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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ -يونيه / حزيران٣٠
الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتعلــق بــالنظر يف      

 التقرير الدوري السادس
 

 *اليمن  
 

 )CEDAW/C/YEM/6(الردود على استفسارات جلنة السيداو   
 
بالنسبة للطلب العام حول عملية إعداد التقرير فإن جمموعة مـن املؤسـسات احلكوميـة                - ١

حيـث مت تــدريب  )  مـن التقريــر ٨٠ نظــر صا(وغـري احلكوميـة قــد شـاركت يف إعــداد التقريـر     
علومــات والبيانــات وحتليلــها لغــرض إعــداد التقريــر ومت تقــدمي   كيفيــة مجــع امل املــشاركني علــى

رئيس اجمللس األعلى للمرأة وأعضاء اجمللس األعلـى للمـرأة مـن الـوزراء              /التقرير لرئيس الوزراء  
ومل يتم عرض التقرير يف جملس النواب ألن هـذه اآلليـة            . وكذلك الوزراء اآلخرين يف احلكومة    

 .قةمل تكن متبعة يف التقارير الساب
 اإلطار التشريعي واملؤسسي • 

 
 ١٩٩٦اللجنة الوطنية للمرأة هي اآلليـة احلكوميـة املعنيـة بـاملرأة وقـد أنـشئت يف عـام                     - ٢

وهي اجلهاز االستشاري التنفيذي للمجلس األعلى الذي يرأسه رئيس الوزراء وعـضوية سـبعة        
ــسة ا    ــة ورئيـ ــرار يف احلكومـ ــنع القـ ــع صـ ــسائية يف مواقـ ــصيات نـ ــها  وزراء وشخـ ــة ونائبتـ للجنـ

 

 .رير رمسييصدر هذا التقرير دون حت * 
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وحـسب  . ورئيسات فروع اللجنة يف كل احملافظات وممثلني للمجتمع املـدين وللقطـاع اخلـاص     
قرار إنشائها فإهنا اجلهة املعنية برسم الـسياسات التنمويـة للمـرأة وإعـداد الدراسـات واألحبـاث                 

مقترحـات  حول وضع املرأة ومتابعة مـستوى التقـدم الـذي حيـرز يف جمـال تنميـة املـرأة وإعـداد              
القوانني ذات الصلة باملرأة وتنظيم املؤمترات الوطنية العامة ومتثيـل احلكومـة اليمنيـة يف القـضايا                 

 مليـون   ٧٠وتبلغ ميزانيتـها الـسنوية      . املتعلقة باملرأة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية      
ويبلــغ عــدد . روع، وذلــك للمركــز والفــ ) ريــال ميــين٢٠٠= الــدوالر األمريكــي (ريــال ميــين 

ضــافة إىل عــدد العــضوات البــالغ   موظفــاً وموظفــة باإل٥٠موظفيهــا علــى املــستويني املركــزي  
  ومنظمـات اجملتمـع املـدين   GENDER FOCAL POINTS) (عـضوة يف اإلدارات احلكوميـة   ٧١

 . يف فروع اللجنة يف احملافظات٣٢٠ إضافة إىل ٥٧عدد 
نظيمـي األعلـى ويقـوم بـإقرار الـسياسات املقترحـة            اجمللس األعلى للمرأة هو اإلطـار الت       - ٣

ــة        ــى أعمــال اللجن ــة عل ــصورة عام ــشرف ب ــة للمــرأة ويوجــه وي ــة الوطني ــر  . مــن اللجن ــد أق وق
ســتراتيجية تنميــة املــرأة كمــا وافــق علــى مــشروع التعــديالت القانونيــة الــيت اقترحهــا الفريــق     ا

نني على ضوء استجابتها للمبـادئ      لته اللجنة لغرض النظر يف القوا     القانوين والشرعي الذي شكّ   
 .ويقر خطط اللجنة وبراجمها. الدستورية واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ون القانونية ووزير حقوق اإلنـسان ورئـيس اللجنـة          ؤلت من وزير الش   اللجنة اليت شكّ   - ٤
 املـصفوفة، مرفقـة والـيت    الوطنية للمرأة قد قامـت مبراجعـة مقتـرح التعـديالت القانونيـة حبـسب            

يــث النــصوص القانونيــة النافــذة توضــح اســم القــانون املراجــع واملــادة املقترحــة للتعــديل مــن ح 
مت إدخال إضافات لنصوص قانونيـة مـن شـأهنا تعزيـز حلقـوق املـرأة قانونيـاً كمـا يف املرفـق                    وما

 ).١(رقم 
فيذ هذه املهمة من قبل اللجنـة       عة إلجناز مهمتهم عملياً فقد انتهى تن      أما عن املدة املتوقّ    

لفة حيث قامـت بدراسـة متعمقـة ملقتـرح التعـديالت القانونيـة ومناقـشته بـالرأي مـن كافـة            املكّ
اجلهات ذات الصلة باملواد القانونية يف سبيل التوصل إىل اتفاق هنائي يؤيد املضي يف إجـراءات                

 املقتـرح ويـسرنا أن نرفـق لكـم          وقـد مت تبـادل املالحظـات يف مـضمون         . اإلقرار واملوافقة عليها  
 أشهر، خلـصت إىل تقـدمي    ٧مناذج للمالحظات وقد استغرقت هذه اللجنة إلهناء مهمتها فترة          

ومت رفعها حبسب املتبع مـن وزيـر         ).٣(نسخة هنائية منقحة من مشروع التعديالت مرفق رقم         
 .وافقةون القانونية رئيس اللجنة املكلفة إىل جملس الوزراء لإلطالع واملؤالش
ون القانونيـة   ؤهذا إجراء متبع حيث أن مشاريع القـوانني املقترحـة متـر عـرب وزارة الـش                 - ٥

إلعــادة صــياغتها بــصورة قانونيــة لغــة واصــطالحاً ومــضموناً وقــد مت ذلــك علــى مــشروع           



CEDAW/C/YEM/Q/6/Add.1  
 

08-25854 3 
 

التعديالت قبل إعادهتا جمللس الوزراء وإحالتها منـه إىل جملـس النـواب وعـدد القـوانني املقترحـة         
 . قوانني١٠اآلن 
الطريقــة غــري املباشــرة يف اللجــوء إىل القــضاء أي بتوكيــل مــن ينوهبــا يف الوقــوف أمــام  - ٦

مع املـدين بتقـدمي     تتقوم بعض منظمات للمج    وأ . تستعني به  ممؤسسات العدالة كأن يكون حما    
 . يف حمافظتني فقطالّإفر تتواال هنا أن هذه اخلدمة حمدودة حيث أعون قانوين للنساء على 

 العنف • 
 االستراتيجيات والتدابري املتخذة

 ضــد املــرأة يف الــيمن الــذي يتخــذ صــور وأشــكال عديــدة لعنــفإن مواجهــة مــشكلة ا - ٧
سـتراتيجيات  اسـتلزمت بالـضرورة صـياغة       اأوضحتها األحباث والدراسات االجتماعية النوعيـة       

رأة الـذي تدعمـه     واختاذ خطوات وتدابري عدة لعـل مـن أمههـا برنـامج مناهـضة العنـف ضـد املـ                   
ذ هـذا الربنـامج بالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة للمـرأة               ، وينفّـ  ٢٠٠١منظمة أوكـسفام منـذ عـام        

 تأسـيس الـشبكة   ٢٠٠٣مـايو   /أيـار  ٨ومبشاركة عدد من منظمـات اجملتمـع املـدين، وقـد مت يف              
 منظمـة حكوميـة وغـري حكوميـة ويف          ١٣اليمنية ملناهضة العنـف ضـد املـرأة والـيت تتكـون مـن               

 ٢٠٠٣إطــار مناهــضة العنــف املوجــه ضــد املــرأة، نفــذت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة خــالل عــام    
دراســة شــاملة عــن العنــف املوجــه ضــد املــرأة يف الــيمن، وعقــدت عــدد مــن النــدوات وورش    
العمــل، ومببــادرة منــها وبالتعــاون مــع شــركائها يف شــبكة شــيماء مت التحــضري للمــؤمتر الــيمين    

 ٢٠٠٤مــارس /آذار ٧-٤املــرأة الــذي انعقــد يف صــنعاء يف الفتــرة األول ملناهــضة العنــف ضــد 
 لظـاهرة  ٢٠٠٣زيل كما تعـرض مـسح صـحة األسـرة لعـام      ـإعداد دراسات حول العنف املن     مت

ثـاره علـى النـساء، وكـذلك     آزيل وقدم بيانات إحصائية عن أنـواع العنـف وأبعـاده و        ـالعنف املن 
وتـضمنت اخلطـة   . ة تناول موضـوع العنـف     صورة إحصائي  ٢٠٠٧كتاب الرجال والنساء لعام     

 .خيص العنف اخلمسية العامة يف مكون متكني املرأة ما
 ٢٠٠٧ورد يف كتــاب النــساء والرجــال يف الــيمن صــورة إحــصائية لعــام    حــسب مــا 

 :نورد بعض اجلداول اليت هلا عالقة بالعنف ضد املرأة
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 ٢٠٠٥رائم وأعداد السجينات لعام جدول يوضح نوع اجل
 

 مالحظات عدد السجينات جلرميةنوع ا

 سجينات حمكوم عليهن ١٣ الشروع يف القتل
  ٢٤ قتل شبه عمد/قتل
  ٧٩ الزنا
  ١٢ سرقة

  ٣ اختطاف
  ٢ شرب مخر

  ٦ حيازة خمدرات
  ٩٤ بالغ كاذب وترحيل

  ١ ضياع أمانة
  ٢٣٤ اإلمجايل 

 سجينات رهن التحقيق ٣٦ فعل فاضح/دعارة زنا
  ٣ قتل
  ١٧ سرقة
  ١ اعتداء

  ٢ مساعدة هارب من السجن
  ٧ جرائم خطف
   بالغ كاذب

  ٦٦ اإلمجايل 
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ر واألحـداث  جدول يوضح النسبة املئوية للجرائم اجلسيمة وغري اجلسيمة اليت تتعرض هلا اإلناث القـصّ           
 ٢٠٠٥للعام 

 
     حسب العمرناجملـين عليه 

  سنة١٨‐١٥  سنة١٤‐٨  سنوات٧ 
ــا يل إمجــــــــ

ــــــــاثاإلن
النــــــــــسبة  

ــــــــــةاملئوي
ــايل  اإلمجـــــــ

 ــــــــــــــامالع
       اجلرائم غري اجلسيمة

 ٤٥ ٢٠ ٩ ٢ ٦ ١ الشروع يف القتل العمد
 ٢١ ٥٧ ١٢ ٥ ٤ ٣ هتك العرض
 ١٢٠ ١٢,٥ ١٥ ٩ ١ ٥ اإلساءة باخلطأ

 ١٨٦ ١٩ ٣٦ ١٦ ١١ ٩ اإلمجايل 
       اجلرائم اجلسيمة

 ٩٧ ١٤,٤ ١٤ ٣ ٨ ٣ القتل العمد
 ٢١٢ ٢١,٢ ٢٦ ٨ ١٠ ٨ الشروع يف القتل

 ٣١٣ ٤ ١٣ ١٠ ٣ - اإليذاء العمد اجلسيم
 ١١ ٤٥ ٥ ١ ٢ ٢ الشروع باالغتصاب

 ٢ ١٠٠ ٢ ١ ١ - الشروع بالزنا
 ١١ ٨١,٨ ٩ ٨ ١ - الزنا

 ٨٥ ١٦,٥ ١٤ ٤ ٨ ٢ االغتصاب
 ١٤ ٣٥,٧ ٥ ٣ ٢ - اخلطف

 ٧٤٥ ٢١ ٨٨ ٣٨ ٣٥ ١٥ اإلمجايل 
 
اغتــصاب الــزوج لزوجتــه مــشكلة غــري معروفــة يف اجملتمــع الــيمين، ال يــتم تنــاول هــذه    - ٨

مـة يف القـوانني     القضية، ال تتحدث عنها النساء ، ال يتم التبليغ عن حاالت كهذه وليـست جمرّ              
ة خـر رمبـا ألهنـا مل تظهـر كمـشكل     آالوطنية سواء كان قانون األحوال الشخـصية أو أي قـانون    

وال يوجـد تـشريع حمـدد بـشأن العنـف العـائلي ولكـن قـانون اجلـرائم                   . حباجة إىل تنظيم قـانوين    
 .  حدثت داخل العائلة أو يف اجملتمعواءتضمن نصوص عقابية ألفعال العنف سيوالعقوبات 

 
 جتارة النساء والفتيات

ــتم اجمللــس ا  - ٩ ــمومــة ألعلــى للطفولــة وا أليه هــذه  علــى هذه القــضية ويف معــرض رد هب
شار مبوضوع متاجرة النساء والفتيات ال تتوفر أي معلومـات أو إحـصائيات متعلقـة               أاملالحظة  

هبذا اجلانب، حيث تصب اهتمامات اجمللس حول هتريب األطفـال بـصورة عامـة ومـن منطلـق                   
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 األساسية حول اتفاقية حقـوق الطفـل عـدم التمييـز، نوضـح يف تقريرنـا هـذا معلومـات                     ئاملباد
 . من قبل احلكومة اليمنية هلذه الظاهرةجنازهستهدفة، وما مت إحول الفئة امل

مــن خــالل مراجعــة وحتليــل بيانــات التقــارير الــواردة مــن مركــز االســتقبال يف حــرض   - ١٠
 حيــث جــاء بــأن ٢٠٠٤وكــذلك مــا تــضمنته خمرجــات الدراســة الــيت مت تنفيــذها خــالل عــام  

عبــارة عــن عمالــة واســتغالل هلــم يف   مــن عمليــات هتريــب األطفــال هــي   يف املائــة٩٠حــوايل 
 املتبقية يـتم اسـتغالهلم يف التـسول داخـل أراضـي              يف املائة  ١٠عمليات هتريب البضائع كما أن      

لـة إىل عـدد مـن اآلثـار الـسيئة االجتماعيـة والنفـسية            حيتعرض األطفال خالل هذه الر    . اململكة
لـة الـذهاب والعـودة أو أثنـاء         وبعض األخطـار الـيت يواجههـا األطفـال املهـربني سـواء أثنـاء رح               

 .بقائهم يف املناطق اجملاورة خارج احلدود أو عند عودهتم إىل مناطقهم
وانطالقاً من التقارير الواردة من مركز االستقبال يف حرض فـإن عـدد األطفـال الـذين           

مـايو  /أيـار استلمهم املركز ومت ترحيلهم من قبل السلطات السعودية وذلك منذ بداية عملـه يف             
ــغ  ٢٠٠٦أغــسطس /آب، وحــىت شــهر  ٢٠٠٥ ــد بل ــذكور،    )٨٦٢( ق ــن ال ــالً مجــيعهم م  طف

 مؤشـراً   يطفالً من الـذكور أيـضاً وهـذا العـدد يعطـ           ) ٦٢٢( بلغ عددهم    ٢٠٠٧وخالل العام   
عــن مــدى وعــي اجملتمــع خبطــورة هــذه الظــاهرة واملــشاكل الــيت قــد يتعــرض هلــا الطفــل جــراء    

 . مت اختاذها العديد من اإلجراءات اليتكالتهريب وهنا
 

 تعزيز التنسيق والشراكة • 
مت تشكيل جلنة فنية ملكافحة هتريب األطفال ممثلـة مـن الـوزارات املعنيـة حتـت                  )أ( 

 .إشراف مباشر من وزرائهم جتتمع شهرياً ينظم أعماهلا اجمللس األعلى لألمومة والطفولة
الـشاملة لتـوفري    يتبىن الصندوق االجتماعي للتنميـة تنفيـذ مـشروع التـدخالت             )ب( 

 .ضا هلذه الظاهرةاخلدمات األساسية الالزمة يف املناطق األكثر تعرُّ

مت إضــافة تــدخل خــاص مبكافحــة واحلــد مــن ظــاهرة هتريــب األطفــال ضــمن    )ج( 
ــشباب       ــة وال ــة للطفول ــة لالســتراتيجية الوطني ــة يف اخلطــة التنفيذي ــة الطفول مكونــات حمــور محاي

شتركة حول مشكلة هتريب األطفال بـني الـيمن والـسعودية           ، يتم حالياً إعداد دراسة م     ٢٠٠٠
 .بدعم من منظمة اليونيسيف باالستعانة باخلربات األكادميية من جامعات البلدين الشقيقني

ــهر       )د(  ــالل شــ ــاض خــ ــشاورية األول يف الريــ ــاءات التــ ــن اللقــ ــدد مــ ــد عــ عقــ
ــران تــشرين لثالــث يف  وا٢٠٠٦ هيوليــ/يف متــوز واللقــاء الثــاين يف صــنعاء   ٢٠٠٦ هيونيــ/حزي
 :دد من التوصيات بالرياض وخرج األخري بع٢٠٠٧أكتوبر /األول
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ــيمين          - ١  ــسيق ال ــس التن ــن جمل ــة ع ــة منبثق ــشتركة جلن ــة امل ــة الفني أن تكــون اللجن
 .السعودي وممثلة من اجلهات املعنية يف البلدين وعلى نفس املستوى من التمثيل

فيــذه مــن جهــود يف جمــال مكافحــة أن يــتم رفــع تقــارير دوريــة عــن مــا يــتم تن - ٢ 
 .هتريب األطفال إىل جملس التنسيق اليمين السعودي

أمهية احلصول علـى قائمـة بأمسـاء ومناصـب املـشاركني يف اجلانـب الـسعودي                - ٣ 
 .قبل االجتماع بفترة كافية وذلك لتحديد الفريق املناظر هلم

يلـزم والتنـسيق مـع      عرض خمرجات االجتماع على جملس الوزراء للتوجيه مبـا           - ٤ 
 .املعنيني يف قطاع التعاون الدويل بوزارة التخطيط والتعاون الدويل

يف حال ما مت تأخري التوقيـع علـى مـذكرة التفـاهم فمـن املهـم البـدء يف تنفيـذ                       - ٥ 
مشروع الدراسة املشتركة وكذلك إقرار تنفيذ آليـة تـسليم واسـتالم األطفـال املـرحلني وذلـك               

 . تنفيذمها بصورة أكثر عمليةألمهيتها وإلمكانية

إعداد خطة وطنية ملكافحة هتريب األطفال وذلك بالتعاون مع خـربات دوليـة        - ٦ 
فربايــر /شــباطيف هــذا اجملــال وســيتم عقــد ورشــة عمــل إلقرارهــا ومناقــشتها خــالل منتــصف     

٢٠٠٨. 
 

 ساتايف جمال الدر • 
ــال     -  ــول هتريـــب األطفـ ــة حـ ــة امليدانيـ ــذ الدراسـ ــة ح-تنفيـ ــة  دراسـ ــة  الـ ــافظيت حجـ حملـ

 .٢٠٠٤ خالل عام - واحملويت
عقـد حلقـتني نقـاش نتــائج الدراسـة ومناقـشتها مـع كافــة اجلهـات احلكوميـة واألهليــة          - 

 .واملنظمات الدولية املعنية ووسائل اإلعالم الرمسية واألهلية واألجنبية

بعــد ذلــك تنوعــت الــربامج واألنــشطة للحــد مــن هــذه املــشكلة وحــسب مــا تــضمنه     
 .٢٠٠٥نامج العمل بني احلكومة واليونيسيف ابتداء من عام بر
 

 يف جمال اإلعالم والتوعية • 
ــى          ــس األعل ــذها اجملل ــوم بتنفي ــة يق ــرامج توعوي ــشطة وب ــدة أن ــب ع ــذا اجلان ــضمن ه يت

ون االجتماعية والعمل ووزارة حقوق اإلنـسان منـها      ؤبالتنسيق مع وزارة اإلعالم ووزاريت الش     
 : تنفيذه مستمر وعلى النحو اآليتما يزالما مت تنفيذه ومنها 
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ســتراتيجية لالتــصال والتوعيـــة حــول مــشكلة هتريـــب األطفــال علــى كافـــة       اإعــداد   - 
 .املستويات احمللية الوطنية

إعــداد حلقــات نقــاش وحلقــات توعويــة إعالميــة حــول املــشكلة وأخطارهــا ووســائل   - 
 .قروءةجتنبها وذلك يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة وامل

 .حلقات نقاش يف التلفزيون - 

 .برامج ورسائل إذاعية مستمرة يف إذاعة حجة وفصلية يف إذاعة صنعاء - 

 .نشر عدد من املقاالت والتقارير اإلخبارية يف الصحف - 

تصوير فـيلم وثـائقي توعـوي عـن مـشكلة هتريـب األطفـال السـتخدامه يف التوعيـة يف                      - 
 .ت احمللية املستهدفةاملدارس واألسر ويف اجملتمعا

 .القيام حبمالت توعوية على املستوى احمللي يف املناطق واملديريات املستهدفة - 

 .إشراك األطفال يف محالت رفع الوعي حول املشكلة يف بعض املديريات - 

عقد ورشة عمل توعوية لألطفال أنفـسهم ملناقـشة موضـوع هتريـب األطفـال وإعـداد                  - 
 .ملوحة جدارية برسوماهت

السعي والتنسيق مـع جملـس النـواب للمـشاركة يف احلـد مـن املـشكلة وكـسب التأييـد                      - 
 .واملناصرة من الربملان لدعم جهود مكافحة هتريب األطفال

 .إصدار مطبوع برسومات األطفال حتت شعار ال للعنف ال للتهريب - 
 

  تطوير اإلجراءات األمنية والقضائية–يف جمال تطوير التشريعات  • 
مت تطوير مـشروع تعـديالت القـوانني املرتبطـة حبقـوق الطفـل ومواءمتـها مـع االتفاقيـة                  

الدولية حلقوق الطفل واملعايري الدولية وإضـافة تعـديالت بنـصوص قانونيـة صـرحية جتـرم قـضية                   
هتريــب األطفــال وكــذا اســتغالهلم يف التــسول واالســتغالل اجلنــسي هلــم وحتــدد عقوبــات ضــد  

من قانون اجلـرائم والعقوبـات   ) الفصل الرابع( حيث مت إضافة فصالً جديداً  املهربني واملستغلني 
 ).جرائم استغالل األطفال(بعنوان 

 
 ديد اإلجراءات األمنية والقضائيةتطوير وتش • 
خليـة ونقاطهـا األمنيـة يف املـدن     اجتديد إجراءات الرقابة والـضبط عـن طريـق وزارة الد          - 

اط كـثري مـن حمـاوالت هتريـب األطفـال قبـل وصـوهلم                للمناطق احلدودية وإحب   ةاجملاور
 .إىل احلدود
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ــاد ترحيلـــهم    -  ــال املعـ ــة حيـــث مت  حـــصر وتوثيـــق األطفـ ــة واحلدوديـ ــذ اجلويـ يف للمنافـ
 . طفل٥١٠ ترحيل ٢٠٠٥ عام

تشديد إجراءات إضافة األطفال يف جوازات سفر البالغني وبالذات األطفال املنتـسبني             - 
 طفـل يف    ٣٠ مبعـدل    ٢٠٠٤قبـل عـام     : رة هتريـب األطفـال    إىل مناطق معروفة هبا ظـاه     

 . ومل تسجل حالة واحدة٢٠٠٦ حىت عام ٢٠٠٥السنة خالل عام 

ــة عــدد مــن املتــهمني بقــضايا هتريــب األطفــال إىل       -  ــة بإحال ــام أجهــزة وزارة الداخلي قي
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤ ي منهم خالل عام٩٤: النيابة العامة والقضاء

فال صفة االستعجال من قبل النيابة العامة واحملـاكم وصـدور           إعطاء قضايا هتريب األط    - 
 أشــهر إىل ٦ن لفتــرات تتــراوح مــن الــسج(عــدد مــن األحكــام ضــد مهــريب األطفــال  

 حكم قـضائي ضـد املتـورطني يف    ٢٢ عدد   ٢٠٠٥، وقد صدر خالل عام      )سنوات ٣
 .قضايا هتريب األطفال

ــا  -  ــد لق ــشاوري خــالل شــهر   ءمت عق ــول ت ــبتمرب /أيل ــصلحة   ٢٠٠٦س ــع م ــسيق م  بالتن
األحوال املدنية والسجل املدين ملناقـشة آليـات والـسبل الكفيلـة بتفعيـل نظـام تـسجيل                  
املواليد وتطوير آلياته وهـذا سيـساهم يف احلـد مـن عمليـات تزويـر الوثـائق الشخـصية                    

 .لألطفال واملهربني
 

 ريب اإلدماج لألطفال ضحايا التهجمال احلماية والتأهيل النفسي وإعادة • 
إنشاء مركز حرض الستقبال األطفال املهربني ودعم املركز باإلمكانيات الالزمـة مـن              - 

 ). وسيلة مواصالت- كوادر - جتهيزات - أثاث(
افتتــاح مركــز يف العاصــمة صــنعاء ليــستقبل األطفــال الــذين يــتم اســتقباهلم عــرب مطــار    - 

 .صنعاء الدويل

جمــال مــساعدة األطفــال ضــحايا التــهريب أنــشطة وبــرامج املركــز عديــدة ومتنوعــة يف  - 
 .وإعادة إدماجهم سواء بإعادة ترحيلهم إىل حمافظاهتم أو تسليمهم إىل أهلهم

مت إسناد املركز االستقبال يف حرض  إىل مؤسسة الصاحل وذلك تعزيزاً ملشاركة فاعلـة                - 
 .من منظمات اجملتمع املدين املتميزة يف ميدان برامج محاية الطفل

ــشكيل -  ــشام م     ت ــح ال ــة أفل ــى مــستوى العــزل يف مديري ــة الطفــل عل ــرق حلماي حجــة / ف
كتجربــة ميكــن تعميمهــا علــى مــديريات أخــرى بعــد جناحهــا وإنــشاء مركــز رياضــي    
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ترفيهي لألطفال يف هذه املديرية ودعمه باملعـدات واإلمكانيـات الالزمـة للمـسامهة يف               
 .ن املديريةتوعية أبناء املنطقة واملساعدة يف عدم خروج األطفال م

 
 جمال التدريب والتأهيل وبناء القدرات للعاملني يف جمال مكافحة هتريب األطفال • 
 .تدريب مستمر للعاملني يف مركز استقبال األطفال املهربني حرض - 
دورتني تدريبيتني ألفراد الشرطة يف املنافذ حـول التعامـل مـع قـضايا األطفـال املهـربني               - 

 ).ضابط٤٠(

ــال املهـــربني حـــول املـــساعدة النفـــسية    دورة تدر -  ــدراء دور األحـــداث واألطفـ ــة ملـ يبيـ
 .لألطفال ضحايا التهريب

دورات خمتلفـــة للعـــاملني يف جمـــال مكافحـــة هتريـــب األطفـــال يف اجملـــال االجتمـــاعي    - 
 .واألمين

 
 لربتوكول االختياري اخلاص بالطفلا • 

 لقة على الربتوكول اخلاص بالطفاخلطوات املتخذة للمواف
 .مت عرضه على وزاريت الداخلية والدفاع لالطالع قبل طرحه على جملس الوزراء - 
 .مت عرضه على جملس الوزراء واملوافقة على إحالته إىل جملس النواب - 

مت عرضه على جملس النواب للمناقشة واإلقرار، حيث شـارك اجمللـس األعلـى لألمومـة        - 
عمــل ملناقــشتها يف جلنــة احلريــات العامــة     ون االجتماعيــة والؤوالطفولــة ووزارة الــش 

 .وحقوق اإلنسان مبجلس النواب

ــرار          ــذلك ق ــواب وصــدر ب ــى الربوتوكــول مــن جملــس الن ــصادقة عل ــة وامل متــت املوافق
 .مجهوري

 )٥تصديق رقم مرفق نسخة من قرارات ال(
 

 التعليم والتنميط • 
 اجملتمـع املـدين للتوعيـة       تقوم اللجنـة الوطنيـة للمـرأة بـصورة أساسـية وبعـض منظمـات                - ١١

 الرجال والنساء وفقاً ملنهجية النوع االجتماعي وبـأن هـذه األدوار مـتغرية              تبأدوار ومسؤوليا 
يف الزمان واملكان والثقافة ويالحظ أن حركة تعليم الفتاة واشتغاهلا يف احليـاة العامـة كموظفـة                 

للرجـل أصـبحت اآلن النـساء       أو مسامهة يف أنشطة جمتمعية خاصة يف املـدن وهـي أدوار منطيـة               
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تقوم هبا وأصبح الرجال يساعدون يف الـدور اإلجنـايب مـن خـالل رعايـة األبنـاء واالهتمـام هبـم                      
ومل يعد هذا الدور مقتصراً على النساء كما أن يتم القبـول تـدرجيياً بـأدوار القيـادة واملـشاركة                    

مــا بالنــسبة ملراجعــة  أ .ءنــساـالــسياسية للمــرأة الــيت كانــت حكــراً خالــصاً للرجــال مــن دون ال  
 -اللغـــة العربيـــة (ساســـية أالكتـــب و املنـــاهج املدرســـية فقـــد حـــصل تغـــيري يف ثـــالث مـــواد   

ضــافة اجلــزء املخــصص للنــساء مثــل   إحيــث مت  )ســالميةإل التربيــة ا- العلــوم -االجتماعيــات 
 يغلـب   ضافة خطاب التأنيث يف مادة اللغة العربية بعدما كـان         إمهات يف مادة العلوم و    ألصحة ا 

 .سالميةإلضافة نساء رائدات يف ماديت االجتماعيات والتربية اإعليها اخلطاب الذكوري و
ــا ســابقاً مــن أن املــشكالت          ــرد عليه ــة للقــضاء  مت ال ــرأة الريفي وحــول عــدم جلــوء امل

ولكــن بــسبب الفقــر . واملنازعــات يــتم حلــها عرفيــاً وإذا مل حتــل ميكــن للنــساء اللجــوء للقــضاء
 .لى حتمل نفقات التقاضي وبعض العادات والتقاليد ال تلجأ النساء للقضاءوعدم القدرة ع

ون احتـوى   نات وحتـت كـل مكِّـ      ساسي احتوت على مخسة مكوِّ    ألاستراتيجية التعليم ا   - ١٢
 :هداف هيألعلى جمموعة من ا

 :الة واملساواة، وكان من أهدافهول حتقيق العدألن ااملكوِّ 
ساسـي مـن بيانـات وزارة التربيـة         ألتحـاق بـالتعليم ا    رفع معدالت القبول واالل    - ١ 
 .)ساسيألاز السنوي لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم اإلجنتقرير ا(والتعليم 
 ٢٠٠٥ مــن الــذكور عــام  ٨٠/١٠٠ن املقبــولني بالــصف األول عــدد الفتيــات  أتــبني  

 . نقاط٣يعكس تقدمهم بزيادة   من الذكور مما٨٣/١٠٠ ،٢٠٠٦بينما بلغ يف 
 مجايلإلرفع معدالت االلتحاق ا  - ٢ 
ساسـي بلـغ نـسبة      ألن معدل التحاق الفتيات بالتعليم ا     أ ٢٠٠٦يتبني من البيانات لعام      
ــة٦١,٧٤ ــة  يف املائ ــغ عــدد الطــالب ذوي االحتياجــات اخلاصــة    ٨١,٦٥ مقارن ــذكور وبل  لل

 .٥٠,١٧ ناث منهمإللت نسبة ا مث٢ّ ٠٩٥ ،٢٠٠٦باملدارس لعام 
ــذل اجلهــ   - ٣  ــوى هــذا اهلــدف علــى جمموعــة     ب ــشاملة واحت ــة ال ود يف جمــال التربي

 :جراءات منهاإ
جراء شاركت فيـه الدولـة ممثلـة بقطـاع     إلناث و التالميذ الفقراء  وهذا ا   إلدعم تعليم ا   

سيف مـع   يـ ىل جمموعـة مـاحنني منـهم اليون       إضـافة   إلتعليم الفتاة التابع لوزارة التربيـة و التعلـيم با         
توجـد   سـف ال ألسيف وكذلك برنامج الغـذاء العـاملي ول       يملاين مع اليون  ألفين ا برنامج التعاون ال  

 .هجنازإن كل جهة تصدر بياناهتا منفصلة عما مت أدة حيث حصائيات موّحإ
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 :جراءات منهاإ جمموعة هحتسني النوعية يتبع: ن الثايناملكوِّ 
 : منها٢٠٠٦از بعض البحوث لعام جنإيف جمال الدراسات و البحوث مت  :والًأ 
 .سباب تسرب الفتيات من التعليم الثانويأ - 
 .االحتياجات التدريبية ملعلمي الفصول االبتدائية - 
 .ء املدرسية الفعالةداألمعايري ا - 

 :برامج التدريب : ثانيا 

 ١٩,٠٧نـاث  إل معلم ومعلمة بلغت نـسبة ا    ٩٠ ٢٥٤استهدفت برامج التدريب عدد      
 .ثناإل متدربة من ا٢٣الذكور عدد  وقابل كل متدرب من يف املائة

التوجه حنو حتسني النوعية عـن طريـق التطـوير الـشامل للتعلـيم مت تنفيـذ خطـة                  : ثالثاً 
-سـرية  ألا احلـوافز  -ساس الربامج الثمانية التالية أ وفقاً مليزانية على ٢٠٠٧عامة للوزارة لعام  

 تطــوير املــواد  -ير املعلمــني  تطــو-دارة علــى مــستوى املدرســة   إل تطــوير ا-البنيــة التحتيــة  
صدار قرار وزاري بتشكيل جلنة خاصة تتـوىل مراجعـة وتطـوير قـانون التعلـيم        إيضا  أالتعليمية و 

 .العام

 : جمال املناهج الدراسية مت تنفيذ التايل : رابعاً 
ة ساســي واملرحلــة الثانويــألنــسانية يف مرحلــة التعلــيم اإلحتليــل منــاهج العلــوم ا - ١ 

 .ت مشروع التربية السكانيةضوء جماال يف
ــدريب املعلمــني     - ٢  ــل ت ــأليف دلي ــشاركة يف ت ــيم ا أامل ــة للتعل ــاء اخلدم ألساســي ثن

 . الثانويو

ــداد إ - ٣  ــب أع ــاض ا  ألدوات التجري ــة يف ري ــة املربي ــال واألدل ــى  طف إلشــراف عل
 .تطبيقها

 :جنازات منهاإلجناز العديد من اإجمال القياس والتقومي مت : خامساً 
ألثـاث  عمـال البنـاء والتـشييد ملركـز القيـاس والتقـومي وتـوفري احتياجاتـه مـن ا             أصلة  موا 

ذ مركـز البحـوث والتطـوير التربـوي         نفّـ : التجهيزات على مستوى مراقبة التحصيل الدراسـي      و
ــاين ملــستوى  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يلعــام ــيم  ألتقــان الكفايــات ا إ املــسح الث ــة التعل ساســية يف مرحل

 .عام وتدشينه يف ورشة عمل خاصةعداد التقرير الإساسي وألا
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 املكون الثالث
 )البناء املؤسسي(

 :ركّزت الوزارة على هذا املكوِّن من خالل 
 )الدولية، اإلقليمية(الدورات التدريبية واملشاركة يف املؤمترات والورش اخلارجية  - أوال

 
 العدد

 شاركونامل تاملشاركا
 إناث ذكور  نوع املشاركة البيان

نــسبة اإلنــاث إلمجــايل
 املشاركني

ــدوات  ٤٠,٨ ١ ٤٨٠ ٢ ١٤٩ ١١ ورشة خارجية ــورش والنــ الــ
 ٨,٥ ٤ ٤٣ ٢٥ ورش داخلية 

 ٤٠,٤ ١ ٤٨٤ ٢ ١٩٢ ١٤٣  اإلمجايل 
 ٢ ١ ٥٠ ٢٤ دورات خارجية 

 ٩,٥ ٤ ٤٨ ٣٠ ندوات خارجية خارجية
 ١٤,٣ ١٤ ٨٤ ٣٩ مؤمترات 

 ٣٩,٦ ١ ٥٠٣ ٢ ٣٧٤ ٢٣٦  اإلمجايل العام 
  

 :من اجلدول أعاله يتضح التايل
، ) يف املائـــة٤٠,٨(ورش اخلارجيـــة ـــــاث يف الــــــة اإلنـــبلغـــت أعلـــى نـــسبة ملـــشارك  

يف الـدورات اخلارجيـة، ويف النـدوات        )  يف املائـة   ٢(، يف الورش الداخلية، و      )يف املائة  ٨,٥( و
ة، ممـا يـشري إىل توجـه قيـادة الـوزارة            يف املؤمترات اخلارجيـ   )  يف املائة  ١٤,٣(و  ) يف املائة  ٩,٥(

 .بأمهية مشاركة املرأة يف القطاع التربوي األمر الذي يشجع على تعليم الفتاة
 

 دعم القدرة الفنية للوزارة  - ثانياً 
 :حيث مت تنفيذ اآليت 
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥تنفيذ املسح التربوي الشامل جلميع بيانات العام الدراسي  - ١ 
 .املرتباتوجور ألالثانية من استراتيجية اتنفيذ املرحلة  - ٢ 

 .االستمرار يف إعداد استراتيجية التعليم الثانوي - ٣ 
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نفيـــذها يف جمـــال الـــدعم الفـــين  جـــدول يوضـــح الـــورش والـــدورات التدريبيـــة الـــيت مت ت  
 ٢٠٠٦ لعام

  
 اإلناث إمجايل املشاركني املوضوع

 ٢ ١٧ يم األساسيعداد املؤشرات التربوية لقطاع التعلإورشة حول 
الدورة التدريبيـة األوىل يف جمـال اإلحـصاء ومجـع البيانـات             

 صفر ٢٥ واستخراج املؤشرات
الـدورة التدريبيـة الثانيـة يف جمـال اإلحـصاء ومجـع البيانـات        

 ١ ٣٠ واستخراج املؤشرات
 يف جمــال اإلحـصاء ومجــع البيانــات  لثالثـة الـدورة التدريبيــة ا 

 صفر - واستخراج املؤشرات

 ٣ ٧٢ اإلمجايل 
  

 اجلانب التشريعي -ثالثاً  
 :مت تنفيذ التايل 

 
 موضوع القرار رقم القرار

 ٢٠١٠-٢٠٠٦تشكيل فريق فين الستكمال إطار النتائج متوسط املدى  ٢
تــشكيل اللجنــة التحــضريية للمراجعــة الــسنوية لتنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للتعلــيم   ٣٣

 األساسي
 شرافية إلعداد مشروع التطوير التعليم الثانويإل اتشكيل اللجنة ٤١
 ٢٠٠٦ -٢٠٠٥تشكيل اللجان العاملة باملسح التربوي الشامل  ٤٢
 للــصفوف النكليزيــةشــرافية وفريــق استــشاري لتطــوير منــاهج اللغــة اإتــشكيل جلنــة  ٦٩

)١٢-٤( 
 .لثانويتشكيل جلنة فنية للتنسيق واملتابعة واإلعداد ملشروع تطوير التعليم ا ٧٣
تشكيل فريق التحكم اخلاص بتحكم دليل الشباب التثقيفي حـول الـصحة اإلجنابيـة               ٨٨

 وعدوى اإليدز
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥تشكيل اللجنة العليا لالحتفال بيوم املعلم للعام  ١٠٧
ــيم األساســي         ١٠٩ ــرحليت التعل ــة مل ــة التعليمي ــداد اخلط ــيم إلع ــة بقطــاع التعل ــشكيل جلن ت

 والثانوي



CEDAW/C/YEM/Q/6/Add.1  
 

08-25854 15 
 

 موضوع القرار رقم القرار

ت التربيـة للـسنوات     نة حتديـد احتياجـات وزارة التربيـة مـن خرجيـي كليـا             تشكيل جل  ١١٠
 اخلمس القادمة

 تعليم الفتاة بديوان عام الوزارةبشأن اعتماد اهليكل التنظيمي لقطاع  ١١٤
 بشأن جلنة تنفيذ مشروع تطوير التعليم األساسي يف حمافظات اجلمهورية ١٥١
 عليم األساسيتستراتيجية الوطنية لتطوير الالبشأن إعادة تشكيل فرق عمل تنفيذ ا ١٨٨
سـتراتيجية الوطنيـة لتطـوير التعلـيم        البشأن تكليف فريق خرباء االستشاريني لتنفيـذ ا        ٢٥٣

 األساسي
  

 األنشطة االستشارية -رابعا  
 

 .تقييم أثر عشر سنوات من املساعدة الفنية يف حمافظيت إب وأبني
 .ة الفنية يف حمافظيت إب وأبنيتقييم أثر عشر سنوات من املساعد

 .اإلعداد للتقييم الوطين الشامل لربامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
 .اإلعداد للتقييم الوطين الشامل لربامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة
 .اإلعداد للتقييم الوطين الشامل لربامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة

 .لشامل لربامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمةاإلعداد للتقييم الوطين ا
 .تدريب املدربني على إدارة اخلالفات يف قطاع التعليم

 .دراسة حول تعليم الفتاة يف سياق اإلعداد للمراجعة السنوية املشتركة
 .دراسة حول نوعية تعليم الفتاة يف سياق اإلعداد للمراجعة السنوية املشتركة

 . الفتاة يف سياق اإلعداد للمراجعة السنوية املشتركةدراسة حول نوعية تعليم
 .دراسة حول قضايا قدرات الوزارة يف سياق اإلعداد للمراجعة السنوية املشتركة

  
  الوطنية لتطوير التعليم األساسيستراتيجيةال فرق العمل لتنفيذ ا - خامساً 
 :فريق السياسات والتخطيط واملتابعة والتقومي )أ( 
 :التخطيط واملتابعة والتقييم، من مهامها التايل - أوال 
 .إنشاء وحدة للتنسيق واملتابعة - ١  
 .إنشاء وحدة للترمجة - ٢  
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مراجعــة خطــة مــشروع تطــوير التعلــيم األساســي والبيانــات اخلاصــة     - ٣  
 .بسنة األساس ومؤشرات النتائج

 .٢٠٠٧إعداد إطار النفقات املالية خلطة الوزارة عام  - ٤  
 

 :الدورات التدريبية والورش - ثانيا 
 :الدورات التدريبية )أ( 

دورة تدريبية يف جمال بناء القدرات اإلداريـة باملكتـب الفـين علـى              ) ٢٠(مت تنفيذ عدد     - 
 .مشاركاً ومشاركة) ٢٥٤(املستوى احمللي واملركزي، شارك فيها 

 :الورش )ب( 
 .مشاركاً) ٦٠(ونظم املعلومات لعدد تنفيذ عدة ورش حول نظام املتابعة والتقييم  - 

 
 :فريق النوعية )ج( 
اجتماعــاً، مت خالهلــا مناقــشة مهــام الفريــق، ووضــع خطــة عملــه   ) ١٢(عقــد  - ١ 
 .وحتديد التوجهات واملهام لعمله  
 .د اخلطط التفصيلية لربامج النوعيةاإعد - ٢ 
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 تعليم الفتاة ومشاركة اجملتمع  -سادسا  
 

 ) الورش-أ ( باحملافظات ٢٠٠٦يت قام هبا قطاع تعليم الفتاة يف عام ـــج الـــي يوضح األنشطة والربامـــدول التالـــاجل
 

 عدد املشاركني مكان التنفيذ اجلهة املستهدفة البيان

 ورش عمــل خاصــة مبــنح مزايــا تــشجيعية ٣
 لريفلالستقطاب معلمات 

مــديرو إداريت تعلــيم الفتــاة ومــشاركة 
 ع احملافظاتاجملتمع جلمي

شـــخص ) ٢٤( شخـــصاً بواقـــع  ٧٢ احملويت ، البيضاء، سيؤن
 بكل ورشة 

إدارة تعلـــيم + معلمتـــان مـــن الريـــف   ورش عمل لتنشيط معلمات الريف٣
 الفتاة جلميع احملافظات 

شـــخص ) ٢٤( شخـــصاً بواقـــع  ٧٢ إب، احلديدة، املكال
 ورشةبكل 

ــة ال ٣ ــشاورية لدراســـ ــاءات تـــ ــ لقـــ  وائحلـــ
 رسيةوالقوانني املد

 مــديرو إداريت تعلــيم الفتــاة ومــشاركة
 اجملتمع جبميع احملافظات

شـــخص ) ٢٤( شخـــصاً بواقـــع  ٧٢ تعز، عمران، أبني
 بكل ورشة

ــل دور ــة بتفعيـ ــل خاصـ ــة عمـ ــذ ورشـ تنفيـ
وقــاف يف دعــم ألبــوزارة ا رشــادإلمــديري ا
 تعليم الفتاة

ــاة ــيم الفت ــديرو + كــادر قطــاع تعل م
 مكاتب باحملافظات

 ٣٢ األمانة

مــديرو مكاتــب التربيــة يف احملافظــات   ييمية ألنشطة مشاركة اجملتمعقشة تور
+  ريت تعلـــــيم الفتـــــاةا مـــــديرو إد +

ــاء مــــن جمــــالس أمهــــات مــــن   رؤســ
ــة  ــات التاليـ ــنعاء،: احملافظـ ــران  صـ عمـ

 الضالع، احملويت، رمية 

  شخصا٤٩ً األمانة

 ورش عمل خاصة بكيفيـة إقامـة محـالت          ٣
 توعوية

فتــاة ومــشاركة مــديرو إداريت تعلــيم ال
 اجملتمع 

 شخـصاً لكـل     ٢٢ شخصاً بواقع    ٦٨ صنعاء، شبوة، ذمار
 ورشة 

 ورش عمــــل خاصــــة برفــــع القــــدرات    ٤
 ةة لقطاع تعليم الفتاسياملؤس

مـديرو إداريت تعلـيم     + كادر القطـاع
الفتـــــاة ومـــــشاركة اجملتمـــــع جبميـــــع 

 احملافظات

  شخصا٩٤ً األمانة، مأرب، حجة، عدن

  يكليــة ومهــام القطــاعورشــتان تعريفيتــان هب
ــات ــزي واحملافظـــ ــستوى املركـــ ــى املـــ علـــ

 للمديريات

مــديرو إداريت تعلــيم الفتــاة ومــشاركة 
 اجملتمع باحملافظات

 ٨٦ األمانة

لــــى التعريــــف هبيكليــــة ومهــــام القطــــاع ع
 املديريات املستوى املركزي واحملافظات و

مــديرو إداريت تعلــيم الفتــاة ومــشاركة 
 اجملتمع باحملافظات

 ٤٤ نةاألما

متابعـة   ورشتان بتقييم تطبيق ومراجعة دليل    
 وتقييم أنشطة املشاركة اجملتمعية 

خمتـــــصون يف قطـــــاع تعلـــــيم الفتـــــاة 
ومــدربو املــدربني ومــديرو مــشاركة    

 اجملتمع ومدرب األخصائيني

 ٣٣ األمانة

 ورش إلنشاء جمالس تنسيقية لـدعم       ٤تنفيذ
  ةتعليم الفتا

 ١٧٥ حجة، إب، أبني، مأرب تمعفريق تعليم الفتاة ومشاركة اجمل

ــل البيئــة اهليكليــة ــة عمــل بــشأن تفعي ورش
 تعلـيم    والتنظيمية والرؤية املستقبلية لقطـاع    

 الفتاة

 ١٩ األمانة  مجيع احملافظات

ــشطة ــيم أن ــادل اخلــربات والتقي ورشــتان لتب
 ومشاركة اجملتمع وتعليم الفتاة 

بــــاء واألمهــــات  آلعــــضاء جملــــس ا أ
ارات مــــشاركة ومــــديرو ملــــدارس إد

 اجملتمع وممثلني لقطاعات الوزارة 

 ٣٢ األمانة
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 عدد املشاركني مكان التنفيذ اجلهة املستهدفة البيان

ــالس   باء واألمهات آلمراجعة الئحة جمالس ا ــة وجمــ ــصيات االجتماعيــ الشخــ
 باء واألمهاتآلا

 ٣٢ األمانة

ورشة توعيـة حـول تعلـيم الفتـاة ومـشاركة
 اجملتمع

مـــديرو اإلدارات يف مكاتـــب التربيـــة 
 واملديريات

 ٢٢٦ حجة، مأرب

لتـدريب علـى هيكـل قطـاع        ل عمل   ورشتان
ــة ــوظيفي ومنهجي ــاة والوصــف ال ــيم الفت تعل

 مشاركة اجملتمع

 ٨١ حجة، مأرب مدربو األخصائيني االجتماعيني

 لقــــــاءات للتطــــــوير املهــــــين ملــــــدريب  ١٠
 األخصائيني االجتماعيني 

 ٢٦١ حجة، مأرب، إب، أبني األخصائيني واالجتماعيني

يني  لقـــــاء للتطـــــوير املهـــــين لألخـــــصائ١٢
 االجتماعيني على مستوى احملاور

  جمموعة١٧٨) ٢ ٥٨٦( حجة، مأرب، إب ، أبني 

  
 )الدورات التدريبية (٢٠٠٦اجلدول التايل يبني األنشطة والربامج اليت يقوم هبا قطاع الفتاة لعام 

  
 عدد املشاركني مكان التنفيذ اجلهة املستهدفة البيان

ــة دورة ــدربو ا تدريبيــــــ ــصائيألملــــــ ني خــــــ
االجتماعيني علـى جوانـب تفعيـل مـشاركة

ليـــة املتابعـــة والتعلـــيم ومهـــارات آاجملتمـــع و
 التدريب

مــدربو األخــصائيني االجتمــاعيني يف   
 احملافظات

 ٢٤ حجة

داء العـــاملني أدورتـــان تـــدريبيتان لتحـــسني 
 وىلألعلى الدليل التدرييب املرحلة ا

 ٦٢  الضالع-ة األمان إدارتا تعليم الفتاة واملشاركة اجملتمعية

داء العـــاملني أدورتـــان تـــدريبيتان لتحـــسني 
 على الدليل التدرييب املرحلة الثانية

إدارتا تعليم الفتاة واملشاركة اجملتمعيـة     
وبعــض رؤســاء أقـــسام تعلــيم الفتـــاة    
ومـــشاركة اجملتمـــع وبعـــض جمـــالس    

 اآلباء واألمهات

 ٤٢  حلج-احلديدة 

تــدريب علــى اهليكــل اجلديــد لقطــاع تعلــيم
 الفتاة والوصف الوظيفي

ــع ــشاركة اجملتمـــ ــق مـــ ــضاء فريـــ أعـــ
 واملختصني بالقطاع

 ١٩ األمانة

 ١٢٤  أبني إب- مأرب -حجة  األخصائيني االجتماعيني تدريب مدربو األخصائيني االجتماعيني
 ١ ٧٨٦  أبني إب- مأرب -حجة  األخصائيني االجتماعيني تدريب األخصائيني االجتماعيني

ة علـــى تفعيـــل املـــشاركة  دورات تدريبيـــ٤
 اجملتمعية وحتسني تعليم الفتاة

مديرو اإلدارات ورؤسـاء األقـسام يف       
ــات   ــة يف احملافظـــــ مكاتـــــــب التربيـــــ

 واملديريات

 ٢٤٥  أبني إب- مأرب -حجة 

  أمهات٥٦٠ منهم ٣ ٣٩٢  أبني إب- مأرب -حجة  أعضاء جمالس األمهات واآلباء تدريب أعضاء جمالس األمهات واآلباء
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 حتسني الكفاءة الداخلية:املكون الرابع  
 وذلك عرب إنشاء العديد من املدارس وحتسني نوعية التعليم وزيادة املوارد املالية  

 
 مية وتعليم الكبارألت جهاز حمو انشاطا: املكون اخلامس 
برزهـا  أنـشطة   ألمية وتعليم الكبار خالل الفترة املاضية  العديـد مـن ا           ألذ جهاز حمو ا   نفّ 

 :يلي ما
 ألمية وتعليم الكبارمعدالت االلتحاق بربامج حمو ا: ميةألااللتحاق بفصول حمو ا 
 ٢٠٠٦للرجال عام  يف املائة ١٣مقابل يف املائة  ٨٧ىل إناث لتصل إلارتفاع نسبة ا 
  متدربة٧ ٩٨٣إمجايل امللتحقات بلغ  :ساسي والنسويألااللتحاق مبراكز التدريب ا 

ــاء القــدرات البــ  - ١  ــدريب : شريةبن ــهم  ١٨٠مت ت  مــن ١٥٠ موجــه وموجهــة من
 احملافظات

  معلم ومعلمة ١ ١٧٦ مت تدريب عدد اكم 
 ه يف احملافظات موظف من كوادر اجلهاز وفروع١٨٠مت تدريب  
 ١٤٥دارات التدريب لعدد إمت عقد دورة تدريبية ملديري  

 كتـب دراسـية   ١٠ليف  أعـداد وتـ   إ  متميـة وتعلـيم الكبـار       ألمناهج برامج حمو ا    - ٢ 
 االقتـصادية وحياتنـا االجتماعيـة وحياتنـا         تنا العامة وحيا  تناساس واملتابعة بعنوان حيا   ألملرحليت ا 

 شد تعليمية للمعلمني واملعلمات مرا٤ليف أالصحية وت

 كتــاب دراســي وفقــا ١١ليف عــدد أهيــل فقــد مت تــأمــا بالنــسبة لــربامج التــدريب والتأ 
 رات اخلاصة بالنساءاملهاللمهارات اخلاصة بالرجل و

 ألنشطة التاليةعالم نفذت اإلا - ٣  

 يناير/كانون الثاين ٨ يف االحتفال باليوم العاملي حملو األمية وتعليم الكبار - 
 اربمية وتعليم الكألنشطة حمو اأعالمي عن إصدار كتيب إ - 

 ميةألصدار بوسترات  مشكلة اإ - 

  جديدة٥مية  وعدد ألا فالشات تلفزيونية عن مشكلة ٦عمل عدد  - 

الثـــورة (لـــصحيفتني الـــرمسيتني ميـــة وخماطرهـــا يف األصـــدار تنويهـــات يوميـــة حـــول اإ - 
 )سبتمرب/أيلول ٢٦ و
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 اللقاءات واملؤمترات - ٤ 

 آنية بدعم من اليونسكوقليمي حول املشكلة القرإلاللقاء ا - 
 ألوسطمية يف دول الشرق األقليمي حول اإلاللقاء ا - 

 سالميةإلمية بدعم من املنظمة األاخلاص مبشاكل التمويل يف جمال حمو االلقاء  - 
 

 املشاركة السياسية واحلياة العامة والتمثيل على املستوى الدويل
 :فيما خيص أخالقيات النساء - ١٤

و اخنفاض مـشاركة النـساء يف احليـاة    أخالقية بارتفاع ألليس هناك أي عالقة للقضايا ا   
 ىلإفاض النساء بصورة عامة السياسية ويعود اخن

 ).اهليئات املنتخبة(عدم تقبل الرجل لتواجد املرأة يف مراكز صنع القرار  • 
ن أالثقافـة املغلوطـة الـيت لعبـت دوراً حـول إقـصاء املـرأة عـن العمـل الـسياسي باعتبــار            • 

 .هذه مهمة الرجل

لمـرأة يف اهليئـات     عدم وجود قانون ملزم يعرب عن إرادة سياسية ملزمة خيصص نـسبة ل             • 
ــارة عــن مواثيــق شــرف بــني    ــة ولكــن هــي عب  األحــزاب وبعــضهم ال يلتزمــون  املنتخب

 ).االنتخابات(أثناء  هبا

تتمثـل هـذه     نتخابـات ممـا يـؤدي إىل إحباطهـا قـد          املضايقات اليت تتلقاها املرأة أثنـاء اال       • 
 .املضايقات من أقارهبا  أو غري أسرها حىت من اجملتمع

 اللجنـة الوطنيـة للمـرأة    هقترحت تـشكيل اهي عبارة عن جملس تنسيق  : لتنسيقيةاللجنة ا  - ١٥
 يف اللقاء اخلاص مع األحزاب السياسية ومنظمات اجملتمع املـدين           ٢٠٠٥سبتمرب  / أيلول ٢٧يف  

ن هذا اجمللس كان إحـدى التوصـيات الـيت خـرج هبـا هـذا           إ. املهتمة باملشاركة السياسية للمرأة   
نة الوطنية للمـرأة أن يـضم مجيـع مـن شـارك يف هـذا اللقـاء مـن أحـزاب                      قترحت اللج االلقاء، و 

ومنظمــات اجملتمــع املــدين واللجنــة الوطنيــة للمــرأة حيــث يقــوم هــذا اجمللــس بــدعم املرشــحات  
فتقــاد الــدعم الإليــصاهلا إىل اجملــالس املنتخبــة ولكــن هــذا اجمللــس مل يفعــل بطريقــة جديــة نظــراً 

عــضاء جملــس التنــسيق هــذا الربنــامج هــو ألامج واحــد فقــط الــالزم لتنفيــذ خططــه مت عمــل برنــ
برنامج التمكني السياسي للمرأة، ضم بعض أعضاء جملـس التنـسيق وكـان هـذا الربنـامج حتـت        

 .نتخابات فقطالإشراف إدارة املرأة باللجنة العليا ل
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 هتــتم ٢٠٠٣ت يف اللجنــة العليــا لالنتخابــات عــام ئإدارة املــرأة هــي إدارة حديثــة أنــش 
طالبة الدعم لتنفيذ برامج سياسـية ختـص املـرأة وهتـتم بكافـة القـضايا الـيت هتـم املـرأة يف احليـاة            مب

 .السياسية ونفذت العديد من الربامج السياسية اليت ختص املرأة املرشحة والناخبة
ما بالنسبة للنـساء   أ ،ن قيد النقاش يف جملس النواب     آلالزال ضمن املقترحات اليت هي ا       - ١٦
 :ق اجلدول التايلرفاإنا ولية مقارنة بالرجال يسرُّؤنات يف موقع املساملعيِّ
 

 إمجايل إناث ذكور الدرجة

 ١١٨ ٢ ١١٦ سفري
 ١٠٩ ٣ ١٠٦ وزير مفوض

 ١٢١ ٩ ١١٢ مستشار
 ١٢٤ ٩ ١١٥ سكرتري أول
 ٢٩ ٢ ٢٧ سكرتري ثان
 ٨٤ ١١ ٧٣ سكرتري ثالث

 ٣٩ ٦ ٣٣ ملحق دبلوماسي
 ٣٩١ ٥٩ ٣٣٢ ملحق إداري

 ١ ٠١٥ ١٠١ ٩١٤ اإلمجايل 
  

 مكــرر الــيت نــصت علــى أبنــاء  ١٠ تعــديل هبــذا اخلــصوص يف املــادة  ي أجــر:نــسيةاجل - ١٧
اليمنية املتزوجة من أجنيب وترك هلا أمر إعالة أوالده منها وأصبحت مـسؤولة عـن ذلـك نتيجـة       

ة ال تقـل عـن سـنة فـإن         عـن اإلقامـة معهـم ملـد        هجنونـه أو غيابـة أو انقطاعـ        وفاة هذا الزوج أو   
دامــوا يف كنــف والــدهتم حــىت   هــؤالء األوالد يعــاملون معاملــة اليمنــيني مــن كافــة الوجــوه مــا  
ني الــدخول يف اجلنــسية اليمنيــة  بلــوغهم ســن الرشــد ويكــون ملــن بلــغ منــهم حــق االختيــار بــ    

 .اللحاق جبنسية والدهم  أو
لك جيب تعديلها مـن قبـل رئـيس          رفضت ألنه يف اللوائح وليس القانون ولذ       ١٤املادة   - ١٨

 .الوزراء
كما طالب مشروع التعديالت القانونية بزيادة فتـرة إقامـة الـزوج األجـنيب مـن سـنتني              

 سنوات ولكـن مل يقـم الفريـق القـانوين بـاقتراح مـادة جتيـز نقـل الزوجـة اليمنيـة اجلنـسية             ٥إىل  
 .لزوجها األجنيب
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 تطبيقـه بـسبب عـدم معرفـة النـساء هبـذا           النص القانوين واضح وصـريح ولكـن مل يـتم          - ١٩
احلق يف قانون العمل ومل يتم مطالبة أرباب العمل بتقدمي هذه التـسهيالت هلـا ناهيـك علـى أن                 
معظم املؤسسات ال ينشغل هلا هذا العدد من النساء وبالتايل فـإن هـذا القـانون ال ينطبـق علـى                     

سـينفذ  ) ون االجتماعيـة والعمـل    ؤزارة الـش  التابعة لـو  (اإلدارة العامة للمرأة العاملة     . املؤسسات
 .برنامج توعوي حول حقوق املرأة العاملة يف العديد من اجلهات احلكومية وغري احلكومية

 للـسيدة العاملـة النـسوية بواقـع          اخلمسية اجلاري تنفيـذها اقترحـت نـسبة سـنوية          اخلطة - ٢٠
 .يف املائة ٥
 

 الصحة
 :ان من ضمن أهدافهبالنسبة لربنامج العمل السكاين ك  - ٢١

 . يف املائة١٥املسامهة يف ختفيض وفيات األمهات وأمراضها مبا يزيد عن  • 
.  مولــود حــي١ ٠٠٠ حالــة وفــاة لكــل  ٥٥املــسامهة يف ختفــيض وفيــات الرضــع إىل   • 

 . وفاة لكل مولود حي يف املائة٧٤ووفيات األطفال دون اخلامسة إىل حوايل 

 برنـامج العمـل الـسكاين حيـث أن اجلـداول املرفقــة      مت عمـل جمموعـة إجـراءات لتنفيـذ     
 :تبني ذلك

  
 ١اجلدول 

   الصحة اإلجنابية وتنظيم األسرة
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اخلصائص واملؤشرات

اإلجنــــــاز 
الكلـــــــي 
 للربنامج

ات نــسبة خدمــة رعايــة تأمينــ
 ٪ ٧٠ ٪ ٤٢ ٪ ٦٠ ٪ ٤٢ ٪ ٥٥ ٪ ٤١ ٪ ٥٠ ٪ ٣٩ ٪ ٤٥ ٪ ٣٤ ٪ ٤٠ احلوامل

نــــسبة الــــوالدات بإشــــراف 
 ٪ ٦٧٪ ٢٦,٧ ٪ ٤٠ ٪ ١٣ ٪ ٣٧ ٪ ٢٥ ٪ ٣٤ ٪ ٢٠ ٪ ٣٠ ٪ ١٥ ٪ ٢٧ ماهر

نسبة استخدام وسائل تنظيم    
ــرة مـــن املتزوجـــات يف   األسـ

 ٪ ٨٤٪ ٢٣,٥ ٪ ٢٨٪ ٢٣,١ ٪ ٢٧ ٪ ٢٣ ٪ ٢٥ ٪ ٢١ ٪ ٢٤ ٪ ١٩ ٪ ٢٣ سن اإلجناب
نــسبة مــستخدمات الوســائل 

 ٪ ٦٧٪ ١٥,٤ ٪ ٢٣ ٪ ١٥ ٪ ٢٠ ٪ ١٣ ٪ ١٨ ٪ ١٢ ٪ ١٦ ٪ ١٠ ٪ ١٤ احلديثة لتنظيم األسرة
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 ٢اجلدول 
   صحة الطفل

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اخلصائص واملؤشرات

اإلجنــــــاز 
الكلـــــــي 
 للربنامج

 ٪ ٦٢ ٪ ٥٢ ٪ ٩٠ ٪ ٦٨ ٪ ٨٥ ٪ ٦٧ ٪ ٨٠ ٪ ٦١ ٪ ٧٥ ٪ ٥٩ ٪ ٧٠ نسبة التطعيم الشامل
نـسبة االخنفـاض يف إصـابات    
اإلســــهال يف األطفــــال دون 

 - ٪ ٢٩ ٪ ٢٣ ٪ ٢٤ ٪ ٢٤ ٪ ٢٩ ٪ ٢٥ ٪ ٢٨ ٪ ٢٦ ٪ ٢٩ ٪ ٢٧ اخلامسة
 ٪ ٥٢ ٪ ٣١ ٪ ٦٠ ٪ ٤٥ ٪ ٥٥ ٪ ٣٦ ٪ ٥٠ ٪ ٣٠ ٪ ٤٥ ٪ ٣٠ ٪ ٤٠  اإلرواءاملعاجلة مبحلولنسبة 

ــسبة  ــاالت  نـ ــاض يف حـ اخنفـ
ــهاب التنفــسي احلــاد يف   االلت

 - ٪ ٢٠ ٪ ١٢ ٪ ١٦ ٪ ١٤ ٪ ٢٠ ٪ ١٦ ٪ ١٨ ٪ ١٨ ٪ ٢١ ٪ ٢٠ األطفال دون اخلامسة
  

 ٣اجلدول 
   )وزارة الصحة العامة والسكان(التوسع يف مرافق الصحة اإلجنابية 
٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اخلصائص واملؤشرات

اإلجنــــــاز 
الكلـــــــي 
 للربنامج

 ٢٠١ ١٥٢ ١٣٩ ١٤٤ ١٣٠ ١٣٦ ١٠٥ ١٢١ ١٠٥ ١١٢ مستشفى عام
تـــــوفري خـــــدمات الـــــصحة  

 ١٢٨ ١٥٢ ١١٥ ١٤٠ ١١٠ ١١٠ ٨٥ ٩٠ ٧٧ ٧٥ اإلجنابية
٨٤ ٪
 

 ٥٥١ ٨١٤ ٥٥١ ٨٠٨ ٥١٥ ٨٠٣ ٥٠٠ ٧٩٣ ٥٠٠ ٧٩٣ مركز صحي
 ٣٦٩ ٤٨٨ ٣٢٣ ٤٠٤ ٣٠٠ ٣٦٣ ٢٩٧ ٣١٧ ٢٥٠ ٢٧٨ توفري خدمات صحة إجنابية

٦٦ ٪
 

 ١ ٨٦٦ ٤ ٢٠٣ ١ ٨٦٦ ٤ ١٨٩ ١ ٧٨٠ ٤ ١٧٣ - ٤ ١٥٨ - ٤ ١٥١ وحدات صحية
تـــــوفري خـــــدمات الـــــصحة  

 ٦٦٩ ١ ٠٠٠ ٥٣٥ ٦٦٠ ٦٤٠ ٤٤٠ - ٣٢٠ - ٢٥٠ اإلجنابية
٦٧ ٪
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 ٤اجلدول 
   التوسع يف مرافق الصحة اإلجنابية يف مجعية رعاية األسر

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اخلصائص واملؤشرات

اإلجنــــــاز 
الكلـــــــي 
 للربنامج

ــة ودار جممــــع الــــص حة اإلجنابيــ
 ٪ ١٠٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ صفر صفر صفر صفر التوليد

 ٪ ٩٠ ٧ ٩ ٨ ٨ ٧ ٧ ٦ ٦ ٦ ٦ مراكز ثابتة للجمعية*
 ٪ ٨٨ ١٤٠ ١٦٠ ١٤٠ ١٤٠ ١٢٠ ١٢٠ ١٠٠ ١٠٠ ٨٠ ٨٠ نقاط خدمة متنقلة

 ٪ ٨٠ ١٦١ ٢٤٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٢٤٥ ٢٣٥ ٢٣٠ ٢٣٠ ٢٢٥ ٢٢٥ مراكز مدعومة غري حكومية
  

 ٥اجلدول 
   ع يف مرافق الصحة اإلجنابية يف مجعية اإلصالح االجتماعي اخلرييةالتوس

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اإلجناز اهلدف اخلصائص واملؤشرات

اإلجنــــــاز 
الكلـــــــي 
 للربنامج

 ٪ ١٠٠ ٨ ٨ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٧ ٥ ٥ مستشفى
 ٪ ٨٨ ٣٠ ٣٥ ٣٠ ٣٠ ١٥ ١٥ ١٤ ١٤ ١٢ ١٢  ثابتة للجمعيةمراكز

 ٪ ٨٨ ١٦ ١٨ ١٦ ١٥ ١٥ ١٥ ١٢ ١٢ ١٠ ١٠ نقاط خدمة متنقلة
  

ت املـادة اخلامـسة مـن الفـصل الثـاين           ما خبـصوص مـشروع األمومـة اآلمنـة فقـد خـصّ            أ 
 تـشويه   ر أي نـوع مـن أنـواع       ظحي(اخلاص برعاية املرأة قبل الزواج يف مشروع األمومة املأمونة          

ر علــى األفــراد وعلــى املنــشآت الــصحية والعــاملني هبــا القيــام  ظــاألعــضاء التناســلية لألنثــى وحي
بذلك يقع حتت طائلة العقوبة وسيتم مناقشة مشروع األمومـة اآلمنـة يف جملـس النـواب خـالل                   

 أفـاد بأنـه      الـصحة والـسكان يف اجمللـس كمـا         ةفرباير على حـسب إفـادة عـضو جلنـ         /شباطشهر  
 . جدول أعمال اجمللس هلذه الدورة علىهوضع مت

دراسـات   توجـد  التوجد بيانات دقيقة حول الوضع احلايل خلتان اإلناث يف اليمن وال            - ٢٢
 .١٩٩٩ن الدراسة القدمية كانت يف عام ألحديثة 

م مـن اجمللـس األعلـى للطفولـة فيـنص علـى التـايل               أما حمتوى قانون ختان اإلنـاث املقـدّ        
سم وخيـضع ألحكـام قـانون اجلـرائم         ويعترب جرمية اعتـداء علـى سـالمة اجلـ         ر ختان اإلناث    ظحي(
 .زيل ـ مت إعداد دراسات حول العنف املن)العقوباتو
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سـيما علـى     خيص النساء املعاقات فـال زالـت مـشكلة عـدم تـوفر البيانـات قائمـة ال                  ما  - ٢٣
 .رياف وتعترب اجلهود والتدخالت حمدودة بالنسبة حلجم املشكلةألمستوى ا

 
 الزواج والعالقات األسرية

ت اللجنــة الوطنيــة للمــرأة حــذف هــذه املــادة مــن القــانون ولكــن اقتــرح الفريــق   صــّرأ  - ٢٤
ثل العقوبة الـيت    القانوين يف مشروع التعديالت عقوبة خمففة على املرأة اليت تقوم بنفس الفعل م            

 .يتعرض هلا الرجل
ون األحـوال الشخـصية وخاصـة املتعلقـة     مت تقدمي جمموعة من التعديالت خبـصوص قـان      - ٢٥

 .بتعدد الزوجات والطالق والشهادة واإلرث فهذا حمكوم بقواعد الشريعة اإلسالمية
الدراسات أثبتت هشاشة وعدم اسـتمراره      أن   بالرغم من صحة أركان هذا الزواج إالّ       - ٢٦

 ةقــوق الفتــاوســعت اجلهــات ذات العالقــة خاصــة وزارة الداخليــة تقييــد هــذا الــزواج محايــة حل
 ةالـشاب األجـنيب مـن الفتـا       (اليمنية وذلك بطلب موافقة املمثليات الدبلوماسية لطـاليب الـزواج           

 .ذها اجملتمع املدينكما أن هناك أنشطة توعوية لآلثار السلبية نفّ) اليمنية
 مت اللجنة الوطنية للمرأة اليمنية واجمللس األعلى لألمومة والطفولة مقتـرح بتعـديل            قّد  - ٢٧

ون القانونيـة ورفـع إىل جملـس الـوزراء مث إىل            ؤبل وزارة الش  سن الزواج، ومت املوافقة عليه من قِ      
ن قيد التداول والنقاش داخل اللجنة املختصة يف جملس النواب حـىت يـتم              آلجملس النواب وهو ا   

 .ه يف الدورة الربملانية احلاليةتقدمي
 االختيــاري ولكنــها تعثــرت ومــع كانــت هنــاك جهــود قــد بــذلت إلقــرار الربوتوكــول - ٢٨

 .ذلك ستسعى اللجنة مع شركائها يف احلكومة واجملتمع املدين إلقرار الربوتوكول االختياري
 


