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  االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب
  وخطتها التنفيذیة

  یقدمها المجلس األعلى لألمومة والطفولة ورقة عمل 
  للندوة الوطنية لمناقشة دراسة الشباب 

  المجلس الوطني للسكان 
٤/٢٠٠٦ /٢٧-٢٥  

  
  :المقدمة 

   
تي بدأت خالل عملية إعداد اليونيسيف تمثل صياغة االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب استمرارا للعملية ال

الستراتيجية حمایة الطفولة والدراسة التي أعدها  الصندوق االجتماعي للتنمية والمجلس األعلى لألمومة والطفولة 
وبناء على هذا العمل فقد تم حشد جهود المجلس األعلى لألمومة والطفولة .والبنك الدولي عن األطفال المحرومين

االجتماعية والعمل ووزارة الشباب والریاضة والصندوق االجتماعي للتنمية لقيادة تطویر ووزارة الشئون 
استراتيجية متكاملة ومتعددة القطاعات لحمایة وتنمية الطفولة والشباب، وهذه أإلستراتيجية توجه السياسات والبرامج 

تمر الدعم الفني من البنك الدولي ویس. القطاعية  بحيث تكون عامال مؤثرا في تحقيق أهداف التنمية األلفية
  . واليونيسيف

  
ر    ٨في   م              ٢٠٠٥ فبرای وزراء رق يس مجلس ال رار رئ سند         ) ٥١( صدر ق ة  ی ة فني سيير ولجن ة للت ة وطني شاء لجن بإن

شباب      ة وال شاریا برئاسة       . إليهما مهام تطویر االستراتيجية الوطنية للطفول سيير دورا است ة للت ة الوطني د أدت اللجن وق
ة                   مشترآة وزارات المعني ين لل ة والعمل ، وضمت ممثل شؤون االجتماعي  لكل من وزیر الشباب والریاضة و وزیر ال

يم،        ( ة التعل ل، والتربي ة والعم شؤون االجتماعي وزارات الشباب  والتخطيط، والمالية، ، والصحة، والتعليم العالي، وال
سان ووزارة اإلعالم       والتعليم الفني والتدریب المهني،والداخلية ، والثقافة والس       وق اإلن ى     )ياحة، وحق ؛ والمجلس األعل

  . والصندوق االجتماعي للتنمية، واللجنة والوطنية للمرأة. لألمومة والطفولة
  

ة             وآانت اللجنة الفنية مسؤولة عن إعداد اإلستراتيجية وضمت ممثلين من وزارة التخطيط، والمجلس األعلى لألموم
ة    . اضة،  والصندوق االجتماعي للتنمية،  واليونيسيف، والبنك الدولي  والطفولة ووزارة الشباب والری    شئت لجن ا أن آم

  . استشاریة من الشباب قدمت إسهامات بشكل منتظم في جميع أوجه العملية
ة   دم لكاف سعى لكي تق ة ت ة وطني ة خاصة آوثيق ة أهمي ة اليمني ي للجمهوری شباب ف ة وال تراتيجية الوطني سب اإلس تكت

  :جماعات الملتزمة بحمایة وتطویر الطفولة والشباب في اليمن ما یليالمواطنين وال
  

 .رؤیة وطنية وإطار وطني للعمل •
بيان العالقة بين الطفولة و الشباب وأهداف التنمية األلفية لليمن والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات العالقة                •

 .بقضایا األطفال والشباب التي التزمت بها اليمن 
 . األرشادیةبيان المبادئ •
  .آداة للرفع من مستوى وشأن الطفولة والشباب •
ة           • ى معالج زة عل ة والمرتك دخالت ذات األولوی تراتيجي و الت ز االس اور الترآي االت ومح ة مج مجموع

ى المستوى                      ة سواء عل رامج القائم سياسات والب تراتيجيات وال ي االس الفجوات ونقاط الضعف إن وجدت ف
 .ي وغيرها من مجاالت الحياة الهامةالتعليمي أو المهني أو الصح

 .آداة لتحسين االتصال والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية في مجال الطفولة والشباب •
ي      • بالد ف ة لل داف المعلن ة باأله شباب مقارن ة وال ال الطفول ي مج دخالت ف د الت اس األداء ورص يلة لقي وس

 . مضمار التنمية األلفية
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  : عداد مراحل اإل

  
 

 جاءت االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب آثمرة لثالث سنوات من الجهود المتضافرة من خالل مجال واسع من 
ة           دني والمنظمات الدولي اق حول مراحل العمل وااللتزامات        .الجهات الحكومية و منظمات المجتمع الم م االتف د ت وق

 .فة ومباحثات واسعة مكثواجتماعاتالمرتبطة بها من خالل مشاورات 
ى إطار عمل               ا  إل وبينما تمتلك اليمن نطاقا واسعا من االستراتيجيات القطاعية،  إال أن الحكومة اليمنية تدرك حاجته
صحية                   استراتيجي وطني یمكن من خالله أن تنفذ التزاماتها آطرف في اتفاقية حقوق الطفل وان تستجيب للتحدیات ال

عمل، المتصلة بتنمية مجال الطفولة والشباب وفقا لما تنص عليه االستراتيجية الوطنية و التربویة وفي توفير فرص ال
  .للتخفيف من الفقر والخطة الخمسية للتنمية

تراتيجية           وتعد اليمن أولى بلدان إقليم الشرق األوسط و شمال أفریقيا التي تتبنى إطار عمل دورة الحياة آأساس الس
ا      ویقر. وطنية للطفولة والشباب   شباب،  آم ا ال ي یواجهه  إطار العمل هذا بالمخاطر واحتماالت التعرض والفرص الت

ار                          رء ، و یخت اة الم یشخص اإلجراءات واألنشطة المطلوبة على جبهات متعددة في المراحل الحاسمة من دورة حي
راآم في اآلثار اإلیجابية التدخالت ذات األولویة الهادفة، من خالل التدخل في هذه المراحل الحاسمة،  بهدف تحقيق ت   

  .عبر األجيال /بين
  

ة                      وى دافع ام وآق ادیة آسياق ع ادئ إرش شباب وحددت مجموعة مب ة وال ة للطفول آما شخصت االستراتيجية الوطني
  :لالستراتيجية وتدخالتها، وهى

 الدین اإلسالمي والقيم اإلسالمية والهویة الثقافية العربية  
  الوحدة الوطنية والوالء الوطني  
 الحقوق المدنية وحقوق اإلنسان  
 العدالة بين الجنسين  
 تكافؤ الفرص والعدالة   
 التنمية الشاملة المتكاملة  
 مشارآة الطفولة والشباب   
 الشراآة والتعاون  
 .المساءلة والشفافية 

 
فكير والممارسة العملية تقر اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب بأن التنفيذ الفعال لها سيستدعي نوعا جدیدا من الت

وتقترح صياغة خطة عمل وطنية لرسم الخطوط العریضة على مستوى السلطتين . للوصول إلى النتائج المرجوة 
المرآزیة والمحلية والقيام بما ینبغي عمله وتحدید الجهات المكلفة بذلك وآيفية التنفيذ مع تحدید اإلطار الزمني 

  .للبرنامج التنفيذي
  

ى  طل  اء عل دمت      بن ة  تق ة والطفول ى لألموم س األعل يس المجل ب رئ ل نائ ة والعم شئون االجتماعي ر ال ن وزی ب م
داد          ة إلع ي للحكوم دعم الفن دیم ال دولي بطلب لتق الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى البنك ال

ة   ة للطفول تراتيجية وطني ویر إس ات ذات االحت  ، وتط ى الفئ ز عل ع الترآي ى   م س تبن ث أن المجل ة حي ات الخاص ياج
ة                            ة والطفول ى لألموم يس المجلس األعل ة رئ م أخذ موافق ة والتي ت ة لألموم ة للطفول مشروع إعداد استراتيجية وطني

   ).٢٣/١٢/٢٠٠٢(بشأنها بتاریخ  
دولي                    ة والبنك ال اعي للتنمي داد دراسة    وقد قام المجلس األعلى لألمومة والطفولة وبالتعاون مع  الصندوق االجتم بإع

ضایا         ) ٢٠٠٣(تحليلية معمقة لواقع األطفال الذین یعيشون في ظروف صعبة           ين ق شدید ب رابط ال ، والتي أظهرت الت
اء                  ذه الدراسة بن د أجریت ه ام ، وق شكل ع األطفال  الذین یعيشون في ظروف صعبة وبين قضایا وهموم  األطفال ب

شارآين في ورشة العمل               ا اليونيسف              على توصيات ومالحظات الم دمت به ي تق تراتيجية الت شة االس الخاصة بمناق
ا             اني منه ي یع ة الجوانب الت ل واقعي لكاف والخاصة بحمایة األطفال في ظروف صعبة حيث أنها  لم تستند على تحلي

  . األطفال الذین یعيشون في ظروف صعبة 
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أثر ع                        شكل خاص ت ة ب ة عمری ي تواجه آل مرحل ا      وانطالقا من آون  المخاطر الت سبقها أو تليه ي ت ة الت ى المرحل ل
  .وضمن مقاربة منهجية تعتمد على التصنيف المرحلي للعمر والقضایا واالحتياجات  التي تتطلبها آل فئة عمریة 

ة    ة وتنمي دیات حمای ة تح سئولية مواجه ان م اعي ف دد قط ة وذات تع شباب مرآب ة وال ضایا الطفول ث أن ق ذلك حي وآ
إستراتيجية شاملة وتضافر جهود آافة الوزارات والجهات المعنية للعمل ضمن إطار           األطفال والشباب تتطلب رؤیة     

  . واحد یوجه جهود الحكومة والدعم الخارجي لمواجهة تلك التحدیات
رحلتين       سئولين في        ) ٢١/١/٢٠٠٤-١٧ ) ( ٢٢/١٠/٢٠٠٣-١٨( لذا فقد تم  وعلى م شترآة مع الم اءات م د لق عق
لطفولة والشباب وبعض الجمعيات غير الحكومية العمالة في مجال الطفولة والشباب مع             قطاعات الوزارات المعنية با   

ا عرض             م خالله دولي  ت ة والبنك ال اعي للتنمي فریق مشكل من المجلس األعلى لألمومة والطفولة والصندوق االجتم
ر           مسودة التحليل األولي وأخذ مالحظتهم وآرائهم حولها وآسب تأیيد تلك الجهات لها حيث              ة من وزی ذ الموافق م أخ  ت

  .الشباب والریاضة   بان ُتضمن اإلستراتيجية آال من مكوني  الطفولة والشباب
  

وزراء          م  ومن ناحية أخرى وتنفيذا لقرار مجلس ال اریخ  ٢٩١رق وطني األول     ٥/١٠/٢٠٠٤ بت ؤتمر ال د الم شأن عق  ب
 :  فقد قامت وزارة الشباب والریاضة بــ للشباب ورواد الحرآة الریاضية و إعداد استراتيجية وطنية للشباب 

من قيادي  وزارة الشباب والریاضة  وممثلين من الوزارات  ) ٢٨/٨/٢٠٠٤(  تشكيل لجنة تحضيریة للمؤتمر -١ 
صنعاء ، ذمار ، عدن ، ( والجهات والمنظمات غير الحكومية ذات العالقة  وأعضاء من هيئة التدریس بجامعات 

  ) حضرموت 
  :داف المؤتمر والمتمثلة في  صياغة أه-٢
  . صياغة مفردات المكون الثقافي للنشء والشباب وتحدید الدور التنفيذي لكل جهة ١-٢  
   بلورة أسس ومنطلقات مشترآة للخطاب الموجه للشباب باتجاه تحصينهم عقائدیا وفكریا ووطنيا ٢-٢  
  بية  تحدید آلية مؤسسية لتنسيق وتخطيط وتنفيذ البرامج الشبا٣-٢  
   تشخيص دوافع وأسباب وظواهر جنوح بعض الشباب للعنف والتطرف ٤-٢  
   تحدید الحلول والمعالجات للقضایا والمشكالت الشبابية ٥-٢  
   تعميم األنشطة الشبابية والممارسة الریاضية وطنيا ورفع آفاءتها التنافسية دوليا ٦-٢  
  لشباب بلورة مجمل األهداف في استراتيجية وطنية ل٧-٢  
  ). ورقة عمل ٤٢(  صياغة وإقرار ثمانية محاور أساسية للمؤتمر -٢
 المسابقة الوطنية األدبية للشباب في الشعر والنص المسرحي وتم وضع شروط ومعایير لها بما یخدم أهداف -٣

  .المؤتمر 
  

ة الفنية لإلستراتيجية وفي اللقاء الذي جمع وزیري الشباب والریاضة والشؤون االجتماعية والعمل وأعضاء اللجن
صدور قرار مجلس الوطنية للطفولة والشباب تم االتفاق على دمج وتوحيد الجهود المشترآة وأثمر ذلك في 

 بشأن تشكيل لجنة التسيير واللجنة الفنية وتحدید مهامها والموافقة على ٨/٢/٢٠٠٥ بتاریخ ٥١الوزراء رقم 
 .دة دمج مكون الشباب والطفولة ضمن استراتيجية وح

   
  :التعاون والتنسيق المؤسسي 

  :اللجنة الفنية  
اون    وزارة التخطيط      - وزارة الشباب والریاضة      –المجلس األعلى لألمومة والطفولة     {تتكون من     والتع

     } منظمة اليونيسف – البنك الدولي – الصندوق االجتماعي للتنمية –الدولي 
  بإعداد االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب تنسيق الجهود المبذولة بين الجهات المعنية  
  إعداد  البرنامج الزمني وخطة العمل المحددة لمراحل إعداد االستراتيجية  
  متابعة تشكيل لجنة التسيير  
  .متابعة تشكيل اللجنة الشبابية ووضع المعایير الخاصة بذلك وتحدید مهامها  
  االستشاریين حسب ما یتطلبه العمل وضع الشروط المرجعية الخاصة باختيار الخبراء و 
ل                          ذ الدراسة والتحلي م لتنفي د معه تم التعاق ذین ی راء المتخصصين ال المتابعة والتنسيق بين آل من الخب

  والجهات الممولة لالستراتيجية وأعضاء لجنة التسيير
 ورش حشد الدعم والمناصرة والبحث عن تمویل ألنشطة وبرامج االستراتيجية من خالل تنسيق وعقد        

 عمل مع المعنيين من الجهات الحكومية وغير الحكومية والمانحين للتعریف باالستراتيجية 
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  : لجنة التسيير 

ضایا    ة بق دني المعني ع الم ات المجتم وزارات ومنظم ون لل ن أعضاء ممثل سيير م ة الت شكل لجن تت
ن الل        ة ع ة المنبثق ة الفني ذلك اللجن ة وآ ة ذات العالق ات الداعم شباب  والجه ضيریة  ال ة التح جن

  .للمؤتمر الوطني األول للشباب 
  :  تقوم هذه اللجنة بالمهام التالية 

  مراجعة مسودات العمل المقدمة من الخبراء وتقدیم المالحظات  
  مراجعة مسودة االستراتيجية وتقدیم المالحظات بشأنها  
  .المشارآة في ورشات العمل النقاشية في مراحل اإلعداد 
   دور الداعم والمناصر الحتواء توجهات اإلستراتيجية ضمن اإلستراتيجيات القطاعيةتلعب لجنة التسيير 
 .التنسيق فيما بين الوزارات والجهات الداعمة الممثلة في اللجنة 

  
  : تحدید أهداف اإلستراتيجية

ش                    )١( ال وال ى أوضاع األطف اثير عل ة ذات الت سياسية والثقافي صادیة وال ة واإلقت باب تحليل األوضاع اإلجتماعي
ة          ى حمای ؤثر عل ة والتي ت ة الحالي تراتيجيات القطاعي سياسات واإلس م تضمن في ال ي ل ضایا الت د الق وتحدی

 .وتنمية األطفال والشباب
 .تحليل المخاطر التي تواجه آل مرحلة عمریة بشكل خاص وتأثير آل مرحلة على المرحلة التي تليها )٢(
د   )٣( ة وال ة الحالي رامج الحكومي سياسات والب ة ال ة   مراجع ضایا المختلف تجابتها للق دى إس ل م دولي وتحلي عم ال

  .     المؤثرة على حمایة وتنمية األطفال والشباب
ة    )٤( ة الطفول ضمان تنمي ة ل تثماریة القطاعي داد الخطط اإلس ا إلع ستدل به ل ی ة عم الخروج بتوصيات وخط

  .والشباب وحمایتها من الوقوع في الفقر والعوز
  

  :تحدید مرحلة الطفولة والشباب
ة من                  ة العمری شمل المرحل شباب لت ة وال ة الطفول رد           ) ٢٤ -٠(       تم تحدید مرحل صبح الف ا ی ا والتي بنهایته عام

  .انسانا ناضجا مهيئا ألن یكون فرد منتج ومؤسسا ألسرة
 

  : ثم قسمت هذه المرحلة الى ثالثة مراحل لتحليل األوضاع الخاصة بكل منها
  سنوات،  ) ٥ – ٠( الطفولة المبكرة مرحلة :          المرحلة األولى
  سنة،) ١٤ – ٦(سنوات المدرسة :          المرحلة الثانية 
  .سنة) ٢٤ – ١٥(مرحلة المراهقة والشباب :          المرحلة الثالثة

 
  :المنهجية المتبعة

 :اعتمد التحليل على عدد من األسس
  

  ن الفقرأهداف التنمية األلفية واستراتيجية الحكومة للتخفيف م 
ى النحو                    المقاربة المبنية على أساس تحليل احتياجات وقضایا المراحل العمریة ضمن دورة حياة مقسمة عل

   ) ٢٤، ١٥  ١٤-٦ ، ٥-٠( التالي 
  .البناء على االستراتيجيات والمشاریع والبرامج السابقة والقائمة  
  أو غير حكومية  و المنظمات الداعمةإشراك آافة الجهات المعنية في إعداد اإلستراتيجية سواء حكومية  
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 :تم تقسيم العمل الى المهام الرئيسية التالية

  : المهمة األولى 
  )          ١٤ – ٦(و ) ٥ – ٠(        دراسة وتحليل أوضاع المرحلتين العمریتين 

  }) ٢٠٠٣(دراسة أوضاع األطفال في ظروف صعبة        { 
  ) :٥ -٠(العمریة أهم القضایا  الخاصة بالفئة  -

  النسبة العالية للمواليد ناقصي الوزن  وآذا معدل وفيات األطفال الرضع ودون الخامسة .١
 نسبة وفيات األمهات الحوامل  .٢
  .أطفال اليمن من سوء التغذیة و التقزم  .٣
 قلة االلتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي .٤

  )١٤-٦(    أهم القضایا الخاصة بالفئة العمریة -     
  ) الصحة والتغذیة المدرسية (  القضایا الصحية -١    
  ) ، التسرب المدرسي ، تعليم الفتاة الشاملالتعليم ( القضایا التعليمية -٢    
  )عمالة األطفال ، أطفال الشوارع ، األحداث الجانحون ، المعاقون (  قضایا اجتماعية -٣    
      

 العمریةدراسة وتحليل أوضاع المرحلة : المهمة الثانية 
)                              ٢٤ – ١٥(   

  : أهم القضایا - 
     العمل والرعایة االجتماعية 

  التعليم .١
  الصحة .٢
   الهویة   .٣
  التنشئة والسلوآيات الخطرة  .٤
  مشارآة الشباب في اتخاذ القرار والعملية التنمویة .٥
  

 : المهمة الثالثة 
  اتيجيات واالستر  مراجعة السياسات والبرامج-١       
   تحليل للبيانات اإلحصائية المتاحة من المسوحات الوطنية-٢       

  
  

  : المهمة الرابعة 
    االستماع إلى أصوات الشباب -١  

ة                            ى معرف ز عل ة مع الترآي ضایا المختلف رامج والق ي الریف والحضر في الب    للتعرف على وجهات نظر الشباب ف
ي       شباب                       طموحاتهم واحتياجاتهم والقضایا الت ى ال ات اإلستماع ال ة ان تتضمن حلق ذه المهم ي ه د روعي ف م وق تهمه

، شباب من الریف ومن الحضر      : تضمنت هذه الظروف  . الوصول الى شباب وشابات یمثلون فئات متنوعة الظروف       
اث  ذآور واإلن ن ال باب م ل ، ش ن عم ون ع رون یبحث ون وآ خ باب یعمل يم  ، ش رص التعل ى ف ن حصل عل باب مم ش

ات       وآخرون لم ی   انون         ، حصلون على التعليم، شباب من ذوي اإلعاق وشباب من التجمعات      ، شباب في خالف مع الق
ارب   )  مجموعة ١٤(  جلسة استماع للشباب ومجموعات نقاش بؤریة ١٢( حيث تم عقد      .الحضریة العشوائية  ا یق لم

ة ٥٠٠ اءات معمق ابة  ولف ابة ٩٢( شاب وش ع ب)  شاب وش بع محافظات تتمت ستوى س ى م ة عل ي الطبيع اختالف ف
  السكانية واالجتماعية واالقتصادیة بحيث تكون عينة ممثلة لباقي مناطق الجمهوریة

 
سيير            -٢     ة الت شارآة في اجتماعات لجن   تشكيل لجنة استشاریة من الشباب واألطفال یتم اختيار أحد أعضائها للم

  آممثل عنهم 
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 :المهمة الخامسة  
  وأربعين ورقة عمل حول واقع وطموحات شباب اليمن  إعداد ما یقارب اثنين -١

  :المحاور 
   مكونات الهویة الثقافية الوطنية-١
   أسس ومنطلقات الخطاب الموجه للشباب -٢
   التنمية البشریة -٣
   التنشئة والمشارآة في اتخاذ القرار -٤
  )طموحات ومتطلبات (  قضایا وهموم الشباب -٥
  شباب  جهود واهتمامات الحكومة بال-٦
  )الواقع الراهن ومتطلبات النهوض(  النشاط الریاضي -٧
   دور السلطة المحلية تجاه الشباب-٨
  
ه       -٢ راء ب اة الخب ث ومواف ل وحي ي ألوراق العم داد ملخص تحليل م  إع ين ت راء المحلي ن الخب ق م تعانة بفری  باالس

ا    لتضمين أهم المحاور ا في مشروع اإلستراتيجية آما تم تكليف مجموعة أخ            رى لتقوم بمراجعة تلك األوراق وتقييمه
 .  
   

  :المهمة السادسة  
ك          -٥ اق وذل م االتف د ت  تأآيدا ألهمية مكون الشراآة وتعزیزا لمبدأ الملكية الوطنية المشترآة لمشروع اإلستراتيجية فق

  :في اجتماعات اللجنة الفنية ولجنة التسيير على النقاط التالية 
دولي  -  ك ال ة البن رة  قامت بعث ي الفت شباب   ١٤-٤ف شروع وزارة ال ا م ي تبناه اور الت اط والمح دمج النق بتمبر  ب  س

د            ة بعق والریاضة ولم تذآر في اإلطار العام لإلستراتيجية المعد من قبلهم وآذلك تقوم بالتعاون مع أعضاء اللجنة الفني
ذه ال   ل ه ات عم شة أولوی ة لمناق وزارات المعني ي ال سؤولين ف ار الم ع آب اءات م ضعف لق ب ال ا هي جوان ات وم جه

  والفجوات في البرامج واالستراتيجيات المنفذة حاليا والمستقبلية  
شة مشروع                       – ة لعرض ومناق ين من محافظات الجمهوری ة المعني ا آاف  تم عقد أربع ورش عمل محوریة شارك فيه

ة     ( اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب وتعقد هذه الورش في المحافظات التالية   حضرموت، عدن ، تعز ، األمان
) (٢٢/١٠/٢٠٠٥-١٥ (  
  

  : المهمة السابعة  
   لة والشبابالمؤتمر الوطني للطفو -

 فبرایر المؤتمر ٢٢-١٩برعایة فخامة  األخ علي عبداهللا صالح رئيس الجمهوریة حفظه اهللا انعقد خالل الفترة 
الوطني للطفولة والشباب والذي شارك فيه قرابة ثمانمائة مشارك من الجهات والهيئات الوطنية الحكومية وغير 

منظمات الدولية العاملة في اليمن وبمشارآة ضيوف من دول آال الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات وال
  من البحرین واألردن وماليزیا وجنوب أفریقيا 

  
  :أهداف المؤتمر  -١

  عرض ومناقشة مشروع اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب  -١
 البدء في وضع الخطوط العریضة  لمشروع خطة العمل الخاصة باالستراتيجية  -٢
لمعنيين بما فيهم األطفال والشباب في رسم وصنع سياسة الدولة تجاه تطویر وتنمية األطفال إشراك آافة ا -٣

 والشباب في اليمن 
 عرض تجارب البلدان المستضافة واالستفادة منها  -٤
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  : برنامج عمل المؤتمر -٢

   
  :انقسم برنامج المؤتمر إلى قسمين وهما 

رار في الجهات المعنية بقضایا الطفولة والشباب وقد رأس جلسات نقاش عامة راسها وزراء ومتخذي الق -
أحد الجلسات دولة األستاذ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس األعلى لألمومة 

  والطفولة 
دعي إليها صانعي القرار  )   مجموعة عمل حسب محاور تدخالت  اإلستراتيجية١٢( مجموعات عمل  -

يئات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات األآادیمية  بحيث تقوم بوضع الخطوط وفنيين و خبراء من اله
العریضة لخطة العمل وتم ذلك باالستعانة  بميسرین وطنيين ودوليين یشهد لهم في مجال تسيير أعمال 

 المجموعات وآذلك باالستعانة بالمرجعيات الوطنية والدولية المعنية بقضایا الطفولة والشباب 
  

  راتيجية الوطنية للطفولة والشباباالست
اور     االت ومح ه مج ة لتوجي داف التالي ادئ واأله ة والمب شباب الرؤی ة وال ة للطفول ة اليمني تراتيجية الوطني ت االس تبن

  :  ترآيزها  االستراتيجية المقترحة  والتدخالت ذات األولویة
  الرؤیة . ١

  : الرؤیة التاليتنطلق اإلستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب من بيان 

بابه  " يمن وش ال ال ل أطف ه آ نعم في ع ی ق مجتم اث(تحقي ور وإن دیرا ) ذآ رام وتق انتهم وإحت راف بمك ة واإلعت بالحمای
وفر                    ة وتت ه اإلسالمية الحق لمساهماتهم وإبداعاتهم؛ والتمتع  بشعور عميق واإلحساس باإلنتماء والوالء لوطنهم  وقيم

مكتمل من الخدمات اإلجتماعية والصحية والتعليمية وفرص العمل والترویح          لهم فرص متكافئة للحصول على نطاق       
  ."    لتحقيق قدراتهم الكامنة لكي ینمو نموا صحيا آمواطنين مسئولين  ومشارآين فاعلين في یمن الرخاء و السالم

  
  المبادئ اإلرشادیة  . ٢

ضلى و ة الف دات األخالقي ك المعتق ي تل ادیة ف ادئ اإلرش ل المب ياق تتمث سد س ي تج ية، الت ة األساس يم التنظيمي الق

يم المؤسسة    .االستراتيجية وقواها المحرآة و تدخالتها وتلخص المبادئ التالية صميم ما تعتبره الجمهوریة اليمنية الق

  :  لالستراتيجية

 الدین اإلسالمي والقيم اإلسالمية والهویة الثقافية العربية    

سد   خة المج ادئ الراس سك بالمب ي     التم الم العرب ى الع اء إل زاز باالنتم المية  واالعت اليم اإلس ي التع  ة  ف

   .والثقافة واإلحساس باالنتماء المشترك المجسد في الدین والتاریخ واللغة

 الوحدة الوطنية و الوالء الوطني  

ه     توره وحكومت ده ودس د وتقالي ي الواح وطن اليمن والء لل ة وال دة اليمني ان بالوح اس  اإلیم ى أس ادئ  مبعل

  . وأهداف الثورة اليمنية

 الحقوق المدنية وحقوق اإلنسان  

وق               االلتزام بالحقوق المدنية وحقوق اإلنسان والحریات لألطفال والشباب التي تتبناها المعاهدة الخاصة بحق
  الطفل بما في ذلك حمایتهم من الممارسات التقليدیة الضارة

 تكافؤ الفرص والعدالة  



 ٨

ة و          االلتزام بعدم التمييز   ة الحياتي و إتاحة الفرص لكل أطفال اليمن و شبابه للحصول على آل برامج التنمي
  .مواردها 

 المساواة بين الرجل والمرأة 

  .االعتراف بالمساواة والعدالة بين الجنسين وفقا لتعاليم الشریعة اإلسالمية

 التنمية الشاملة المتكاملة 

االختصاصات في قضایا تنمية الطفولة والشباب في إطار   الترآيز على أسلوب متكامل متعدد القطاعات و  
 .مفهوم دورة الحياة

 مشارآة الطفولة والشباب  

ر                        ة في التغي ة وعوامل مساعدة وفاعل ة التنمي القناعة بأن األطفال والشباب مورد و طرف حيوي في عملي
لبيين    ين س رد منتفع سوا مج س   .ولي ل م ى آ شباب عل ال وال شطة لألطف شارآة الن ویر و الم تویات تط

 .االستراتيجية من الصياغة إلى التنفيذ 

 الشراآة والتعاون 

شباب و     ة وال ة الطفول ة بحمای ات المعني ل الجه ساهمات آ ين م سيق ب اون و التن ى التع ة إل ان بالحاج اإلیم
 .تنميتهم بما في ذلك الوزارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص و األطفال والشباب 

ة                   ة  لمسائلة والشفافي ا  دیم خدمات الطفول ين بتق ة المعني ل آاف شفافية من قب سائلة وال التقيد بأعلى مستویات الم
 والشباب

  أهداف االستراتيجية الوطنية . ٣
ن     ة م ة المكون ة التالي شباب المجموع ة وال ة الطفول تراتيجية الوطني ى االس د  ٩تتبن ة لتحدی تراتيجية وطني داف اس  أه

  :إلعالن الوطني وهىالغرض من هذا ا

زام                  خلق فهم أعمق للمخاطر والتحدیات والمصالح والمساهمات الممكنة من قبل أطفال اليمن وشبابه و االلت

 .بذلك 

 . تسليط الضوء على الثغرات و الروابط عبر مختلف القطاعات المتصلة بحمایة وتنمية الطفولة والشباب  

 .حدیات دورة الحياة و فرصها المتصلة بأطفال اليمن و شبابه توفير إطار عمل آلى و متناسق لالستجابة لت 

 .تحدید مجاالت األولویة لتدخالت السياسات و البرامج  

د الخاص    تور والعه يم اإلسالم والدس ادئ وق شط بمب زام ن رام والت بابه و احت يمن وش ال ال ة وعي أطف تنمي

 .بحقوق الطفل ومبادئ الثورة اليمنية 

 دیدة وإبداعية وبين قطاعية للتعامل مع التحدیات والفرص التي تواجه شباب اليمنالمشارآة في خيارات ج 
 .توفير المدخالت الحرجة للخطة الخمسية الثالثة واستراتيجية التخفيف من الفقر 

ا                        شباب بم ال وال ة األطف ة بتنمي خلق آليات جدیدة لتأمين تعاون و تنسيق أآثر فعالية بين آافة الجهات المعني

 .الجهات الحكومية والمجتمع المدني و القطاع الخاص وشباب اليمنفي ذلك 

 .رعایة مشارآة و قيادة أآثر نشاطا من قبل الشباب اليمنى في الحياة األهلية والوطنية 
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  :مجاالت ومحاور ترآيز االستراتيجية 

  
ضایا الحرجة والثغر             ادیة والق ادئ اإلرش تراتيجية والمب ة االس ان الرؤی ى بي م     وبالنظر إل ي ت ات والفرص المتاحة الت

ة آمحاور                   سية التالي ار المجاالت الرئي م اختي د ت شودة ،  فق اة، والتطلعات المن وم دورة الحي تشخيصها في إطار مفه
  . للترآيز االستراتيجي و التدخالت ذات األولویة في مختلف مراحل إطار عمل دورة الحياة 

  
   سنوات ٥-٠.  أ

 تقویة اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة  .  ١                         

  )  الروتيني(تقویة التحصين الدوري .   ٢                       

  وضع خطة وطنية شاملة للتغذیة .   ٣                       

  تطویر برنامج وطني لتنمية الطفولة المبكرة.  ٤                       

  

    تعزیز التعليم الشامل .١ سنة           ١٤-٦. ب

  تقویة وتطویر الصحة والتغذیة المدرسية.  ٢                       

  زیادة عدد المدرسات المؤهالت.  ٣                       

  حمایة األطفال المحرومين.  ٤                       

  

  تكوین بيئة وخطة وطنية لتوظيف الشباب. ١ سنة   ٢٤-١٥. ج

  تعزیز الهویة الوطنية وإدماج الشباب ومشارآتهم  .  ٢                    

  توسيع الخيارات الترویحية وخلق تخطيط عمراني حضري مالئم للطفولة والشباب .  ٣                   

  الوقایة  من الحمل المبكر وتقليص المخاطر على الصحة اإلنجابية. ٤                   
  
  

  :اتيجية والتدخالت لكل محور رئيسياالهداف اإلستر
  

  )  سنوات ٥ -٠( الفئة العمریة : أوال 
  

  دعم اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة: المحور الرئيسي
  تعزیز مشارآة اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة في استراتيجيات صحة الطفل : الهدف اإلستراتيجي •
  
  :التدخالت–
  ات اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولةرسم خطة التغطية الوطنية بخدم•
  رفع آفاءة مقدمي الخدمة •
  تعزیز النظام الصحي •
 تحسين ممارسة األسرة والمجتمع •
  
  



 ١٠

  )الروتيني(تقویة التحصين الدوري : المحور الرئيسي
  على األقل من األطفال قبل بلوغهم العام األول من عمرهم % ٩٠الوصول إلى تحصين : الهدف اإلستراتيجي•
  :تدخالتال–
  ) الروتيني(تحسين برنامج التحصين •
  رفع آفاءة مقدمي الخدمة •
  

  وضع خطة وطنية للتغذیة: المحور الرئيسي
   تطویر خطة وطنية للتغذیة: الهدف اإلستراتيجي•
  :التدخالت–
  تأمين إمداد غذائي متوازن وغير منقطع•
  توفير وتحسين خدمات الرعایة الصحية االولية •
  ذائية والصحية تحسين الممارسات الغ•
  الكشف المبكر لحاالت سوء التغذیة وإتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأهيل الغذائي •
  

   وضع برنامج وطني للطفولة المبكرة :المحور الرئيسي
تحقيق االعتراف بأهمية الطفولة المبكرة وتنفيذ إستراتيجية آلية تشمل تغطيتها المجتمعات و : الهدف اإلستراتيجي•
  وضع وتطویر آليات تكفل نماء األطفال وتنمية قدراتهم و. الدخل بصورة خاصةسر منخفضةاأل
  :التدخالت–
  رفع وعي النشئ والشباب بقضایا الصحة االنجابية وقضایا الطفولة المبكرة للحصول على المسئولية الوالدیة •
  تحقيق األمومة األمنة •
  . سنوات٥ - ٠تقدیم الرعایة الوالدیة لألطفال من •
  منشآت والموارد توسيع ال•
  بناء وتطویر بنية التعليم ما قبل المدرسة •
  تطویر وتفعيل التشریعات والسياسات الخاصة بالطفولة المبكرة•
  وضع رؤیة تربویة لبرامج االطفال في وسائل االعالم •
  االهتمام بالموهوبين والمبدعين في ریاض االطفال وتنمية قدراتهم •
   ة عبر آافة وسائل اإلعالم واالتصالنشر الوعي بأهمية الطفولة المبكر•
  
  

  )  سنة ١٤-٦( الفئة العمریة : ثانيا 
  

  التعليم الشامل:المحور الرئيسي
تطویر آليات مؤسسية جدیدة ترمى إلى تشجيع المتسربين والمحرومين في العودة إلى والبقاء :  الهدف اإلستراتيجي•

  في الخيارات التعليمية
  :التدخالت–
لتمكين الشباب من إعادة االلتحاق ) مثال دورات خاصة وتدریس مكثف(معية ومدرسية تطویر مبادرات مجت•

  .بالدراسة
  .بناء قدرة المدرسين للعمل بفعالية مع األطفال المحرومين•
   .توفير بيئة مالئمة إلستيعاب اإلحتياجات الخاصة  لألطفال المحرومين•
  

  إدخال الصحة والتغذیة المدرسية : المحور الرئيسي
تعزیز ودمج برامج الصحة والتغذیة المدرسية الحالية لتحسين المستوى الصحي والتغذوي : هدف اإلستراتيجيال•

  للفئة المستهدفة 
  :التدخالت–
  تحدید وضعية الصحة المدرسية بما یتناسب مع المهام المناطة بها•
  مدرسيةالبيئة الوالتوعية الصحية  والخدمات الصحية تصميم برامج للصحة المدرسية تشمل•
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  تطویر وتوسيع برنامج الغذاء في المناطق الریفية والموجه لجذب الطالبات للمدارس•
   تصميم وتنفيذ برامج للتغذیة المدرسية تؤدي لتعزیز الحالة التغذویة والصحية للطالب•
  

  زیادة عدد المدرسات المؤهالت : المحور الرئيسي
و تدریب وتوظيف عدد اآبر من المدرسات المؤهالت في  تطویر وتنفيذ خطة وطنية لجذب :الهدف اإلستراتيجي•

  المناطق الریفية
  :التدخالت–
  اإلستقطاب والتوظيف–
 وضع الئحة لنظام الحوافز مشجعة لمعلمات الریف•
توفير درجات وظيفية تربط بالمدارس في المناطق الریفية والتعاقد مع المعلمات في الریف ومناطق االحتياج حسب •

  التخصص
    المعلمات في المناطق الریفيةاالحتفاظ ب–
   للمعلمات من خارج المنطقةآلمنتوفير السكن المالئم وا•
  إعداد برامج تأهيل وتدریب أثناء الخدمة لمعلمات الریف وربط نتائج التدریب والتأهيل بحوافز مادیة•
  التوعية –
    الریفإلتزام الجهات المسئولة بإتخاذ وتنفيذ القرارات الحاسمة والمسئولة في معلمات•
  رفع وعي المجتمعات المحلية بأهمية إحترام معلمات الریف وتقدیر أدوارهن خاصة القادمات من خارج المنطقة•
  

  ألطفال المحروميناحمایة : المحور الرئيسي
   في المجتمع اليمني بأآمله  همودمج تأمين بيئة آمنة لكل فئات األطفال المحرومين:  الهدف اإلستراتيجي•
  :التدخالت–
راء دراسات ومسوحات متعمقة لتطویر فهم أوسع لنطاق فئات محددة من األطفال المحرومين ومحددات إج•

  .حرمانهم
حول فئات معينة من األطفال ) الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني(تعبئة التفكير والعمل الجماعي •

  .المحرومين
  إدخال تدابير الحمایة االجتماعية•
  ف ضد األطفال  وإعادة دمج الضحایا العمل على إزالة العن•
على سبيل  مالئمة لهذه الفئة(ترویج لإلصالح القضائي لألحداث عبر رفع سن التكليف الجنائي وأحكام عقوبة بدیلة •

 . )المثال
  
  
  

  )  سنة ٢٤-١٥( الفئة العمریة ثالثا 
   وضع خطة وطنية لتشغيل الشباب: المحور الرئيسي

برامج خاصة بالشباب تشمل التدریب والحصول  ووتنفيذ خطة وطنية لتشغيل الشبابتصميم : الهدف اإلستراتيجي•
  على قروض

  :التدخالت–
  تشجيع األعمال الصغيرة و الصغرى•
في مجال الثروة السمكية،  االستثمار في القطاعات اإلنتاجية ذات الكثافة العمالية الواعدة لخلق فرص عمل للجنسين•

  الزراعة  المعادن،السياحة، الصناعات التحویلية،
  الربط بين مؤسسات التعليم و سوق العمل و التدریب •
   بسوق العمل لإللتحاقلمتسربين من التعليم لتوفير فرص التدریب •
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  تعزیز الهویة الوطنية وإدماج الشباب ومشارآتهم: المحور الرئيسي
  :الهدف اإلستراتيجي•
  ي المجتمع اليمنى تعزیز قدرة الشباب على تنمية الهویة الوطنية ف•
  تعزیز مشارآة و مساهمة الشباب اليمني في الحياة العامة •
  :التدخالت•
  دعم التوجه نحو تشكيل بنية معرفية تحليلية حول واقع ورفاه الشباب اليمني•
  دعم تشكيل وتطویر المؤسسات والمبادرات الشبابية والتي تسعى لتوسيع مشارآة الشباب الدیمقراطية في المجتمع•
  يع مشارآة الشباب اليمني في مجتمعهم اليمني والوطني والدوليتشج•
  )حكومية وغير حكومية(تعزیز مشارآة الشباب في عملية صناعة و اتخاذ القرار في المؤسسات الوطنية •
  رفع وعي المجتمع اليمني بحقوق وواجبات الشباب  وبالهویة الوطنية •
  

   خلق خيارات ترویحية: المحور الرئيسي
تصميم وتنفيذ خطة لتوسيع المساحات الشبابية والتسهيالت الترویحية وخيارات قضاء أوقات : إلستراتيجيالهدف ا•

  الفراغ
  : التدخالت–
  جماع من قبل الشباب حول تفضيالتهمإي مع الشباب وبناء رتبني أسلوب ومنهج تشاو•
  تهيئة المخططون وقيادة المجتمع المحلي حول اإلحتياجات •
محلية لتخصيص المساحات العامة والمراآز الشبابية واإلنخراط في نطاق متنوع من األنشطة تنفيذ خطط وطنية و•

  الترویحية للفتيات والشباب
  تطویر خطط إعالمية لتشجيع مشارآة أآبر من الشباب والشابات في االنشطة الریاضية والبدنية والثقافية•
والمؤسسات الثقافية لتعزیز الفرص الفنية والثقافية نشاء شراآات بين المبدعين والمدارس والمنظمات األهلية إ•

  للشباب ومجتمعاتهم
 بين الجنسين وتوسيع مشارآة الشابات على نطاق صإستهداف الریاضة والترویح آواحدة من مجاالت تكافؤ الفر•

  واسع من األنشطة الریاضية والترویحية
  وصندوق التنمية الثقافية توسيع مجاالت التدخل ونطاق عمل صندوق رعایة النشء والشباب •
   آليات وبرامج لمعالجة  تناول القات والتدخين وإتخاذ إجراءات •
  

  الوقایة من الحمل المبكر وتقليص المخاطر على الصحة اإلنجابية : المحور الرئيسي
  تصميم وتنفيذ خطة وطنية تستهدف الحمل المبكر والمباعدة بين الوالدات: الهدف اإلستراتيجي•
  :التدخالت–
  .تعزیز المبادرات الهادفه الى تشجيع المرأة على مواصلة التعليم الثانوي•
  .استهداف توعية الشباب في البرامج الصحة المدرسية حول مخاطر الزواج المبكر•
  توسيع الخدمات الصحية االنجابية للمراهقين وال سيما في المناطق الریفية •
  .تنفيذ قانون یحدد الحد االدنى لسن الزواج•
  .يام بحملة وطنية للتوعية بالترآيز على مخاطر الزواج المبكرالق•
  تعزیز مكانة المرأة وتسهيل إنخراطها في مجال العمل•
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  تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية
   

  المهام التنفيذیة والتنسيقية
موارد آافية وتفویض تقترح االستراتيجية تشكيل جهاز تنسيقي وطني جدید یكون له وضع سياسي عالي المستوى و•

  مالئم لتحقيق التنسيق القطاعي 
  

   خطة العمل الوطنية 
تقدم االستراتيجية رؤیة وطنية وإطار عمل وتوجهات ذات أولویة لكافة الجهات المعنية بحمایة وتنمية الطفولة •

  والشباب في اليمن 
ویتم العمل عليها حاليا من المحددة  سيتم تطویر خطة عمل وطنية قابلة للتنفيذ وتعكس المجاالت االستراتيجية •

خالل التعاون الفني المشترك بين المجلس األعلى لألمومة والطفولة ووزارة الشباب والریاضة ووزارة التخطيط 
والصندوق االجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسف والبنك الدولي واالستفادة من الخبرات الدولية والمحلية في مجال 

یتم االنتهاء من إعداد خطة العمل في شهر یونيو القادم بمشيئة اهللا وما یعزز العمل فيها هو إعداد الخطط بحيث 
وتشكيل لجنة وزاریة لمتابعة  ٤/٤/٢٠٠٦ بتاریخ إقرار مجلس الوزراء لمشروع االستراتيجية بجلسته المنعقدة

  . للطفولة والشباب إعداد الخطة ومقترح للهيكل الذي ستكفل بمتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية
  
  

  
  

  نفيسة محود اجلائفي. د
  

  األمني العام للمجلس األعلى لألمومة والطفولة
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