

  بننيلل

    ١٢٩  ٢٢  ٥          ١٧    ١٠٧  ١٥  ٢  ٦  ٣    ١٢    ٦      ٤  

ــه  دار التوجيـ
االجتماعي عدن  

  للفتيات

                ١٦  ١٤              ١٤  ٢          ٢  

ــه  دار التوجيـ
  االجتماعي إب

٣٩  ٤  ٢          ٢    ٣٥  ١          ٤    ٣      ٧  ١  ٤  

ــه  دار التوجيـ
  االجتماعي تعز

١٤٣  ١٧    ١١      ٦      ١٢٦  ٤٥            ١٨    ٥٢        ١١  

ــ ه دار التوجيـ
  االجتماعي حجة

٥٥  ٨            ٨    ٤٧  ٤١          ٢    ١    ٢      ١  

ــه  دار التوجيـ
ــاعي  االجتمـ

  احلديدة

١٢٢  ٦    ١      ٥      ١١٦    ٧          ٢٨      ٧٧      ٤  

ــه  دار التوجيـ
ــاعي  االجتمـ

  حضرموت

٣١  ١١  ٢          ٨  ١  ٢٠              ٣      ١٥      ٢  

  ٩٥٦  ١٣٩  ٩  ١٢      ١١  ٨٣  ٢٤  ٨١٧  ١٤١  ٩  ٨  ٣  ٢  ٢٥  ٦١  ٤٤  ٥٢  ٣٥٩  ٦٥  ١٧  ٣١  اإلمجايل   
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  )د(٦٧اجلدول 
  ٢٠٠٦إحصائي يبني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام 

  فتعرض لالحنرا  االحنراف
  القضايا اجلنسية

  قتل  الدار
شروع 
  يف قتل

إيــذاء 
عمــدي 
  سرقة  خفيف

شروع 
  زنا لواط  يف سرقة

هتك 
  عرض

ــل  فع
 اغتصاب  فاضح

شرب 
  أو بيع

نصب 
  احتيال

أخرى 
 طالق  يتم تشرد ولتس اإلمجايل  إصابة

غياب 
  األب

تفكك 
 اإلمجايل مروق  أسري

اإلمجايل 
  العام

ــه  دار التوجيـ
أمانة  االجتماعي

  العاصمة للبنني

٤٢٠  ٤٧  ١٠  ٢  ٢  -  ٤  ١٧  ١٢ ٣٧٣  ٦٥  ٣  ٤  ١٠  ٣  -  -  ١٦  ١٧  ١٧٦  ٦٤  ١٤  ١٠  

ــه  دار التوجيـ
االجتماعي أمانة  
  العاصمة للفتيات

-  -  -  ٤٥  ١٣  ١٠  ١  -  -  -  ٢  -  ٣٢  ٩  -  -  ١  ٢  ١  ١٣  -  -  ٦  

ــه  دار التوجيـ
االجتماعي عدن  

  للبنني

-  -  -  ٨٤  ٦  ١  -  -  -  -  ٥  -  ٧٨  -  -  -  ١٣  -  ١١  -  ٥  -  ٤٩  

ــه  دار التوجيـ
االجتماعي عدن  

  للفتيات

-  ٢٠  ٩  ٢  -  ١  -  ٢  ٤  -  ١١  -  -  -  -  -  ١  ٧  -  -  ٢  -  ١  

ــه  دار التوجيـ
  االجتماعي إب

-  ٤٦  ٥  -  -  -  -  -  ٢  ٣  ٤١  ٩  -  -  ٢  -  ١٢  ١  ٣  -  ١٠  ٣  ١  

ــه  دار التوجيـ
  االجتماعي تعز

١١٣  ٢٠  -  ١١  -  ٢  ٧  -  -  ٩٣  ٨  -  -  ٧  ١  ٣  -  ١٦  ١  ٣٨  ٥  ١  ١٣  

ــه  دار التوجيـ
  االجتماعي حجة

-  -  ١٨  ١٢  -  -  -    -  ١٢  -  ٦  -  -  -  ٢  -  -  -  -  -  ٢  ٢  

ــه  دار التوجيـ
ــاعي  االجتمـ

  احلديدة

١٢٧  ٣٠  -  ١٠  -  ٣  ١٥  ٢  -  ٩٧  ٨  -  ٢  ٥  -  ٧  ٣  ٧  ٦  ٣٩  ١٦  ٣  ١  

ــه  دار التوجيـ
ــاعي  االجتمـ

  حضرموت

-  -  -  ٤٤  ٦  ٣  -  -  -  -  ٣  -  ٣٨  -  -  -  -  -  ٣  -  ١٠  -  ٢٥  

  ٩١٧  ١٤٨  ٢٦  ٢٤  ٣  ٥  ٢٨  ٤٧  ١٥  ٧٦٩  ٩٩  ٣  ٦  ٤٠  ٦  ٣٨  ٢٤  ٥٧  ٢٤  ٣٤٧  ٩٠  ٢٠  ٢٤  اإلمجايل   
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194

  )ه(٦٧اجلدول 
  ٢٠٠٧حنراف خالل عام إحصائي يبني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع اال

  فتعرض لالحنرا  االحنراف
  القضايا اجلنسية

  قتل  الدار
شروع 
  يف قتل

إيـــذاء 
ــدي  عم

  سرقة  خفيف
شروع 
  زنا لواط  يف سرقة

هتك 
  عرض

ــ ل فع
 اغتصاب  فاضح

شرب 
  أو بيع

نصب 
  احتيال

أخرى 
  طالق  يتم تشرد تسول  اإلمجايل  إصابة

غياب 
  األب

تفكك 
  اإلمجايل مروق  أسري

اإلمجايل 
  العام

ــه  دار التوجيــ
أمانـة   االجتماعي

  العاصمة للبنني

٣٥٣  ١٧  -  -  -  -  -  ١٧  -  ٣٣٦  ٣١  -  ٥  ٩  -  ٤  -  ٢٥  ١٦  ١٦٠  ٦١  ١٤  ١١  

ــه  دار التوجيــ
االجتماعي أمانـة   

  العاصمة للفتيات

٢٨  ٩  ٦  -  -  -  -  ٣  -  ١٩  ٣  -  ١  -  ٢  -  ٨  -  -  ٤  -  -  ١  

ــه  دار التوجيــ
االجتماعي عـدن   

  للبنني

١٣١  ١٥  -  -  -  -  -  ٦  ٩  ١١٦  -  ٢٩  ٣  ٤    ٦    -  -  ٧٢  -  -  ٢  

ــه  دار التوجيــ
االجتماعي عـدن   

  للفتيات

-  -  -  ٦٥  ٤٧  -  -  -  -  -  ٨  ٣٩  ١٨  -  -  -  -  ٢  ٢  ٥  ١  -  ٨  

ــه  دار التوجيــ
  االجتماعي إب

٤٩  ٢  -  -  -  -  -  ٢  -  ٤٧  ٩  -  -  ١  -  -  -  ٥  -  ١٨  ٧  ١  ٦  

ــه  دار التوجيــ
  االجتماعي تعز

١٥٣  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٥٣  ٣٣  -  ١  ١٢  -  ١  -  ١٢  -  ٦٧  ٩  ٢  ١٦  

ــه  دار التوجيــ
  االجتماعي حجة

-  -  -  ١٨  ٨  -  ٢  ١  -  -  ٥  -  ١٠  -  -  -  ٢  -  -  -  ٦  -  ٢  

ــه  دار التوجيــ
  االجتماعي احلديدة

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ــه  دار التوجيــ
ــاعي  االجتمــ

  حضرموت

-  -  -  ٤١  ٦  ٣  -  -  -  -  ٣  -  ٣٥  ٥  -  -  -  -  ١  -  ١  -  ٢٨  

  ٨٣٨  ١٠٤  ١١  ٢  ١  -  -  ٤٤  ٤٨  ٧٣٤  ٨١  ٢٩  ١٠  ٢٨  ٤  ١٤  ١٣  ٥٠  ١٦  ٣٥٩  ٧٧  ١٧  ٣٦  اإلمجايل   
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   )و(٦٧اجلدول 
  ٢٠٠٨إحصائي يبني عدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام 

  فتعرض لالحنرا  االحنراف  
  القضايا اجلنسية

  قتل  الدار
شروع 
  ليف قت

ــذاء  إي
عمدي 
  سرقة  خفيف

شروع 
يف 

  زنا لواط  سرقة
هتك 
  عرض

فعــل 
 اغتصاب  فاضح

شرب 
  أو بيع

نصب 
  احتيال

أخرى 
 طالق  يتم تشرد تسول  اإلمجايل  إصابة

غياب 
  األب

تفكك 
 اإلمجايل مروق  أسري

اإلمجايل 
  العام

 دار التوجيه االجتماعي  
  أمانة العاصمة للبنني

٣٧٦  ١٥  ١  -  -  -  -  ١٣  ١  ٣٦١  ٣٣  -  ١  ٩  ٢  ١١  -  ٢٩  ١٨  ١٨٤  ٥٣  ١١  ١٠  

دار التوجيه االجتماعي   
  أمانة العاصمة للفتيات

-  -  -  ٥٣  ١٣  -  ١٠  -  -  -  ٢  ١  ٤٣  ٣٩  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤  

دار التوجيه االجتماعي   
  عدن للبنني

١٥٢  ٤٥  ٢  -  -  -  -  ١٩  ٢٤  ١٠٧  ١  -  -  -  ١٠  ١٦  -  ١٢  -  ٦٧  -  -  ١  

دار التوجيه االجتماعي   
  للفتياتعدن 

-  -  -  ٦٦  ٤٦  -  -  -  -  -  ٣٦  ١٠  ٢٠  -  -  -  -  -  ١٦  ١  -  -  ٣  

دار التوجيه االجتماعي   
  إب

٢٥  ١  -  -  -  -  -  ١  ١  ٢٤  -  -  -  ١  -  -  -  ٣  -  ٣  -  ٩  ٨  

دار التوجيه االجتماعي   
  )بنني(تعز 

٣٠٢  -  -  -  -  -  -  -  -  ٣٠٢  ١٢٤  ٢  -  -  -  -  ٣٨  -  -  ١٢٨  ٢  ١  ٧  

دار التوجيه االجتماعي   
  )فتيات(تعز 

-  -  ١٤  -  -  -  -  -  -  -  -  ١٤  ٩  -  -  -  -  -  ٣  -  -  ١  ١  

دار التوجيه االجتماعي   
  حجة

-  ٣٤  ١٨  -  -  -  -  -  ١٨  -  ١٦  -  -  -  -  -  ٤  -  ٢  -  ٩  -  ١  

دار التوجيه االجتماعي   
  احلديدة

٢٣٦  ٥٣  -  ١٠  -  ١٨  ٢٥  -  -  ١٨٣  ٥٥  -  -  -  -  -  -  ٣٦  -  ٩١  -  -  ١  

دار التوجيه االجتماعي   
  حضرموت

-  -  -  ٤٣  ٣  -  -  -  -  -  ٣  -  ٣٧  ١١  ٢  ١  ١  -  -  -  ٣  -  ٢٢  

  ١٣٠٤  ١٩٤  ٣  ٢٠  -  ١٨  ٢٥  ٩٢  ٣٧  ١١١٠  ٢٧٢  ٤  ٢  ١١  ١٢  ٤٧  ٤٢  ٨٥  ١٨  ٥١٢  ٥٦  ٢٢  ٢٧  اإلمجايل   
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  ٦٨اجلدول 
  ٢٠٠٨ حىت ٢٠٠٣عدد السجناء من األطفال يف السجون خالل األعوام من عام 

 األعوام 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ اسم السجن م

 ٥٦ ٦٣ ٥٤  ٥٣ ٤٤ ٤٦ صنعاء ١

 ٧٥ ٢٧ ٢٠ ١٣  ٤  ١٢  عدن ٢

 ٢٩ ٣٩ ٨ ٤ ٨ ١٥ احلديدة ٣

 ٦ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ تعز ٤

 ٢٥ ٢٤ ٣٦ ٥٤ ٩ ١٨ بإ ٥

 ٥ ١٢ ٢٤ ٨ ٧ ٥ حجه ٦

 ٣٦ ٤٦ ٣٦ ٦٢ ٣٥ ٧ ذمار ٧

 ٣٥ ١٧ ٦ ٤ ٤ ٥  حضرموت ٨

 ٢٨ ١٥ ١٤ ١٤ ١ ٨ عمران ٩

 ١٠ ٢٥ ١٥ ٩٦ ٣٤ ١٥ صعده ١٠

 ٣١ ٢٨ ٣٨ ٢٦ ٧ ٤ رداع ١١

 ٣ ٠ ١٠ ٢٢ ٠ ٦ الضالع ١٢

 ٢ ١ ١ ٢ ١ ٤ احملويت ١٣

 ١ ٢ ٢ ١ ١ ٢  أبني  ١٤

 ١٠ ١٣ ٩ ١٩ ٣ ٣ حلج ١٥

 صفر ١ ٢ ١ ٢ ٣ البيضاء ١٦

 صفر ١ ١ ١ ١ ٢ شبوة ١٧

 صفر صفر صفر ١ صفر ١ سيئون  ١٨

 ٤ ١ ١ ٢ ١ ٣ مأرب ١٩

 صفر ١ صفر ١ صفر ١ املهرة ٢٠

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر اجلوف  ٢١

 ٣٥٦ ٣٢٠ ٢٧٩ ٣٨٦ ١٦٤ ١٦٢ اإلمجايل   
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  ٦٩اجلدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٣يبني عدد األطفال املرافقني ألمهاهتم خالل الفترة 

 عدد األطفال اسم السجن م

 ٢١  صنعاء ١

  ١٠ عدن ٢
 ١٣ احلديدة ٣

 ١٠ تعز ٤

 ٨ بإ ٥

 ١ حجه ٦

 ٢ ذمار ٧

 ١  حضرموت ٨

 ١ عمران ٩

 ٢ صعده ١٠

 ١ داعر ١١

 ١ الضالع ١٢

 ١ احملويت ١٣

 ٢  أبني  ١٤

 ٢ حلج ١٥

 صفر البيضاء ١٦

 صفر شبوة ١٧

 صفر سيئون  ١٨

  صفر مأرب ١٩
 ١ املهرة ٢٠

 صفر اجلوف  ٢١

 ١٦٢ اإلمجايل  
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  ٧٠اجلدول 
  عدد دور التوجيه االجتماعي لرعاية األحداث والطاقة االستيعابية هلا

 احملافظة اسم الدار م
اقة الط

 االستيعابية
عدد املستفيدين 

 جهات الدعم الرئيسة جهات اإلشراف الرئيسية سنة التأسيس سنوياً

دار التوجيه االجتمـاعي     ١
 للبنني

مانة أ
 العاصمة

  االجتماعيةشؤونوزارة ال  االجتماعيةشؤونوزارة ال ٧٩ ٣٠٠٠ ١٥٠

مانة أ دار األمل لرعاية الفتيات ٢
 العاصمة

 االجتماعيـة  شؤونالوزارة   ٢٠٠١ ٤٠ ٥٠
 مسند ملؤسسة الصاحل

 االجتماعية  شؤونوزارة ال 
ملؤسسة الصاحل مجعيـة    

 الشارقة

دار التوجيه االجتمـاعي     ٣
 للبنني

 االجتماعيـة  شؤونوزارة ال  ٢٠٠٠ ١١٠ ٥٠ عدن
ــة ذوي   ــسند جلمعي م

 االحتياجات

 االجتماعية  شؤونوزارة ال 
 مجعية الشارقة

دار التوجيه االجتمـاعي     ٤
 اتللفتي

  االجتماعيةشؤونوزارة ال  االجتماعيةشؤونوزارة ال ٢٠٠٥ ١٥ ٥٠ عدن

دار التوجيه االجتمـاعي     ٥
 للبنني

 االجتماعيـة  شؤونوزارة ال  ١٩٧٩ ١٣٥ ٥٠ تعز
 هليأجملس إدارة + 

 االجتماعية  شؤونوزارة ال 
 هليأجملس إدارة + 

دار التوجيه االجتمـاعي     ٦
 للبنني

  االجتماعيةشؤونوزارة ال  االجتماعيةشؤونالوزارة  ٢٠٠٣ ١٦٥ ٥٠ احلديدة

دار التوجيه االجتمـاعي     ٧
 للبنني

  االجتماعيةشؤونوزارة ال  االجتماعيةشؤونوزارة ال ٢٠٠٣ ٤٠ ٦٠ بإ

دار التوجيه االجتمـاعي     ٨
 للبنني

  االجتماعيةشؤونوزارة ال  االجتماعيةشؤونوزارة ال ٢٠٠٣ ٤٥ ٥٠ حضرموت

عي دار التوجيه االجتمـا    ٩
 للبنني

  االجتماعيةشؤونوزارة ال  االجتماعيةشؤونوزارة ال ٢٠٠٥ ٥٠  ٣٠ حجة

    ٩٠٠ ٥٤٠ اإلمجايل  
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  ٧١اجلدول 
 أصـحاب   - من خمتلف شرائح اجملتمع أطفال عاملني وأقراهنم وأسرهم          ٢٠٠٧-٢٠٠٦ن من الربنامج خالل الفترة      واملستهدف
 وحدة مكافحة عمـل     بنية حمليه من خالل الشراكة يف العمل واألنشطة         طالب مدارس وسلط   -منظمات جمتمع مدين     -أعمال  

  )وسيئون عدن -األمانة : (مراكز إعادة تأهيل األطفال العاملني يف:  منون االجتماعية والعمل وكالًؤاألطفال بوزارة الش
 نوع االستهداف اجلهة املنفذة العدد نوع الفئة املستهدفة م
 برامج توعيه حول خطورة التسرب الدراسي برملان األطفال+ وحدة مكافحة عمل األطفال  ةطالب/ طالب١٦٠ ةطالب مدارس أمانة العاصم ١
 ٥٦توعية وتعريف بالقرار الوزاري رقم  وحدة مكافحة عمل األطفال  صاحب عمل٢٦ قطاع غري منظم/أصحاب أعمال ٢
 شخص ممثلني من    ١٥  سلطه حمليه ٣

 خمتلف القطاعات
مكاتب الوزارة يف بعض    + ل األطفال   وحدة مكافحة عم  

 احملافظات
توعية وتعريف بدور احلكومة يف احلد مـن ظـاهرة          

 عمل األطفال
  وتعريفية باملركزةزيارات توعوي )األمانة( مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني ة أسر٥٣٤ اسر أطفال عاملني ٤
  أسر األطفال العاملني امللتحقني باملركز ٥

 )األمانة(
سـتمرارية بقـاء    الضمان  ) تكرار (ةزيارات تعزيزي  )األمانة( مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني ة أسر٧٤٨

 الطفل يف املركز
  ة أسر١٢٨٢ )األمانة(أسر األطفال العاملني امللتحقني باملركز  ٦

 
  مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني

 )األمانة(
ـ  ١،   بقـاالت  ٢ (عدد ل منح مشروعات صغرية   ل حم

 ) ورشة مكانيك١ ،دجاج
  مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني  أسر٨ )األمانة( أسر األطفال العاملني امللتحقني باملركز ٧

 بالتعاون مع املبادرة العربية حلماية األطفال) األمانة(
 بعـد   -  بدون فوائـد   - منح قروض صغريه بيضاء   

ض تدريبهم حول كيفية إدارة املشاريع باالستعانة ببع      
 ةريال لكل أسر ١٠٠,٠٠٠االستشاريني مبعدل 

  مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني  أسرة١٢ )األمانة(أهايل األطفال العاملني امللتحقني باملركز  ٨
 األطفال بالتعاون مع املبادرة العربية حلماية) األمانة(

   بسيطةةمساعدات مالي
 

  مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني ة أسر٣٠ )األمانة( أهايل األطفال العاملني امللتحقني باملركز ٩
 األطفال بالتعاون مع املبادرة العربية حلماية) األمانة(

 غذائية/مساعدات عينية

  ة أسر١٢٨٢ )جمتمع مدين(أهايل األطفال العاملني  ١٠
 

مركـز إعـادة تأهيـل      + وحدة مكافحة عمل األطفال     
 )األمانة(األطفال العاملني 

 هبدف التوعية واإلرشادزيارات 

  أقران األصغر لألطفال العاملني ١١
  سنوات٧-٤

 )األمانة(التحاق باملركز  )األمانة( مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني ةطفل/ طفل٤٣٣

  مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني  طفل عامل١٤  سنه١٤أطفال عاملني يف سن العمل  ١٢
 التدريب املهين) + األمانة(

  :إدماجهم ضمن برامج التدريب
  كهرباء أجهزة ومعدات- حلام -جنارة 

  )إناث(أطفال عاملني  ١٣
  سنة١٤-٧

مركـز إعـادة تأهيـل      + وحدة مكافحة عمل األطفال      ة عاملة طفل٧٦
 األطفال العاملني

 واالستفادة من اخلدمات) األمانة(التحاق باملركز 
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 نوع االستهداف اجلهة املنفذة العدد نوع الفئة املستهدفة م
  )ذكور(أطفال عاملني  ١٤

  سنة١٤-٧
مركـز إعـادة تأهيـل      + وحدة مكافحة عمل األطفال      ل عامل طف٤٨٥

 )األمانة(األطفال العاملني 
 واالستفادة من اخلدمات) األمانة( التحاق باملركز

 واالستفادة من اخلدمات) األمانة( التحاق باملركز )األمانة( مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني  طفل٧٦ ة سن١٦-٦أطفال متسولني  ١٥
 ٥٦توعية وتعريف بالقرار الوزاري رقم  وحدة مكافحة عمل األطفال  منظمات٧ مات جمتمع مدين تعمل يف جمال الطفولةمنظ ١٦
مجعيـة  + سيئون   -مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني        طفل١٥٢ أطفال عاملني ١٧

 النهضة
  سيئون-التحاق مبركز تأهيل األطفال العاملني 

مجعيـة  + سيئون   -مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني        طفل١٥٢ أطفال عاملني وأسرهم ١٨
 النهضة

 انسحاب من سوق العمل وعودة للمدارس

مكتـب  + سيئون   -مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني        مدرسة٣٥ مدارس تعليم أساسي ١٩
 .التربية بوادي حضرموت

 شبام  -سيئون  :  يف كال من مدارس مديريات       ةتوعي
 والقطن

مجعيـة  + سـيئون  -مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني       ة عاملة طفل٢٠ فتيات عامالت ٢٠
 النهضة

 )تدبري مرتيل(تلقي برامج تدريب 

برنـامج  +  عدن   -مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني       أسرة/ طفلة٧١ فتيات عامالت وأسرهم ٢١
 األسر املنتجة

 االستفادة من برامج األسر املنتجة

 برامج إقراض مجعية االرتقاء+  عدن -مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني  ة أسر١٧  األطفال العاملنيأهايل ٢٢

واالستفادة مـن اخلـدمات     ) عدن(التحاق باملركز    احملافظة + عدن -مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني  طفلة/ طفل٢٠٣ أطفال عاملني يف االصطياد ٢٣
 التعليمية والتدريبية

مجعيـة   +مركز إعادة تأهيل األطفال العـاملني عـدن          ةطفل/ طفل١٣٨ أقران األطفال العاملني ٢٤
 مكافحة عمل األطفال

واالستفادة مـن اخلـدمات     ) عدن(التحاق باملركز   
 التعليمية والتدريبية

مجعيـة  + سـيئون  -مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني       ة أسر١٥ أهايل األطفال العاملني ٢٥
 الصندوق االجتماعي للتنمية + النهضة

 ١٥٠٠٠٠ - ريـال    ٥٠٠٠٠بني   برامج إقراض ما  
 ريال

مكاتـب الـوزارة    + وحدة مكافحة عمـل األطفـال         طفل٥٩ )الزراعة(أطفال عاملني وأسرهم  ٢٦
 الصحة والسالمة املهنية+ باحملافظات 

  املراكز الصحية للعالجإىلحتويلهم 

مجعيـة  +  سيئون -ز إعادة تأهيل األطفال العاملني      مرك --------- جمتمع مدين حملي ٢٧
 خطباء املساجد+  النهضة

توعيه مبخاطر االستخدام العـشوائي للمبيـدات يف        
 الزراعة خاصة مع اإلناث

وحـدة  +  سيئون -مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني        عاملةة طفل٩٨ أطفال إناث عامالت يف الزراعة ٢٨
 مكافحة عمل األطفال

 مبخاطر االستخدام العـشوائي للمبيـدات يف        ةتوعي
 الزراعة

مكاتـب الـوزارة    + وحدة مكافحة عمـل األطفـال        ةطفل/ طفل٤٤٠ أطفال عاملني يف خمتلف األعمال ٢٩
 باحملافظات

توعية حبقوقهم ومنحهم حرية اللعب من خالل نشاط        
 )يوم بال عمل(
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  ٧٢دول اجل
 يف احملافظات) أطفال الشوارع(آلمنة يوضح عدد املستفيدين من مراكز الطفولة ا

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اسم املركز

  ١٣٥  ١٢٠  ١٠٤   األمانة-مركز الطفولة اآلمنة 
  ١١٠  ١٦٢  ١٤٣   عدن-مركز الطفولة اآلمنة 
  ١٦٩  ٧٢  ١٤٩   تعز-مركز الطفولة اآلمنة 

  ٤١٤  ٣٥٤  ٣٩٦  اإلمجايل  

  ٧٣دول اجل
 عدد األطفال املرحلني واحملبط هتريبهم

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ واتالسن

 ٤٧٤ ٦٢٢ ٩٠٠ ٣٦٨ عدد األطفال املرحلني

 ٤٤٠  ٤٥٣ ٧٠ ٢٦٩ عدد األطفال احملبط هتريبهم

        


