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 شكــر وتقديــر
 

تمراراً     شباب اس ة وال ة للطفول تراتيجية الوطني ياغة االس ل ص ة إ    تمث الل عملي دأت خ ي ب ة الت داد  للعملي ع
ي أعدها       إستراتيجيةاليونيسيف   ة          حماية الطفولة والدراسة الت اعي للتنمي صندوق االجتم ى    ال والمجلس األعل

ود المجلس                .البنك الدولي عن األطفال المحرومين    لألمومة والطفولة و   م حشد جه د ت ذا العمل فق وبناء على ه
ل ووز    ة والعم شئون االجتماعي ة ووزارة ال ة والطفول ى لألموم صندوق  األعل ة وال شباب والرياض ارة ال

شباب  ة وال ة الطفول ة وتنمي ددة القطاعات لحماي ة ومتع تراتيجية متكامل وير اس ادة تط ة لقي اعي للتنمي  .االجتم
ؤثراَ  إلستراتيجية توجه السياسات والبرامج القطاعية  بحيث تكون عامالُ          اوهذه   ة          م  في تحقيق أهداف التنمي
  . البنك الدولي واليونيسيفويستمر الدعم الفني من . األلفية

  
م        2005 فبراير   8في   وزراء رق ة        ) 51( صدر قرار رئيس مجلس ال ة فني سيير ولجن ة للت ة وطني شاء لجن بإن

شباب     ة وال ة للطفول تراتيجية الوطني وير االس ام تط ا مه سند إليهم سيير دوراً  . ي ة للت ة الوطني د أدت اللجن  وق
شب       استشاريًا ة والعمل ، وضمت                برئاسة مشترآة لكل من وزير ال شؤون االجتماعي ر ال اب والرياضة و وزي

ة   وزارات المعني ين لل شباب (ممثل شؤون    ووزارات ال الي، وال يم الع صحة، والتعل ة، ، وال يط، والمالي التخط
وق       والداخلية ، االجتماعية والعمل، والتربية التعليم، والتعليم الفني والتدريب المهني،        سياحة، وحق ة وال  والثقاف

س الاإلن ة  )مان ووزارة اإلع ة والطفول ى لألموم س األعل ة    .؛ والمجل ة، واللجن اعي للتنمي صندوق االجتم وال
   .والوطنية للمرأة

  
ى           وآانت اللجنة الفنية مسؤولة عن إعداد االستراتيجية وضمت ممثلين من وزارة التخطيط، والمجلس األعل

  . جتماعي للتنمية،  واليونيسيف، والبنك الدوليلألمومة والطفولة ووزارة الشباب والرياضة،  والصندوق اال
  

  .  آما أنشئت لجنة استشارية من الشباب قدمت إسهامات بشكل منتظم في جميع أوجه العملية
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  :   بيان في صفحة واحدة يتضمن-   
 نبذة عن أهمية الطفولة والشباب  

 األهمية الديموغرافية  - 
 التحديات الحياتية الحاسمة  - 
  القدرات الكامنة التي يمكن أن تسهم في التنمية الوطنية واإلجتماعية  - 

 
دد القطاع                  دخل شامل ومتع ى م تراتيجية، والحاجة إل ة لالس ة الوطني ة  التعبير عن األهمي ات لحماي

 .وتنمية الطفولة والشباب
 

تخفيف التسليط الضوء على العالقة بين أهداف التنمية األلفية والخطة الوطنية للتنمية واستراتيجية               
 .  من الفقر

  
اة        ى دورة الحي ائم عل ل الق ار العم تخدام إط ي اس ي ف لوب اليمن المي لألس ز الع ى التمي د عل التأآي

 واتفاقية حقوق الطفل
  

شباب ودعم               تقدير    شارية لل إسهامات اللجنة الفنية ولجنة التسيير واللجنة التحضيرية واللجنة االست
 البنك الدولي واليونيسيف  

  
اع الخاص    ة والقط ر حكومي ات غي وزارات والمنظم ة ال ين آاف شارآة ب اون والم ى التع دعوة إل ال

 . لضمان التنفيذ السريع والفعال  لالستراتيجية
  
  
  

 

 
 
 صورة  رئيس الجمهورية 

 يس الجمهوريةفخامة الرئيس علي عبد اهللا صالح، رئ كلمة.1
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سب اإل ةتكت تراتيجية الوطني ةس ي  للطفول شباب ف ةً ا وال ة أهمي ة اليمني ًةلجمهوري دم   خاص ة تق ة وطني  آوثيق

  :والجماعات الملتزمة بحماية وتطوير الطفولة والشباب في اليمن ما يلي للمواطنين آافة
 

 . للعملًا وطنيًارؤية وطنية وإطار •
 .ة لليمنبيان العالقة بين الطفولة و الشباب وأهداف التنمية األلفي •
 .اإلرشاديةبيان المبادئ  •
  . للرفع من مستوى وشأن الطفولة والشبابأداة •
ى معالجة                   • زة عل ة المرتك دخالت ذات األولوي تراتيجي و الت مجموعة مجاالت ومحاور الترآيز االس

ى      واء عل ة س رامج القائم سياسات والب تراتيجيات وال ي االس دت ف ضعف إن وج اط ال وات ونق الفج
 . الصحي وغيرها من مجاالت الحياة الهامةم المهني أممي أالمستوى التعلي

ة أداة • ي مجال الطفول ة ف ة بالتنمي ات المعني ين مختلف الجه سيق ب اون والتن صال والتع  لتحسين االت
 .والشباب

الت في مجال الطفولة والشباب مقارنة باألهداف المعلنة للبالد في           وسيلة لقياس األداء ورصد التدخُ     •
 .  األلفيةمضمار التنمية

 
د جاءت  تراتيجيُةوق ُةاإلس ضافرة من خالل  الوطني ود المت نوات من الجه ثالث س رة ل شباب ثم ة وال  للطفول

ة   ات الدولي دني والمنظم ع الم ات المجتم ة و منظم ات الحكومي ن الجه ع م ال واس ول .مج اق ح م االتف د ت وق
 .ات مكثفة ومباحثات واسعةمراحل العمل وااللتزامات المرتبطة بها من خالل مشاورات وإجتماع

    
اً       يمن نطاق ك ال عاً  وبينما تمتل ى                      واس ا  إل درك حاجته ة ت ة اليمني ة،  إال أن الحكوم  من االستراتيجيات القطاعي

ل وان         وق الطف ة حق ي اتفاقي رف ف ا آط ذ التزاماته ه أن تنف ن خالل ن م ي يمك تراتيجي وطن ل اس ار عم إط
اً          تستجيب للتحديات الصحية و التربوية وفي        شباب وفق  توفير فرص العمل، المتصلة بتنمية مجال الطفولة وال

  . للتخفيف من الفقر والخطة الخمسية للتنمية الوطنيُةاإلستراتيجيُة عليه لما تنُص
  

ُد يمُن  وتع اة آأساس   ال ل دورة الحي ى إطار عم ي تتبن ا الت مال أفريقي شرق األوسط و ش يم ال دان إقل  أول بل
طار المخاطر واحتماالت التعرض والفرص التي يواجهها       اإل  هذا ويقر. فولة والشباب الستراتيجية وطنية للط  

ي المراحل الحاسمة من دورة                        ددة ف ى جبهات متع ة عل الشباب،  آما يشخص اإلجراءات واألنشطة المطلوب
ذه المراحل الحاسمة،                  ي ه دخل ف  بهدف  حياة المرء ، و يختار التدخالت ذات األولوية الهادفة، من خالل الت

  .عبر األجيال /تحقيق تراآم في اآلثار اإليجابية بين
 )12( وترآز االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب على ثالث مراحل حياتية حاسمة وتضع مجموعة من                

  : للترآيز االستراتيجي، آما يليمحورًا
  
 تقوية اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة.   1             سنوات5-0. أ 
  ) الروتيني(تقوية التحصين الدوري .   2                           

  وضع خطة وطنية شاملة للتغذية .   3                           
  تطوير برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة.   4                           

  

الملخص التنفيذي.2    
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  تعزيز التعليم الشامل .  1            سنة14-6. ب
  تقوية وتطوير الصحة والتغذية المدرسية.  2                          

  زيادة عدد المدرسات المؤهالت.  3                          
   حماية األطفال المحرومين. 4                          

  
  تكوين بيئة وخطة وطنية لتوظيف الشباب .1 سنة           24-15. ج

  تعزيز الهوية الوطنية وإدماج الشباب و مشارآتهم    .2                            
ة             .  3 توسيع الخيارات الترويحية وخلق تخطيط عمراني حضري مالئم    للطفول

  والشباب 
  الوقاية من  الحمل المبكر وتقليص المخاطر على الصحة اإلنجابية. 4                            

  
وى                  الوطنية اإلستراتيجيةآما شخصت    ام وآق سياق ع ادية آ ادئ إرش شباب وحددت مجموعة مب  للطفولة وال

  : وتدخالتها، وهىلإلستراتيجيةدافعة 
 .الدين اإلسالمي والقيم اإلسالمية والهوية الثقافية العربية 
   .الوحدة الوطنية والوالء الوطني 
 .الحقوق المدنية وحقوق اإلنسان  
 .العدالة بين الجنسين  
   .الةتكافؤ الفرص والعد 
  .التنمية الشاملة المتكاملة 
   .مشارآة الطفولة والشباب 
 .الشراآة والتعاون  
 .المساءلة والشفافية 

 
ُر تراتيجيةُ تق ُة اإلس أنِِِِّ   الوطني شباب ب ة وال ذ الفّع  للطفول اً   التنفي ستدعي نوع ا سي داً ال له ر   جدي ن التفكي  م

وة      ائج المرج ى النت ول إل ة للوص ة العملي وط      وتق. والممارس م الخط ة لرس ل وطني ة عم ياغة خط رح ص ت
ذلك                           ة ب د الجهات المكلف ه وتحدي ا ينبغي عمل ام بم ة والقي ة والمحلي سلطتين المرآزي العريضة على مستوى ال

  .وآيفية التنفيذ مع تحديد اإلطار الزمني للبرنامج التنفيذي
  

رح   ا،  تقت تراتيجية ثاني ن الهيا  اإلس ة م شباب مجموع ة وال ة للطفول صاالت    الوطني ق االت دة لتحقي ل الجدي آ
ا   ة وبينه ل الحكوم شود داخ اون المن ة والتع ة(المطلوب ن ناحي اع  ) م دني والقط ع الم ة والمجتم ين الحكوم وب

ه وضع سياسي              اإلستراتيجية وتقترح  .  الخاص  من ناحية أخرى     د يكون ل ي جدي سيقي وطن از تن شاء جه  إن
رح             من الو  ًا، وتشكيل لجنة وزارية تمثل عدد     )مالئم( ا تقت شباب، آم ة وال شؤون الطفول زارات ذات العالقة  ب

  .  اإلستراتيجية تشكيل منتدى وطني  ولجنة استشارية للطفولة والشباب
  

شباب في        الوطنية للطفولة والشباب ترآَّ  اإلستراتيجيةن  إوالخالصة   ة وال ة الطفول ة وتنمي ز حماي ز على تعزي
  :اليمن وذلك من خالل المحاور التالية

 
ة                        حما  دخالت هادف بابهم، من خالل توصيف ت ولتهم وش اء طف ان، أثن شباب من الحرم ية الطفولة وال

 متعددة القطاعات في مراحل حرجة من دورة حياتهم؛
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 استهداف األطفال و الشباب الذين يعانون من مستويات مرتفعة من الحرمان؛ 
 

ات المعني     ين الجه اون ب ل والتع ن التكام دة م ستويات جدي تحداث م وير  إس ة وتط ة بحماي ة والملتزم
 .الطفولة والشباب

  
  

  :وقد تم التعبير عن هذا الهدف من خالل رؤية اإلستراتيجية على النحو التالي
لُّ        " ه آ نعم في بابه        تحقيق مجتمع ي يمن وش ال ال انتهم و      ) ًا وإناث  ًاذآور ( أطف راف بمك ة واإلعت  ًاإحترام  بالحماي

ديًر داعاتهم؛ والتموتق ساهماتهم وإب ه  ا لم وطنهم  وقيم والء ل اء وال ساس باإلنتم ق واإلح شعور عمي ع  ب ت
ة والصحية                       ى نطاق مكتمل من الخدمات اإلجتماعي اإلسالمية الحقة وتتوفر لهم فرص متكافئة للحصول عل

و    ي ينم ة لك دراتهم الكامن ق ق رويح  لتحقي ل والت رص العم ة وف وًااوالتعليمي سئولين   صحيًا نم واطنين م  آم
  "     السالم ون في يمن الرخاءومشارآين فاعلي

  
 أربعة من مجموعة وثائق تتكون من  الوطنية للطفولة والشباب جزءًااإلستراتيجية  وأخيرا تشكل هذه 

  أجزاء 

تسخير المدخل : بعنـوان(وورقة الموارد االستراتيجية الوطنية للطفولة والشبـاب )   اإلستراتيجيةأي هذه (

ومشروع مسودة االستراتيجية المعد من وزارة الشباب )  الطفولة والشبابمتعدد القطاعات للعمل من أجل

  . والرياضة وخطة العمـل الوطنية
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تدرك اليمن بأن االستثمار في تنمية الطفولة والشباب يؤدي إلى حصد منافع جمة لألفراد واألسر 
 سنة، فإن أطفال اليمن )24(ن تقل أعمارهم عن  من السكا)%76(وبالنظر إلى أن . والمجتمعات واألمة

 وفي المستقبل إلى حد وتنعكس تنمية البالد حاليًا.  أعظم ثروات البالد وتحدياتهاوشبابه يمثلون في آن معًا
  .    وتوفير الحماية لهماآبير وبطرق عدة على قدرتها على تنمية أطفالها وشبابه

  
 من أهداف التنمية األلفية )%80(وشمال أفريقيا التي لن تحقق ستكون اليمن ثاني بلدان الشرق األوسط 

 - تعالج اليمن. ومعظم تلك األهداف التي لن تحقق ذات صلة بتنمية الطفولة والشباب. 2015عام ) بمقتضى(
.  اإلحتياجات التنموية للطفولة والشباب من خالل سلسلة من االستراتيجيات القطاعية المنفصلة- وحتى اآلن

كن ثمة إطار عمل استراتيجي آلي ومتماسك أو خطة وطنية لتوجيه تطوير النوايا لتحقيق أهداف ولم ي
  . التنمية األلفية المتصلة بالطفولة والشباب

  
  واضحَا على الصعيد الوطني باعتبارها بيانًا خاصًة الوطنية للطفولة والشباب أهميًةاإلستراتيجيةتكتسب  

ألولويات والتوجهات والدعم الذي تنوي تقديمه لحماية وتطوير الطفولة بالتزام الجمهورية اليمنية با
 للعمل وسياسة عامة لكافة الجهات ًا آليًا وإطار إيجابيًة وطنيًة لكي تقدم رؤيًةاإلستراتيجيةوتسعى . والشباب

  . الحكومية والمجتمع المدني المهتمة  والملتزمة باإلسهام في حماية وتطوير الطفولة والشباب
  

، غير أنها تعترف بأنها تفتقر إلى م 1991والجمهورية اليمنية دولة موقعة على اتفاقية حقوق الطفل منذ 
لتعامل مع المخاطر التي اذ مسئوليتها بموجب االتفاقية، ويإطار عمل استراتيجي وطني يمكنها من خالله تنف

 للبالد وحسب ما هو مخطط له في ية األلفيةأهداف التنم لما هو معلن  عنه في  تواجه أطفالها وشبابها، وفقًا
  .   التخفيف من الفقروإستراتيجيةالخطة الخمسية للتنمية 

  
 الوطنية للطفولة والشباب أن هذه المخاطر وااللتزامات تتطلب معالجة من عدة جبهات اإلستراتيجيةوتقر 

  . تدخالت ذات األولويةمن خالل إطار موحد متعدد القطاعات ومتكامل وباإلستجابة لمجموعة من ال
  
  
  

ا       وبالتالي، ستكون اليمن أول قطر في          شرق األوسط وشمال أفريقي ي تطوير            ال اة ف ى أسلوب دورة الحي  يتبن
 وطنية للطفولة والشباب، وهو أسلوب يأخذ في االعتبار المخاطر والفرص التي يواجهها األطفال              إستراتيجية

ستهدف المراحل الحاسمة       والشباب على مدى دورة الحياة، واختيار التد       ي  ت ة الت خالت المالئمة ذات األولوي
  .  إيجابية ومتراآمة عبر األجيالمن الحياة وتخلق آثارًا

  
تثمارات                   ر االس إن إطار عمل دورة الحياة أسلوب لتحليل وتخطيط نمو الطفل والشاب يدعم التوجه الذي يعتب

ع             إث  في تنمية الطفولة والشباب مطلوبة في مراحل حرجة، حي           ة في جمي ن المخاطر والفرص ليست نمطي
االت المخاطر                . مراحل العمر  ى احتم النظر إل دخل ب رات الحساسة للت ى الفت ويسلط هذا األسلوب الضوء عل

 المقدمة . 3 
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 إلحراز تأثير إيجابي على المدى ًاالتي عادة ما تؤدي إلى آثار سلبية شديدة على مدى األجيال، أو توفر فرص          
  .  الطويل

     
  :ت عديدة ألسلوب دورة الحياة، إذ ينطلق من اإلدراك بأنوهناك مميزا

  
 التداخالت تراآمية؛ 
 أن المنفعة العظمى في فئة عمرية معينة  يمكن أن تستمد من تدخالت في فئة عمرية سابقة؛  
 . خالت في مرحلة جيل معينة ستحقق منافع ألجيال الحقةاوأن التد 

  
  : وبالتالي، فإن أسلوب دورة الحياة

ن   م         يمك ي ت سية الت اطر الرئي ى المخ ز عل الل الترآي ن خ ادرة م وارد الن ضل للم تخدام أف ن اس م
 تشخيصها، والثغرات والفرص المتاحة؛ 

ال   راءات واألعم ة اإلج د قيم ة    /ويؤآ ة وأهمي ات القطاعي ف الجه ل مختل ن قب ة م شطة التكاملي األن
 . األسلوب متعدد القطاعات إلحراز النتائج المرجوة

  
  
  
  
 
ثالث مراحل               ستراتيجيةاإلتسلط   صلة ب ة   الوطنية للطفولة والشباب الضوء على المخاطر والفرص المت حياتي

  :  هيحاسمة 
     
   سنوات5-0الحمل والوالدة ومرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة   . 1 
  

ان  و             إبتداء من  تبدأ حماية األطفال من المخاطر     سهم إصابة األمهات باإلنت في  أو نقص    / الرحم، حيث ت
ال الرضع وال ات األطف ي وفي ة ف ال خدجةدالتغذي ة‘  أطف شوهات خلقي والدة  ‘ ت د ال وزن عن وانخفاض ال

راآم مختلف المخاطر                      ى، حين تت سنوات األول ي األشهر وال ويحدث النمو الجسدي والعصبي الحيوي ف
صحية ادًة.ال ة ح ون العواقب المحتمل ة للمعالجة  وحين تك ر قابل صحيح أو( و غي ون مخاطر و) . الت تك

ة          اطر اإلعاق ون مخ ا تك اة آم ن الحي ى م هر األول الل األش ون خ ا تك ى م ة أعل ة الدائم اة واإلعاق الوف
  .اإلدراآية غير القابلة للمعالجة أعلى ما تكون في السنوات األولى

  

دخل       هنفس وفي الوقت  ة للت ة فرصة حيوي ة الحياتي ة المناسبة والرعاي    .  ، تقدم هذه المرحل ة وتكون للتغذي
و              ى آل من صحة ونم خالل فترة الحمل والوالدة و خالل السنوات األولى من الحياة جوانب ايجابية عل

ات            . األمهات  واألطفال   ادة فرص الفتي آما أن هذه التدخالت تسهم في تشجيع المساواة بين الجنسين وزي
ا في أن يصبحن أمهات      شكل و            .  ومتعلمات    تمتعافي ل المدرسة ب ا قب رامج م سهم ب ي تطوير      وت اضح ف

  . القدرات التربوية للطفل وتحسين فرص الكسب المستقبلي
     

  ) سنة14-6(سن الدراسة . 2 
د                     يتمثل الخطر الحرج في هذه المرحلة باإلخفاق في االلتحاق بالمدرسة أو مواصلة التحصيل أو األداء الجي

ضايا          . في المدرسة  وارد       :وينجم هذا اإلخفاق عن عدد من الق ة      وهي شحة م ة للبني ة المتدني األسرة ، النوعي
ة           ة واالجتماعي ي     (التحتية للخدمات والتعليم األساسي، العوائق الثقافي ا ف ك عدم المساواة     بم سين    ذل ين الجن )   ب

ة          خلقوي. الغذائيأم  سوء الوضع الصحي      اإلخفاق في إآمال المرحلة االبتدائية عواقب طويلة المدى اجتماعي
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ًا صادية وغالب ا تزيواقت ر و  م زواج المبك االت ال ن احتم راغ     د م ال و الف ة األطف كل عمال ي ش تغالل ف اإلس
ا من               ة والمخدرات و غيره سوء المعامل ة    ااإلقتصادي،  حياة الشوارع والتعرض ل ر القانوني شطة غي و . ألن

سين     ين الجن ساواة ب دم الم ز ع ي تعزي شكل واضح ف دارس ب نخفض بالم ات الم اق الفتي سهم إلتح ذه . ي إن ه
ة          اإلستراتيجيةرحلة حياتية تكون فيها التدخالت      م  التعليمية والصحية والترويحية  لها انعكاسات آبرى ايجابي

  .و طويلة المدى 
    

  ) سنة24-15(اليفاعة والشباب  . 3 
  

دة             ى معلومات ومعارف جدي هذه مرحلة حياتية حاسمة في تنمية مهارات الحياة والمعيشة والحصول عل
ة بالقصور في           .  الثقافية والترويحية  وتجارب الخيارات  رة الحياتي ذه الفت وترتبط المخاطر الحرجة في ه

سلوآيات خطرة          آالحمل  (الحصول على التعليم الثانوي ومواصلته، ومحدودية فرص العمل ومخاطر ل
نقص المناعة   المبكر و اإلصابة       دز   /ب اول المخدرات        اإلي ة وتن و عدم المشارآة في      ) والعنف  والجريم

  .ملية التنموية واتخاذ القرار الع
ة المطاف       آما أن أسلوب دورة الحياة مفيد في ترآيزه ال على الفرد فحسب بل على األسرة أيضاً                ، وفي نهاي

ع بأسره     ين أدواراً                 . على المجتم ل، و تع اة والعم ارات الحي أن األسرة تحدد خي ر ب ة     ويق صادية واجتماعي  اقت
  . ارات متصلة بالتعليم والترويح والعملللفتية والفتيات، وتشكل خيارات و مس

  
ا       ى       والخالصة أن أسلوب دورة الحياة والمنظور الجيلي يعزز من أن مفهوم م د إل يمن يعتم شباب ال يحدث  ل

اتهم                ي أسوأ األحوال      . حد آبير على خبراتهم الصحية والتربوية ابتداء من مرحلة تكوينهم في بطون أمه وف
ا ة لوفي أن المعدالت المرتفع ة ف ى مرحل شكل واضح من فرص الوصول إل ال تخفض ب ت الرضع  واألطف

شكل أساسي                         أثير ب ى الت رة إل ة المبك ة الطفول ة في مرحل ر الكافي ة غي   في اليفاعة أو المراهقة  وتؤدى التغذي
ي سوق العمل        . النمو الجسدي و العقلي    شباب ف . وتحدد المشارآة في التعليم إلى حد آبير الفرص المتاحة لل

اً       وينج شكل أساسي ع          م السلوك الالمسئول والمنحرف إجتماعي شباب ب د ال صلة        ن عن رة و المت اة المبك  المعان
  .بالفقر والتحصيل التعليمي السيئ

التعرض والفرص المتاحة      /  لتحليل مخاطر لمدى العرضة     ،  أداةً  ويوفر إطار عمل دورة الحياة، في آن معاً       
  .  ات التدخللتشخيص محاور الترآيز اإلستراتيجي وأولوي

  
سعى   ساطة ت تراتيجيةوبب شباب  اإلس ة وال ة للطفول صبحوا   :أوًال  الوطني ن أن ي شباب م ال وال ة األطف   وقاي

ت    ي الوق ى وف شباب األول ة وال نوات الطفول ي س رومين ف س مح روم  هنف ك المح ساعد أولئ ي ت سعى لك ن ي ت
  .  القطاعات في مراحل الحياة الحاسمة  تطبق مجموعة من التدخالت الفعالة جدا في عدد من :وثانيًا.بالفعل

شباب      دخالت ذات          عن مجموعة من      تعبر اإلستراتيجية الوطنية للطفولة وال ز المحوري والت مجاالت الترآي
تراتيجي             . األولوية غير أنها، آما سبق ذآره ، تعرض في إطار أسلوب دورة الحياة وفي سياق إطار عمل اس

ي    )ومن خالل (مترابط ومتعدد القطاعات     اع وطن دعم   .  إجم وة         اإلستراتيجية وت شباب بق ة وال ة للطفول  الوطني
ة والمجتمع               ة الجهات الحكومي ل آاف ي والمتكامل من قب ة األسلوب المتحد والكل شترط منهجي التوجه الذي ي

شباب              ال وال ذا ال          في المدني والقطاع الخاص لتحقيق النتائج اإليجابية لتغيير وضع األطف ل من ه يمن، وأق  ال
  .ييجد

  

اً        اإلستراتيجيةآما أن    ة           الوطنية للطفولة والشباب تسعى لكي تقدم بيان م وضع وأهمي ع وفه ه رف تم من خالل  ي
يمن باب ال ال وش ر   . أطف يمن أآث ال ال باب وأطف ل ش صادية يمث ة واالقت رات االجتماعي ف المؤش ى مختل وعل

ة   اإلستراتيجية وتسلط  . البالد أعظم ثروات    ه آما يمثل في الوقت نفس     قطاعات المجتمع اليمني حرماناً     الوطني
  . اإلجتماعية و الهائلة على اإلسهام في الحياة الوطنية و للطفولة والشباب الضوء على قدراتهم الكامنة
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دولي وخصوصاً                      وعي ال شباب يعكس ال ة وال ة للطفول اه استراتيجية وطني ة     آما أن التزام اليمن تج ي منطق  ف
وطني          الشرق األوسط واإليمان بالحاجة      ة وإطار العمل ال د   . إلى بلورة وبيان هذه الرؤية الوطني وآانت العدي

ة        عامًا)  40(من اإلعالنات اإلقليمية والدولية والخاصة باألمم المتحدة على مدى الـ            د أآدت أهمي  الماضية ق
  . تطوير استراتيجيات وطنية محددة ومتعددة القطاعات للطفولة والشباب

  

رًا ةوأخي إن الجمهوري سار     ف ي الم ددة ف ات متع شمل قطاع شباب ي ة وال د للطفول ة بإضفاء بع ة ملتزم  اليمني
 الوطنية سيعتمد على خلق روابط وجهود اإلستراتيجيةوتقر بأن تحقيق النتائج المتوخاة من       . التنموي الوطني 

ة           د االستراتيجي   . متكاملة ومتعاونة من قبل آافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعني ذه     وتؤآ ة ه ة الوطني
  : أهمية ما يلي

  

 . استراتيجية التخفيف من الفقر/االرتباط المباشر والدمج بالخطة الخمسية للتنمية 
اطق               دخالت، ومن ضايا، وت كل ق ي ش ات ف د األولوي اس تحدي ى أس ة عل ل وطني ة عم ع خط وض

صلة بأ           ) جغرافية( ائج المت ة    مستهدفة، وتعيين واضح للمسئوليات واألداء ومؤشرات النت هداف التنمي
 . األلفية

ة                     وارد آافي م وم إنشاء جهاز وطني جديد للتنسيق ضمن الحكومة اليمنية يكون له وضع سياسي مالئ
 .     لضمان وتسهيل الحد األعلى من تكامل جهود أصحاب العالقة وارتباطهم ببعض وتحديد التزاماتهم

  
  

 
  

  : ، وهيم 2003-2002ت خالل الفترة   تمتد جذور هذه االستراتيجية إلى سلسلة من المبادرا
شباب والرياضة،      "االستراتيجية الوطنية لدمج الشباب في التنمية     " صياغة    ، وهي بيان عن وزارة ال

 وجمعية الكشافة والمرشدات، وصندوق األمم المتحدة للسكان؛ 
 من قبل اليونيسيف؛ " استراتيجية حماية الطفولة"تطوير  
ال المحرومين        دراسة تحليلية معمق  "إعداد    ة          " ة حول أوضاع األطف ى لألموم ل المجلس األعل من قب

   .البنك الدولي والصندوق االجتماعي للتنمية، والطفولة
 

ؤثرة             ضايا الحرجة الم ى الق بابه     في  سلطت هذه الوثائق الضوء عل يمن وش ال ال ة وتطوير أطف وفي  . ا حماي
ة رسمي     م2004بداية عام    ة       وضع إط  ًا قررت الحكومة اليمني ة وتطوير الطفول ار استراتيجي متكامل لحماي
بالد                  إستراتيجية –والشباب   ذ التزامات ال ى تنفي ز عل ا يحف  لتوجيه السياسات والبرامج الوطنية والقطاعية، بم

ة     1أنظر الملحق   (تجاه اتفاقية حقوق الطفل      ة       )  حول ملخص االتفاقي ة األلفي  2أنظر الملحق     (وأهداف التنمي
داف  ول ملخص األه ة      . )ح ؤتمر ولجن ضيرية للم ة تح سيير ولجن ة ت ة ولجن ة فني ة لجن كلت الحكوم د ش وق

سيف            ).  حول عضوية اللجان   4أنظر الملحق     (استشارية للشباب    ة اليوني دولي ومنظم والتزم آل من البنك ال
ة، وسي                       اعي للتنمي صندوق االجتم ين من خالل ال شاريين دولي ين است ساعد بتقديم الدعم الفني والمالي وتم تعي

سيف  دولي واليوني ك ال ىالبن صياغة  عل ة ال ي عملي ة وف حاب العالق ع أص شاورات م راء الم ة إج  النهائي
 .  ةستراتيجيلإل
  

  :  بأربع مراحل رئيسية هياإلستراتيجيةوقد مرت صياغة 
  

عملية تطوير االستراتيجية.4 
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ى    ة األول ل  (المرحل و -2004ابري ل    : )2005 يولي راء تحلي ل، وإج ار عم وير إط م تط ث ت حي
تعراض ا اطر، واس سودة    مخ ك بم وج ذل تراتيجية، وت ارات االس شخيص الخي سياسات لت رامج وال لب

وان      شباب، بعن ة وال وارد للطفول ة  استراتيجية الم ة   " وثيق دد القطاعات للطفول دخل متع استحداث م
اش             ."والشباب ات نق شباب، وحلق سات االستماع لل  آما تم خالل هذه المرحلة تنظيم مجموعة من جل

ي في مختلف أرجاء      )700(على دية أجريت مع ما يربو    مرآزة،  ومقابالت  فر     شباب اليمن   من ال
وان       . اليمن لجمع آراء وأفكار الشباب     ة المصدرية بعن ر حول     : آن األوان "  :وتوج ذلك بالوثيق تقري
 ".آراء الشباب ووجهات نظرهم

 
  ): 2005 فبراير –2004أغسطس (المرحلة الثانية 

  
ن ع  وزارة الشباب والرياضة  وممثلين يمن قيادي ) 28/8/2004 (  تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر-1

صنعاء ( الوزارات والجهات والمنظمات غير الحكومية ذات العالقة  وأعضاء من هيئة التدريس بجامعات 
  )  حضرموت و، ذمار ، عدن 

  : صياغة أهداف المؤتمر المتمثلة في -2
  .لشباب وتحديد الدور التنفيذي لكل جهة  صياغة مفردات المكون الثقافي للنشء وا2-1  
    ووطنيًا وفكريًا بلورة أسس ومنطلقات مشترآة للخطاب الموجه للشباب باتجاه تحصينهم عقائديًا2-2  
   تحديد آلية مؤسسية لتنسيق وتخطيط وتنفيذ البرامج الشبابية 2-3  
    تشخيص دوافع وأسباب وظواهر جنوح بعض الشباب للعنف والتطرف2-4  
   تحديد الحلول والمعالجات للقضايا والمشكالت الشبابية 2-5  
    ورفع آفاءتها التنافسية دوليًا تعميم األنشطة الشبابية والممارسة الرياضية وطنيًا2-6  
   وطنية للشبابإستراتيجية بلورة مجمل األهداف في 2-7  
وتم وضع شروط ومعايير لها بما يخدم  المسابقة الوطنية األدبية للشباب في الشعر والنص المسرحي -2

  .أهداف المؤتمر 
  

  آما  قامت وزارة الشباب والرياضة بإعداد مشروع إستراتيجية ارتكز على ما تم إعداده من أوراق العمل 
  :وشمل الكثير من العناصر الهامة التي تضمنتها  محاور اإلستراتيجية المتمثلة في )   ورقة عمل 42( 
  . الثقافية الوطنية مكونات الهوية-1
   . أسس ومنطلقات الخطاب الموجه للشباب-2
  . التنمية البشرية -3
   . التنشئة والمشارآة في اتخاذ القرار-4
  .)طموحات ومتطلبات (  قضايا وهموم الشباب -5
  . جهود واهتمامات الحكومة بالشباب -6
  .)الواقع الراهن ومتطلبات النهوض(  النشاط الرياضي -7
  .السلطة المحلية تجاه الشباب دور -8

ة بصورة مباشرة أو                        ة آاف ذي شمل الجهات المعني وآذلك تم إعداد مشروع مصفوفة اإلجراءات التنفيذية  ال
  غير مباشرة وتحديد التدخالت والحلول اإلستراتيجية  المقترحة وتحديد األدوار والمسؤوليات ،، 

  
  : توحيد الجهود 
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جتماعات لتوحيد الجهود وتعزيزها تكللت بالنجاح المتمثل في اللقاء الذي جمع           عقدت الكثير من اللقاءات واال    
ة               ة للطفول وزيري الشباب والرياضة والشؤون االجتماعية والعمل وأعضاء اللجنة الفنية لإلستراتيجية الوطني

وزرا            رار مجلس ال ك صدور ق م  والشباب حيث تم االتفاق على دمج وتوحيد الجهود المشترآة وأثمر ذل ء رق
اريخ )51( ج    8/2/2005 بت ى دم ة عل ا والموافق د مهامه ة وتحدي ة الفني سيير واللجن ة الت شكيل لجن شأن ت  ب

 . مكون الشباب والطفولة ضمن إستراتيجية واحدة 
   
  
  

       
ضايا الحرجة وصوالً     ): 2005أغسطس ـ أآتوبر  (المرحلة الثالثة    اتفاق الجهات المعنية حول الق

حيث تم االتفاق بين شرآاء العمل في مشروع           .اإلستراتيجيةائية من ورقة الموارد     إلى الصيغة النه  
وم        ة  يق سياسات الوطني داد ال ي إع ي متخصص ف ر دول ع خبي د م تم التعاق ى أن ي تراتيجية عل اإلس
ة            ة للطفول تراتيجية وطني شروع إس ى م صول عل ا الح ن خالله ن م ة يمك ة الالزم ساعدة الفني بالم

ن ق م شباب تنطل تراتيجية وال ا مشروع مسودة اإلس امتين هم ين ه ه وثيقت ذي أعدت شباب ال  وزارة ال
تراتيجية   شروع اإلس ي  لم ام المرجع ار الع ذلك اإلط وارد ( والرياضة وآ ة الم تراتيجيةورق  )  اإلس

 وبما يضمن   فاليونيسين وبمساعدة فنية من البنك الدولي ومنظمة        ون و محلي  و خبراء دولي  الذي أعده 
  . في المقدمة ايا الجوهرية لواقع األطفال والشباب ضمن المرتكزات المذآورة سلفًاتناول القض

  
  
 

وفمبر   (  المرحلة    الرابعة   ة     تنظيم وإدارة الحوار في    ): 2005أآتوبر ـ ن ورشات العمل المحلي
ة من                        صيغة النهائي يمن حول خالصات ال ي مختلف أرجاء ال ة ف ة  التي عقدت ألصحاب العالق ورق

 .د االستراتيجيةالموار
  

سة    ة الخام وفمبر ( المرحل ارس2005ن ة   ): 2006 ـ م ة للطفول تراتيجية الوطني ياغة االس ص
ذي                  شباب وال والشباب  وبلورة خطة عمل وطنية، وذلك ضمن فعاليات  المؤتمر الوطني للطفولة وال

ين من جه  ة المعني ى اشراك آاف تعمل عل رى س ة آب ة وطني اده فرصة وفعالي ل انعق ات يمث ات وهيئ
وسيتم إثراء مشروع اإلستراتيجية  والخروج بخطة عمل            ،  حكومية وغير حكومية وشباب وأطفال      

  .وطنية تترجم مبادئ وأهداف االستراتيجية
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ين أن    وآما هو مذآور في المقدمة فإن المؤشرات الر       . أهداف التنمية األلفية لليمن   ) 2(يلخص الملحق    اهنة تب

ن  يحقق                  ذي ل ا ال شرق األوسط وشمال أفريقي ول       من أهداف ا     )%80(اليمن ثاني بلدان ال ة بحل ة األلفي لتنمي
شباب          .   2015العام   ة وال ة الطفول ن تحقق     . وتتصل معظم تلك األهداف غير المحققة بتنمي شكل خاص ل وب

  . ذاء والنوع االجتماعي والمياه في األهداف المتصلة بوفيات األطفال والغ آافيًااليمن تقدمًا
  

  : وتشمل التحديات الحرجة في اليمن ما يلي
  

   التحديات الديمغرافية.1
سكاني        ع                )  1%)(3,02(يفاقم المعدل المرتفع للنمو ال ه توزي نجم عن يمن، وي ة في ال ات التنمي من معوق

اً  )25 ( مادون سن الـ    العمريةُ فتي للسكان، حيث تشكل الفئةُ     راء       م  )%76(  عام ة الفق سكان وغالبي . ن ال
دخل           )  سنة 24-15بين سن   (ن من الشباب    ييمال)  5 (ويقدر ما يقرب من    سكان ت أآبر مجموعة من ال آ

  . 2010وسيستمر هذا  االتجاه إلى ما بعد عام . سن البلوغ، ومعظمهم بحاجة  إلى العمل
  

درة بنحو          ة والمق ة والدة لكل ام       )6,2(معدالت الخصوبة اإلجمالي د انخفضت من         حال  في   )7,6(رأة ق
ى     . ، ولكنها مازالت  تغذي معدل النمو السكاني البالغ االرتفاع         1990عام   يمن إل ويقدر أن ينمو سكان ال

ام  )35( ول ع سمة بحل ون ن أثير  . 2025 ملي يمن الت ي ال ري ف ل العم ل الهيك يوسيواص ة ف  التنمي
سية        ة الرئي سكان من ا     إ حيث    .االقتصادية و االجتماعي تثمارات      ن ال ى اس شباب سيحتاجون إل ر في   أل آب

 .التعليم والصحة 
 

سكان الحضري   ،  من السكان في الوقت الراهن في مناطق حضرية      )%26 ( ويقطن بيد أن معدل نمو ال
  .  ويعود إلى المعدل المرتفع للهجرة الداخلية.)الوطني(يكاد يكون ضعف معدل النمو السكاني 

  
  

 
   :الفقر.2

ومي         . من أفقر بلدان العالم     واحدةً تظل اليمنُ  رد في     ًا دوالر )460( حيث يبلغ معدل إجمالي الدخل الق  للف
ر، و      ) من سكان الريف    % 83(  من األسر    )%41.8(ويعيش  . السنة  تحت   )%17.6 (تحت خط الفق

  . من السكان يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم للفرد الواحد)%29(خط الفقر الغذائي آما أن 
  

 التحديات الكبرى للتنمية في اليمن.5 
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دل    في أوساط الفئة العمرية األصغر عمراً فقُرويترآز ال  ال بمع ى من   )%4.1( ويصيب الفقر األطف  أعل
الغين ة الب ـ   . فئ ن ال ادون س ال م شكل األطف ًا15وي راء)%53(  عام ن الفق ين   ، م راء ب سبة الفق ا ن  أم

  . من البالغين)%38( بـ مقارنًة)%46(األطفال فهي 
  

راُت سنت المؤش ا تح صحيُةوبينم ع  األسا ال ال بواق ات األطف دل وفي ي مع ة ف ية المتمثل ل )75(س  لك
اة المتوقع   )1000( لكل )102( ومعدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمعدل         )1000( رة الحي  ة وفت

راً   سنة تحسناً   )60(بواقع   ام       آبي ذ ع دةً      1990 من ا مازالت بعي ة       ، فأنه د أحتلت    .  عن أن تكون مقبول وق
ز ال يمن المرآ ن )43(ـ ال د)169( م سة ًا بل ال تحت سن الخام ات األطف ر وفي ي مؤش وء .  ف ؤثر س وي

  .  حوالي نصف األطفال اليمنيين ما دون الخامسةفيالتغذية 
 

  :التحديات التربوية.3
الغين        . جداً  في اليمن ولكنها مازالت منخفضةً      التعليميةُ تحسنت المؤشراتُ  د الب  )%51( فمعدل األمية عن

ساء  ين الن ل ب)%71(وب غ   وتمث ا ، ويبل مال أفريقي شرق األوسط وش ة ال ي منطق دالت ف ى المع ذلك أعل
ة   ومن المُ .  )%61.9(معدل االلتحاق بالمرحلة األساسية من التعليم        عترف به على نطاق واسع أن نوعي

سبة            أ من   وتمثل الفجوة التعليمية بين الجنسين واحدةً     . التعليم ضعيفة  غ ن الم حيث تبل ي الع آبر المعدالت ف
سبة              )%55(يات الملتحقات بالمستوى االبتدائي من التعليم       الفت ذه الن نخفض ه ة فت اطق الريفي  أما في المن

  . من الذآور)%69( بـ  مقارنًة)%13 (وتبلغ نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم الثانوي. )%24(إلى 
  
  :تحديات النوع االجتماعي . 4

دياً  إلى جانب التعليم يمثل التمييز ضد المرأة في جو        اً انب أخرى تح داً  قوي دل     .  ج ات من مع اني الفتي وتع
ونسبة مشارآة   .  األوالد آما تتجه النساء إلى العمل ساعات أآثر من الرجال          لى ع )%15(وفيات تزيد بـ  

شكل                 شكل ملحوظ حيث ت ة ب ة متدني ساء في        ). 2 ()%21.8(النساء في القوى العامل ة الن وتترآز عمال
امالت أسرة        دون أجر بنحو                   . بال أجر   قطاع الزراعة آع يمن ب ي ال ن ف واتي يعمل ساء الل سبة الن در ن   وتق

)61.9%() 3   .(  
 باإلضافة إلى تقييد حرآتها، واالفتقار إلى السيطرة على - )التي تواجه المرأة(إن هذه الحقائق 

 الخصوبة، ومحدودية فرص الحصول على االئتمان أو فرص المشارآة في اتخاذ القرارات، ومحدودية
 آلها تؤدي إلى خفض نوعية حياة النساء ومساهمتهن الممكنة في رفع المستويات - الحقوق القانونية

  .   المعيشية
  

  :التحدي الجغرافي. 5
 من المستوطنات البشرية )100,000(على يتوزعون يشكل الريفيون حوالي ثالثة أرباع سكان اليمن، 

بيعة الجغرافية الجبلية للمرتفعات الغربية حيث يعيش وقد ساهمت الط. الصغيرة والمعزولة والمتباعدة
آما أن سكان المنطقة الصحراوية الشرقية .  من السكان في إبقاء المجتمعات المحلية  معزولة)85%(

 في هذه المناطق، مما يعسر إدخال الممارسات اليدوتهيمن المعتقدات والعادات التق. معزولون آذلك
آإدارة المياه الجوفية أو (وإطالق جهود مشترآة تتجاوز الفواصل المحلية ) ًالآتعليم الفتيات مث(الحديثة 

  ). صيانة الطرقات المحلية مثًال
  

  ):المادية(البنى التحتية . 6
من المتوسط ) % 2 ( للفرد في السنة، أوًا مكعبًا متر130أقل من (تترك الموارد المائية الشحيحة لليمن 

آما أن . قل من الحد األدنى للمستوى القياسي إلمدادات المياه المنزلية من السكان بأ)%90() العالمي
  شاقًاويشكل ذلك بالذات عبئًا.  من السكان)%69(صعوبة الحصول على مياه شرب مأمونة يؤثر على 
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  ما يتحملن عناء السير مسافات طويلة يوميًاعلى الفتيات والنساء في المناطق الريفية واللواتي آثيرًا
  . المياه إلى المنازللجلب 

  
 من شبكة الطرق، مع وجود أجزاء آبيرة من الشبكة )%15(وتصل نسبة الطرق المعبدة إلى أقل من 

 من السكان فقط، وتتخلف قدرة التوليد مقارنة )%45(آما تصل الكهرباء إلى . في وضع رديء
تبلغ (  للغاية  ما زال منخفضًا، إال أنهع في االتصاالت ينمو بشكل سريع جدًاورغم أن التوسُّ. بالطلب

 نسمة،  و آثافة التغطية بتوصيالت االنترنت أقل 1000 لكل  خطًا)19(آثافة التغطية بخطوط الهاتف 
  ).  نسمة1000من توصيلة واحدة لكل 

  
  
  : تحديات العمل.7

   أفريقيا   من أآبر معدالت بطالة الشباب في منطقة الشرق األوسط و شمال واحدًا تعاني اليمن حاليًا
 القوى العاملة في اليمن خالل السنوات الماضية توضح التقديرات أنَّ . 1999 في عام )18.9%(

بشكل أآبر من الطلب عليها %)4.3بما في ذلك زيادة مشارآة النساء بمعدل %) (3.8( تزايدت بنسبة 
نها فإن معدل البطالة  وإذا لم تتحقق الزيادة في فرص التوظيف وتحسي.في األعوام الماضية %) 2.8( 

 في أوساط )%29(وإلى أآثر من  . 2006 عام )%17( إلى 1999 عام )%11.5(قد يزيد من 
 )240,000(وهذا يستدعي الحاجة إلى خلق .  سنة )24-15(تراوح أعمارهم بين تالشباب الذين 

ار وفرص العمل، وحسب النمو الحالي من االستثم.فرصة عمل جديدة في السنة على مدى العقد القادم 
 فيلن يولد االقتصاد ما يكفي من فرص العمل الستيعاب الملتحقين الجدد بالقوى العاملة أو يؤثر 

  .مستويات البطالة العالية
،  ومحدودية فرص العمل )%18(إن مستويات االستثمار المنخفضة، والمتوسط السنوي للبطالة بمعدل 

 الوضع االقتصادي للشباب إذا لم يتم معالجة هذا الوضع في القطاع الخاص  ، آل ذلك يعزز من تدهور
  .1وفق خطة عمل وطنية شاملة لتشغيل الشباب  

  
  : التحديات االجتماعية-8

 
تحتوي على منشط شبه امفيتامين ) نباتية(أوراق - ليس لها نظير لمضغ القاتيكرس وقت وموارٍد

وتستحوذ زراعته على جزء .  للعمل آبيرًاويشكل القات واحدا من أآبر مصادر الدخل الريفي ومصدرًا
 من مصاريف األسرة المتوسطة  آبيرًا ويمثل من حيث االستهالك قسطًا،آبير من األراضي الزراعية

  . للغذاء)%52.9( بـ  مقارنًة)%11( –الحال 
  

 2001في نهاية . ًا متزايدشاغًال) عتبرت(اإليدز واألمراض الجنسية األخرى /آما أن نقص المناعة
 حالة في اليمن وبينما ال يزال )9900(اإليدز التي تم التبليغ عنها إلى /أرتفعت حاالت نقص المناعة

أما حاالت مرض التهاب الكبد في اليمن فإنها .  إال أن الدالئل تشير إلى انه في ازديادانتشاره منخفضًا
  . من أعلى المعدالت في العالم

  
  

   رشيدالتحديات المؤسسية والحكم ال
  

                                                 
  67ص  . SFD, UNDP CSO برنامج معلومات سوق العمل ، ، 2003مسح القوى العاملة في قطاع المنشآت     1
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وتشكل ضعف القدرات . يد والعوامل المؤسسيةرش بالحكم ال مرتبطًةتواجه التنمية في اليمن تحدياٍت
 بتدني األجور، وتدني ة، وضعف تقديم الخدمات المرتبط)التنمية(الحكومية لتصميم وتنفيذ برامج 

عوامل _ليلة على المستوى المرآزي والمحءالمهارات في الخدمة المدنية وآذلك ضعف آليات المسا
وقد جعل فخامة األخ الرئيس إصالح الخدمة . تؤدي إلى تدني العوائد اإلقتصادية من اإلستثمارات العامة

ألساسية لإلصالح االمدنية أولوية قصوى آما تم وضع خطة عمل لمكافحة الفساد ووضع البنية 
 أن الكثير منها الزال ورغم إصدار العديد من التشريعات المهمة في مجال اإلصالحات إال . اإلداري

  . بحاجة إلى تصويب حسب المتطلبات اإلقتصادية واإلجتماعية
 من )149(إلنمائية المتدنية لليمن ـ في المرآز الـ لتسهم التحديات الواردة أعاله في المرتبة التنموية 

  .  2002متحدة لعام  لمؤشر التنمية البشرية الصادر عن البرنامج اإلنمائي لألمم ال وفقًاطرًا ُق)177(بين 
  

فجوانب . وينبغي تقييم ومعالجة وضع الطفولة والشباب في اليمن في ضوء هذه الخلفية من التحديات
 للمخاطر، أال هم أآثر عرضًة من القصور في النظام االجتماعي االقتصادي األوسع تنتقل بالضرورة إلى

ولذلك . يق أهداف التنمية األلفية أآثر صعوبةوهم األطفال والشباب، مما يفاقم من حرمانهم ويجعل من تحق
 في وضع الطفولة والشباب، مع ين الكافي والموازالبد من أن يترادف التقدم االقتصادي بالتزامن مع التحسُّ

  . الترآيز الخاص على أولئك األطفال والشباب الذين هم خارج إطار الجهود التنموية التقليدية
  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ارهم عن            يعرف األط  ل أعم ذين تق اً 24فال والشباب في اليمن بأنهم أولئك ال اً   عام شكلون حالي  )%76( ، وي
نهم  )14.9(من السكان على المستوى الوطني أو حوالي       ين سن   (ن شاب  يي  مال)5( مليون مواطن، م -15ب

  . يشكلون أآبر مجموعة على اإلطالق تعبر إلى مرحلة البلوغ) 24
  

سبةًًًً         ومن الناحية اإلحصائية ا    شباب ن ال وال شكل األطف ة ي ةً  لبحت داً   مهم ستحقون       ج ذلك ي يمن، وب  من سكان ال
ى سبيل     . في المجتمع اليمني   باإلضافة إلى ذلك  فإنهم يمثلون أآثر الفئات العمرية حرماناًًًً         .  خاصاً اهتماماًًًًًًً  فعل

د بنحو          الغين   )%21(المثال يصيب الفقر األطفال بمعدالت تزي ال    .  عن إصابة الب ل األطف ا يمث  )%53(آم
  .  من حيث االستجابة الوطنية الكلية خاصةًًًوال ريب أن شباب اليمن يستحقون عنايةًًً. من فقراء البالد

  

  الوضع الراهن للطفولة والشباب في اليمن. 6
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ة                  ات العمري ى الفئ زه عل اة بترآي ى دورة الحي ائم عل  سنة   )24-15 ( و )14-6 (و) 5-0 (إن إطار العمل الق
ل       جدً  ًا مفيد ًايمثل أسلوب  شخيص وتحلي ذه           ا لت م محددات ه يمن وفه ي ال شباب ف ة وال أوضاع وتحديات الطفول
ديات دخالت ذات       . التح ة الت تراتيجي ومجموع ز االس اور الترآي االت ومح اس لمج م األس ذا الفه شكل ه وي

  . األولوية المقترحة في االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب
  
 ) سنوات5-0(المبكرة  نوات الطفولة س: تحليل محددات أوضاع المرحلة المبكرة من الحياة) 1(
  

  : إن التحديات الحرجة في هذه المرحلة الحياتية هي
  ؛سوء التغذية بين األطفال 
  ؛ سنوات من العمر)5(معدالت وفيات األطفال الرضع وأطفال مادون الـ 
 ؛معدل وفيات األمهات  
  . المبكرة  التعليم في مرحلة الطفولة 

  
  
  
   سوء التغذية)  أ

  
سبة                    )%52 (يعاني ة مزمن،  بن يمن من سوء تغذي ي ال  في الريف    )%56 ( من األطفال ما دون الخامسة ف

   من إجمالي األطفال من انخفاض الوزن )%45.6 (و يعاني.  في المناطق الحضرية)%40 (مقارنة بـ
ة و     )50%[( اطق الحضرية      )%40 ( في المناطق الريفي ي المن صورة المتر        . ] ف الي ال شكل الت ين ال ة،  ويب دي

   :م1992وليس المتحسنة منذ 
  

 تفشي انخفاض وزن األطفال في اليمن 
 

1992  1996  1997  PP / السنة  
30  38.1  46.1  2.93  

  ) بنقاط معدل االنحراف المعياري في أدنى متوسط الوزن أو العمر، أو ظاهرة التقزم(
  
  : تتأثر الحالة الغذائية لألطفال بخمسة عوامل حرجة، هي

  
 ء؛ توفر الغذا 
 دخل األسر؛  
 المستويات التعليمية لألمهات ؛ 
 ممارسات التغذية غير السليمة؛  
 . توفر إمدادات مياه وخدمات صرف صحي مأمونة 

  
رة في                     :  توفر الغذاء ) 1( بتين لألسر الفقي ة المناس ة والكمي ذاء بالنوعي وفر الغ ى أن ت شيراألدلة بوضوح إل ت

لبًا أثر س يمن يت دة ال اليف المتزاي اج   بالتك وب، وباإلنت تيراد الحب صاعدة الس ستويات المت ة عن الم الناجم
ات، والجزء                      ة لزراعة الق ازة األراضي الزراعي ة، وحي دهور األراضي الزراعي الزراعي المتراجع وت

  .  تخصص للغذاء)%52.9 ( بـ مقارنًة)%11 ـ (الكبير من دخل االسر المخصص إلستهالك القات
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وم)%29 ( يعيش:دخل األسر) 2( ي الي رد ف ن للف ل عن دوالري ى دخل يق يمن عل  (ويعجز.  من سكان ال

  . ة وغير الغذائية من السكان في الحصول على متطلباتهم الغذائي)41.8%
  

ات) 3( ة لألمه ستويات التعليمي ٌة:  الم اك أدل يم  ة عالميهن ى أن لتعل رة عل رأم ألا واف ة ًا حيويًاث ى تغذي  عل
ال ستويات التعليم. االطف يمن متدني  ةيوالم ي ال ساء ف ًدة للن ر. ا  ج سا )%68.3 (وتعتب ن الن ات ء أم مي

  . فقط)%1.6 ( حوالي–من األمهات تعليمهن  ولم يكمل إال قليل. يقرأن ويكتبن فقط  منهن)%21.1(و
 
ؤدي          :  ممارسات تغذية غير سليمة  ) 4 ( ي ت رى الت سليمة من األسباب الكب ر ال ة غي تعتبر ممارسات التغذي

ا األسوأ في الفئ          اغذية األطفال في جميع أقطار منطقة الشرق األوسط وشمال          إلى سوء ت   ا أنه ا آم  ةفريقي
 ويرضع   ،. من األمهات   )%4(وال يرضعن أطفالهن بشكل حصري إال       .   ستة اشهر إلى عامين     ةالعمري
  .ا من أعمارهم شهًر)18-6 (من األطفال خالل الفترة% 16(فقط 

. 
ة     ةدلة العالمياأل تشير  :  :ي مأمونةتوفر مياه وخدمات صرف صح ) 5( اه مأمون ى مي  على أن الحصول عل

ة ا          سبة     أليساهم في تخفيض سوء تغذي ال بن المي      )%19(طف ى المستوى الع ا يخفض الحصول      .  عل آم
ال أل إصابة ا   ةعلى مياه شرب نقيه وخدمات صرف صحي محسن        ضاً      طف أمراض آاإلسهال تخفي رً   ب ا  آبي

  . أسر الريف اليمني بخدمات مياه مأمونة من خالل شبكات األنابيب من)%9.15 (وال يتمتع إال.
  
  :معدالت وفيات األطفال الرضع دون الـخامسة) ب
ال دون سن الخامسة      )1000 (لكل ) 79 (معدل وفيات األطفال الرضع في اليمن هو     ات األطف دل وفي  ومع

ى خطر          .  مولود حي  )1000 (لكل) 107 (هو ي الريف إل ال ف وق تعرض         ويتعرض األطف سبة تف اة بن  الوف
رهم      % 12 (األطفال في المناطق الحضرية بنحو     سنوات     )%22 (و بنحو   في السنة األولى من عم  خالل ال

  .الخمس األولى من أعمارهم
  

ة                 ستويات التعليمي وترتبط وفاة األطفال الرضع واألطفال دون الخامسة بالوزن عند الوالدة وبالتحصين وبالم
  .  على مياه شرب وخدمات صرف صحي مأمونةلألمهات وبفرص الحصول

  
ين شيوع     ًا وموجب ًا قوي ًاتبين نتائج األبحاث الوطنية والدولية بوضوح ارتباط      : وزن األطفال عند الوالدة   . 1  ب

وتزيد احتماالت وفاة األطفال الذين يعانون من نقص آبير في        . انخفاض الوزن ومعدالت وفيات األطفال    
ارهم              الوزن بنحو ثمانية أضعاف    وزن طبيعي ألعم .  خالل السنة التالية مقارنة باألطفال الذين يتمتعون ب

ا     )4-2ـ(وتزيد احتماالت إصابة األطفال الذين يولدون منخفضي الوزن باإلسهال الحاد ب            اضعاف،  آم
عفين        و ض ة بنح سي المعدي از التنف راض الجه ة أو أم ات رئوي ابتهم بإلتهاب االت إص د احتم ا . تزي ووفق

دهورً         لمنظمة   يمن ت ة تظهر ال والدة           الصحة العالمي د ال ال عن ي وضع  وزن األطف ا ف د آانت   –ا مقلق  وق
والدة          ديالنسبة المئوية لألطفال الرضع المولو     د ال  في   )%79 ()  آجم  2.5(ن في اليمن بوزن مقبول عن

  . 2003 عام )%45(ولكن هذه النسبة انخفضت إلى . م1999عام 
  
ال       حرجاً ا محدداً ًالعاميشكل االتحصين   : التحصين. 2 ات األطف ر        .  لتقليص وفي دولي تعتب ى المستوى ال وعل

سبة ة بن ال   ضروريًة)%80 (التغطي اة األطف ى وف ؤدي إل ي ت راض الت شي األم ن تف ة م سبة .  للوقاي ون
يمن هي         ي ال ة       )%63 ( و في الحضر   )%70 (التغطية الوطنية الراهنة ف اطق الريفي و تظل   .    في المن

  .  رئيسي لوفيات األطفال في اليمن من بين األمراض القابلة للوقاية من خالل التحصينالحصبة السبب ال



 21

  
ات        : المستوى التعليمي لألمهات  . 3 ودين ألمهات أمي تشير األدلة إلى أن معدل وفيات األطفال الرضع المول

ى      )1000 (لكل) 93 –( نخفض إل ود حي، ي ا    ) 1000(لكل  ) 62 ( طفل مول م ألمه ة والدته ي حال ت ف
ى دائي وإل يم االبت ن التعل ل ) 52 (أآمل يم)1000(لك ن التعل ات أآمل م ألمه ة والدته ي حال انوي أو   ف الث

الي اط  و. الع ق  االرتب سه ينطب شير  نف ث ت سة، حي ال دون سن الخام ات األطف ات إزاء وفي يم األمه بتعل
يم النظامي                ألم (األدلة إلى  أن سنة إضافية من التعل ـنحو     ) ل ى )%5 (تخفض الخصوبة  ب . )%10 ( إل

ين من         على امرأة تساعد  ) 1000(سنة إضافية من التعليم  لـكل        وفي الحقيقة فإن   اة اثنت  الحيلولة دون وف
ات صائياً  . األمه ة إح صين مرتبط ب األم والتح اعة بحلي دالت الرض ا أن مع ي آم ستوى التعليم  بالم
    .  لألمهات

  
ساء خالل الحمل منخفضة            تعتبر م : الحصول على رعاية طبية قبل الوالدة     . 4 ة للن عدالت الفحوصات الطبي

ي المدن    )%6 ( فقط في الريف و    )%2.8 – (للغاية في اليمن   ا          .  ف دلى به سية الم شمل األسباب الرئي وت
ى                          درة عل ة، وعدم الق ة للفحوصات الطبي اليف المرتفع ابق، التك اء حمل س إلى عدم وجود صعوبات أثن

ا د مرافقه صحية أو بع دمات ال ين  وت. الخ م يتلق ات ل ودين ألمه ال الرضع المول ات األطف سبة وفي شكل ن
والدة        طبيةً رعايًة ـ       )1000 ( لكل  )78( أثناء الحمل أو ال ة ب اء مقارن ال أحي ة والدة أطف اة  )61( حال  وف
ة                   )1000 (لكل ة طبي ى رعاي ودين ألمهات حصلن عل ال المول اء لألطف ق  .  حالة والدة أطفال أحي وينطب
نخفض من             على معدال   نفسهاألمر ال دون سن الخامسة حيث ت ات األطف اة لكل   )113(ت وفي ة وف  ( حال

د     )1000 ين       والدة أطفال أحياء لموالي م يتلق ةً  أمهات ل ةً  رعاي ى   طبي اة لكل      )101 ( إل ة وف  1000 ( حال
  . طبيًةرعايًة والدة لألطفال المولودين ألمهات تلقين)

  
   معدل وفيات األمهات) ج

ة   وفيات وخصوبة عالية،  وبمعدالت خصوبةاليمن بالد تتسم بمعدالت دل   . عالية في سن المراهق ر مع ويعتب
ة    )100,000 (لكل)  870(: وفيات األمهات من أعلى المعدالت في العالم       سبة    .  حالة والدة طبيعي شكل ن وت

  ).   سنة49-15( من إجمالي حاالت الوفاة بين النساء في الفئات العمرية اإلنجابية )%42(وفيات األمهات 
  

ًا يمن ارتباط ي ال ات ف اة األمه دل وف رتبط مع ل  مطرًدوي ا قب ة م ة وضعف رعاي دالت الخصوبة العالي ا بمع
  . الوالدة وبالمستوى التعليمي لألم

  
ة) 1( دالت الخصوبة العالي دات  : مع اطر التعقي ن مخ ل يخفض م االت الحم الي لح دد اإلجم يض الع إن تخف

ة رر. التوليدي والدات المتك ا أن ال دم  آم ى ع ؤدي إل ل وت ضعف صحة األم والطف صيرة ت رات ق ي فت ة ف
  . استعادة األم عافيتها الكاملة من المشاآل الصحية، آفقر الدم، قبل الحمل التالي

  
اً ويرتبط هبوط معدل الخصوبة ارتباطاً  ا    موجب اة ومعرفته يم الفت سات تنظيم     ا  ا بتعل ة وبجل راءة والكتاب لق

ة من طرق تنظيم                    م  )%70 (و). المشورة(األسرة   ن النسوة في اليمن لم يسبق لهن إستخدام  أية طريق
سل الي   . الن ة، وبالت ي سن المراهق ات ف دى الفتي دالت الخصوبة ل اع مع ي ارتف ر ف زواج المبك سهم ال وي

ين األبحاث أن احتماالت مخاطر الحمل          . خصوبة األمهات  دم، ونقص         -وتب ر ال اع ضغط وفق ل إرتف  مث
وال د ال ال عن ة-دة وزن األطف ي سن المراهق ى ف ون أعل ي سن .  تك ات المتزوجات ف سبة الفتي شكل ن وت

 )%4 (  في الوقت الراهن  مقارنةً     ) 24-20-(على التوالي    في سن    )%60 و (،  )18% ) ( 15-19(
  . )على التوالي(ين  من الفتية والشباب في نفس الفئتين العمريت)%31(و 
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   من النساء في الفئة العمرية )%84 ( وآذا )19-15( من النساء في سن ال)%56 (آما أن
ال ) 20-24 ( بن طف اة ط    .  أنج هدن وف د ش واتي ق ساء الل ة  للن سبة المئوي ا الن ٍلأم غيف غ  ٍر ص ن فتبل  له
  . )19-15 ( منهن في الفئة العمرية)18% )(44%(

  
ة بخدم   قوٌيهناك ارتباٌط: الرعاية الضعيفة قبل الوالدة   ) 2( ل     بين الزيادة في التغطي ة الصحية قب ات الرعاي

ات   ات األمه دالت وفي اض مع والدة وانخف اطر    . ال والدة أن تخفض مخ ل ال ة قب ة النوعي ن للرعاي ويمك
ات األمهات        )%20 (الوالدة من خالل التشخيص المبكر للمشكالت وآذا معالجة         إضافية من حاالت وفي

 يسبق لهن الحصول على أي فحص        من نساء اليمن لم   )% 74 (و. الناجمة عن فقر الدم أو نقص التغذية      
ة إال في                  وادر مؤهل  فقط  )%4 (قبل الوالدة، أما اللواتي حصلن على مثل هذا الفحص فلم يكن من قبل آ

االت ن الح وٌة.  م د فج ا توج رٌةآم ة    آبي اطق الريفي ين المن والدة ب ل ال ة قب دمات الرعاي ة بخ ي التغطي  ف
  . ة لوفيات األمهاتوالحضرية، وهذا بدوره يسهم في المعدالت العالي

        
ا بوضوح               :  المستويات التعليمية لألمهات  ) 3( شرق األوسط وشمال أفريقي تبين األبحاث في بلدان منطقة ال

ا            ٍل  أن األمهات اللواتي حصلن على تعليم ثانوي أو عا          يملن إلى أن يكون لديهن عدد أقل من األطفال مم
  .  صحتهن ووضعهن الغذائييمكنهن من تقديم رعاية أفضل لهم ويحسن من

 
  التعليم المبكر لألطفال

  : تبين التجربة الدولية بوضوح مزايا التعليم المبكر لألطفال، وهي
  النمو العقلي والفكري والتحصيل األآاديمي المستقبلي؛ فياإليجابيةر ااآلثا 
 ؛ ) إعادة السنوات الدراسية(تخفيض نسبة التكرار الدراسي  
 . لى في المستقبلاإلسهام في دخل أع 

  
ضاً      ) المبكر(ومازال التعليم قبل النظامي      دو منخف ه يب شكل  . ا جدً غير متطور في اليمن آما أن الطلب علي وت

شرق األوسط وشمال           )-%0.4 (نسبة االلتحاق اإلجمالية،   ة ال ا ا أدنى المعدالت في منطق لُّ  . فريقي اك أق  وهن
بالد     )  190 (من ي ال ال ف ي ال  ،روضة أطف سورة      وتترآز ف اء المي اطق الحضرية أو األحي درك   ،من  حيث ي

  . اآلباء واألمهات مزايا التعليم المبكر لألطفال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

والخالصة، أن الفرص الضائعة خالل المرحلة األولى من الحياة لها عواقب خطيرة على السنوات الالحقة 
  .حتملةويلخص اإلطار التالي الفرص الضائعة والعواقب الم. من دورة الحياة
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  .) سنة14-6( تحليل محددات أوضاع مرحلة سن الدراسة ) 2 (

  

  :  في هذه المرحلة الحياتية فيما يلي الحرجُةتتمثل المخاطُر
 .تعذر االلتحاق بالتعليم األساسي واالستمرار فيه  
دي             ) ظهور(  ال ع ال، األطف ال العم يهم األطف ا ف ال المحرومين بم ال    الموفئات من األطف شاط، األطف ن

  .قون ا، أطفال الشوارع، واألطفال المعحونالجان
. 

  القصور في الحصول على التعليم األساسي واالستمرار فيه) أ

 
 

  ) سنوات5-0(       الفرص الضائعة خالل السنين المبكرة 
  

لذين يبقون على قيد الحياة يتعرضون لمخاطر ضعف الصحة بسبب سوء التغذية األطفال ا 
 .والخدمات الصحية غير الكافية

األطفال في المناطق الريفية، وخصوصا األطفال الريفيين، لديهم فرص ضئيلة لاللتحاق بالتعليم  
 .االبتدائي

مل المبكرين والمعدالت العالية العناية بمرحلة ما قبل الوالدة، والزواج  والحعدم كفاية وكفاءة  
 .لخصوبة سن المراهقة التي تسهم في وفيات األمهات

  ) سنة14-6(      العواقب على سنوات الدراسة 
 %).15.65(تسرب في سنوات الدراسة المبكرة  •
 %).51معدالت إكمال بواقع (نتائج دراسية ضعيفة  •
  %).20 – 12بين (تفشي عمالة األطفال  •
 %).37(الفراغ  •
 .(%10-5)  ياة الشوارعح •
 .اإلعاقات •
 .تقلص فرص الحياة المتكافئة في األمد الطويل وخصوصاً للفتيات •
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يم األساسي            ين خارج التعل ال اليمني ة من             )%38.1(تمثل نسبة األطف ة االبتدائي ون المرحل ذين يكمل سبة ال  ون
ي   يمن ه ي ال يم ف ق إال )%51 (التعل ط، وال يلتح سن     ) % 20 ( فق ي ال سادسة وه ن ال ي س ال ف ن األطف م

 التخلف الدراسي لألطفال آما يبين    وآلما زاد سن االلتحاق زادت مخاطرُ     . الرسمية لاللتحاق بالتعليم النظامي   
  :   الجدول التالي

  معدل المشارآة المدرسية 
  العمر 6 7 8 9 10 11 12 13 15

  ناث إ  12,3 32  43,7   50,1  49  53  46,5  44,4  37,2
  ذآور  19,4  49,1  68  79,2  81,4  86  83  81,3  78,7

 
ار         الجدول أعاله ا إن آم ة األعم سين في آاف ين الجن ذات في      . يبين الفجوة الواسعة ب ة بال ذه الحال د ه وتؤآ

  . )%30 (تبلغ نسبة الفتيات الملتحقات بالمدارس أقل من) حيث(المناطق الريفية،  
  

سبب               االبتعاد عن ا   وال يمكن إرجاعُ   ي ت ة مجال واسع من العوامل الت لتعليم األساسي إلى سبب واحد، بل ثم
  : أبرزهاذلك، 

  
،  وفرص  )ًا أم ريفي ًاحضري ( وتشمل فقر األسر،  والموقع الجغرافي       : االقتصادية -العوامل االجتماعية ) 1(

  . لقوة العاملةالحصول على بنى أساسية آالمياه النقية والصرف الصحي، ونمط اإلنتاج، والطلب على ا
ة وحجم              : الخصائص األسرية ) 2( مستوى تعليم اآلباء واألمهات، مواقف اآلباء واألمهات والحوافز التربوي

  . األسرة
  
فرص الحصول على الوسائل، والصحة، والبنى األساسية       والمسافة،  : قضايا عرض الخدمات التعليمية   ) 3 (

دارس ات ، للم اين احتياج ى تب ا للطالب عل شارآة،  ومالءمته رة للم ر المباش رة وغي اليف المباش هم، والتك
  . ونوعية التعليم و مالءمته للحياة وصلته بها، ومؤهالت المدرسين والمدرسات

  
  .، واإلعاقات)الجندر(النوع االجتماعي : العوامل االجتماعية الثقافية) 4(

ي اال           ى     وتشير األدلة الوطنية والدولية بوضوح إلى أن أهم أسباب القصور ف ة عل دارس والمواظب لتحاق بالم
رة        ة األس دم رغب ري وع ر األس ستوى الفق ة، وم ى المدرس ى الوصول إل درة عل دم الق صل بع ضور تت الح

ذلك    زام ب ات وااللت يم الفتي وارد لتعل ر   . بتخصيص م وطني للفق سح ال ات الم دل بيان ذه  ) 1999(وت ى ه عل
ار             حيث تبين أن السبب الرئيسي لعدم موا       –العوامل المحددة    ان االفتق دارس آ ى حضور الم ظبة األطفال عل

ة    ة قريب دمات تعليمي ى خ ات     %) 30(إل يم الفتي ي تعل تثمار ف ي االس رة ف ة األس دم رغب ة )%17(وع  للفئ
  ). سنة)14-10 ( للفئة العمرية)%30(سنوات و) 9-6(العمرية 

  
ة  ة العمري ي المرحل ة ف ضا الفرص الفائت ددات أي ذه المح اقم من ه ا يف نوات، أال وهي) 5-0 (ومم ر : س الفق

  . الغذائي، وعدم توفر فرص التعليم المبكر، اآلباء واألمهات األميون، وانتشار وطبيعة الفقر
 

   فئات األطفال المحرومين) ب
  
  عمالة األطفال)  أ

املين        م1999استنادا إلى نتائج مسح القوى العاملة        ال الع غ عدد األطف ال طأ) 326608 ( بل ذآور     .ف سبة ال  ن
نه  اث)%48.6(م م سبة  ) % 51.4 ( واإلن ذه الن شكل ه شير   )%7.4 (، وت ا ت وة العمل ، آم الي ق  من إجم
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ال     )%93 (أنإلى  نتائج المسح    الي األطف املين   من إجم شتغلون في الزراعة وبعض المهن المرتبطة               الع   ي
اث )% 45.6 (نسبة الذآور .بها   ا              )% 54.4 (واإلن ال الع سبة األطف ة أخرى بلغت ن ذين   ، ومن ناحي ملين ال

التعليم     اق ب م االلتح بق له التعليم      )%11(س وا ب م يلتحق ذين ل سبة ال ت ن ين بلغ ي ح سبة ) %49.5 ( ف  ون
  ) . 6 () %39.5 (المستمرين في العملية التعليمية من إجمالي األطفال العاملين

  : البياني التالييبين ذلك الرسم  آما. وتزايدت نسبة عمالة األطفال خالل السنوات األخيرة بصورة واضحة 
  
  
  
  
 

 
Work prevalence, children aged 10-14 years, selected years, 1994-

1999 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
وترجع أسباب انخراط األطفال في العمل وعزوفهم عن التعليم إلى البيئة الطبيعية الصعبة واألوضاع 

العوامل المحددة التالية ) 1999(اليمنوقد حدد مسح رصد الفقر في .  االقتصادية المتعسرة–االجتماعية 
  :   خيارات اآلباء واألمهات في جعل األطفال يعملونفيباعتبارها تؤثر 

  
  ، ) بخمس نقاط مئويـة(من المرجـح أآثر أن تعمل الفتيات بدوام آامل ): الجندر(النوع االجتماعي ) 1(

  ، من )بخمس وعشرين نقطة مئوية(وام آامل  أن تدرس بد                                 واألقل ترجيحًا
   .                                    األوالد

   عمالة الطفل مع العمر، مما يعكس ارتفاع تكلفة الفرص للمـدارس في يزيد احتماُل) : السن(العمر ) 2(
  .                      شكل الكسب المفقود

  لتعليم األساسي في القرية من احتمال االلتحاق بالمدرسة بأربع  يزيد توفر خدمات ا: توفر المدارس) 3(
  .                     نقاط مئوية

   المواظبة المدرسيـة في ا آبيرًاعلى مياه شرب من شبكة عامة تأثيًر يؤثـر الحصول :توفر المياه) 4(
  )11(لجميع األطفال، وبأآثر من                 ويزيد من احتمال االلتحاق بالمدرسة بتسع وحدات مئوية 

  .                  نقطة مئوية للفتيات
   .نخفض انتشارعمالة األطفال وترتفع المواظبة المدرسية آلما زاد دخل األسرةي :الفقر) 5(
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 full)يزيـد بخمس نقاط مئوية احتمال أن يـدرس بـدوام آامـل: الوضع التعليمي لآلباء واألمهات) 6(

time)                                              نقاط احتمـال )  0.5 (أطفال آلباء متعلمين ، ويقل بـ  
  يزيد بنقطتين مئويتيـن  و .                                        أن يعملوا، مقارنة بأطفال آلباء أميين

  متعلمات، ويقل بنقطة  ة أطفال ألمهات                                        احتمال أن يلتحق بالمدرس
   .مقارنة بأطفال ألمهات أميات                                         مئوية احتمال أن يعملوا

  
،  نقاط)  0.5 ( يزيد من احتمال أن يعمل بـواتسن)  5–0 (آل طفل إضافي في سن: حجم األسرة) 7(

  . ويخفض بنقطة مئوية من احتمال أن يدرس
 

  األطفال غير الناشطين) ب
) في المناطق الريفية% 56(من الفتيات % 50من إجمالي األطفال وما يقرب من ) % 37 (ما يقرب من

  :  ويرجع هذا الوضع إلى. ال يذهبون إلى مدرسة وال يعملون
  
  ؛الفقر ) 1(
   ؛مستويات التعليم ومحو األمية) 2(
  .الموقع الجغرافي ) 3(

 
   أطفال الشوارع) ج
  : وترتبط هذه الظاهرة بالعوامل التالية. من أطفال الشوارع في اليمن)  35,000 (قدر أن هناك ما يقاربي

  
  لخدمات األساسية ومحدودية فرص االلتحاق بعمل في  ار  عدم توفُّيساهـم :تحديات التنمية الريفية) 1(

   .                              هجرة األطفال إلى المناطق الحضرية
     .)االفتقار إلى التعليم والمهارات األساسية( فقر القدرات أمسواء  فقر الدخل : الفقر) 2 (
 
 
 
 
 
  
   وناألطفال المعاق) د

 إلى جملة من األسباب التي تؤدي إلى إعاقات الطفولة، في ما له صلة بالوضع اليمني،  الدوليُةتشير األدلُة

  :  ال وهيأ

  جري عام ٌي ُأ سكان مسُحدّل:  مشاآل عند الوالدة أو أثناء الوضع) :ية الخلق( الحاالت الفطرية ) 1(

المشار ( من اإلعاقات تعود إلى هذه العوامل )%30 (يقارب من   أن ما 1994 

وما ) عند الوالدة( نسب حاالت الوزن المنخفض ولدى اليمن  أعلى). اليها أعاله
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إشراف آادر مؤهل، األمر ب من الوالدات في اليمن ال تحدث  )%85 (يقارب من
الذي يتسبب في حوادث ومخاطر توليدية، مثل اإلختناق الذي قد يتسبب في إصابة 

  . الدماغ

  مقارنـة  ( في المناطق الريفية ، وضعيفًهالتغطية بالتحصين ليست شاملًة: األوبئة واألمراض السارية) 2(

   )   بالحضر                                 
  متفشية -سي في التخلف العقلييسبب رئ- عوز اليودة عناالعتالالت الناجم: أو سوء التغذيةنقص ) 3(

  ).  في المرتفعات الوسطى)%90 (اإلرتفاع يصل إلى(بشكل واسع في اليمن                              

  ) ة على آسب المعرفة و القدر(                              والتغذية القاصـرة مرتبطة  بإعاقات عقلية 
   من األطفـال المعاقين )%50( وجدت دراسة يمنية أن :درجة القرابة والزواج المبكر وزواج األقارب) 4(

  ؛   ) من الدرجة األولى(أبناء عمومة -آانوا أقارب                                                      

  .غامسهولة الحصول على السالح ووجود األل) 5(
ن، بسبب إعاقاتهم، االفتقار إلى الرعاية و ومما يمكن أن يفاقم من الصعوبات التي يواجهها األطفال المعاق

والتمييز االجتماعي المستمر ومحدودية الفرص المتاحة للمشارآة الكافية في السنوات المبكرة من أعمارهم 

    . وإعادة التأهيل

على دورة الحياة يبين بوضوح أن ما  يحدث للشباب، بمجرد بلوغهم  إن استخدام تحليل إطار العمل القائم 

  وثمة مخاطر جمة قد. المبكرة في الحياة) أو معاناتهم( سنة، يعتمد إلى حد آبير على خبراتهم )15 (سن الـ

  : ضعف نمو الشباب، بما فيهات

ر الفرص المتاحة إن مستوى المشارآة في التعليم سيحدد بشكل آبي: تدني المشارآة في التعليم 

إن آمية ، و نوعية العمل المتاح للشباب سيعتمد إلى حد آبير على .للشباب بعد دخولهم سوق العمل 

وآلما ارتفع المستوى التعليمي آانت الفرص أآبر . مستوى ونوعية التعليم الذي حصلوا عليه

 الدنيا من التعليم ترتبط بعدم بينما المستويات. لالختيار من بين األعمال المتاحة وبالتالي أجور أعلى

 . نظاميال ر عن العمل في القطاع غيالنشاط و بالبطالة فضًال

 

و في . إن مثل هذا االنخراط عادة ما تكون له عواقب على مدى الحياة: االنخراط في عمالة األطفال 

ا يرتبط بذلك  انخراط األطفال في العمل إلى إبعادهم عن الحياة  المدرسية مع ميأدنى العواقب يؤد

ا ما وآثيًر. من تقلص فرص سوق العمل وارتباطها بالمستويات المتدنية من التعليم على مدى الحياة 

روزاتى ـ وتقدر دراسة ل. ينجم عن تجارب عمالة األطفال في األمد الطويل عواقب صحية 
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آل أن احتمال إصابة الطفل العامل بمشا) 2004) (7 ((Rosati and Straub)واستراوب 

  .)%40 (صحية بعد البلوغ تزيد بواقع

 

 آبرى لتدني مشارآة الفتيات في التعليم على صحة ثمة انعكاساٌت: تدني مشارآة الفتيات في التعليم 

 أحسن  ينجبن أطفاًالالنساء األآثر تعليمًاإلى أن  بوضوح  دلُةاألوتشير. المواليد الرضع واألطفال

 .  صحة 

من الواضح أن خبرات و تجارب األنشطة اإلجرامية  واإلصابة : جتمعالسلوك الخطر والمعادي للم 

تعاطى المواد المخدرة آلها سلوآيات مترابطة وترتبط بالفقر اإليدز و/نقص المناعةبمرض 

 .والمستويات التعليمية المتدنية و بالبطالة  والفراغ 

سنة والعواقب المحتملة  )  14-6(تية  من الفرص الفائتة خالل المرحلة الحيايبين اإلطار التالي مجموعًة

   .المترتبة على األطفال اليمنيين في مرحلة العمر الالحقة 
   

  
  

  
  

  
  )  سنة14-6(الفرص الفائتة خالل السنوات 

  
 .تسرب دراسي مبكر •
 .عدم االلتحاق بالدراسة والتسرب الدراسي والحرمان  •
 .عدم االهتمام الكافي بتوعية وبمحو أمية اآلباء واألمهات  •
 .االفتقار إلى الصحة والتغذية المدرسية  •
 . عدم مالءمة النظام القضائي لألحداث واليافعين  •
 .محدودية الخيارات الترويحية   •
                                   
  )  سنة24-15(العواقب على سنوات   

 
 .الفراغ / البطالة •
 .   وما بعد الثانويااللتحاق واإلستمرار في التعليم الثانوي/عدم الحصول على •
 سلوكيات مخاطرة، كالحمل المبكر، وااليدز، والعنف والجريمة، وتعاطي المخدرات،  •

 . والقات
 . عدم المشاركة في سياسة وعمليات التنمية •
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 ) سنة24-15( تحليل  محددات مرحلة اليفاعة والشباب  ) 3(
  : يواجه الشباب اليمني العديد من التحديات في تحقيق آامل إمكاناتهم، بما في ذلك المخاطر التالية       

فقط  ()%48.2 (و النساء غير األميات) % 83.7 ( تشكل نسبة الذآورغير األميين-ميةاأل 
 ).في المناطق الريفية % 15.8

 .عدم اإللتحاق واالستمرار في التعليم الثانوي و ما بعد الثانوي والمهني  
  .)%36.6( وبالنسبة للفتيات )%65 (معدل التحاق الشباب من الذآور في التعليم الثانوي - 
 في المناطق )%73.2 ( مقارنة بـ)%29.5(ي المناطق الريفية معدل التحاق الفتيات ف - 

 .الحضرية
 من )%40.8 ( فقط من الفتيات يحصلن على تعليم ثانوي أو أعلى مقارنة بـ) 16.3%   (-

  .ةالفتي
 . للفتيات )%5 ( مقارنة بـ)%17(معدل التحاق الشباب بالتعليم بعد الثانوي  - 

 .لمتدربين المهنيين إناث فقط من ا)5%( -

 ) الفراغ(البطالة والتعطل  
 . و في ازدياد )%18.9 (معدل البطالة - 
 سنة فإن )19-15 ( للفتيات وبالنسبة للفتيات في سن لعدم النشاط و خصوصًاٍلمعدل عا - 

فإن معدل )  سنة24-20( أما الفتيات البالغات )%51.9 ()عندهن(معدل الفراغ 
 .) %65.5 (فراغهن 

 : طرة خات سلوآي 
 .الزواج المبكر - 
 .الحمل المبكر - 
 .اإليدز/مرض نقص المناعة - 
 .العنف والجريمة - 
 .تعاطي المواد المخدرة - 
 

 .محدودية الخيارات الترويحية  
  .نقص المشارآة في السياسات و العمليات التنموية  

 
   االلتحاق بالتعليم والمشارآة التربوية)  أ
  

  م1999النوع، اليمن  للعمر والمستويات التعليمية وفقًا

 ذآور وإناث   ذآور  إناث  

  آل األعمار  آل األعمار  24 - 20  19 -15  آل األعمار   20-24  15-19  

  49.6  30.5  13.1  11.8  68.3  59.1  51.1  أمي 

  33.3  44.0  27.8  52.6  22.9  18.5  32.8  يقرأ ويكتب 

  2.5  3.6  6.5  2.1  1.4  3.6  1.3  ابتدائي 

  7.2  10.6  22.1  27.6  3.9  7.0  11.8  ثانوي 
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  4.9  7.3  25.7  5.4  2.4  10.0  2.7  بعد الثانوي 

  1.9  3.1  3.0  0.1  0.8  1.4  0.1  جامعي 

  0.6  1.0  2.1  0.4  0.2  0.5  0.2  مهني 

  1999المصدر المسح الوطني للفقر 

  

  

  1999 للعمر والنوع، اليمن المستويات التعليمية وفقًا

  ذآور  إناث  

  20-24  15-19  20-24  15-19  

  25.1  9.3  61.0  27.2  % بة االلتحاق نس

  1999المصدر المسح الوطني للفقر 

  
الفقر و العيش في الريف وقدرة الوصول والحصول على الخدمات : ومن أهم محددات المشارآة التعليمية

  .كر والزواج المب) إزاء التعليم(آلباء و األمهات االتعليمية و الموقع الجغرافي والخلفية التعليمية ومواقف 

  : أن ) 1999(وتبين األدلة من المسح الوطني لفقر 
نقاط مئوية لألوالد وبنقطة مئوية واحدة بالنسبة )  7 (الفقر يخفض من احتمال االلتحاق بالتعليم بـ 

 .  الدوافع االقتصادية هي السبب الرئيسي الذي يذآر آسبب ترك الشاب للمدرسة. للفتيات
 و  نقطة مئوية للفتيات )21( من احتمال االلتحاق بالتعليم بـالعيش في المناطق الحضرية يرفع  

  نقاط مئوية بالنسبة لألوالد )8 (بـ 
 . مواقف اآلباء واألمهات وعدم تشجيعهم  عامل حرج وفقا لما تذآره الفتيات لعدم مواصلة التعليم 
  .ية بالنسبة لألوالدنقطة مئو)  21 ( نقطة مئوية للفتيات و )13(الزواج المبكر له أثر سالب بنحو  

  
  البطالة والفراغ) ب

أن يكون لإلخفاق في العبور إلى العمل في مرحلة مبكرة من حياة الفرد العملية عواقب شخصية     من المرجح 
  .   أو سلوك خطر/ للتنبؤ طويلة المدى، ويمكن أن يؤدي إلى نشوء سلوك غير قابل

  
  :تسم بالخصائص التالية، وت1999 في عام )%18.9 (آان معدل بطالة الشباب

 أضعاف معدل بطالة البالغين؛  )  3 (معدل بطالة الشباب 
 أآثر من ترآزها بين البالغين من الشباب)  سنة19-15(تترآز بطالة الشباب بين اليافعين  

 ؛ ) سنة20-24 (
 البطالة أدنى بين الشباب من البطالة بين الفتيات؛  
ر النظامي أشكال من العمل حيث يكون               ) والتشغيل الجزئي (للتشغيل والبطالة        في القطاع غي

 .  الشباب ممثلين بشكل غير متناسب
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ًد سريع ج سنوي ال دل ال ة     وبالمع وى العامل و الق ذآور و  % 3.3 % (3.8 ا لنم اث% 4.3لل ن ) لإلن فم

  .2006عام )  34-29 ( إلى1999 في عام )%18.9 (المتوقع أن يرتفع معدل البطالة من

راغ      ومن ون الف رجح أن يك ة( الم ل وال الدراس دم العم ات ) ع و وضع الفتي ة ه ن البطال ر م اك . أآث فهن

ات  الث فتي ل ث ان  من آ شاط له%) 65.5(فتات اال ن ًةم دل، مقارن دل )%8.6 ( بمع غ مع ا يبل ان، بينم  للفتي

   .  شطينلنا للمراهقين غير ا)%8.8( بمعدل  مقارنًة) %51.9 (ناشطاتال يرغ المراهقات

ة                 ة المرآب ة والدولي ى          .    أما البطالة فهي محصلة لمجموعة من العوامل الوطني يمن من أحد أعل اني ال وتع

سريع  . معدالت بطالة الشباب في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا      وتتفاقم هذه المشكلة أآثر باإللتحاق  ال

نوياً     باحث عن    ) 240,000 (للمشارآة في سوق العمل مما يضيف إلى السوق        ذي   فرصة عمل س ، األمر ال

  :   يعكس

  في البالد؛ معدل المواليد المرتفع سابقًا 
 األولى؛  عودة المغتربين نتيجة حرب الخليج 
 الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن؛  
 . زيادة مشارآة النساء في القوة العاملة 

  

  : وهنالك العديد من المحددات لتشغيل الشباب، بما فيها
  أسرة فقيرة يزيد من احتمال البطالة؛ العيش في 
 العيش في مناطق حضرية يزيد بشكل آبير من احتمال البطالة؛   
 التفاوتات اإلقليمية؛  
 بالبطالة؛  ) القوي(ارتباط  المستوى الدراسي  
 لألمية عالقة مهمة بالفراغ من الفتيات والشباب؛  
  .  وم يساهم آعامل مهم في فراغ الفتياتيخفض الزواج من احتمال الفراغ بين الشباب وبشكل مفه 

  
   انالزواج والحمل المبكر) ج
  

اّط اك ارتب ويُّهن ات    ق ات اليمني ر للفتي زواج المبك يمن وال ي ال ة ف دالت الخصوبة المرتفع ين مع سن .  ب وال

  تدل على أن) 1999(سنة، غير أن بيانات المسح الوطني للفقر )  15(للزواج في اليمن هو عية  الشر

ة     )2% ( ة العمري زوجن فعالً    )  14-10 (من الفتيات في الفئ د ت ام   . سنة ق ي ع ان متوسط سن    1997وف  آ

ة        )  16.5(سنة هو   ) 49-20(زواج النساء البالغات من العمر      زواج في الفئ سنة، رغم أن متوسط سن ال

ة   نة24-20(العمري ان )  س ساء آ ن الن دلُّ ) 18.2 (م ا ي نة، مم ى   س زواج إل ن ال اه س ى اتج اع عل .  االرتف

ـ                       ال ب سبة االحتم د ن ذي يزي نقطة  ) 35(والمحدد الرئيسي للحمل بين الفتيات هو، بال شك،  الزواج المبكر ال

  . مئوية
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واالرتباط بين مواصلة الدراسة والزواج .  الحمل المبكرفي نقاط مئوية من التأثير )10 (وتساهم األمية بـ

 في رفع سن الزواج،  إيجابيًات على مواصلة الدراسة تأثيرًاويؤثر مجرد تشجيع الفتيا. المتأخر قوي جدًا

  .     ويخفض من معدل الخصوبة، آما يسهم في التخفيف من الضغوط السكانية في األجلين الوسيط والبعيد
  

، ستكون لهما عواقب )24-15 (والخالصة، ثمة شكالن جسيمان من المخاطر الماثلة أمام الشباب في سن

  ): adulthood(على البلوغ 

ة على الفرد ظ باهاإلخفاق في معالجة تحديات بطالة الشباب وانعدام نشاطهم ستكون له تكاليٌف 

 والمجتمع اليمني على السواء؛  

 : اإلخفاق في زيادة المشارآة في التعليم الثانوي سوف يؤدي إلى 

ضعيف،  صحة المولود والطفل، واستمرار الحلقة المفرغة ألمهات تعليمهن فيالتأثير  - 

يحددن الصحة المتردية ألطفالهن، والتي تؤدي بالتالي إلى فرص وإمكانيات تربوية 

وحياتية محدودة لهؤالء األطفال الذين بدورهم يصبحون آباء أو أمهات يواصلون هذه 

 ؛  )بديمومة(الدورة 

 التشجيع على  الفراغ و خيارات فرص عمل محدودة ؛ و  - 

 .  صل بذلك معدالت خصوبة عاليةالتشجيع على الزواج المبكر، يوا - 
  

تسعى االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب إلى تقديم إطارعمل إلستجابات متعددة للتحديات التي تنطوي 

 إلى الحد األدنى مخاطرها األساسية من خالل تجميع وحشد عليها هذه المراحل الحياتية الحاسمة مقلصًا

       ). والتغيير(د القطاعات للتدخل نشطة في إطار منهج متعدأوتعبئة رؤى 

  

  

  

 

                                                 
  
 
 

  

 
  استجابات إطار العمل المؤسسي الراهن  . 7
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رُّ          التزاماً إن حكومة الجمهورية اليمنية ملتزمةُ      شباب    وثيقا بأن تخفض بصورة حاسمة من مستويات تع ض ال

ي الوق  ا ف ي يواجهونه اطر الت ي للمخ راهناليمن ة  . ت ال ة األلفي داف التنمي ار أه ي إط ) 2أنظر الملحق (وف

ر     (وورقة استراتيجية التخفيف من الفقر       ة الفق ة   . ) )9(بمرتكزاتها األربعة للتدخل في مواجه ك الحكوم  تمتل

شكيلًة ة ت ذ    اليمني ع التنفي عتها موض د وض ة، وق ادرات البرمجي ة والمب سياسات القطاعي ن ال سعى .  م وت

  :  ة الوطنية للطفولة والشباب إلى تعزيز هذه المبادرات القطاعية من خاللاإلستراتيجي
  

 تقديم رؤية وإطار عمل متعدد القطاعات واألجيال؛ و 

ة و                  أو / استهداف مجاالت محددة من محاور اإلستراتيجية والترآيز عليها بما تمثله من ثغرات راهن

 .  متعددة القطاعاتتتطلب استجاباٍت

  

ستهدف ا          من االستراتيجية وصفاً   جزُءهذا ال  و يقدم  ي ت ستجابة  ال للتدخالت الحكومية الجارية والمخططة والت

رامج المحددة                       ات، والب ذه التوصيفات من خالل المخاطر، واألولوي لحاجات الطفولة والشباب، و تعرض ه

  .  بالفئات العمرية

  

  

  

  

  

  ) سنوات5-0(كرة  الطفولة المبً سنوات )  أ(.  
   التغذية ومعدالت وفيات األطفال الرضع واألمهات سوءتخفيض : ية األلفيةهدف التنم

    :االستجابات الرئيسية

   مستوى السياسات.  1

ي الخدمات         ي   جميع اليمنيين مستحقون لتلق ة الت دم  الرعائي ة، سواء            ها تق ة وزارة الصحة العام ل رعاي  من قب

ة العوز         أم  ن،  بمقابل مدعوم من الرسوم التي يمكن أن يدفعها القادرو         ل في حال د أطلقت وزارة     .  بال مقاب وق

ام  ي ع شامل للقطاع ف ادرة لإلصالح ال صحة مب يمن: "، أال وهي2000ال ي ال صحي ف : إصالح القطاع ال

تدامة    "استراتيجية لإلصالح  افؤ الفرص واالس ة، وتك  ، ترمي إلى تحسين العدالة والمساواة، والكفاءة، والفعالي
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وفي سياق التخفيف من الفقر، قدمت التدابير التالية        .  وتلقي الخدمات الطبية والصحية    طويلة األجل، في تقديم   

  :   آتوصيات لتحسين فعالية تقديم خدمات القطاع الصحي

ي           ك الت يما تل ة وال س ة والطفول توسيع نطاق التغطية بالخدمات و تحسين نوعية البرامج الصحية لألموم

 . ت الدخل المحدودتستهدف المناطق الريفية والفئات ذا

ي                       ك الت ة وتل ات اإلقليمي ة لتقليص التفاوت ة الصحية األولي تحسين وتوسيع نطاق التغطية بخدمات الرعاي
 بين المناطق الريفية والحضرية، من خالل زيادة الموارد المالية العامة المخصصة للقطاع الصحي؛ و  

ست    ى الم ة عل ات الحكومي ين الجه سيق ب يط والتن ة التخط ين  تقوي ذا ب ي، وآ زي والمحل ويين المرآ
 .  الشرآاء التنمويين

  
  مستوى البرامج.  2

ال                 ات األطف ة ووفي ى الحد من مخاطر سوء التغذي دفان إل رين يه ين آبي ويجسد  . تم تدشين مشروعين وطني

طة  يضم جميع األطراف ذات العالقة ويهدفان إلى تعزيز المشارآة النش           متكامالً المشروعان، آالهما، مدخالً  

  . والتفاعل اإليجابي للمستفيدين، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الحكومية المعنية

  

  

  :  وهذان البرنامجان هما

ل       ة              :2005 -2000مشروع تنمية الطف ددة القطاعات والممول شاملة ومتع ادرة ال ذه المب سعى ه  وت

ة ا      ة منظم ة اليمني ه الحكوم ي تمويل ارآت ف ه وش دولي ونفذت ك ال ن البن سيق م سف  بالتن ع ليوني    م

ود                 ب والوزارات المعنية    ة تكامل الجه ز إمكاني ى تعزي إشراف  المجلس األعلى لألمومة والطفولة  إل

سبة    ا بالن ي محصلتها ونتائجه ة ف رات الحرج ى المؤش زة عل دخالت المرتك تى الت ين ش دماجها ب وان

أنها           من خالل تق  وقائيا ً  تنمية الطفل مدخال ً    ويتبنى برنامجُ . للطفل ي من ش ديم الخدمات األساسية، الت

 :  العناصر التالية أفضل لتربية األطفال، ويشمل المدخُل صحيًةأن تخلق بيئًة
o درات       ًامكون اء الق ضم بن صحي، وي صرف ال ة وال صحة العام ب ال ى جوان وي عل  ينط

ة، ورعاي        دادات الطبي ة اإلدارية، واإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة، والتحصين، واإلم

 األمومة، وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي؛    
o                   امين أ،  و د وفيت ال بالحدي تغذية الطفل، ويشمل هذا العنصر إثراء غذاء األمهات واألطف

 تحسين القيمة الغذائية لألم الحامل؛ 
o     وير ة، وتط ة الطفول سات لرعاي وفير حصص أو جل شمل ت ل، وي شئة الطف ات تن ممارس

 ء المبكر للطفل؛ إطار عمل لسياسة النمو



 35

o     ة ية، وإقام ى األساس اور البن ى مح ز عل ة ترآ شطة تعليمي ةأن دريب   حزم رامج ت ن ب  م

ة              المدرسين أثناء الخدمة،   ة محلي دارس أهلي شاء م ن، وإن وزيادة أعداد المدرسات ودعمه

 .   للبنات لتشجيعهن على االلتحاق بالدراسة االبتدائية

ى   1997دوق االجتماعي للتنمية، الذي تم إنشاؤه عام        يرآز الصن : الصندوق االجتماعي للتنمية    ، عل

ع إعطاء              ة، م يم، والصحة،        تطوير البنى األساسية عبر مختلف القطاعات االجتماعي قطاعات  التعل

    .األولوية والمياه، والصرف الصحي، واألنشطة المدرة للدخل، والمولدة للكسب االقتصادي

  
  ثغرات حرجة/قضايا 

 ؛فرص محدودة  
 ؛لترآيز على عوامل جانب العرض في البرامج التعليمية ا 
 ؛ضعف قدرة الكادر المنفذ لمشروع تنمية الطفل   
 ؛) خاصة تعليم األمهات(برامج محو األمية غير آافية  
 ؛معدالت تحصين منخفضة  
 .إستراتيجية تطوير التعليم األساسي ال تشمل التعليم ما قبل المدرسي 

  
  ) سنة14-6( سن الدراسة )   ب(

  توفير التعليم للجميع : هدف التنمية األلفية
   االستجابات الرئيسية 

   مستوى السياسات.  1
اً .  اليمنية قد تمثل في تدشين استراتيجية تطوير التعليم األساسي          آان أهم الجهود التي بذلتها الحكومةُ       وانطالق

ى توسيع فرص            م  التربية والتعليم مجموعةً   من هذه االستراتيجية أدخلت وزارةُ     ة إل ن تدابير السياسات الهادف

  :  الفتيات واألطفال في المناطق الريفية للحصول على الخدمات التعليمية، وقد شملت هذه التدابير ما يلي

 تحسين آفاءة برامج بناء المدارس لبناء المزيد من الفصول بتكلفة أدنى؛ 
 تعزيز المشارآة األهلية؛  
ك شرطاً              إنشاء مدارس صغيرة بالقرب م      ن، ووضع ذل سرااللتحاق له ات، ليتي واطن الفتي سبقاً  ن م   م

 لبناء المدارس في  مناطقهن؛ 
 تقديم حوافز لتشجيع اآلباء واألمهات على مواصلة بناتهم تعليمهن األساسي ؛  
إعطاء األولوية للمناطق المحرومة التي ال تتوفر فيها خدمات آافية واستعمال معياري معدل التحاق        

  . ت و محو أمية اإلناث آشروط تأهيل مسبقة الختيار المشاريع الخدميةالفتيا

 

  مستوى البرامج .2
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ي      يم األساس يع التعل شروع توس و م سي ه وطني الرئي امج ال ادة  ). 2006 – 2000(البرن ى زي دف إل ويه

دارس، وخصوصاً           ة بالم اطق الريفي ى من ال            التحاق األطفال في المن ست األول سنوات ال ات، في ال يم   الفتي تعل

دائي شروُع. االبت سعى الم دارس    وي ى الم ضايا الوصول إل ن ق ل م ة آ ى معالج صوصًا( إل صل وخ ا يت   م

ة                   واد التعليمي اث والم ادر التعليمي واألث ع الك ة، وتوزي اء الخدم ، واإلدارة  )بتدريب المدرسين والمدرسات أثن

ع الترآيز الخاص على زيادة تعليم      المدرسية، وبناء مدارس صغيرة أقرب إلى القرى والمجتمعات الريفية، م         

  . البنات

  

امُج ولي برن المي وي ذاء الع ًة) 2006 – 2000( الغ ر خاصًةعناي وى تغيي ات آق ساء والفتي ستهدف .  للن وت

ر تعرضاً                  تدخالُت ات األآث اطق الفئ ى من ط عل الترآيز فق ة ب اطق      البرنامج المناطق الجغرافي  للمخاطر والمن

  .  للغاية إلحداث آثار إيجابية في تعليم البنات ناجحًة مبادراٍت الغذائيُةبر الحوافُزوتعت.  غذائيًااألقل أمانًا

         
  ثغرات حرجة/قضايا 

o انًاعدم وجود سياسة عامة للتعامل مع احتياجات الفئات األآثر حرم.  
 
o إستراتيجية تطوير التعليم األساسي ال تغطي محو األمية وال التعليم غير النظامي. 
 
o وجد مبادرات في مجال الصحة والتغذية المدرسية ال ت.  

  
  
  
  

  ) سنة24-15( مرحلة اليفاعة والشباب  )  ج(
  رفع معدالت القراءة والكتابة في الفئة العمرية : هدف التنمية األلفية
  :االستجابات الرئيسية

  

   استجابة السياسات. 1
  التحاق األطفال بالمدارس ومواصلة الدراسة  على تشجيع   تطوير التعليم األساسي     ترآـز استراتيجيُة

   .)  سنة14 – 6(     في إطار المرحلة العمرية للتعليم األساسي 
  استجابة البرامج .2

         شجع الصندوق االجتماعي وعدد من الجهات المانحة نشر برامج محو األمية الوظيفية بين 
  . الفتيات      الشباب وخصوصًا

  

  ثغرات حرجة/قضايا 
و               ا  الفتقار إلى السياسات والبرامج الالزمة لتقديم التعليم والمعرفة الضرورية لمواصلة التطور والنم

 . خارج إطار النظام المدرسي التقليدي

 من الشباب على استئناف     االفتقار إلى اآلليات المؤسسية الالزمة لتشجيع األميين الذين تخلفوا دراسياً          
 .التعليم
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  تقليص البطالة : هدف التنمية األلفية
  : االستجابات الرئيسية

  

   استجابة السياسات. 1
ق                     من المقبول عموماًًًً   دم خل ام األول نتيجة لع ي المق شباب هي ف ة ال ة أن بطال ة اليمني  في أوساط الحكوم

ام      شكل ع صاد ب ي االقت ة ف ل آافي رص عم ُة. ف ُةوالحكوم ى      ملتزم شطة عل راءات واألن ن اإلج ة م  بجمل

" أجندة وطنية للتشغيل في اليمن  " وقد أصدرت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية        . لكلي والجزئي المستويين ا 

ة            . 2004في عام    وتسلط األجندة الضوء على الدور المحوري لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ وأهمي

اعي النوع االجتم صلة ب ة المت ضايا الحرج شرية والق ة الب دريب والتنمي يم والت امُج. التعل د برن دُدوال يوج   مح

ة رآّ          د أن الحكوم شباب، بي ي  من خالل             لتشغيل ال دريب المهن ي والت يم الفن ى قطاع  إصالح التعل " زت عل

  ". الخطة  اإلستراتجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني

  

  

   استجابة البرامج.  2
ى              لتشغيل الشباب، ومع ذلك فقد بدأ عددُ        محددُ ال يوجد برنامجُ   ز عل ة في الترآي ر الحكومي من المنظمات غي

  . دعم المشاريع الصغيرة للشباب

  ثغرات حرجة/قضايا 
 .عدم وجود خطة وطنية لتشغيل الشباب  

، 2003 في عام      طالبًا)  11,546 (شمل:  جداً  التعليم الفني والتدريب المهني صغيراً     يظل مشروعُ  

 . ية فقط من إجمالي طالب المرحلة الثانو)%2 (يمثلون

 . معدل التحاق اإلناث بمشروع التعليم الفني والتدريب المهني منخفض 

 .خدمات معلومات سوق العمل ضعيفة 

 .عدم وجود مبادرات تستهدف الشباب المحرومين  

، وأهمية  ةوحاجات سوق العمل وفرص   ) الثانوي وما بعد الثانوي والعالي    (ضعف التفاعل بين التعليم      

    .   مبادرات تدريب الشباب

 . ارتفاع معدل نمو المشارآة في سوق العمل 

 .عدم مشارآة القطاع الخاص 
  

  ررفع سن الزواج وتقليص الحمل المبَك:هدف التنمية األلفية
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   استجابة السياسات. 1
اق عام حول                     واضحةُ ال توجد سياسةُ       وصريحة في الوقت الراهن في هذا المجال، رغم وجود وعي واتف

  .ج آأداة لتقليص النمو السكاني وتحسين معدالت وفيات األطفال الرضع واألمهاتأهمية رفع سن الزوا
    

  ثغرات حرجة/قضايا 
  .ال توجد سياسة وطنية لتشجيع الزواج المتأخر 

اُم د اهتم ديُديوج يمن ب ش ي ال ددةإ ف ة مح تراتيجيات وخطط قطاعي داد اس ا سبق أن  الجزء . ع ه وآم ر ان غي

ن   اله م سادس أع الل تحليال امالً   خ دخال متك ستدعي م ة ت وات الحرج ضايا والفج ددات أن الق ًال المح   وآلي

  .ومتعدد التخصصات

  

  

  

  

  

  

دراتهم     إن ضخامة مهمة ا آامل ق ة  (إيجاد بيئة يمكن ألطفال اليمن وشبابه أن يحققوا فيه ة أو المحتمل ) الممكن

إبداعية لنطاق واسع من الثغرات      و يسهموا بشكل ايجابي في تنمية مجتمعهم ووطنهم سيحتاج إلى استجابات            

ا                سابع أعاله الضوء عليه أن االستراتيجيات          . و القضايا البرامجية التي سلط الجزء ال راهن ف ي الوقت ال وف

دً    دودة ج شباب مح ة وال ات الخاصة بالطفول ستجيب للحاج ي ت ضايا  الت رات والق ن الثغ ه م اك مجموع ا وهن

  .المؤسسية التي تحتاج إلى مواجهة
  

   دية السياسات والبرامج الخاصة بالطفولة والشبابمحدو. 1

  :ومن بين هذه األسباب ما يلي.  من أثر السياسات والبرامج الراهنة من األسباب التي تحُدهناك مجموعُة

ع        - أ ب م ذي  يتناس وب ال ام المطل شباب باالهتم ال وال ة األطف ى  فئ ي   ،ال تحظ ا  ف ا وأهميته  حجمه

تم      وعادًة. المجتمع اليمني  ا ي ى                  م ة ، عل ة اإلجمالي رامج القطاعي سياسات والب تهدافهم في إطار ال اس

 . لحاجات حمايتهم وتطويرهم مفقود) المطلوب(وبالتالي، فأن التعاطف . شتاتها

  الثغرات والقضايا المؤسسية . 8 
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ي                       - ب اليم الت ين األق ا ب وارق م ستوعب الف إن نزوع المؤسسات و منظومات عملياتها إلى المرآزية ال ي

 .اع األطفال والشباب في مختلف أرجاء البالد أوض في  آبيُريمكن أن يكون لها اثُر
سياسات                          - ت د تخطيط ال ة عن ار بصورة آافي ي االعتب يمن ال تؤخذ ف الفوارق بين الجنسين الهامة في ال

 .ورسم البرامج ومتابعه النتائج 
دياً    - ث ل تح درات تمث ل والق ث التموي ن حي وارد م درة الم ي   ن شباب ف ة وال ال للطفول تهداف الفع  لالس

 .اليمن
  

  

  

  الفجوات والقضايا المؤسسية. 2
تراتيجيةُ                هناك عددُ   ذه االس ا ه ي تناولته ضايا المؤسسية الت ةُ   من الثغرات والق شباب، أال       الوطني ة وال  للطفول

   :وهي

ة       - أ ة وتنمي ستهدف حماي ي ت دخالت الت ه الت املة لتوجي ة ش ي وخط تراتيجي وطن ل اس ار عم ود إط دم وج ع
 .الطفولة والشباب

ال            بسلسلة من االستراتيجيات القطاعية التي آثيراً      حاليًا تعمل اليمنُ        ين األجي ع االرتباطات ب  ما تغفل واق

ة                ) وعبر القطاعات  (من جهة والتعاون القطاعي      ان لتحقيق أهداف التنمي ا مطلوب ة أخرى، وهم من جه

ة اعُ  . األلفي سع قط ال، ال ي بيل المث ى س صحةوعل سؤوالً   ال ون م ده أن يك ديات صحة  وح ن تح األم  ع

صوصاًًًًًًًً   يمن وخ ي ال ل ف ة،     والطف ستويات التعليمي صوبة والم دالت الخ سكاني،  آمع راك ال  أن الح

تراتيجيةُ   . ومشكالت النقل والبنى التحتية  ذات تأثير آبير        دخل       وترمي هذه االس م م ع مستوى فه ى رف  إل

دخال   ين الم ادل ب اد المتب ر عن االعتم ل للتعبي ار عم ديم إط دد القطاعات وتق سهيل تع ت والمخرجات لت

 . عملية التخطيط وتحديد األولويات

  
 عدم وجود جهة تنسيق قيادية على المستوى الوطني  - ب

راهن في جزء من الجماعة                  تنحصر مسؤوليةُ  ة  ( المجلس األعلى لألمومة والطفولة في الوقت ال الطفول

ا                ) والشباب ضمان التع وارد ل سياسية  والم ة ال ى المكان ر إل وزارات    المستهدفة ويفتق ين ال وتوصي  . ون ب

اون   ) الضرورية( بإنشاء جهاز وطني تنسيقي يتمتع بالمكانة السياسية والموارد      اإلستراتيجيُة ق التع لتحقي

     . الوزاري المنشود
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 ة وغير الحكومية والقطاع الخاصيعدم وجود رؤية وعمل تعاوني من قبل الجهات الحكوم  - ت

ة        . سات دولة، ال حكومة فحسب     إلى بلورة سيا   ترمي هذه االستراتيجيةُ   ي تواجه الطفول فالتحديات الت

ويين          شرآاء التنم ة ال ة الخروج بخطة            . والشباب تتطلب إسهام وتعاون آاف ال محاول ى سبيل المث فعل

  .)من النتائج (وطنية لتشغيل الشباب من دون مشارآة القطاع الخاص ستحرز القليل جدًا
  
  
  

 قصور مشارآة المستفيدين  - ث
شطة             ما آانوا  أن شباب اليمن آثيراً    الستراتيجيُةتدرك هذه ا   رارات واألن مستبعدين من المشارآة في الق

اتهم  في المؤثرة   ذه اإلستراتيجية وا                  .  حي ات صياغة ه اء عملي شباب أثن د سمعت شكوى ال شاورات لم وق

ؤثرة يبالشباب اليمني آطرف وذ) اإلستراتيجيُة(معهم،  آما  تعترف  داءً   عالقة  تنموية حاسمة وم    ـ إبت

ة  وتحسين     ) مرحلة(من  ة التنموي التصميم ورسم االستراتيجية إلى التنفيذ والتقويم ـ لضمان ملكية العملي

   .  فعالية التدخالت، في آن معًا

 
 االفتقار إلى المتابعة والتقييم المالئمين  - ج
م، إن تم، في إطار إنجاز  من تنمية الطفولة والشباب، يتًا ا ما آان تقويم البرامج الجارية،  جزء نادًر

 المقترحة مؤشرات أداء لتقويم التدخالت ذات خطة العمل الوطنيةو ستضع . أهداف التنمية األلفية

  .    األولوية
 

  محدودية القدرات  - ح
تعتبر عدم آفاية قدرات العاملين في برامج الطفولة والشباب ومحدودية هذه القدرات من القضايا 

  .تيجية بها وتسعى إلى تغييرهاالحرجة التي تقر االسترا
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ه مجاالت                   ُةتبنت االستراتيجي  ة لتوجي ادئ واألهداف التالي ة والمب شباب الرؤي ة وال ة للطفول ة اليمني  الوطني

  :  ومحاور ترآيزها  االستراتيجية المقترحة  والتدخالت ذات األولوية
  
  الرؤية . 1

  : ةطفولة والشباب من بيان الرؤية التالي لل الوطنيةُُُتنطلق اإلستراتيجيةُُُُ
  
يمن وشبابه       تحقيق مجتمع ينعم فيه آلُّ    " ور ( أطفال ال انتهم وإحترام       ) ًا وإناث  ًاذآ راف بمك ة واإلعت  ًابالحماي

ه    وطنهم  وقيم والء ل اء وال ق واإلحساس باإلنتم شعور عمي ع  ب داعاتهم؛ والتمت ساهماتهم وإب ديرا لم وتق
ة   المية الحق وف، اإلس ة          وتت دمات اإلجتماعي ن الخ ل م اق مكتم ى نط صول عل ة للح رص متكافئ م ف ر له

ة لكي ينمو                 دراتهم الكامن رويح  لتحقيق ق واً  اوالصحية والتعليمية وفرص العمل والت واطنين    صحياً   نم  آم
  ."    مسئولين  ومشارآين فاعلين في يمن الرخاء و السالم

  
  

  المبادئ اإلرشادية .  2
ية في تلك المعتقدات األخالقية الفضلى والقيم التنظيمية األساسية، التي تجسد سياق            تتمثل المبادئ اإلرشاد  

دخالتها   ة و ت ة          .االستراتيجية وقواها المحرآ ة اليمني ره الجمهوري ا تعتب ة صميم م ادئ التالي وتلخص المب
  :  القيم المؤسسة لالستراتيجية

 ربية   الدين اإلسالمي والقيم اإلسالمية والهوية الثقافية الع 

 األهداف اإلرشاديةالرؤية اإلستراتيجية، والمبادئ و.9
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 التمسك بالمبادئ الراسخة المجسدة  في التعاليم اإلسالمية  واالعتزاز باالنتماء إلى العالم العربي 

   .والثقافة واإلحساس باالنتماء المشترك المجسد في الدين والتاريخ واللغة
  

 الوحدة الوطنية و الوالء الوطني  
ي الوا         وطن اليمن والء لل ه    اإليمان بالوحدة اليمنية وال ده ودستوره وحكومت ى أساس   حد وتقالي  عل

  . مبادئ وأهداف الثورة اليمنية
 :الحقوق المدنية وحقوق اإلنسان  

دةُ         ا المعاه ي تتبناه شباب الت ال وال ات لألطف سان والحري وق اإلن ة وحق الحقوق المدني زام ب  االلت
 . الخاصة بحقوق الطفل بما في ذلك حمايتهم من الممارسات التقليدية الضارة

 :كافؤ الفرص والعدالة ت 
ة                      االلتزام بعدم التمييز   رامج التنمي ل ب ى آ يمن و شبابه للحصول عل ال ال و إتاحة الفرص لكل أطف
  .الحياتية و مواردها 

 المساواة بين الرجل والمرأة 
  . لتعاليم الشريعة اإلسالميةاالعتراف بالمساواة والعدالة بين الجنسين وفقًا

 ةالتنمية الشاملة المتكامل 
شباب                    ة وال ة الطفول ضايا تنمي الترآيز على أسلوب متكامل متعدد القطاعات و االختصاصات في ق

 .في إطار مفهوم دورة الحياة

 مشارآة الطفولة والشباب  
القناعة بأن األطفال والشباب مورد و طرف حيوي في عملية التنمية وعوامل مساعدة وفاعلة في               

ين سلبيين         ل مستويات        .التغير وليسوا مجرد منتفع ى آ شباب عل ال وال شطة لألطف و المشارآة الن
 .تطوير االستراتيجية من الصياغة إلى التنفيذ 

 الشراآة والتعاون 
ة           ة الطفول ة بحماي ات المعني ل الجه ساهمات آ ين م سيق ب اون و التن ى التع ة إل ان بالحاج اإليم

ة ومنظمات المجتمع       دني و القطاع الخاص    والشباب و تنميتهم بما في ذلك الوزارات الحكومي  الم
 .و األطفال والشباب 

 لة والشفافيةءالمسا 
 لة والشفافية من قبل آافة المعنيين بتقديم خدمات الطفولة والشبابءالتقيد بأعلى مستويات المسا
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  أهداف االستراتيجية الوطنية . 3
د الغرض          ) 9 (تتبنى االستراتيجية الوطنية الطفولة والشباب المجموعة التالية المكونة من         ة لتحدي أهداف استراتيجية وطني

  :من هذا اإلعالن الوطني وهى

بابه و               يمن وش ال ال ل أطف خلق فهم أعمق للمخاطر والتحديات والمصالح والمساهمات الممكنة من قب

 .االلتزام بذلك 

ة       ة الطفول ة وتنمي صلة بحماي ات المت ف القطاع ر مختل روابط عب رات و ال ى الثغ ضوء عل سليط ال ت

 . اب والشب

يمن و               آليتوفير إطار عمل      ال ال  و متناسق لالستجابة لتحديات دورة الحياة و فرصها المتصلة بأطف

 .شبابه 

 .تحديد مجاالت األولوية لتدخالت السياسات و البرامج  

د         تور والعه الم والدس يم اإلس ادئ وق شط بمب زام ن رام والت بابه و احت يمن وش ال ال ي أطف ة وع تنمي

 .ل ومبادئ الثورة اليمنية الخاص بحقوق الطف

المشارآة في خيارات جديدة وإبداعية وبين قطاعية للتعامل مع التحديات والفرص التي تواجه شباب           

 .اليمن 

 .توفير المدخالت الحرجة للخطة الخمسية الثالثة واستراتيجية التخفيف من الفقر 

ة ا       ين آاف ة ب ر فعالي سيق أآث اون و تن أمين تع دة لت ات جدي ق آلي ال   خل ة األطف ة بتنمي ات المعني لجه

 . والمجتمع المدني و القطاع الخاص وشباب اليمن الحكوميُةوالشباب بما في ذلك الجهاُت

 . من قبل الشباب اليمنى في الحياة األهلية والوطنيةرعاية مشارآة و قيادة أآثر نشاطًا 

  القضايا الحرجة : االستجابات المؤسسية الوطنية
ة           االفتقار إلى إط  .  1 ة وتنمي ستهدف حماي ار عمل استراتيجي وطني وخطة شاملة لتوجيه التدخالت التي ت

  . الطفولة والشباب
ة من             بسلسلة من االستراتيجيات القطاعية التي آثيراً      تعمل اليمن حالياً         ع االرتباطات الجيلي ل واق  ما تغف

ق أهداف          ان لتحقي ا مطلوب ة أخرى، وهم اون  القطاعي من جه ة والتع ة  جه ة األلفي بيل  .  التنمي ى س وعل
اعُ   سع قط ال، ال ي سؤوالً   المث ون م ده أن يك صحة وح يمن       ال ي ال ل ف حة األم والطف ديات ص ن تح  ع

ديناميات وخصوصًا راك( أن ال شكالت  ) الح ة، وم ستويات التعليمي دالت الخصوبة والم سكانية،  آمع ال
ر  أثير آبي ية ذات ت ى األساس ل والبن تراتي. النق ذه االس ي ه ين  جيُةوترم دخل ب م الم ستوى فه ع م ى رف  إل

سهيل     ات لت دخالت والمخرج ين الم ادل ب اد المتب صل االعتم ل تمف ل يمث ار عم ديم إط ى تق اعي وإل القط
  . عملية التخطيط وتحديد األولويات

  االفتقار إلى جهة تنسيق قيادية على المستوى الوطني.  2
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ستهدفة            المجلس األعلى لألمومة والطفولة في       تنحصر مسؤوليةٌ  الوقت الراهن في جزء من الجماعة الم
وزارات          ين ال تراتيجيةُ   . ويفتقر إلى الصفة السياسية لضمان التعاون ب ي    وتوصي االس از وطن شاء جه  بإن

     . المنزلة السياسية والموارد ما يكفي لتحقيق التعاون الوزاري المنشود للتنسيق له من 
  

  ن قبل  الجهات الحكومة وغير الحكومية والقطاع الخاصاالفتقار إلى رؤية وأنشطة تعاونية م. 3
تراتيجيُة ذه االس ة فحسبترمي ه ة، ال حكوم ورة سياسات دول ى بل ة .  إل ي تواجه الطفول ديات الت فالتح

شغيل            . والشباب تتطلب إسهام وتعاون آافة الشرآاء اإلنمائيين       ة لت ال ستحرز خطة وطني على سبيل المث
  . تائج من دون مشارآة القطاع الخاص من النالشباب القليل جدًا

  االفتقار إلى مشارآة المستفيدين. 4
تراتيجيةُ   ذه االس درك ه راً   ت ي آثي شباب اليمن انوا أن ال ا آ رارات       م ي الق شارآة ف ن الم ستبعدين م م

اتهم فيواألنشطة المؤثرة  ؤثرين ـ          .  حي اعلين وم ائيين ف أطراف وشرآاء إنم ي آ شباب اليمن وتعترف بال
ا       انطالقًا ذها وتقييمه ى تنفي تراتيجية إل ة وتحسين      ،من تصميم ورسم االس ة اإلنمائي ة العملي ضمان ملكي  ل

   .  فعالية التدخالت، في آن معًا
  االفتقار إلى المتابعة والتقييم المالئمين. 5

م، في         ًا ما آان تقييم البرامج الجارية، جزء      نادراًً تم، إن ت شباب، ي ة وال ة الطفول  نطاق   ال يتجزأ من تنمي
ة          األداء المحُ  ة األلفي ة مع أهداف التنمي ة المقترحة مؤشرات         و ستضع خطةُ    . رز بالمقارن  العمل الوطني
  .     التدخالت ذات األولوية بموجبها تقييُمأداء سيتمُّ

  محدودية القدرات . 6
ن الق      درات م ذه الق ة ه شباب ومحدودي ة وال رامج الطفول ي ب املين ف درات الع ة ق دم آفاي ر ع ضايا تعتب

  .  الحرجة التي تقر االستراتيجية بها وتسعى إلى تغييرها
  
  

  
  
  
  

في الجمهوريـة اليمنيـة      توفر االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب إطار عمل إجرائي لكافة المؤسسات و المجموعات             
لميدان هي تحديات  كبيرة وكذلك      إن التحديات في هذا ا    . والتي تعمل من أجل حماية األطفال والشباب وتنميتهم وتلتزم بذلك           

حجم الفرص الممكنة ، ومن هنا وفي إطار رؤية ورسالة االستراتيجية وعلى هدي من مبادئها وبالنظر كذلك إلى القـضايا                    
والفرص الممكنة فإننا نستعرض فيما يلي أهم       ) الفجوات  ( الهامة المحددة في دورة حياة األطفال والشباب وجوانب القصور          

  .الهتمام االستراتيجي و أولويات التدخل التي تم اختيارها للمراحل المختلفة في إطار دورة الحياة مجاالت ا
  
 تقوية وتعزيز اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة ) 1(   سنوات 5 –من صفر   .أ 

  ) الروتيني ( تعزيز خدمة التحصين الدوري ) 2(  
  إيجاد خطة وطنية شاملة للتغذية ) 3(  
  رنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة إعداد ب) 4(  

  
 تعزيز التعليم الشامل ) 1(   سنة 14-6من   .ب 

  تقوية ورفع مستوى الصحة والتغذية المدرسية) 2(  
  زيادة عدد المعلمات المؤهالت ) 3(  
  توفير حماية للفئات المحرومة من األطفال ) 4(  

  

.مجاالت االهتمام االستراتيجي و أولويات التدخل  .  10  
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 إيجاد خطة وبيئة وطنية لتشغيل الشباب ) 1(   سنة24-15من   .ج 
  . تعزيز الهوية الوطنية عند الشباب وزيادة مشاركتهم ) 2(  
  خلق تنوع في بدائل  التسلية وقضاء وقت الفراغ وتطوير التخطيط ) 3(  
       الحضري بحيث يخلق بيئة صديقة لألطفال والشباب   
  الحد من حاالت الحمل المبكر والمخاطر على الصحة اإلنجابية) 4(  

  
  
  سنوات5 –الفئة العمرية من صفر   . أ 
  

    تقوية وتعزيز اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة: أوالً 
  

تُعنى اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة بوقاية األطفال الرضع ومن هم دون سن الخامسة مـن المـرض والوفـاة وإدارة                    
اض الطفولة بالدعم من خالل     وفي الوقت الذي حظيت فيه بعض الجوانب في اإلدارة المتكاملة ألمر          . معالجة هذه الحاالت    

البرامج السابقة التي طُبقت على نطاق محدود وتجريبي في اليمن فإن هناك مساحة كبيرة لتحسين فعالية البـرامج الحاليـة                    
  . وتشجيع القيام بمثل هذه المبادرات في المناطق النائية والوصول إلى التغطية الشاملة على الصعيد الوطني 

  
  بمجال االهتمام قضايا هامة مرتبطة 

 توفير التمويل الكافي  
 التغطية الكاملة  
 التكامل مع المبادرات األخرى المعنية بصحة األطفال  
 .  مستواهم المهاري والتدريبي ، إعدادهم ، خروجهم من الخدمة واستبدالهم بآخرين –العمال الصحيين  
 الموقع الجغرافي والمناطق النائية  
 وعي المجتمع واألسرة  
 مية في أوساط اإلناث األ 
 توفر الدواء وتكلفته 
 ضعف قدرة الخدمات الصحية األساسية على الوصول إلى كافة الشرائح  
 مؤشرات اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة  

  
  الهدف االستراتيجي 

  .زيادة مساهمة اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة في استراتيجيات صحة األطفال 
  

  . خطة وطنية لتغطية خدمات اإلدارة المتكاملة إعداد : 1التدخل 
  

  : األنشطة الرئيسية 
  .تقييم وتحليل االحتياجات وتحديدها .1
 .تحديد المواقع الجغرافية للتدخل  .2
 .تحديد الموارد المالية  .3

  
  .رفع مستوى كفاءة مقدمي الخدمات  : 2التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .مراجعة مادة التدريب وتحديثها  .1
 .ل فرق للتدريب على مستوى المحافظة وتدريبها تشكي .2
 .تدريب العمال الصحيين في المرافق الصحية على مستوى المديرية  .3
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 .إدماج اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة في المناهج الدراسية للكليات الطبية والمرافق الصحية  .4
  

  .تحسين النظام الصحي  : 3التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
حيد المؤشرات والمعلومات الخاصة باإلدارة المتكاملة مع النظام العام الكلي للبيانات  وضـمان اسـتمرار                دمج وتو  .1

 .تدفق المدخالت الخاصة بالبيانات والمعلومات بصورة منتظمة 
 .رفع مستوى األداء النوعي في المرافق الصحية  .2
 .رها بصورة منتظمة للمرافق الصحية تأمين المشتريات من األدوية األساسية التي تُقدم مجاناً وتوفي .3
 .تحسين و تفعيل نظام التحويل  .4

  
  .تطوير العادات والسلوكيات الصحية لألسرة والمجتمع  : 4التدخل 

  
  األنشطة الرئيسية 

 .دعم وتفعيل دور المتعلمين ذكوراً وإناثاً  .1
 .مراجعة وتحديث رسائل التثقيف الصحي ودمجها مع مبادئ اإلدارة المتكاملة  .2
 .حشد جهود القيادات والمؤسسات المحلية لرفع مستوى الوعي الصحي في أوساط المجتمعات المحلية  .3
 .دمج رسائل اإلدارة المتكاملة في مناهج التعليم النظامي  .4

  
  ) الروتيني ( تعزيز خدمة التحصين الدوري : ثانياً 

ضمن أكثر المعدالت ارتفاعاً في إقليم الـشرق        تصنف معدالت وفيات األطفال الرضع ومن هم دون سن الخامسة في اليمن             
األوسط وشمال أفريقيا ولهذا فإن التحصين يمثل قضية هامة والحاجة قائمة لتوسعة نطاق تغطية كافـة أنـشطة التحـصين                    

  .وخاصة التحصين ضد الحصبة 
  

  :قضايا هامة 
 نطاق تغطية التلقيح  
 استدامة التلقيح 
 توفير تمويل كافي ومستمر  
 أهيل العمال الصحيين تدريب وت 
 النقل من مكان إلى آخر  
 مشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية  
 أنظمة البيانات  
 التنسيق  
 مناهج التعليم في الكليات الطبية  
 وعي المجتمع والوالدين  
 العزلة الجغرافية  
 محدودية خدمات الرعاية الصحية  

  
  :الهدف االستراتيجي 

  .لألطفال  تحت سن سنة واحدة %  90 تقل عن تحقيق نسبة تحصين ال
  

  .تحسين برنامج التحصين الروتيني  : 1التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
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 .توفير مصادر تمويل كافية ومستمرة  .1
 %  .90إعداد خطة وطنية لزيادة نطاق تغطية المرافق الصحية في خدمة التحصين إلى  .2
 .رفع مستوى وعي المجتمع بأهمية التلقيح  .3
 .شراك القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في عملية توسعة نطاق تغطية التلقيح إ .4
 .إشراك المجتمعات المحلية وفئات األطفال والشباب  .5
 .تطوير أنظمة البيانات وخاصة تلك المتعلقة برصد األمراض الوبائية والتنبؤ بها  .6
 .داعمة تحسين عملية التنسيق فيما بين برامج التحصين والمنظمات ال .7
 .مباشرة التلقيح في غرف الوالدة في المرافق الصحية  .8

  
  .رفع كفاءة مقدمي الخدمة  : 2التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .تدريب وتأهيل الصحيين العاملين في التلقيح  .1
 .توفير وسائل نقل مناسبة للصحيين العاملين في التلقيح  .2
 .لكليات الطبية والمعاهد الصحية التركيز على موضوع التحصين الروتيني في مناهج ا .3

  
  إيجاد خطة وطنية شاملة للتغذية : ثالثاً 

  
من األطفال في اليمن من حالة سوء تغذية مزمنة ، ومن هنا فإن إعداد وتنفيذ خطة وطنية للتغذية تُبنى على ما                     % 56يعاني  

  .وية رئيسية هو قائم من مبادرات وتستهدف المجتمعات ذات االحتياج الشديد هو بالطبع أول
  

  :قضايا هامة مرتبطة بهذا الموضوع 
  

 توفر الغذاء/ األمن الغذائي  
 المستوى التعليمي للوالدين  
 التثقيف الغذائي  
 خدمات دعم التنمية الزراعية 
 الحد من زراعة وإنتاج القات  
 توفير الحصول على الخدمات الصحية 
 مستويات الفقر  
 ةنقص الغذاء خالل فترة الحمل والوالد 
 تنمية الطفولة المبكرة  
 ) ما قبل المدرسة ( غياب برامج التغذية في المرحلة التمهيدية  
 ارتفاع معدالت الوفيات واألمراض في أوساط األطفال الرضع وكذلك معدالت األطفال الهزيلين  
 االنتشار المحدود للرضاعة الطبيعية واالعتماد عليها بصورة حصرية 
  اكتشاف حاالت سوء التغذية 
 التعاون والتنسيق فيما بين القطاعات المعنية  
 الممارسات الخاصة برعاية الطفولة أثناء المرض 
 خدمات المياه النقية والصرف الصحي  

  
  :الهدف االستراتيجي 

  . إعداد وتنفيذ خطة وطنية للتغذية 
  

  .تأمين إمدادات تغذية متوازنة ومستمرة  : 1التدخل 
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  :األنشطة الرئيسية 

دعم أنشطة اإلنتاج الزراعي والحيواني من خالل الخدمات اإلرشادية والمالية وكـذلك تـوفير خـدمات                تشجيع و  .1
 .التسويق والنقل والتخزين 

 .تشجيع ودعم األنشطة الصغيرة المدرة للدخل سواًء زراعية أو غير زراعية  .2
 .البدء في تطبيق سياسات للحد من زراعة وإنتاج القات  .3
التعاون بين المؤسسات لضمان وصول إمدادات التغذية إلى الفئات األشد حرمانـاً مـن              تطوير مستوى التنسيق و    .4

 .األمهات واألطفال 
  

  .توفير خدمات الرعاية الصحية األولية وتطويرها  : 2التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .التوسع في إنشاء المرافق الصحية وتحسين خدماتها  .1
 .صحي توفير مياه شرب نقية وخدمات الصرف ال .2

  
  . تحسين العادات المرتبطة بالتغذية والصحة  : 3التدخل 

  
  : األنشطة الرئيسية 

   .تقوية أنشطة تعليم الكبار .1
 .نشر الوعي حول نظام التغذية السليم  .2
 .من كل من األمهات واألطفال آإتباع نظام تغذية متوازن و .3
 .الحث على النظافة الشخصية ونظافة البيئة المحيطة  .4

  
  .ضمان اكتشاف حاالت سوء التغذية عند األطفال في مرحلة مبكرة وإحالة هذه الحاالت لتلقي الرعاية والتأهيل  : 4التدخل 

  
  : األنشطة الرئيسية 

 .إعداد نظام لمراقبة التغذية وتنفيذه  .1
 .تنمية القدرات المرتبطة بالرعاية الصحية لمعالجة الحاالت الحادة والمتوسطة لسوء التغذية  .2
 ).  التداخل، التحليل،  التحييد(المبادرات الثالث المقرة في االجتماعتعزيز  .3
  . توفير المعدات الطبية الالزمة لتشخيص حاالت سوء التغذية وعالجها  .4
  
  إعداد وتطوير برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة : رابعاً 

  
ن عملية التنمية الوطنية ، غير أن استيعاب مفهـوم          ال يزال مفهوم تنمية الطفولة المبكرة في اليمن في طور النمو كجزء م            

تنمية الطفولة المبكرة ال يزال كذلك محدود على المستوى المجتمعي والمؤسسي ، ويدخل في المحددات األساسـية لتنميـة                   
والدين والتدريب  االجتماعي ، الرعاية الصحية ، المستوى التعليمي لل       / الطفولة المبكرة تقوية نظام التغذية ، التحفيز النفسي         

وكلها بحاجة إلى استيعاب في إطار حزمة كاملة ومبسطة تشمل التدخالت الصحية والتعليمية والغذائية لكل مـن األطفـال                   
  . ومن يقوم برعايتهم 

  
  :قضايا هامة مرتبطة بمجال االهتمام 

  
 الوعي بقضايا تنمية الطفولة المبكرة وفوائدها  
 المستوى التعليمي للوالدين  
 يع عملية التشابك والتوسع في المرافق ومؤسسات تقديم الرعاية توس 
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 توفر مرافق صحة وتعليم الطفولة في المجتمعات واألسر ذات الدخل المنخفض 
 تكامل الخدمات  
 في استراتيجية التعليم الوطنية ) ما قبل المدرسة ( دمج مرحلة التعليم التمهيدي  
 انعدام الموارد المالية والبشرية  
 وسائل اإلعالم دور  
 تنمية األطفال المبدعين والموهوبين  
 وضع التشريعات والسياسات الداعمة لتنمية الطفولة المبكرة  
 قلة مالعب وحدائق األطفال 
 الوعي المرتبط باألمومة السليمة  
 تدريب وتأهيل الكادر الصحي والتعليمي 
 التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني 

  
  :ستراتيجي الهدف اال

خلق اعتراف بأهمية تنمية الطفولة المبكرة وتنفيذ استراتيجية شاملة تستوعب على وجه الخـصوص المجتمعـات                 .1
 .واألسر ذات الدخل المتدني 

  .مإعداد وتطوير اآلليات التي تضمن النمو لكافة األطفال وتحقق تنمية لقدراتهم وإمكانياته .2
  
  

اط الفئات الشابة عن قضايا الصحة اإلنجابية وتنمية الطفولة المبكرة لخلق اإلحساس            رفع مستوى الوعي في أوس     : 1التدخل  
  لديهم بالمسئولية األبوية 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .تنفيذ حمالت توعوية من خالل جميع وسائل اإلعالم واالتصال المتوفرة  .1
شتمل كذلك على قضايا تنمية الطفولـة       تدريب وتأهيل الكادر الصحي على القيام بخدمات الصحة اإلنجابية التي ت           .2

 .المبكرة 
  

  .تحقيق األمومة السليمة  : 2التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .تشجيع تنظيم األسرة  .1
 .توفير رعاية لألم الحامل  .2
 .توفير الرعاية لألم أثناء الحمل وبعد الوالدة  .3
 ) .روتينية ( دورية بدء العمل بخدمة رعاية األطفال الرضع وإجراء زيارات منزلية بصورة  .4
 .زيادة مستوى الوعي حول األمومة السليمة  والتغذية الجيدة  .5
 .تدريب الكادر الصحي ليتمكنوا من تقديم خدمات بنوعية عالية  .6
 .التوسع في الخدمات وتحسين نوعية الرعاية الصحية لألمومة والطفولة في المراكز الصحية  .7

  
  .ية لألطفال من سن صفر إلى خمس سنوات استحداث خدمة الرعاية األبو : 3التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .دمج قضايا تنمية الطفولة المبكرة في برامج اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة  .1
 . سنوات  5 –دمج المعلومات الخاصة بتنمية الطفولة في الفئة العمرية من صفر  .2
 .قيح بث الوعي عن التغذية السليمة أثناء تنفيذ حمالت التل .3
 .دمج قضايا تنمية الطفولة المبكرة في برامج تدريب العمال الصحيين  .4
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 .تدريب العمال الصحيين والمعلمين على التعرف على مظاهر اإلعاقة المبكرة  .5
 .توفير المعلومات عن قضايا الطفولة للوالدين  .6
 .نشر الوعي في أوساط المجتمع عن الممارسات الخاطئة مثل ختان البنات  .7
 ) .قبل المدرسة ( وعي في أوساط المجتمع عن قيمة وأهمية التعليم التمهيدي نشر ال .8
 .دمج برامج تثقيف الوالدين في مناهج مختلف مؤسسات التدريب  .9

 .تدريب وتأهيل الكادر العامل في رياض األطفال  .10
  

  .التوسع في إنشاء المرافق وزيادة الموارد  : 4التدخل 
  

  : األنشطة الرئيسية 
 . إنشاء رياض األطفال النموذجيةالتوسع في .1
 .إنشاء وتطوير مالعب وحدائق األطفال  .2
 .تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفئات المجتمع المدني  .3
 .استحداث مكتبات للطفل  .4
 .تنفيذ بناء رياض األطفال  .5
 .الحصول على التزام جميع المؤسسات ببناء دور حضانة لألطفال  .6
 . سنوات 5 –ي يعمل مع الفئة العمرية صفر تدريب وتأهيل الكادر الصحي الذ .7
 .تعزيز وتطوير دور المجلس األعلى لألمومة والطفولة ودعمه ليقوم بالتنسيق بين برامج الطفولة والرقابة عليها  .8

  
  .وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بتطوير تنمية الطفولة المبكرة  : 5 التدخل

  
  : األنشطة الرئيسية 

ار باستحداث أقسام لتنمية الطفولة المبكرة في إطار اإلدارة العامة للمـرأة والطفـل فـي المؤسـسات                  إصدار قر  .1
 .الحكومية المعنية 

 .إجراء تعديل على القانون بما يضمن حصول الطفل على جنسية األم اليمنية تلقائياً من دون أي شروط  .2
 .أن تُقدم هذه الخدمة مجاناً جعل نظام تسجيل المواليد الجدد من األطفال إلزامياً على  .3
 .تأسيس قاعدة بيانات خاصة بتنمية الطفولة المبكرة  .4
 .إصدار قرارات تنظم عمل دور الحضانة لألطفال  .5
 . سنوات 5 –استحداث الئحة بمجانية الخدمات الصحية واألدوية لألطفال من سن صفر  .6
 .استحداث أقسام تنمية الطفولة المبكرة في الجامعات والمؤسسات  .7
 .تأسيس دار لنشر المعلومات الخاصة باألطفال  .8
 .جعل نظام التعليم التمهيدي إجباري على أن يقدم بالمجان  .9

 .بث البرامج الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة في وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري وبالمجان  .10
 .إعداد قوانين تحد من استعمال المواد الكيمائية القاتلة في الزراعة  .11
 .عداد قوانين تنظم االستثمار في دور الحضانة من قبل القطاع الخاص والعام إ .12
 .تحديد نماذج للمالعب والمنتزهات العامة التي تلتزم بمعايير السالمة  .13
 .  الذي يوفر الحماية لألمهات في العمل 183المصادقة على قانون العمل رقم  .14

  
  .كرة عبر وسائل اإلعالم واالتصال الجماهيري نشر الوعي بأهمية تنمية الطفولة المب : 6 التدخل

  
  : األنشطة الرئيسية 

والقصص والمواد التثقيفية األخرى من خالل وسائل اإلعالم المرئية         ) البروشرات  ( المساعدة في نشر المطويات      .1
 . والمسموعة والمقروءة 
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 .جامعي باإلضافة إلى األقسام األدبية بث الوعي عن أهمية تنمية الطفولة المبكرة في مناهج التعليم الثانوي وال .2
 .عقد ورش عمل ومحاضرات لقادة الرأي  .3
 .إعداد برامج لالتصال الجماهيري لزيادة مستوى الوعي العام بقضايا تنمية الطفولة المبكرة  .4
 . إيجاد موقع خاص بتنمية الطفولة المبكرة على الشبكة االلكترونية  .5
 . ية بقضايا تنمية الطفولة المبكرة إعداد برامج لتوعية المجتمعات المحل .6
 .رفع الوعي بأهمية تنمية الطفولة المبكرة من خالل مراكز األمومة والطفولة وكذلك مراكز الرعاية الصحية  .7
 . تطوير برامج معلومات تؤكد على دور األسرة في رعاية الطفل ونموه  .8
ال حتى يشاركوا في نشر الوعي بأهمية الفئـة         العمل على تشجيع رجال اإلعالم والكتاب المبدعين في أدب األطف          .9

 .  سنوات 5 -العمرية من صفر 
 .تخصيص يوم وطني لتنمية الطفولة المبكرة  .10

  
  .وضع وتطوير األساس األولي لمرحلة التعليم التمهيدي  : 7 التدخل

  
  : األنشطة الرئيسية 

 .إعداد المعايير والمواصفات التعليمية والفنية لرياض األطفال  .1
 .ير دور حضانة نموذجية تطو .2
 .التوسع في افتتاح أقسام خاصة برياض األطفال في كليات التربية  .3
 . رفع مستوى مهارات الكادر العامل في رياض األطفال  .4
 .تحديد فرص التوظيف للمتخرجات للعمل في رياض األطفال  .5
 .إجراء مراجعة وتقييم على األدبيات واإلرشادات الخاصة برياض األطفال  .6
 .يس رياض أطفال لذوي االحتياجات الخاصة منهم تأس .7
 .إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والجهات المانحة في بناء رياض األطفال  .8
 .تنفيذ دراسة مسحية عن أوضاع رياض األطفال العامة والخاصة  .9

 .عقد ورش عمل لخلق رؤية عن رياض األطفال في األوساط العامة والمسئولين  .10
  

  .وضع أهداف عامة وأهداف محددة تعليمية لبرامج األطفال في وسائل اإلعالم العامة  : 8 التدخل
  

  : األنشطة الرئيسية 
 .عقد دورات تدريبية لمعدين ومنفذي برامج األطفال  .1
 .عقد ورش عمل حول كيفية االستفادة من وسائل اإلعالم في الترويج لتنمية الطفولة المبكرة  .2
 . على قضية تنمية الطفولة المبكرة وتستفيد من مشاركة األطفال فيها إعداد برامج نوعية تركز .3

  
  .تشجيع ورعاية األطفال الموهوبين والمبدعين في رياض األطفال وتنمية قدراتهم  : 9 التدخل

  
  : األنشطة الرئيسية 

 .تطوير آليات الكتشاف الموهوبين والمبدعين من األطفال  .1
 . ومهارات األطفال الموهوبين والمبدعين في رياض األطفال تقديم الدعم الكافي لتنمية قدرات .2

  
  
  
  
  
   سنة 14-6الفئة العمرية من . ب
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  تعزيز التعليم الشامل : أوالً 

وفـي الوقـت    . يبين إطار دورة الحياة وبصورة جلية األثر الذي يتركه االنخراط في التعليم على فرص الحياة والمعيـشة                  
ومن هنا فالحاجة قائمة للتركيز علـى الجهـود      % 51ليمن الذين يكملون تعليمهم ال تتجاوز       الحاضر فإن نسبة األطفال في ا     

والمبادرات التي تهدف إلى مساعدة األطفال غير الملتحقين والمتسربين والمحرومين لالنخراط في سـلك التعلـيم ببدائلـه                  
  .المختلفة 

  
  : قضايا هامة 

 ظاهرة الفقر 
 أمية الوالدين 
  التعامل الفعال مع الفئات المحرومة من األطفال قدرة المعلم على 
 القرارات األسرية  
 انعدام التدخالت من جانب الطلب 
 البنى التحتية التعليمية المالئمة في كثير من المجتمعات الريفية  
 وعي المجتمع  
 تقديم الخدمات في المناطق الريفية  
 ة الدمج غياب التعليم الشامل لجميع الفئات وغياب آليات إلعاد 
وجود أعداد هامة من األطفال المحرومين مثل أطفال الشوارع ، األطفال العمال ، األطفـال المعـاقين ، األحـداث و                      

 الجانحين 
 .العمل باتفاقية حقوق الطفل 

  
  : الهدف االستراتيجي 

محـرومين فـي العمليـة      تطوير آليات مؤسسية جديدة ترمي إلى تشجيع إعادة انخراط األطفال المتسربين من المدارس وال             
  .التعليمية واالستمرار فيها 

  
) مثل إيجاد مقررات خاصة ، مراكز مجتمعية ، تدريس مكثـف ، الـخ               ( تطوير مبادرات مدرسية ومجتمعية      : 1 التدخل

  .لتمكين األطفال من العودة إلى المدارس 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .بناء وتطوير مراكز تعليم مجتمعية  .1
 .أوساط المجتمع بخطورة تسرب األطفال من المدارس نشر الوعي في  .2
 .إعداد مواد تعليمية جديدة  .3

  
  .تنمية قدرات المعلمين للتعامل بكفاءة مع األطفال المحرومين  : 2التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 . المدارس تطوير أساليب تدريب جديدة لتزويد المعلمين بالمهارات المناسبة للتعامل مع األطفال المتسربين من .1
 .تأسيس مركز للموارد  .2

  
  .التأكد من وجود البيئة المواتية والتي تستوعب االحتياجات الخاصة لألطفال المحرومين  : 3التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .تطوير آليات الكتشاف األطفال الموهوبين والمبدعين  .1
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  تقوية ورفع مستوى صحة التغذية المدرسية : ثانياً 
توفر الغذاء وبـين النتـائج      /  من الشواهد على صعيد الخبرة الدولية التي تؤكد وجود عالقة بين انعدام التغذية               هناك الكثير 

وفي هذا السياق تحتاج اليمن إلى برنامج وطني شامل للصحة والتغذية المدرسية            . التعليمية ومعدالت التسرب من المدارس      
.  
  

  : قضايا هامة 
 سوء التغذية  
 التثقيف الصحي 
 تثقيف صناع القرارات عن العالقات القائمة بين سوء التغذية والنتائج التعليمية  
 التعاون بين القطاعات المعنية  
 دمج وتكامل البرامج 
 التغذية المدرسية 

  
  : الهدف االستراتيجي 

  .المستهدفة دمج وتطوير برامج الصحة والتغذية المدرسية القائمة حالياً لتحسين مستوى الصحة والتغذية للفئات 
  
  

  .التعرف على واقع الصحة المدرسية طبقاً للمهام والواجبات المفروضة على المدارس  : 1التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .تقييم الوضع الراهن إلدارة الصحة المدرسية  .1
 .دراسة التجارب الدولية في الصحة المدرسية  .2
 .ة وأدوار الهيئات المسئولة مراجعة و إعداد لوائح تحدد دور ومهام الصحة المدرسي .3

  
  

  .إعداد برامج للصحة المدرسية تتضمن الخدمات الصحية ، التثقيف الصحي والبيئة المدرسية  : 2التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .تقييم كفاءة الخدمة التي تقدمها حالياً الصحة المدرسية  .1
 بها وفقاً لمعايير منظمة الـصحة العالميـة علـى           تحديد األنشطة التي ينبغي على إدارة الصحة المدرسية أن تقوم          .2

 .المستوى اإلقليمي والدولي 
 .إعداد خطة لتطوير إدارة الصحة المدرسية على ضوء ما تم تحديده من أنشطة وواجبات جديدة  .3
 .تنفيذ تقديم الخدمات  .4

  
  . تحديداً لاللتحاق بالمدارس تطوير برنامج الغذاء والتوسع فيه في المناطق الريفية بهدف جذب الفتيات : 3التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .إجراء تقييم على البرنامج القائم حالياً  .1
 .إجراء رقابة وتقييم بصورة منتظمة  .2
 .إعداد خطة توسع تستهدف اإلناث من الطلبة والمعلمات ويشارك فيها الذكور من الطلبة والمعلمين  .3

  
  .ة لتحسين تغذية الطالب وصحتهم إعداد وتنفيذ برامج تغذية مدرسي : 4التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 
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 .دراسة وتقييم البرامج الحالية  .1
 .تنفيذ دراسة لتقييم األوضاع الصحية للطلبة واحتياجاتهم من التغذية  .2
 .تحديد احتياجات التغذية وفقاً للدراسات والنتائج المستخلصة منها  .3
 .ديمه إعداد مواصفات ومعايير صحية للغذاء المقترح تق .4

 
  زيادة إعداد المعلمات المؤهالت : ثالثاً 

من الذكور ، كمـا أن حـوالي        % 40.8مقارنة بـ     % 16.3ال تتجاوز نسبة الفتيات اللواتي يكملن التعليم الثانوي  فأعلى           
ـ           % ) 56وفي المناطق الريفية ترتفع هذه النسبة إلى        ( من البنات   % 50 شاط ال يذهبن إلى المدرسـة وال يعملـن فـي الن

االقتصادي الوطني ، وهذا يعود إلى عدة عوامل مجتمعة غير أن قلة الكادر األنثوي المؤهل هو قضية استراتيجية تحتـاج                    
فقـط  % 5.3فقط من إجمالي القوة العاملة في مجـال التـدريس ، منهـا    % 20إلى اهتمام ، وحالياً تساهم المعلمات بنسبة  
  .يفية معلمات المرحلة الثانوية في المناطق الر

  
  : قضايا هامة 

 تدني المستوى التعليمي عند اإلناث  
 تدريب وتأهيل المعلمات في المناطق الريفية  
 تقديم حوافز للمعلمات في المناطق الريفية  
 الحواجز الثقافية االجتماعية  
 الزواج المبكر  
 التعطل عند اإلناث 
 القيود التي تحد من حركة النساء  
 الجتماعي والصور النمطية للمرأة التحيز المرتبط بالنوع ا 
 وعي المجتمع   
 توفير االحتياجات السكنية المالئمة واآلمنة لألنثى  
 تقديم حوافز للمتخرجات من المرحلة الثانوية في المناطق الريفية لالنخراط في مهنة التدريس  

 
  :الهدف االستراتيجي 

  .هالت للعمل في المناطق الريفية واستمرارهن هناك إعداد وتنفيذ خطة وطنية الستقطاب وتدريب المعلمات المؤ
  

 . لتشجيع ودعم المعلمات في المناطق الريفية الدءوب ضمان التزام كافة الجهات المسئولة بالعمل  :1التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
ت فـي المنـاطق     التخطيط إليجاد وسيلة تنسيق تلتزم بها كافة الجهات المعنية تتمحور حول تقديم الدعم للمعلمـا               .1

 .الريفية 
 .تفعيل دور المجالس المحلية في ممارسة الرقابة على توظيف المعلمات في المناطق الريفية  .2

  
  .القيام بحمالت توعية بأهمية التعليم بصورة عامة وتعليم الفتاة بصورة خاصة  : 2التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .نشر هذه الرسائل والجهات المسئولة تحديد الرسائل المناسبة في التوعية وكذلك طرق  .1
 .القيام بحمالت توعية في المجتمعات المحلية  .2
 .خلق شبكة وطنية لدعم تعليم الفتاة  .3
 . إعداد الئحة ونظام للدعم المالي والمعنوي للفتيات الريفيات الملتحقات في المرحلة الثانوية  .4

  
 .لمعلمات العامالت في المناطق الريفية تطوير آليات قانونية وعملية توفر الحوافز ل : 3التدخل 
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  :األنشطة الرئيسية 

 .استطالع وجهة نظر المعلمات ورأيهن حول الحوافز المناسبة للمعلمات في الريف  .1
 .عقد ورشة عمل لتداول هذه اآلراء مع الجهات المعنية  .2
 .إعداد لوائح خاصة بنظام الحوافز  .3

  
مكان العمل وذلك للمعلمات في الريف على أن تكون هـذه البـرامج مـشفوعة               تنفيذ برامج تدريب وتأهيل في       : 4التدخل  

 .بحوافز مالية 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .تطوير برامج تدريب وتأهيل للمعلمات في الريف  .1
 .تخصيص مقاعد ومنح دراسية في كليات التربية للمتخرجات من المرحلة الثانوية الالئي يأتين من مناطق ريفية  .2

  
 . توفير السكن المالئم والمن للمعلمات الالتي يأتين من خارج منطقة العمل : 5التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .إنشاء وحدات سكنية مناسبة وآمنة للمعلمات بجوار المباني المدرسية  .1
  

لمـات  رفع وعي المجتمعات المحلية بضرورة احترام المعلمات الريفيات وتقدير دورهن وخاصـة أولئـك المع        : 6التدخل  
 .القادمات من خارج المنطقة 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .تحديد الوسائل التوعوية المناسبة وطرق توصيلها  .1
 .تحديد الجهات التي ستتولى القيام بحمالت التوعية  .2
 

  
  توفير الحماية للفئات المحرومة من األطفال : رابعاً 

ون من حرمان شديد ، ويدخل من ضمنهم األطفـال العمـال ،             سبقت اإلشارة إلى وجود أعداد كبيرة من األطفال الذين يعان         
أطفال الشوارع ، األطفال المعاقين ، األطفال الذين يتلقون معاملة سيئة واستغالل ، واألطفال الذين يتم تهريبهم واألحـداث                   

عام من قبـل الجهـات      كما تعاني هذه الفئات المحرومة من اإلهمال عموماً وذلك من حيث دمجهم في التيار ال              . والجانحين  
المسئولة بهدف تحسين وضع الطفل بصورة عامة ، ومن هنا تأتي أهمية الجهود والمبادرات والتي تتمكن معاً من الحد من                    

  . األسباب الجذرية وتوفير جوانب دعم عملية لحمايتهم وتنميتهم 
  

  : قضايا هامة 
 ظاهرة الفقر  
 انعدام الحماية  
 الفئات المختلفة لألطفال والمحرومين قلة البحوث والمعلومات حول  
 فرص التكلفة من عمالة األطفال  
 غياب المبادرات الرامية إلى مساعدة األطفال المحرومين 
 العزل االجتماعي  
 غياب الخدمات التي تستهدف هذه الفئات  
 وعي المجتمع  
 تعليم األنثى والوالدين  
 إهمال الطفولة في مرحلة مبكرة  
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 ت الضارة العادات والممارسا 
 .اتفاقية حقوق الطفل 
 وعي العمال ومستواهم التعليمي  

  
 ضمان توفر بيئة حماية لكافة فئات األطفال المحرومين ودمجهم واستيعابهم في شتى مناحي الحيـاة                :الهدف االستراتيجي   
  . االجتماعية في اليمن 

  
  . وضع األطفال المحرومين استحداث قاعدة بيانات ومعلومات للوصول إلى فهم أفضل عن : 1التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .مراجعة المتوفر من المعلومات  .1
 .تنفيذ دراسة شاملة ودقيقة  .2
 .نشر المعلومات  .3

 
حول فئات محـددة مـن      ) الحكومي والمجتمع المدني    ( إيجاد مبادئ توعوية مشتركة وتعزيز العمل الجماعي         : 2التدخل  

 األطفال المحرومين 
  

  :سية األنشطة الرئي
 .تنفيذ برامج توعوية ووقائية عبر وسائل اإلعالم الجماهيري  .1
 .تنمية القدرات التوعوية في أوساط العمال  .2
 .إدماج قضايا األطفال المحرومين في المناهج الدراسية  .3

  
 .ضمان وجود إجراءات للحماية االجتماعية  : 3التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .ة تفعيل القوانين الخاصة بالحماي .1
 .تطوير وتوسيع خدمات المؤسسات المجتمعية  .2
 .إيجاد حلول محلية لحماية األطفال  .3
 ) .Post care(تدشين برامج للرعاية البعدية   .4

  
تعزيز عملية اإلصالح القضائي والتشريعي في مجال األحداث مثل رفع سن المسئولية الجنائية ووضع ترتيبات                : 4التدخل  

 .بديلة لعقوبات األحداث 
  
  :ألنشطة الرئيسية ا

 .مراجعة القوانين الوطنية ومقارنتها باالتفاقيات الدولية المعنية  .1
 .رفع السن القانونية لألحداث  .2
 .تدريب وتأهيل جميع العاملين في مجال األحداث  .3
 .ممارسة الضغط إلجراء تعديالت على القوانين  .4

  
 األطفال وصغار السن من الشباب وإيجاد برامج استشارات         العمل على إزالة كل أشكال العنف التي تُمارس ضد         : 5التدخل  

 .قانونية ونفسية وإعادة دمج وتأهيل ضحايا العنف 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .تنفيذ برامج تدريب وتوعية في أوساط العاملين في سلك التعليم  .1
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 .تدشين برنامج توعية مجتمعية  .2
 .تحسين المؤهالت في علم النفس  .3
 .  البديلة عن طريق تأهيل األسرة تعزيز نظام الرعاية .4

  
 .تحسين مستوى التنسيق بين المؤسسات للتخلص من االزدواجية  : 6التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 ) .Networking( القيام بمبادرات تعزز من عملية التشبيك  .1
  
  
   سنة 24-15الفئة العمرية . ج
  

  إيجاد خطة وطنية لتشغيل الشباب : أوالً 
ولقـد أثُيـر    . عمل كريمة للشباب هو عنصر بالغ األهمية في القضاء على الفقر وتحقيق تنمية مـستدامة                إن خلق فرص    

موضوع بطالة الشباب كأهم قضية وذلك في فعاليات ورشة عمل البرنامج التشاوري في المحافظات التي نُفذت باعتبارهـا                  
  .حلقة في إعداد وصياغة االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب 

  
وتتفاوت إمكانيات وفرص سوق العمل في اليمن بحسب النوع االجتماعي ، والسن والمستوى التعليمي والخلفية االقتـصادية           

وتحديداً البنات الشابات ، ذوي اإلعاقات مـن الـشباب          ( واالجتماعية لألسرة والوضع الصحي واإلعاقة ، وبعض الفئات         
  .ثر عرضة للحرمان من الحصول على فرص عمل كريمة واالستمرار فيها هم األك) وصغار السن من الشباب في الريف 

  
  : وللتعاطي مع تحدي بطالة الشباب في اليمن فإن االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب تؤكد على أهمية ما يلي 

  
يمني ككل في خلـق     االعتراف بأن تفشي البطالة بين الشباب هي أوالً وقبل كل شيء ناتجة عن عدم قدرة االقتصاد ال                 

فرص عمل بصورة كافية ومن هنا ال بد من توفير الدعم القوي للجهود الوطنية على صعيد االقتصاد الكلي لخلق البيئة                    
تحقيـق نمـو    " المواتية لتحقيق نمو اقتصادي وهو الركن األول في استراتيجية التخفيف من الفقر والتي تنص علـى                 

 " . يكفل الحد من تفاوت الدخول اقتصادي بوتيرة ثابتة ومتنوعة وبما
 

 .اإلقرار بوجود عالقة بين زيادة استثمار القطاع الخاص وتوليد فرص العمل  
  

االعتراف بأن تحدي بطالة الشباب يتطلب وجود نهج واضح ومتكامل يجمع بين تدخالت االقتصاد الكلي واالقتـصاد                  
 .التشغيل من حيث النوع والكم األصغر ويعالج في آن واحد الطلب والعرض للعمالة وبدائل 

  
وذلك كإطار عمل في اليمن ، هذا اإلطار تـدعو الـشبكة            " أولويات التوظيف العالمية األربع في العمل الوطني      " تبني 

الدولية لتشغيل الشباب إلى تبنيه ، وهذه الشبكة تعقد اجتماعاتها بمشاركة األمين العام لألمم المتحـدة ، المـدير العـام     
 : و األولويات العالمية األربع هي . مل الدولية ورئيس البنك الدولي لمنظمة الع

  
 .أي االستثمار في التعليم والتدريب المهني للشباب وتطوير أثر هذه االستثمارات ) العمل ( قابلية التشغيل  –
 . أي تساوي فرص العمل لكل من الشابات والشبان –الفرص المتساوية  –
 . تذليل الصعوبات للفئات الشابة للبدء في مشاريع عمل وإدارتها  أي–البدء في مشاريع فردية  –
 . أي وضع قضية خلق فرص العمل في قلب سياسة االقتصاد الكلي –خلق فرص التشغيل  –

   )3انظر الملحق ( 
  

  : قضايا هامة 
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 ستقرار االقتصادي السياسات على صعيد االقتصاد الكلي التي تتبنى وترعى االستثمار وتشجع القدرات اإلنتاجية واال 
 عدم وجود خطة عمل وطنية لتشغيل الشباب وخلق البيئة المواتية لذلك  
 قلة العمالة / المعدالت العالية لبطالة الشباب  
 التعطل / قلة العمالة / المعدالت العالية لبطالة اإلناث الشابات  
 العالقة بين نظام التعليم ومؤسسات التدريب  
 والتدريب الفني قلة فرص التعليم المهني  
 انفصال التعليم الفني عن احتياجات سوق العمل  
 أي التعليم المرتبط بالمهنة وتقديم المشورة في الخبرة         –قلة التركيز في المدارس على التمهيد لالنتقال إلى سوق العمل            

 .العملية 
 تحديات التوظيف التي تواجه الفئات المعاقة  
 النحياز والتصنيف النمطي ا–التمييز بسبب النوع االجتماعي  
 النمو المتسارع للفئة السكانية التي تبلغ سن العمل وزيادة مشاركة القوى العاملة  
 قلة استثمارات القطاع الخاص  
 تدني مستوى إنتاج  النفط  
 معدالت أمية مرتفعة  
 قلة مشاركة اإلناث في التعليم الثانوي والمهني  
 قلة فرص العمل ذات األجور المناسبة  
 أهمية سوق العمل غير النظامي  
 أهمية تنمية المشاريع الصغيرة واألصغر  
 أهمية القطاعات االقتصادية ذات التشغيل الكثيف مثل األسماك ، السياحة ، النقل ، المعادن ، والزراعة  
 قلة فرص الشباب الكتساب خبرة عملية  
  للشباب قلة فرص التدريب والحصول على قروض لتنمية المبادرات الفردية 
 معايير سوق العمل في التوظيف  
 غياب القوانين واللوائح المنظمة لنشاط التدريب المهني ونظام العمل بدون أجر الكتساب الخبرة  
 توفير فرص لتدريب المتسربين من المدارس حتى يتمكنوا من الدخول في سوق العمل  

  
  :الهدف االستراتيجي 

  .غيل الشباب إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية لتش
  

 .دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة واألصغر  : 1التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
استحداث برنامج لدعم وحماية المشاريع الصغيرة واألصغر يشتمل على تقديم المشورة التجارية وتطـوير البنـى التحتيـة                  

  .والمساعدات المالية 
  

ة التي تستلزم قوة عمالة كثيفة لخلق فرص للعمل لكل من الذكور واإلناث             االستثمار في قطاعات اإلنتاج الواعد     : 2التدخل  
 .، وهذه القطاعات تشمل الثروة السمكية والسياحة ، النقل ، التعدين والزراعة 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .إعداد أدلة إرشادية عن كافة فرص االستثمار المتاحة  .1
 .ر تطوير القوانين واللوائح لتحسين مناخ االستثما .2
 .الدعم المستمر والنشط لالستثمار في القطاعات الواعدة  .3
 .القيام بتدريب وتأهيل العمالة الشابة في كل قطاعات االستثمار  .4
 .إيجاد وتطوير معاهد التدريب المتخصصة في الفندقة والسياحة  .5
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 .إنشاء مصانع ومختبرات للمنتجات الزراعية والسمكية المختلفة  .6
 . ية متكاملة بجميع الخدمات إنشاء ثالث مناطق صناع .7

  
 .تحسين وتطوير الروابط بين مخرجات التعليم والتدريب وسوق العمل  : 3التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .تعزيز مستوى التنسيق بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص  .1
 .تعديل المناهج التعليمية بما يتناسب واحتياجات سوق العمل  .2
 .يب جديدة إنشاء معاهد ومراكز تدر .3
 .تشجيع الشباب على االلتحاق ببرامج التدريب المهني  .4
 .تشجيع برامج المتابعة لكافة مخرجات التعليم  .5
 .تفعيل نظام معلومات سوق العمل ومكاتب التشغيل  .6
 .دمج مواضيع التدريب المهني في مناهج التعليم األساسي  .7
 .إصدار شهادة خاصة بالمهارات والخبرة  .8
 .لمشترك في مجال التدريب بين معاهد التدريب والقطاع الخاص تفعيل التعاون ا .9

 . رعاية وتشجيع الدراسات المتخصصة التي ينفذها القطاع الخاص  .10
  

 .توفير فرص تدريب للمتسربين من المدارس حتى يتمكنوا من دخول سوق العمل  : 4التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 . وكيفاً القيام بمسح لتحديد الفئات المستهدفة كماً .1
 .استحداث مراكز ومراجع لتقديم المساعدة عند الطلب  .2
استحداث شبكة من الخبراء االجتماعيين لمتابعة الحاالت التي ال تصل إلى مراكز المساعدة والحاالت التي تتلقـى                  .3

 .المساعدة 
 . نشر الوعي بأهمية دمج الفئات المستهدفة في المرافق التعليمية والتدريب  .4
 . تأهيل وتدريب الفئات المستهدفة تبعاً لقدراتها إنشاء مراكز .5
 . التنسيق مع المدارس إلشراك الفئات المستهدفة في المراكز الصيفية  .6

  
  

  تأكيد الهوية الوطنية ومشاركة الشباب :ثانياً 
 أوسـاط الـشباب     من المسائل البالغة األهمية لليمن هو استحداث برامج وخلق البيئة المواتية لغرس اإلحساس باالنتماء في              

وتنمية حس االلتزام والمسئولية لديهم تجاه مجتمعهم ووطنهم ومن األمور الجوهرية إليجاد مثل هذه البيئة هو خلق الفرص                  
  .المواتية للشباب للتعبير عن آرائهم وأفكارهم وتأكيد التزامهم 

  
  : قضايا هامة 

 ) اتفاقية حقوق الطفل(الوفاء بالتزامات  
 المشاكل القبلية  
 مفهوم الهوية الوطنية في اليمن  
 تأثير العولمة والقيم األجنبية على الثقافة اليمنية  
 وعي المجتمع والتغطية اإلعالمية  
 ظاهرة التعصب 
 مبدأ التطوع وخدمة المجتمع  
 الثقافة المرتبطة بالقيم والمواطنة  
 االعتراف بمشاركة األطفال والشباب على الصعيد الوطني والمحلي  
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 لشباب ومسئولياتهم حقوق ا 
 فرص الشباب للتعبير عن الرأي  
 الوصول إلى الفئات الشابة  
 تنمية قيادات الشباب  

  
  :األهداف االستراتيجية 

 .تعزيز قدرة الشباب على تطوير هويتهم في المجتمع اليمني  .1
 
  .تعزيز مشاركة الشباب ومساهمتهم في شتى مناحي الحياة على المستوى الوطني والمحلي  .2
  
  

 .تشجيع مشاركة الشباب في اليمن على المستوى المحلي والوطني والدولي  : 1التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .تدريب القيادات الشابة واألخذ بأيديهم لتبوء مواقع صنع القرار  .1
 .دعم مبادرات الشباب التي ترمي إلى تأكيد الهوية الوطنية  .2
طنة الفاعلة والهوية الوطنية والممارسات الديموقراطية وثقافة الحوار        إعداد برنامج وطني للتأكيد على مبادئ الموا       .3

 .في المؤسسات التعليمية والثقافية 
 .تعزيز مشاركة الشباب في تطوير مراكز التدريب المهني حتى تصبح أكثر فعالية وإنتاجاً  .4

  
 .نية رفع مستوى وعي المجتمع اليمني بحقوق وواجبات الشباب وهويتهم الوط : 2التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .زيادة نطاق التغطية اإلعالمية لمشاركة الشباب ومساهماتهم وخاصة في المناطق الريفية  .1
 .دعم انخراط الشباب في إعداد وتقديم برامج إعالمية من خالل وسائل االتصال الجماهيرية  .2
 .يم تأكيد الهوية الوطنية كجزء من النظام التعليمي في جميع مؤسسات التعل .3

  
 ) الحكومية واألهلية ( العمل على زيادة مشاركة الشباب في عملية صنع القرار في المؤسسات الوطنية  : 3التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 ) .أي بين شاب وآخر ( تعزيز أسلوب التعليم المتبادل بين الشباب  .1
 .دعم المراكز و االتحادات التي تعتمد في إدارتها على الشباب  .2

  
 . دعم القيام بجمع المعلومات التحليلية عن واقع الشباب في اليمن واآلفاق المستقبلية  :4خل التد
  

  :األنشطة الرئيسية 
ثقافيـة  ( إيجاد موقع وطني على الشبكة االلكترونية تكون مخصصة في توثيق ونشر المبادرات الجديدة في تنمية الـشباب                  

  ) .الخ .. وعلمية 
  

تطوير المؤسسات والمبادرات الشابة التي تهدف إلى توسيع المشاركة الديموقراطية للشباب فـي             دعم تأسيس و   : 5التدخل  
 .حياة المجتمع 

  
  :األنشطة الرئيسية 
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تعديل و تفعيل اللوائح المنظمة لصندوق رعاية النشء و الشباب  صوب تقوية وتعزيز المبـادرات والمؤسـسات                   .1
الممارسات الديموقراطية وكذلك في إجراء بحوث عن أنشطة الشباب         الشبابية التي ستشارك في توسيع المشاركة و      

. 
إعداد دليل تدريب بمشاركة الشباب لدعم وتشجيع انخراط الشباب في منظمات المجتمع المدني وخاصة األحـزاب                 .2

 . السياسية 
منظمـات غيـر    توفير الدعم والمؤازرة للمبادرات الطالبية التي تقوى من الشراكة بين المدرسـة والمجتمـع وال               .3

 .الحكومية في تحسين المناخ التعليمي 
 .إعداد مواد تدريب عن أسلوب اإلدارة بالمشاركة في مخيمات ومراكز الشباب  .4
( التأكيد على مشاركة الشباب في إعداد المواد التدريبية عن أسلوب اإلدارة بالمشاركة في المؤسـسات التعليميـة                   .5

 ) .المدارس والمعاهد والجامعات 
 .شاركة الشباب وتمثيلهم في مجالس السلطة المحلية وفي البرلمان دعم م .6

  
خلق تنوع في بدائل التسلية وقضاء وقت الفراغ وتطوير التخطيط الحضري بحيث يخلق بيئـة صـديقة لألطفـال                   : ثالثاً  

  والشباب 
كأحد القضايا الهامة   ) ت ، الخ    مرافق رياضية ، نوادي ، مكتبا     ( برزت قضية الملل وقلة بدائل التسلية وقضاء وقت الفراغ          

التي ُأثيرت في مختلف الجلسات واالجتماعات التشاورية الخاصة بالشباب وهذه القضية بحاجة إلى معالجة شاملة وخالقـة                 
  .من حيث التخطيط والتعاطي مع المشاكل العملية 

  
  : قضايا هامة 

 الملل  
 الوعي باحتياجات الشباب والتسلية و أولوياتها  
 تخطيط الحضري سوء ال 
 معدالت تعطل عالية في أوساط اإلناث  
 الصور واألفكار النمطية عن النوع االجتماعي وما يصاحبها من تمييز وتحيز  
 وعي الشباب ببدائل التسلية وقضاء وقت الفراغ  
 عدم وجود نوادي صحية ورياضية لإلناث  
 قيادة الشباب في البرامج الرياضية والترفيهية  
 قات وسوء استخدام المواد المخدرةظاهرة مضغ ال 
 تنمية الموهوبين والمبدعين من الشباب  
 الوفاء بااللتزامات الخاصة اتفاقية حقوق الطفل 
 االستفادة من صندوق النشء والشباب  

  
  :الهدف االستراتيجي 

  .قضاء وقت الفراغ إعداد وتنفيذ خطة للتوسع في إنشاء المالعب والمراكز الترفيهية وتوسعة نطاق بدائل التسلية و
  

  .إتباع طريقة تشاورية مع الشباب بخصوص ميولهم وما يفضلوا  : 1التدخل 
 

  : النشاط الرئيسي 
تشكيل فرق من الشباب المؤهل في جميع أنحاء الجمهورية لتحديد احتياجات التسلية لألطفال والنشء ووضع أولوياتها مـن                  

  .خالل االستبيانات  
  

 .طين وقادة المجتمعات المحلية للتعامل مع احتياجات الفئات الشابة تهيئة المخط : 2التدخل 
  

  : النشاط الرئيسي 
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القيام ببرنامج توعية عبر وسائل اإلعالم الجماهيرية عن احتياجات التسلية وقضاء وقت الفراغ وعـن قـضايا التخطـيط                   
  .الحضري والتشريعات ذات الصلة 

  
صيص أماكن عامة ومراكز للشباب والتوسع في األنشطة المختلفة للتـسلية لكـل             تنفيذ خطط وطنية ومحلية لتخ     : 3التدخل  

 .الفئات الشابة ذكوراً وإناثاً 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .مراجعة الخطط المعلنة والمعتمدة في التخطيط الحضري على المستوى الوطني والمحلي  .1
 .حضري تحديد أماكن ترفيهية إضافية تتالءم مع نمو السكان والتوسع ال .2
 .تخصيص أماكن تابعة ألراضي الوقف والحكومة لتلبية االحتياجات  .3

  
 .إعداد خطط معلوماتية لتشجيع المشاركة الواسعة للشباب ذكوراً وإناثاً في األنشطة الرياضية والثقافية  : 4التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .نشر الوعي بالفرص المتاحة  .1
 .نشطة المختلفة تخصيص حوافز وجوائز للتفوق في األ .2
 .إعداد وتنفيذ ما يلزم من خطط وبرامج لزيادة المشاركة  .3

  
خلق عالقات شراكة بين المبدعين الشباب والمدارس والمنظمات المحلية والمؤسسات الثقافية لـدعم األعمـال                : 5التدخل  

 . األدبية والثقافية للفئات الشابة 
  

  :األنشطة الرئيسية 
ات الموهوبين والمبدعين الشباب من خالل األنشطة المستمرة الصيفية وغير الصيفية           تنمية وتطوير مهارات وقدر    .1

 . 
 .استحداث قاعدة بيانات لحفظ السجالت الخاصة بالمبدعين من الشباب في المناطق الريفية والحضرية  .2
 .يمية ضمان استدامة جائزة رئيس الجمهورية لدعم وتشجيع أصحاب المواهب والتوسع في المؤسسات األكاد .3
توسعة نظام الحوافز لتشمل المنح الدراسية والمشاركة في الندوات الوطنية والدولية بهدف تطوير الموهبة واإلبداع                .4

 . في أوساط الشباب 
  

التوجه نحو إيجاد فرص متكافئة في ميدان الرياضة واألنشطة الترفيهية بين الجنسين وزيادة مشاركة البنات فيما                 : 6التدخل  
 .نشطة التقليدية في الرياضة وقضاء وقت الفراغ يتجاوز األ

  
  :األنشطة الرئيسية 

 . إعداد وتنفيذ مناهج مدرسية جديدة خاصة باألنشطة الرياضية والترفيهية  .1
 .إعطاء تدريب وتأهيل المدرسين أولوية مع التركيز على توظيف مدرسين األنشطة الرياضية  .2
 .ب الساحات الرياضية والترويحية التوسع في ساحات المدارس ومرافقها لتستوع .3
 .استحداث أقسام دراسية جديدة لتأهيل المعلمين ذكوراً وإناثاً في الرياضة والفنون واألنشطة اإلبداعية  .4

  
 .توسعة نطاق عمل صندوق رعاية النشء والشباب وصندوق التنمية الثقافية  : 7التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

ياضية والثقافية الصغيرة ، واألماكن العامة والمدارس علـى مـستوى المـديريات             التوسع في إنشاء المرافق الر     .1
 .والمحافظات 
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مثل المسارح والمكتبات ، والمعـارض ،       ( زيادة دعم األنشطة الرياضية والثقافية في أوساط الشباب من الجنسين            .2
 ) .المراكز الثقافية والمعسكرات الصيفية 

 .اب من ذوي القدرات والمهارات المتميزة توفير الدعم المناسب لرعاية الشب .3
 .إجراء مراجعة على اللوائح المنظمة للصناديق الحالية حتى يتسنى لها استيعاب التطورات الجديدة  .4

  
 .القيام باإلجراءات وإيجاد اآلليات والبرامج الالزمة لمنع تعاطي القات والتدخين وفقاً للوائح  : 8التدخل 

  
  :األنشطة الرئيسية 

 .اد برامج توعية بمضار وأخطار تخزين القات والتدخين والمخدرات إعد .1
 .تشجيع قيام منظمات غير حكومية وأندية لمكافحة هذه العادات  .2
 .إصدار ما يلزم من تشريعات وقوانين ولوائح تحظر على الشباب واألطفال تخزين القات وتعاطي الدخان  .3
 . ليمية والشبابية والرياضية حظر التدخين ومضغ القات في جميع المؤسسات التع .4

  
  منع الحمل المبكر والتقليل من مخاطر الصحة اإلنجابية : رابعاً 

يعد الحمل المبكر أحد مخاطر الصحة الرئيسية التي تواجه فئات الشباب في اليمن ، ولظاهرة الحمل المبكر آثارها الكبيـرة                    
وترتبط المعدالت العالية في اإلنجاب بصغر سن       .  ووليدها   في السيطرة على النمو السكاني وكذلك على صحة كل من األم          

اإليدز واألمراض التي تنتقل عبر المعاشـرة       / الزواج للنساء في اليمن ، إضافة إلى مخاطر فيروس نقص المناعة البشرية             
  .الجنسية 

  
  : قضايا هامة 

 تدني سن الزواج 
 وجود سياسات تشجيع على الزواج في سن متأخر  
 لسليمة لألمومة الممارسات ا 
 تدني مستوى التعليم والقراءة والكتابة عند اإلناث  
 والمهني والعالي / قلة مشاركة اإلناث في التعليم الثانوي  
 ارتفاع معدالت البطالة والتعطل في أوساط اإلناث  
 قلة بدائل التسلية والترويح بالنسبة لإلناث  
 تدني ممارسات تنظيم الحمل والوالدة  
 الوعي 
 افز المادية والمعنوية للطالبات والمعلمات الحو 
 اإليدز / زيادة انتشار معدالت نقص المناعة البشرية  
 ارتفاع معدالت اإلصابة بمرض الكبد البائي   
 التمييز ضد النوع االجتماعي وما يصاحبه من صور وأفكار نمطية وتحيز ضد النساء  
 وعي الشباب بقضايا الصحة اإلنجابية  

  
  : راتيجي الهدف االست

  .إعداد وتنفيذ خطة وطنية تتعاطى مع قضية الحمل المبكر والفاصل بين الوالدات 
  

 .دعم وتعزيز المبادرات التي تدفع وتشجع الفتيات لالستمرار في التعليم الثانوي  : 1التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .يع بين الريف والحضر تحسين عملية توزيع مدارس البنات كماً وكيفاً لتحقيق عدالة في التوز .1
 .تخصيص درجات وظيفية للمعلمات  .2
 .تقديم حوافز مادية ومعنوية للطالبات والمعلمات  .3
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 .تطوير حملة توعوية وطنية تسلط الضوء على مخاطر الزواج المبكر  : 2التدخل 

  
  :النشاط الرئيسي 

  .القيام بحملة توعية مكثفة عبر وسائل االتصال المباشر وغير المباشر 
  

 .التوصية بإيجاد قانون مناسب يهدف إلى تحديد السن األدنى للزواج  : 3التدخل 
  

  :النشاط الرئيسي 
  .تشكيل لجنة من المؤسسات ذات العالقة 

  
 .نشر الوعي في أوساط الشباب بمخاطر الزواج المبكر من خالل برامج وأنشطة مدرسية  : 4التدخل 

  
  :النشاط الرئيسي 

  .نجابية في األنشطة المدرسية الصحية مع التركيز على مخاطر الزواج المبكر بث مواضيع الصحة اإل
  

 .توسيع نطاق خدمات الصحة اإلنجابية لتشمل جميع فئات الشباب  : 5التدخل 
  

  :األنشطة الرئيسية 
 .تقديم خدمات الصحة اإلنجابية مع التركيز على تنظيم األسرة  .1
 . اإليدز و طرق الوقاية منها / ة الجنسية وعن نقص المناعة البشرية بث الوعي عن األمراض المنقولة بالمعاشر .2

  
 .دعم وتشجيع المرأة في مواقع العمل وتسهيل اندماجها في مناخ العمل  : 6التدخل 

  
  :النشاط الرئيسي 

  .تفعيل وتطبيق االستراتيجية الخاصة بالمرأة 
  ) المحددة ( وضع األهداف المرحلية 

  
لمرتبطة بأهداف التنمية األلفية حسب الفئة العمريةاألهداف المرحلية ا  

  سنة 24-15  سنة14-6  سنوات 5 –من صفر 
فـي عـام    % 46خفض نسبة األطفال الهزيلين من       

  .2015بحلول عام % 35 إلى 1997
 
خفض معدالت وفيات األطفال الرضع ومن هم دون         

 والدة حيـة    1000 في كـل     36.5سن الخامسة إلى    
   .2015بحلول العام 

 
 100000 في كـل     365خفض وفيات األمهات من      

  .2015 بحلول العام 212إلى 
 

زيادة حمالت التلقيح الروتينية ضد الحصبة لتغطيـة         
على أن يصاحبها إعطاء فرصة     % 90ما ال يقل عن     

.ثانية للتلقيح ضد الحصبة   

زيادة صافي معـدل     
االلتحاق في التعليم   
االبتــدائي ورفــع 
ــال   ــدل إكم مع

 الـسادس   الصف
% .100إلى   

 
ــين   ســد الفجــوة ب

الجنسين في التعليم   
االبتدائي بحلـول   

  . 2015العام 

 2005كبح الزيادة في انتشار اإليـدز فـي العـام            
وخفض معدل الزيادة إلى النصف بحلـول العـام         
2015.  

 
.زيادة معدالت تعليم الكبار    

 
زيادة نسبة البنات إلى البنين في التعليم الثانوي وما          

.د الثانوي بع  
 

. خفض معدل البطالة    

  
  تحديد المخاطر والقضايا المرتبطة بها 

  
 المخاطر المرتبطة بكل فئة عمرية 
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  سنة 24 -15  سنة 14-6   سنوات5 –من صفر 
، % ) 53(  نـسبة مهولـة      :سوء التغذية    

، الهـزال الـشديد     % 45.6: نقص الوزن   
)12.4 ( %  

 :طفـال  األ/ معدل وفيات األطفال الرضـع       
 1000 وفاة في كـل      75: األطفال الرضع   

 102: حالة والدة حية ، عمـوم األطفـال         
وفيات . حالة والدة حية     1000وفاة في كل    

 100000 حالة وفاة في كل      356: األمهات  
.حالة والدة حية   

معدل اإلصابة باإلسهال   : أمراض الطفولة    
( ، معدل اإلصابة بـ     % ) 29.6(  ARI (

% ) 40(ابة بالحمى ، اإلص% ) 15(  
 معـدل   :انعدام الرعاية والتعليم المبكـر للطفـل      

% .1االلتحاق بالتعليم التمهيدي أقل من   

 التسرب من المدارس  
أطفـــال خـــارج  

% 38.10: المدرسة   
ــسرب   ــدل الت : مع

15.65 %  
معدل إكمال المرحلة    

% 51: االبتدائية   
األطفال المعطلين  :  

37. %  
 األطفال المحرومون  

 أو  12سن   : ( عمال 
% .17) أقل   

من : أطفال الشوارع    
% 3.3( سنوات  5-9
 سنة  18-10، من   ) 

 )97 ( %  
 األطفال المعاقين  

التعطل / البطالة    
% 18.9: معدل البطالة   

-15( بين الفتيات في سن المراهقـة       : معدل التعطل   
% 8.8= ، بين الفتيان المراهقين     % 15.9) = سنة  19

، بـين   % 65.5-) 24-20(فعـات   ، بين الفتيات اليا   
% . 8.6) = سنة 24-20(الشبان اليافعين   

ضعف الوصـول إلـى التعلـيم الثـانوي والجـامعي            
 واالستمرار فيها 

إجمـالي  : معدل االلتحاق وإكمال المرحلـة الثانويـة        
) 2000/01( لإلناث  % 35للذكور ،   % 65=االلتحاق  

 للذكور  %17=، إجمالي االلتحاق بالتعليم بعد الثانوي       
) 2000/01(لإلناث % 5،   

. وال تتوفر بيانات عن معدالت اإلكمال   
إناث % 48.2ذكور ، % 83.7: نسبة تعليم الكبار    
 سلوكيات خطرة  

-10من السكان أعمـار     % 0.1نسبة اإلصابة باإليدز    
49  
 العنف والجريمة 
 تعاطي القات 
 تعاطي المخدرات 
 

 الحمل المبكر  
% ( 56.3 )=1999( ل المبكر لعام النسبة المئوية للحم

اآلثار تتمثـل فـي     ) . يافعين  % ( 83.7،  ) مراهقين  
الرضع / وفيات وأمراض األمهات ووفيات األطفال   

 غياب المشاركة في إعداد السياسات  
 
 

  
  وضع وتحديد التدخالت 

  
  سنة25-15  سنة14-6  سنوات5 –من صفر 

 تقوية وتعزيز اإلدارة المتكاملـة ألمـراض    •
 الطفولة 

 تعزيز خدمة التحصين الدوري  الروتيني •
 إيجاد خطة وطنية شاملة للتغذية  •
 

 إعداد برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة  •
 

 تعزيز التعليم الشامل  •
تقوية مستوى الـصحة والتغذيـة       •

 المدرسية 
 زيادة عدد المعلمات المؤهالت  •
توفير حماية للفئات المحرومة من      •

 األطفال 

طة وبيئة وطنية لتشغيل الشباب إيجاد خ •  
تعزيز الهوية الوطنية عند الشباب وزيادة       •

 مشاركتهم 
خلق تنوع في بدائل التسلية وقضاء وقت        •

 الفراغ 
الحد من حاالت الحمل المبكر والمخاطر       •

 على الصحة اإلنجابية 
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ة      يتمثل اثنان من المبادئ اإلرشادية لهذه االستراتيجية في شاملة المتكامل ة ال اون   والتنمي شراآة والتع  . ال
ة        سئولين عن حماي ا والم وتسلم االستراتيجية بأهمية خلق تنسيق وتعاون فعالين بين آافة األطراف المعنية به

ا         زمين بهم شباب والملت ة وال ذ الفعَّ     . وتنمية الطفول وم دورة            ويتطلب التنفي ى مفه ال إلطار العمل المرتكز عل
ود   ةً  ًاالحياة جه ةً  ، مندمجةً   متكامل لِّ       ومتعاون ل آ ق االستخدام         من قب ر مختلف القطاعات، وتحقي  الجهات عب

  .  الكفء للموارد الوطنية النادرة
  :      للطفولة والشباب بإنشاء هياآل وآليات جديدة،هي الوطنيُةولتحقيق هذه النتائج توصي االستراتيجيُة

  
  المهام التنفيذية والتنسيقية) 1(
  
ه وضعٌ          رح االستراتيجيةُ تقت ة      سياسيٌ   تشكيل جهاز تنسيقي وطني جديد يكون ل وارد آافي  عالي المستوى وم

شباب          و )المطلوب(وتفويض مالئم لتحقيق الترآيزالقطاعي      ة وال ذا    .  التدخالت في مجال الطفول سعى ه وسي
ه في مجال        إلى  الجهاز ا والمجتمع بكليت ة بمجمله ئ الحكوم شباب    تسهيل إتباع أسلوب يعب ة وال ة الطفول حماي

  . وتنميتهما
  :  للجهاز التنسيقي الجديد آما يلي المقترحُةوستكون المهامُّ

 تسهيل ومتابعة وتقييم تنفيذ االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب؛  
 رفع توصيات إلى الحكومة اليمنية بخصوص قضايا ومبادرات  حماية وتنمية الطفولة والشباب؛   
ددة                إجراء البحوث   ة متع ادرات حكومي تراتيجيات ومب  ووضع التصاميم وتشجيع وتنفيذ سياسات واس

 القطاعات، تستجيب لحاجات وفرص الطفولة اليمنية والشباب اليمني؛  
دني والقطاع الخاص                   تيسير التعاون بين الوزارات الحكومية، وبين الحكومة ومنظمات المجتمع الم

ة               لضمان استجابة تشمل الحكومة بمجمله      ة الطفول ة وتنمي ادرات حماي ضايا ومب ه لق ا والمجتمع بكليت
 والشباب؛  

يم             تجسيد اإليمان في أطفال اليمن وشبابه وااللتزام تجاههم من خالل إشراآهم في تخطيط وتنفيذ وتقي
 السياسات واالستراتيجيات والمبادرات؛

 ؛ء األمةتشجيع أطفال اليمن وشبابه واالحتفاء بمساهماتهم االيجابية في بنا 
 ؛إقامة إتصاالت بالجهات الدولية النظيرة في مجال التنمية الوطنية للطفولة والشباب 
 . باإلهداف األلفية والمعاهدة الدولية لحقوق األطفالالسنوية للمنجزات مقارنًةالمراجعة  

  
  .نية للطفولة والشبابالتنفيذ الناجح لالستراتيجية الوطعلى وباإلضافة يقترح إنشاء الهياآل التالية للمساعدة 

  
وظفين في            تشكيل لجنة من عدد من الوزارات مختصة بشؤون الطفولة والشباب، بما يمكن آبار الم

ات    وزارات والقطاع ين ال اون ب ضمان التع ام ل اع بانتظ ن االجتم ة م وزارات ذات العالق ال

  تنفيذ وتنسيق اإلستراتيجية الوطنية. 11
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ذه   آ. والتخصصات بخصوص التسهيل والدعم المستمر لحماية وتنمية الطفولة والشباب         تتابع ه ما س
 . تنفيذ االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب أيضًاالمجموعُة

ة مجال                      ة بتنمي ة المعني ر الحكومي  منتدى وطني للطفولة والشباب تتمكن من خالله آافة الجهات غي
ى أن   شترآة عل وم م ضايا وهم شطة وق ى أن ز عل داول اآلراء والترآي اء وت شباب لاللتق ة وال الطفول

 .      بهذه المجموعة آشريك إنمائي اليمنيُةحكومُةتعترف ال
بابي        " صوت الشباب "ن من إطالق جماعة      لجنة استشارية للشباب تمكِّ     القادرة على تقديم منظور ش

  . في تنفيذ وتقييم االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب
   خطة العمل الوطنية) 2(

تراتيجيُة دم االس ًةتق ًة رؤي ل وطني ار عم ة    وتوجُّ وإط ة وتنمي ة بحماي ات المعني ة الجه ة لكاف ات ذات أولوي ه
  . الطفولة والشباب في اليمن

  

وُي يتم تط ة ر وس ل وطني ة عم وفِّخط ًا ت اور   ر بيان تراتيجية لمح االت االس تراتيجية وتعكس المج ذ االس  بتنفي
  . الترآيز وأوليات التدخالت

  : وية تدخل بخصوص لكل أول عمليًة توجهاٍتة العمل الوطنية خُطوستقدم
 .الجماعات المستهدفة والمناطق الجغرافية للتدخالت  
   .مؤشرات األداء والنتائج المتصلة بأهداف التنمية األلفية 
ا      ة، وأدواره ة والداعم سؤولة، القيادي ات الم شمل الجه ددة ت ة مح سيقية وتنفيذي ددة تن دابير مح ت

 . وإسهاماتها المحددة
   .الجدول الزمني 
  .لمؤسسية على المستويين الوطني والمحلياآلليات ا 
 .ترتيبات ومسؤوليات المتابعة والتقييم 
 . آليات لتأمين المشارآة النشطة للشباب 

  
  
  خطط العمل المحلية) 3(

لِّ            وضعُ جهات االستراتيجية الوطنية وخطة العمل الوطنية سيتمُّ       من توُّ  انطالقًا ل آ   خطط عمل محددة من قب
  . محافظة

   لالتموي) 4(
  

ة      آما أن  ل المُ        خطة العمل الوطني ذ االستراتيجية        ستحدد مصادر التموي دعم تنفي اة ل ةُ   . توخ تأخذ الحكوم  وس
  : بعين االعتبار عند تحديد مصادر التمويل ما يلي

 .التمويل والدعم الفني المتاح من خالل البرامج والمشاريع الراهنة 
 . اليمنيُةُة الحكومالزيادات والتمويل اإلضافي الذي يمكن أن تقدمه 
    .ن والزيادات والتمويل اإلضافي الذي يمكن أن يقدمه الشرآاء التنموي 

   مراجعة ومتابعة اإلستراتيجية) 5(
اُز يكون الجه ذآور أعاله، س و م ا ه سيقّيآم رح مسؤوًال التن ستمر  المقت يم الم ستمرة والتقي ة الم  عن المتابع

ة وخطة العمل الوطني         وزارات حول شئون                     لإلستراتيجية الوطني ة المشكلة من عدد من ال دعم من اللجن ة ب
سيتُ            . الطفولة والشباب  ستمرة للظروف والحاجات الناشئة ، ف  م تحديثُ وبالنظر إلى الحاجة إلى االستجابة الم

  .   سنتين خطة العمل الوطنية آلَّ تحديُث أربع سنوات وسيتمُّهذه االستراتيجية آلَّ
 
   تمبادرات بناء القدرا) 6(
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ة          أخذًا املة وآلي ذ إستراتيجية ش ذا     باالعتبار تحديات تنفي واردُ         . هك وي أن تكون الم از   متاحةً  فمن الحي  للجه
ويين    شرآاء التنم ة ال ين آاف درات، لتمك اء الق ادرات بن امج مب سهيل برن رح لت د المقت وطني الجدي سيقي ال التن

  .  ي التنفيذ الناجح لإلستراتيجية الوطنيةال فالحكوميين وغير الحكوميين وموظفيهم من اإلسهام الفعَّ
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  BEDS                                                استراتيجية تطوير التعليم األساسي  
 CDP  مشروع تنميةالطفل                 

             CSO  الجهاز المرآزي لإلحصاء
 NGOs  منظمات المجتمع المدني   

 CRC  فاقية حقوق الطفلإت
 ECD  المبكرة          لطفولةلالتنمية 

    GOY  الحكومة اليمنية                
 ILO   منظمة العمل الدولية                  

 IMCI  اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة    
 IMR  معدل وفيات األطفال الرضع  

 MDG  أهداف التنمية األلفية
  MENA  ق األوسط وشمال أفريقيا  منطقة الشر

  MMR  معدل وفيات األمهات
 MOH  وزارة الصحة العامة

 MOSAL  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل          
 MOTEVT  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

 NPS  المسح الوطني للفقر
 PRSP  لتخفيف من الفقر ااستراتيجية 

  SFD  ةالصندوق االجتماعي للتنمي
 SFYP  الخطة الخمسية الثانية

   UN  األمم المتحدة
  UNDP  البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
 UNPFA  صندوق األمم المتحدة للسكان

 VET  التعليم والتدريب الفني
 WB  البنك الدولي

  WHO  منظمة الصحة العالمية                             
  
 

 
 

 
 قائمة المختصرات 
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  : ومات اإلحصائية الواردة في هذه الوثيقة مأخوذة من المصادر التالية ، ما لم يشر إلى خالف ذلكالمعل)   1(
  .)1998(الجهاز المرآزي لإلحصاء  •
 .المسح الوطني للفقر) 1999(الجهاز المرآزي لإلحصاء  •
 .أهداف التنمية األلفية ـ تقرير اإلنجاز لليمن) 2003(الحكومة اليمنية  •
 .نظرة على اليمن ) 2004(األمم المتحدة  •
 .تقرير التنمية البشرية) 2004(البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  •

  
  .6،ص50، العدد 8المجلد " يمن أوبزرفر "   تقرير نظام معلومات سوق العمل المذآور في صحيفة  (2)
    المصدر نفسه  (3)
  .8، ص 2004، "ه بسوق العملالتعليم الفني والتدريب المهني في اليمن و صلت"ر في وذآم   (4)
  ).1999(مذآور في المسح الوطني للفقر   (5)

  .1999التقرير النهائي لنتائج مسح القوى العاملة )  6 (
  .28، وضع مهام لمدخل متعدد القطاعات للطفولة والشباب ص) 2005(مقتبس عن البنك الدولي )  7 (
  فقر التي تتبناها الورقة لالستراتيجية لتقليص الفقر، وهي   الدعامات األربع الرئيسية للتدخل في مجال ال) 8 (

 .تحقيق نمو اقتصادي ثابت ومتنوع لتقليص التفاوت في الدخل •
 . الترآيز على البرامج السكانية، وبرامج صحية محسنة، والتدريب والتعليم–تطوير الموارد البشرية  •
 .ق و الكهرباءتحسين البنى التحتية وخاصة المياه والصرف الصحي، والطر •
  .منح حماية اجتماعية من خالل شبكات الضمان وبرامج التقاعد •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 الهوامش   
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  الملحقــــات
  

   1الملحق
  

   اتفاقية حقوق الطفل
   

ام           موقعةً أصبحت اليمن دولةً   والً                . 1991 على اتفاقية حقوق الطفل في ع سان قب وق اإلن ائق حق ر وث ة هي أآث ذه االتفاقي  إن ه
ى  اريخعل ي الت المي ف صعيد الع ين  و. ال تثناء دولت الم، باس ل دول الع ي آ ا ف صادقة عليه د تمت الم ذه . ق ى ه صادقة عل وبالم

ى تحمل المسؤولية عن                  ذلك عل ا وافقت آ وقهم، آم ة حق االتفاقية، ألزمت  الحكومات الوطنية نفسها بحماية أطفال البالد وآفال
       .   هذا االلتزام أمام المجتمع الدولي

  
ُةإن ة هي مجموع ُر االتفاقي اوض  غي ة للتف ًا قابل ا عالمي ات المصادق عليه ايير واالتفاق ن المع ه  .  م بس في شكل ال ل وتطرح ب

اء   أن آلَّ إلىوتنبه االتفاقية.  بدون تمييز–حقوق اإلنسان األساسية لكل االطفال   ى أقصى     االطفال لديهم الحق بالبق و إل ؛ والنم

سلبية، ةحمايممكناتهم؛ وال  ة          وء  وس  من التأثيرات ال اة األسرية والثقافي ة في الحي شارآة الكامل ة، واالستغالل؛ وفي الم  المعامل

  .واالجتماعية

  

  :   للترآيز، وهي مجاًال40 -) 1989 -1979( سنوات 10 االتفاقية التي بلورت على مدى وتحتوي موادُّ

    مبدأ الرفاهية)3( عدم التمييز                المادة )2( تعريف الطفل                المادة )1(المادة  

    الحق في الحياة)6(  دور األبوين              المادة  )5(  واجبات الدول                المادة )4( المادة 

  حياة األسرية  ال)9(  الهوية                    المادة  )8(   الجنسية                     المادة )7( المادة 

     أمنيات االطفال)12(المادة  )    عن الوالدين أو أحدهما (  فصل االطفال)11(  جمع شمل األسرة       المادة )10( المادة 

    حرية تكوين الجمعيات    )15( حرية الفكر               المادة  )14(  حرية التعبير               المادة )13( المادة 

     الدعم األبوي)18(  الوصول للمعلومات     المادة  )17(  الخصوصية                المادة )16( المادة 

  ) أو الكفالة (   التبني )21(  الرعاية البديلة           المادة  )20( المعاملة    المادة وء   الحماية من س)19( المادة 

    الصحة)24 (  اإلعاقة                  المادة )23(   الالجئون                  المادة )22( المادة 

     نمط المعيشة)27(  األمن االجتماعي        المادة  )26(  إعادة النظر في الرعاية     المادة )25( المادة 

  قليات   حقوق األ)30 (  أهداف التعليم           المادة )29(  الحق في التعليم             المادة )28( المادة 

    المخدرات   )33(  التشغيل                 المادة  )32(  الترفية والتسلية             المادة )31( المادة 

    أشكال االستغالل األخرى)36(المادة        االتجار باألطفال     )35(  االستغالل الجنسي          المادة )34( المادة 

    األطفال الضحايا)39(  الصراع المسلح         المادة  )38(رية        المادة   الحرمان من الح)37( المادة 

    قضايا عقابية)40( المادة 
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   2الملحق 
  

  أهداف التنمية األلفية 
  

يسُ    العالم، بمن فيهم فخامُة، حضر قادُة2000في سبتمبر   د اهللا صالح، رئ ة      الرئيس علي عب ة، حضروا قم ة اليمني  الجمهوري

ة، وهي األ ة العالمي ق التنمي ل لتحقي ذ خطة عم دوا بتنفي دة، وتعه م المتح ة لألم ة " لفي ة األلفي داف التنمي ى ".  أه ي تهدف إل الت

ساء                   ز ضد الن ة،  والتميي ة ، واإلختالالت البيئي ه       . مكافحة الفقر، والجوع ، والمرض ، واألمي اع علي م اإلجم ا ت ا تلخص م آم

    .  على حقوق اإلنسان، والحكم الرشيد ، والديمقراطية، ودرء الصراعات، و بناء السالمحول طرق التنفيذ، مع ترآيز أقوى 

  :     ، و هذه األهداف هيم2015 األلفية ثمانية أهداف، و التزمت  اليمن بتحقيق أهداف محددة بحلول عام  وقد أقرت قمُة

 
  القضاء على الفقر المدقع و الجوع:  1الغاية 

و  1990 هم اليومي عن دوالر واحد إلى النصف في الفترة بين دخُل تخفيض نسبة السكان الذين يقلُّ :1 الهدف         

  .م2015
  .م2015 و  م1990  تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع  إلى النصف مابين :2الهدف          

 
  تحقيق تعليم أساسي متكامل: 2الغاية 

 .م2015طفال في آل مكان من إتمام مرحلة التعليم االبتدائي بحلول عام آفالة تمكن األ: 3الهدف          

            

   تعزيز المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة : 3الغاية  
، 2005والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام  إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم االبتدائي   4الهدف 

 .م2015ال يتجاوز عام  لتعليم في موعدوبالنسبة لجميع مراحل ا
  

  تخفيض معدالت وفيات االطفال: 4الغاية 

  .م2015 بحلول عام تخفيض معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين  :5الهدف  
  

  تحسن صحة األمومة: 5الغاية 

  .م5201 ثالثة أرباع بحلول عام مقدار ب وفيات األمهاتتخفيض معدل    : 6الهدف 

  

  

  اإليدز والمالريا  و غيرهما من األمراض  / مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية: 6الغاية 

  .م2015 بحلول  اإليدز/وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية :  7الهدف 

 .م2015 األخرى  بحلول  وقف انتشار المالريا وغيرها من األمراض الرئيسية:8الهدف 
  

  ستدامة البيئية  وإدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسات البالد   آفالة اال : 7الغاية 
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 البيئية إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد :  9الهدف 

  .2015بحلول

  لى النصفتخفيض نسبة األشخاص الذين ال يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة إ: 10الهدف 

   

  إقامة شراآة عالمية  من أجل التنمية: 8الغاية 

والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز  ضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم باالنفتاحالُم:  11الهدف  
  .يالعالم  على الصعيد الوطني والصعيد-والتنمية، وتخفيف وطأة الفقر  يشمل التزاما بالحكم الرشيد،

  
باتخاذ تدابير على المستويين الوطني والدولي لجعل  المعالجة الشاملة لمشاآل ديون البلدان النامية:  12 الهدف 

 .الطويل  في المدىتحمل ديونها ممكنًا
   

 االلتزام ) 2005 سبتمبر 16 – 14( العالمية لقادة دول العالم في المقر الرئيسي لألمم المتحدة م 2005 لقد عززت قمُة

، وآذلك تطوير الخطط الوطنية إلنجاز  2015القوي والواضح لكل الحكومات إلنجاز أهداف التنمية األلفية بحلول عام 

  .م2006أهداف التنمية األلفية بحلول عام 
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  3الملحق 
  

  شبكة تشغيل الشباب 
  

تطوير وتنفيذ االستراتيجيات التي " عالمي الخاص بـ  التعهد الفي إلحداث تأثير 2001 تشغيل الشباب في سنة تأسست شبكُة

، آما هو مقرر في  إعالن األمم المتحدة " إليجاد أعمال الئقة ومنتجة  حقيقيًةمن شأنها منح الشباب في آل مكان فرصًة

ظمة العمل الدولية  من قبل السكرتير العام لألمم المتحدة آوفي عنان، و المدير العام لمنوعقدت شراآٌة. م 2000لأللفية في 

 تشغيل الشباب إلى لم شمل مقرري السياسات، تسعى شبكُة . جيمس وولفنسون جوان سومافيا، و الرئيس السابق للبنك الدولي 

والموظفين والعاملين ، والشباب و غيرهم  من أصحاب الشأن لإلسهام من خالل مهاراتهم وخبراتهم ومعارفهم في محاولة 

 العام وبإقامة شبكة تشغيل الشباب، أراد السكرتيُر. وحلول برنامجية متماسكة لتحديات تشغيل الشبابإليجاد سياسات جديدة 

  .   لألمم المتحدة إنشاء آلية عمل تعزز وتدعم أهداف التنمية األلفية
  

اب، و تقوم بصياغة  التزمت بأن تكون في طليعة الدول التي  تتبادل الخبرات في شبكات تشغيل الشب قطرًا)16( وهناك حاليًا

: خطط  عمل وطنية لتشغيل الشباب وااللتزام بقضية تشغيل الشباب على أعلى المستويات السياسية، وهذه األقطار هي 

أذربيجان، البرازيل، جمهورية الكونغو الديمقراطية، اإلآوادور، مصر، اندونيسيا، الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، جامايكا، 

. جيريا، رواندا، السنغال، سريالنكا، ، سوريا، أوغندا،  والمملكة المتحدةمالي، ناميبيا، ني  

 

، من األقطار التي أعطت األولوية لتشغيل  سريعًاًا خلف العدد،  الذي يتزايد تزايد الدافعُةإن شبكة تشغيل الشباب هي القوُة

ران للجمعية العامة لألمم المتحدة لدعم وقد صدر قرا.  الشباب من خالل رسم وتنفيذ خطط عمل وطنية لتشغيل الشباب

ويشجع هذان القراران األقطار على إعداد خطط واستعراضات عمل ـ آوسيلة لوضع تشغيل . عمليات شبكة تشغيل الشباب

 عن الوآاالت الشباب في صدارة األولويات وتفعيل ذلك ـ بمساعدة منظمة العمل الدولية واألمم المتحدة والبنك الدولي، فضًال

أربع أولويات عالمية لتشغيل : "  تشغيل الشباب إطار عمليات هووقد تبنت شبكُة. المتخصصة،  وبمشارآة الشباب أنفسهم

:  ، وهي"الشباب من خالل العمل الوطني  

 ثر هذه االستثمارات؛أاالستثمار في التعليم والتدريب المهني للشباب و تحسين : القابلية للتشغيل  

 عطاء الفتيات نفس الفرص المتاحة للشباب؛إ: الفرص المتكافئة  

 من خاللها تكوين و إدارة مشاريع أعمال خاصة بهم؛ تحسين األوضاع التي يستطيع الشباُب: المشاريع الخاصة  

 . خلق فرص عمل في مرآز  السياسة العامة لالقتصاد الكليو: خلق فرص عمل 

  .ل وطنية لتشغيل الشباب وضع خطط عمعلى 2006وستساعد الشبكة األقطار خالل عام 
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  أعضاء لجنة التسيير 
  

 
 
 
 
 
 

-  
 
 

  الجهة   االسم
  وزير الشباب والرياضة   عبدالرحمن األآوع . أ

  رئيس لجنة التسيير
  وزير الشؤون االجتماعية والعمل   عبدالكريم األرحبي. أ

  رئيس لجنة التسيير ل ًانائب
  فولة المجلس األعلى لألمومة والط  نفيسة حمود الجائفي . د
  وزارة الشباب والرياضة   أحمد العشاري . أ
  وزارة التعليم الفني والتدريب المهني   عبد الوهاب محمد العاقل.أ
  وزارة التخطيط  مطهر العباسي. أ
  وزارة الثقافة   نجيبة  محمود علي حداد.أ

  وزارة الصحة   أروى محمد إسماعيل الربيع. د 
  ليم العالي والبحث العلمي وزارة التع  علي قاسم إسماعيل. د 

  وزارة الداخلية  عميد رآن علي محمد حسين
  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل قطاع العمل   ياسين عبده سعيد. أ

  وزارة األوقاف واإلرشاد   الشيخ  حمود السعيدي
  المجلس الوطني للسكان  مجاهد أحمد الشعب. أ
  نشطة المدرسية  وزارة التربية والتعليم األ  أحمد الحاج. أ
  وزارة حقوق اإلنسان   إسماعيل أبو حورية. أ
  اللجنة الوطنية للمرأة  بشرى بغدادي.أ
  االتحاد العام للغرف التجارية   محمد قائد المخالفي. أ
  ممثل وزارة اإلعالم  حسن دخنان. أ
  الصندوق االجتماعي للتنمية   آوآب الحبشي . أ
  ة مقرر اللجن  عبداهللا الخميسي . أ



 76

  
  ن في اجتماعاتهاو والمشارآ أعضاء اللجنة الفنية

 
 

  الجهة  االسم
  أمين عام المجلس األعلى لألمومة والطفولة   نفيسة حمود الجائفي . د
وآيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع   أحمد العشاري . أ

   رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر -الشباب
  وآيل وزارة التخطيط  المساعد لقطاع المشاريع   هاشم عون اهللا. أ
مدير وحدة الصحة والحماية االجتماعية بالصندوق   محمد عبده الزغير . أ

  االجتماعي للتنمية 
  منسق اللجنة الفنية   عبداهللا الخميسي. أ

مدير إدارة المتابعة والتقييم بالمجلس األعلى لألمومة 
  والطفولة 

  آامل   في اجتماعات اللجنة الفنيةشارك  بفاعلية وبتعاون 

    البنك الدولي -مسؤولة الموارد البشرية   أفراح األحمدي.أ
   منظمة اليونيسيف -مسؤولة برامج الشباب واإليدز   بثينة اإلرياني. د
 مسؤولة برامج ذوي - ضابط مشروع اإلستراتيجية   آوآب الحبشي . أ

  لتنمية الصندوق االجتماعي ل-االحتياجات الخاصة 
مسؤولة التنسيق بين اللجنة الفنية واللجنة   باسمة العريقي .أ

  التحضيرية للمؤتمر
  مسؤول الصحة بالصندوق االجتماعي للتنمية  فيصل القهالي . د

القائم بأعمال مدير وحدة الصحة والحماية االجتماعية 
    مقرر اللجنة التحضيرية للمؤتمر–المسؤول المالي   عمر الشعبي. أ
مدير إدارة التخطيط بالمجلس األعلى لألمومة   لمياء اإلرياني .أ

  والطفولة
مدير إدارة الدراسات بالمجلس األعلى لألمومة   عبير مطلق . أ

  والطفولة 
مدير مكتب وآيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع   صباح بدري بكير. أ

  الشباب
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  طفال والشبابمن األ)اللجنة االستشارية(أسماء أعضاء  
  

  الصفة  االســــم  م

  الرئيس  عماد حامد المعبري   1
  المقرر  أنور الجراش   2
  عضوًا  وائل علي العنسي   3
  عضوًا  خالد محمد طميره   4
  عضوًا  إيمان راجح الحارثي   5
  عضوًا  ندى علي الشريف   6
  عضوًا  ساره عبده عبداهللا   7
  عضوًاً   عبدالفتاح إسماعيل الخوالني   8
  عضوًا  أمل هزاع منصر   9

  عضوًا  هالل عبداهللا الكولي   10
  عضوًا  شيماء فضل الحمادي   11
  عضوًا  وحي أحمد سنان   12
  عضوًا  عمار محمود مرشد   13
  عضوًا  ياسمين علي القاضي   14
  عضوًا  شريف األشول   15
  عضوًا  دارس البعداني   16
  عضوا   تهاني عبدالكريم الحبوري   17
  عضوًا  فواز إدريس العذري   18
  عضوًا  صدام علي قائد السعدي   19
  عضوًا  خليل عادل شوطح   20
  عضوًا  محمد عبدالرحيم األصبحي   21
  عضوًا  أآرم ياسين األآحلي   22
  عضوًا  وعد أحمد المصعبي   23
  عضوًا  يسرى صالح السحاري   24

  
 


