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بناء االنسان ( التعليم – الصحة  -التنمية االجتماعية )
ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع

هذه السلسلة
تتنــاول هــذه السلســلة مــن الكتيبــات النصــوص الــواردة فــي وثيقــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي
الشــامل بحســب الموضوعــات والقضايــا التــي تهــم المواطــن ،كــون الوثيقــة الوطنيــة وضعــت
أســس الدولــة المدنيــة الحديثــة فــي تجربــة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ اليمنــي المعاصــر ،ورســمت
بتفاصيــل نصوصهــا الدســتور القــادم لدولــة اليمــن االتحاديــة و محــددات قوانينــه و مؤسســاته،
و حلــوال لمشــكالته السياســية واإلجتماعيــة.
ويتطلــب تنفيــذ هــذه المخرجــات التفــاف كل مكونــات المجتمــع حــول هــذه المخرجــات لتأميــن
مســتقبل أفضــل لألجيــال القادمــة .ولضمــان مشــاركة الجميــع فــي التنفيــذ ،كان لزامــا وضــع
ٍ

المخرجــات التــي تمخــض عنهــا الحــوار الوطنــي بشــكل مركــز وفــق تصنيــف موضوعاتــي .وهــذا
مــا ســيتم تقديمــه فــي هــذه السلســلة.

هذا الكتيب
يتنــاول هــذا الكتيــب محــور بنــاء اإلنســان مــن خــال النصــوص الــواردة فــي وثيقــة مؤتمــر الحــوار
الوطنــي والتــي تضــع مالمــح بيئــة اجتماعيــة ســليمة تبنــي الفــرد فــي اليمــن كأســاس للثــروة،
وتتالفــى الظواهــر االجتماعيــة الســلبية والمعانــاة التــي أثــرت لســنوات فــي التنميــة البشــرية
نتيجــة ضعــف أداء مؤسســات الدولــة .وذلــك بمــا يؤســس لمســتقبل أفضــل ألجيالنــا قوامــه العلــم
و المعرفــة و الحيــاة الكريمــة و بيئــة صحيــة مالئمــة .و تتضمــن النصــوص الــواردة سياســات
وبرامــج تتعلــق بالتعليــم و الصحــة و التنميــة الثقافيــة و االجتماعيــة و تعزيــز القيــم والمســؤولية
فــي المجتمــع .
إضافــة إلــى مــا ســبق يتنــاول الجــزء األخيــر مــن الكتيــب القضايــا االجتماعيــة التــي تشــكل ظواهــر
ســلبية فــي المجتمــع كالســاح و الثــأر و الجماعــات المســلحة والقــات و النصــوص التــي تضــع
حلــوال لهــذه الظواهــر مســتقب ً
ال
تجــدر اإلشــارة إلــى أن عــددا مــن المخرجــات ورد بشــكل مكــرر و حمــل تشــابهاً فــي اللفــظ أو
المعنــى ،وذلــك نتيجــة ورودهــا ضمــن محــاور مختلفــة مــن وثيقــة مؤتمــر الحــوار الوطنــي.
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التعليم:
تطوير البنية المؤسسية لقطاع التعليم:
±الهيئــة العليــا للتعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي تضــع وتقــر السياســة الوطنيــة للتعليــم
والتدريــب والبحــث العلمــي وتترجمهــا فــي اســتراتيجية عامــة واســتراتيجيات فرعيــة
متكاملــة تغطــي كل أنــواع ومراحــل التعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي ،وتتابــع تنفيــذ
السياســة واالســتراتيجية واســتراتيجياتها الفرعيــة ،وتضــع آليــات ومعاييــر وطنيــة لضمــان
جــودة التعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي بمــا يضمــن التنميــة المســتدامة لــرأس المــال
البشــري.
±تقــوم الســلطة التنفيذيــة بتنفيذ السياســات واالســتراتيجيات المقــرة والتقييم لمؤسســات
التعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي وتوفيــر التمويــل واالســتثمار الــازم وتنويــع مصــادر
الدخــل وإيجــاد برامــج مشــاركة مجتمعيــة فاعلــة مــع المجتمــع مــن جهــة ومــع مؤسســات
التعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي مــن جهــة أخــرى.
±ضــرورة أن تضمــن الدولــة حــق التعليــم وتوجهــه بمــا يحقــق الهــدف العــام فــي التنشــئة
الســليمة للفــرد والتأهيــل العلمــي الجيــد ،وبمــا يكفــل تحقيــق الربــط بيــن مخرجــات
التعليــم وحاجــات المجتمــع ومتطلبــات التنميــة والمنافســة فــي ســوق العمــل .وتلتــزم
الدولــة بمجانيــة التعليــم وتحســين نوعيتــه فــي مراحلــه المتعــددة األوليــة والجامعيــة ،
وهــو حــق تكفلــه الدولــة بإنشــاء مختلــف المــدارس والمعاهــد والجامعــات والمؤسســات
الثقافيــة والتربويــة  ،وتأهيــل المعلميــن التأهيــل الجيــد ،وتقديــم كل وســائل الدعــم
للعمليــة التعليميــة .والتعليــم فــي المرحلــة األساســية إلزامــي .وتعمــل الدولــة علــى محــو
األميــة ،وتهتــم بالتوســع فــي التعليــم الفنــي والمهنــي ،كمــا تهتــم الدولــة بصــورة خاصــة
برعايــة النــشء وتحـميـــه مــن االنحــراف وتوفــر لــه التربيــة الدينيــة والعقليــة والبدنيــة
وتهيــئ لــه الظــروف المناســبة لتنميـــة ملكاتـــه فــي جميـــع المجـــاالت .
±ضــرورة العمــل علــى توفيــر الغــذاء والســكن
والمواصــات مــن قبــل الدولــة ألبنــاء المحافظــات
الريفيــة الســتكمال تعليمهــم الجامعــي والمهنــي
فــي المحافظــات الرئيســية التــي تتوفــر فيهــا
الكليــات والمعاهــد التعليميــة.

ضرورة العمل على توفير الغذاء
والسكن والمواصالت من قبل
الدولة ألبناء المحافظات الريفية
الستكمال تعليمهم الجامعي

±إنشــاء هيئــة نوعيــة لضمــان جــودة التعليــم
واإلعتمــاد األكاديمــي تتمتع باإلســتقاللية وتكون
الرئيسية التي تتوفر فيها الكليات
لهــا الشــخصية اإلعتباريــة العامة،تتبــع مجلــس
والمعاهد التعليمية.
الــوزراء ويكــون لهــا فــروع فــي المحافظــات،
تهــدف إلــى ضمــان جــودة التعليــم وتطويــره
المســتمر مــن خــال نشــر الوعــي بثقافــة الجــودة
والتنســيق مــع المؤسســات التعليميــة بمــا يكفــل الوصــول إلــى منظومــة متكاملــة مــن
والمهني في المحافظات
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المعاييــر وقواعــد مقارنــات التطويــر وآليــات قيــاس األداء إسترشــاداً بالمعاييــر الدوليــة
والتقويــم الشــامل للمؤسســات التعليميــة وبرامجهــا طبقـاً للمعاييــر القياســية والمعتمــدة
لــكل مرحلــة تعليميــة ولكل نــوع من المؤسســات
التعليميــة.
±تخصيــص نســبة كافيــة مــن موازنــة الدولــة
لصالــح التعليــم بأنواعــه الثالثــة.
±تخصــص الدولــة نســبة كافيــة مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي للتعليــم.
مؤسســات التعليــم العالــي
±إعــادة النظــر فــي
ّ
والجامعــات ،مــن حيــث أهدافهــا ووظائفهــا ،وبمــا
ّ
يمكنهــا مــن بنــاء اإلنســان ،والوفــاء بمتطلبــات
التنميــة ،والســيما فــي جانــب إعــداد القيــادات
السياســية فــي المجتمــع وقــوى العمــل.

مؤسسات
إعادة النظر في
ّ
التعليم العالي والجامعات ،من
حيث أهدافها ووظائفها ،وبما
ّ
يمكنها من بناء اإلنسان ،والوفاء
بمتطلبات التنمية ،والسيما في
جانب إعداد القيادات السياسية
في المجتمع وقوى العمل.

±توفير قنوات تعليمية موازية إلستيعاب المنقطعين عن النظام التعليمي.
±االرتقاء بنظم التربية الخاصة لتتوافق مع اإلتجاهات والمعايير العالمية المعاصرة.
±وضــع توصيــف وظيفــي واضــح ودقيــق فــي مجــاالت التعليــم المختلفــة فنيــاً وإداريــاً
وتعليميــاً.
±تلتــزم جميــع المؤسســات التعليميــة العامــة والخاصــة واألهليــة وغيرهــا بخطــة الدولــة
التعليميــة وأهدافهــا.
±إعتمــاد التعليــم االلكترونــي فــي جميــع مراحــل التعليــم وتوظيــف تقنيــة المعلومــات
واإلتصــاالت واإلســتفادة مــن التجــارب الناجحــة المتطــورة فــي هــذا الشــأن.
±تلتزم الدولة بدعم قطاع محو األمية وتعليم الكبار.
±التحســين والتطويــر المســتمر لــكل مكونــات النظــام التعليمــي وفقــا للمعاييــر الدولــة
للجــودة التعليميــة.
±اإلهتمــام بتقديــم أنمــاط جديــدة مــن التعليــم كالتعليــم المفتــوح والتعليــم عــن
ُبعــد وبرامــج التعليــم المســتمر والــدورات القصيــرة المــدى والطويلــة المــدى ،وأحــدث
التخصصــات التــي تتطلبهــا خطــط التنميــة وســوق العمــل ،مــع إعــادة تأهيــل الخريجيــن
لســد متطلبــات التنميــة وأســواق العمــل.
±المراجعــة المســتمرة والمنتظمــة الكفيلــة بانتظــام تطويــر المعاييــر الالزمــة لتحديــث
مكونــات العمليــة التربويــة (المناهــج ،طــرق التدريــس ،إعــداد المعلميــن ،التقويــم وقياس
األداء ،اإلشــراف التربــوي ،والوســائل التعليمية...إلــخ) بهــدف تحقيــق تعليــم عالــي الجــودة.
±إجــراء اصــاح تربــوي وتعليمــي يــؤدي إلــى دعــم وتعزيــز كل مجــاالت التعليــم وصــو ً
ال
لتحقيــق تنميــة وطنيــة شــاملة ومســتدامة بمــا يتــاءم مــع متغيــرات التقنيــة وإســتيعابها.
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±تضمــن الدولــة إلزاميــة ومجانيــة التعليــم
األساســي ومجانيــة التعليــم الثانــوي (العــام
والفنــي والتقنــي) ومجانيــة التعليــم الجامعــي
وجودتــه وفقــ ُا للمعاييــر الدوليــة وتتخــذ
اإلجــراءات المحققــة لذلــك.
±توحيد جهات االبتعاث الخارجي.
±تجريم تسيس التعليم
±تنظيم وتقنين التعليم الموازي بقانون.

تضمن الدولة إلزامية ومجانية
التعليم األساسي ومجانية التعليم
الثانوي (العام والفني والتقني)
ومجانية التعليم الجامعي وجودته
وفق ُا للمعايير الدولية وتتخذ
اإلجراءات المحققة لذلك.

±تلتــزم الدولــة بتوفيــر برامــج تدريــب وتنميــة
المهــارات التربويــة والتعليميــة للعامليــن فــي مجــال التدريــس.
±التعليــم الخــاص واألهلــي مكفــول مــع وضــع معاييــر ضابطــة تتماشــى مــع السياســة
التعليميــة الحديثــة واألهــداف العامــة للدولــة.
±حظر العنف البدني والنفسي في المؤسسات التعليمية ويعاقب كل من يخالف ذلك.
±إلــزام الدولــة بوضــع برامــج وخطــط لمحــو األميــة وتعليــم الكبــار ويســاهم المجتمــع فــي
تحقيــق ذلــك. .
±مجانيــة كل مســتويات التعليــم األساســي والجامعــي والتعليــم العالــي بــكل فروعــة
ودرجاتــه .
±ال يتم فتح أي جامعة أو معهد أو مدرسة إال بتصريح من الجهة المختصة.
±إصــدار قوانيــن واعتمــاد اســتراتيجيات وسياســات تــؤدي إلــى تطويــر بنيــة التعليــم
المعرفيــة والتنظيميــة والتكنولوجيــة ،وإعــداد األجيــال الجديــدة بالمهــارات الالزمــة
إلمتــاك أدوات وأســباب المشــاركة فــي مجتمــع
المعرفــة.
±تنفيــذ سياســات مزمنــة تقضــي علــى األميــة
مــن خــال إعتمــاد برامــج وإســتراتيجيات وطنيــة
شــاملة تشــمل المــدن واألريــاف والعمــل علــى
تعبئــة كافــة القــدرات واإلمكانيــات الالزمــة
لتحقيــق ذلــك ،واعتبــار تحريــر الفــرد والمجتمــع
مــن الجهــل هــو مفتــاح إمتالكــه لحريتــه
اإلنســانية ،وعــدم اإلقتصــار علــى القــراءة
والكتابــة ،والتركيــز علــى تعليــم الكبــار تعليمــاً
مســتمراً وجعلهــم قادريــن علــى المشــاركة
فــي عمليــة التقــدم اإلقتصــادي واإلجتماعــي
والسياســي ،واإلهتمــام بمحــو األميــة الحاســوبية،
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تنفيذ سياسات مزمنة تقضي
على األمية من خالل إعتماد
برامج وإستراتيجيات وطنية
شاملة تشمل المدن واألرياف
والعمل على تعبئة كافة القدرات
واإلمكانيات الالزمة لتحقيق ذلك،
واعتبار تحرير الفرد والمجتمع من
الجهل هو مفتاح إمتالكه لحريته
اإلنسانية ،وعدم اإلقتصار على
القراءة والكتابة،

الكتاب الرابع :بناء االنسان

وإيــاء التقنيــات الحديثــة إهتمامــاً يتناســب وحجــم حضورهــا فــي راهــن عصرنــا.
±تلتــزم جميــع المؤسســات التعليميــة العامــة والخاصــة واألهليــة وغيرهــا بخطــة الدولــة
التعليميــة وأهدافهــا.
±التحســين والتطويــر المســتمر لــكل مكونــات النظــام التعليمــي وفقــاً للمعاييــر الدوليــة
للجــودة التعليميــة.
±تشــجيع القطــاع الخــاص لتقديــم خدمــة التعليــم بــكل أنواعــه ومراحلــه وفقــاً لمبــادئ
الجــودة واإلعتمــاد وبمــا يضمــن المخرجــات التعليميــة مــع منحــه التســهيالت الكافيــة.
±الحــرص علــى إيجــاد المعلــم المؤهــل الكــفء والعمــل علــى تدريبــه وتحفيــزه ورفــع
مســتوى معيشــته وتوفيــر البيئــة المناســبة لرفــع إنتاجيتــه وتمكينــه مــن تطويــر أدائــه
فــي العمليــة التربويــة والتعليميــة.
±إنشاء شبكة معلومات موحدة بين جميع مؤسسات التعليم المركزية والفروع.
±ال يجوز أن تنشا أكثر من نقابة للتعليم.
±تتبنــى الدولــة نســقاً إســتراتيجياً ك ّلــي لألشــراف علــى النظــم التعليميــة المختلفــة
لتوحيــد الــرؤى حــول مخرجــات التعليــم المطلوبــة بمــا يالئــم إحتياجــات التنميــة الراهنــة
والمســتقبلية
±إشــراك القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــع الدولــة فــي وضــع إســتراتيجيات
لتنفيــذ البرامــج العامــة وتوفيــر البنــى التحتيــة الخاصــة بالتعليــم.
±إعتمــاد برامــج محــو االميــة وتعليــم الكبــار ضمــن خطــط الدولــة التنمويــة واإلجتماعيــة
وبرامــج مواجهــة الفقــر وربطهــا بالحيــاة العمليــة للدارســين وبمناهــج التعليــم العــام.
±تفعيــل البرامــج المشــتركة مــع الشــركاء الدولييــن وفتــح آفــاق تعــاون مشــتركة جديــدة
عبــر برامــج وطنيــة كبــرى مــع الشــركاء الدولييــن.
±تطويــر البيئــة التعليميــة لتلبيــة المتطلبــات الكميــة والنوعيــة للمرحلــة المقبلــة مــن
خــال:
»

»توفيــر المتطلبــات التقنيــة الالزمــة فــي البيئــة المدرســية وتوظيــف تقنيــة المعلومات
واإلتصــال ودمجهــا فــي العمليــة التعليميــة والتوســع فــي عمليــة التع ّلــم بإســتخدام
البرامــج الحاســوبية وتقنيــات التعليــم ومصــادر التعلــم.

»

»تطويــر المرافــق والمبانــي التعليميــة القائمــة وزيــادة عددهــا وتوفيــر التجهيــزات
الالزمــة لهــا وتوفيــر نمــاذج وبدائــل إقتصاديــة فعالــة تدعــم تشــييدها وبناءهــا،
لتتمكــن مــن إســتيعاب وقبــول األعــداد المتزايــدة مــن الطــاب فــي مراحــل التعليــم
العــام.

»

»األخذ بتقنية الخريطة المدرسية كأداة في توزيع الخدمة التعليمية.

»

»تحسين وسائل السالمة في المباني المدرسية والمرافق التعليمية.
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±تحســين الكفــاءة النوعيــة للعناصــر البشــرية التعليميــة والتربويــة بمــا يحقــق أهــداف
المناهــج التعليميــة الحديثــة مــن خــال:
»

»تطويــر أســاليب التخطيــط للتدريــب التربــوي واإلداري وتنفيــذه وفقــاً لإلتجاهــات
العالميــة الحديثــة.

»

»تطوير نظم التدريب والتقويم داخل النظام التعليمي.

»

»األخــذ بنظــم التجديــد المرحلــي للمعلميــن (إعــادة التأهيــل) للعمــل كل خمــس
ســنوات.

»

»تطبيق مقاييس إختبارات الكفاءة على المعلمين دورياً.

»

»رفع نسبة الحاصلين على مؤهالت تربوية عليا مطلوبة للنظام التعليمي.

»

»تطوير نظم الحوافز بما يسمح باإلحتفاظ بالعناصر التربوية المتميزة.

»

»التوسع في المشاركة المجتمعية في التعليم من خالل:

»

»إســتقطاب القــوى اإلجتماعيــة المؤهلــة للمشــاركة فــي برامــج الــوزارة التعليميــة
والتربويــة.

±التوسع األفقي في التعليم األهلي.
»

»إشراك أولياء األمور والفئات اإلجتماعية ذات التأثير في عمليات تطوير التعليم.

»

»األخــذ بالنظــم التقنيــة الحديثــة لتفعيــل عمليــة اإلتصــال بيــن المدرســة ومؤسســات
المجتمــع.

±إلــزام الجامعــات بوقــف التعيينــات العشــوائية والتــي ال تراعــي إحتياجــات األقســام العلميــة
مــن األســاتذة المتخصصيــن.
±ترميــم وصيانــة المبانــي القائمــة فــي الجامعــات الحكوميــة وبالــذات التــي مضــى علــى
عــدم صيانتهــا عقــود مــن الزمــن.
±إلــزام الحكومــة ممثلــة بــوزارة الماليــة بتســليم موازنــات الجامعــات بعــد إقرارهــا مــن
مجلــس النــواب وإلزامهــا بتقديــم حســاب ختامــي عــن الســنة المنتهيــة خــال الشــهر األول
مــن العــام الجديــد.
±إيجــاد شــراكة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام لتدريــب األفــراد واأليــادي العاملــة لتوفيــر
إحتياجــات ســوق العمــل.
±توظيــف تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت فــي عمليــة التعلــم واعتمــاد التعليــم اإللكترونــي
فــي جميــع مراحــل التعليــم.
±تطوير النظم اإلدارية التربوية ومكوناتها والتحول إلى الالمركزية من خالل:
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»

»تحسين اإلجراءات اإلدارية داخل النظام التعليمي.

»

»إعــادة هندســة الهيــاكل واألنظمــة بمــا يســمح بتحقيــق التطويــر النوعــي فــي مجــال
ا لتعليم .

الكتاب الرابع :بناء االنسان

»

»تطويــر وتحســين نظــم اإلختيــار والتعييــن والترقيــة وفقــاً لالســتحقاق القانونــي
والتوصيــف الوظيفــي المحــدد للشــروط الواجــب توافرهــا لــدى المســتهدفين داخــل
النظــام التعليمــي.

»

»رفع نسبة الحاصلين على مؤهالت إدارية عليا مطلوبة للنظام التعليمي.

»

ـد مــن المركزيــة وتعزيــز دور القيــادات التربويــة
»إعطــاء المزيــد مــن الصالحيــات والحـ ّ
لتكــون فاعلــة فــي عمليــة تطويــر التعليــم.

»

»تطوير إدارة المدارس وصو ً
ال إلى صيغة معدلة لإلدارة الذاتية للمدرسة.

»

»تأسيس نظم متكاملة للمسالة والمحاسبة.

±رفــع مســتوى كفــاءة اإلدارات التعليميــة فــي المــدارس لتتمكــن مــن تطويــر قدراتهــا
ومقاومتهــا للتغييــر والتحديــث.
±إصــدار تشــريعات قانونيــة منظمــة للتعليــم
وتحريــم العمــل السياســي الحزبــي داخــل
مؤسســات التعليــم فــي اليمــن.
±وضــع سياســات لضمــان جــودة التعليــم وإدارتــه
بطريقــة جيــدة

إصدار تشريعات قانونية منظمة
للتعليم وتحريم العمل السياسي
الحزبي داخل مؤسسات التعليم
في اليمن.

±تكفــل الدولــة مجانيــة التعليــم فــي جميــع
مراحلــه وأنواعــه.
±تلتــزم الدولــة بوضــع خطــة شــاملة للقضــاء علــى األميــة وتجفيــف منابعهــا لكافــة األعمــار،
مــن الذكــور واإلنــاث فــي الريــف والحضــر .وتتولــى تنفيذهــا بمشــاركة المجتمــع خــال
مــدة زمنيــة متوســطة مــن تاريــخ العمــل بالعقــد االجتماعــي الجديــد.
±التخطيــط للتعليــم بمــا يتفــق ومتطلبــات التنميــة المســتقبلية وأســواق العمــل فــي
الداخــل والخــارج.
تطوير المناهج
±تلتــزم الدولــة بإعــداد مناهــج معاصــرة وحديثــة تواكــب التطــورات العلميــة فــي جميــع
المجــاالت وبجــودة عاليــة ،بمــا يلبــي إســتراتيجية التنميــة ومتطلبــات ســوق العمــل.
±تبنــي الدولــة ضمــن اســتراتيجية المناهــج فــي مجــال الديــن والتربيــة الوطنيــة علــى
ان تكــون جامعــه شــاملة غيــر متحيــزة لمذهــب ومراعيــة للتنــوع الجغرافــي فــي اطــار
الحقــوق الوطنيــة الجامعــة
±تلتزم الدولة بتضمين مبادئ حقوق االنسان في مناهج التعليم لجميع المراحل.
±وضــع برامــج وخطــط اســتراتيجية لدراســة التحديــات التــي تواجــه اللغــة العربيــة ومنهــا
مخاطــر العولمــة و اإلنترنــت  ,وإعــادة النظــر فــي مناهجهــا وطــرق تدريســها لتطويرهــا
وتحديثهــا باســتخدام التقنيــات الحديثــة والوســائط المتعــددة باعتبارهــا رمــزاً للهويــة
وحاميــة لمقومــات الشــخصية العربيــة اإلســامية.
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±وضــع اســتراتيجية لتعريــب العلــوم المختلفــة فــي الجامعــات لتوطيــن المعرفــة وتجديــد
حيويــة اللغــة وتطويــر قدراتهــا الســتيعاب العلــوم المختلفــة الحديثــة والتفاعــل معهــا.
±تلتــزم الدولــة بإعــداد مناهــج دراســية بواســطة هيئــة مكونــة مــن كافــة التوجهــات
بالمشــاركة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي واخصائييــن اكفــاء فــي مختلــف المجــاالت
الدراســية مــع مراعــاة التنــوع الثقافــي وإدخــال ثقافــة الحريــة وحقــوق اإلنســان والمواطنــة
والديمقراطيــة ومبــدأ تــداول الســلطة والتعدديــة وأن الشــعب مالــك الســلطة ومصدرهــا
وتضمينهــا فــي المناهــج الدراســية بمــا يتالئــم مــع المراحــل التعليميــة
±إعــادة النظــر فــي المناهــج الدراســية للتعليــم العــام واإلســتفادة مــن تجــارب البلــدان
الناجحــة فــي هــذا المجــال ،مــا عــدا مــا يخــص مــواد التربيــة اإلســامية والتاريــخ والتربيــة
الوطنيــة التــي تحتــاج إلــى إعــادة صياغتهــا بأســلوب علمــي ونوعــي بعيــداً عــن الــرؤى
والقناعــات التعصبيــة المذهبيــة والسياســية وغيرهــا.
±ضــرورة إعــادة النظــر فــي المناهـــج الدراســية واعتمــاد المبــادئ الحقوقيــة والقانونيــة
فيهــا.
±لــكل مواطــن ومواطنــة الحــق فــي ممارســة الرياضــة وتلتــزم الدولــة بتوفيــر الدعــم
المناســب لتحقيــق ذلــك كمــا تلتــزم الدولــة بوضــع مــادة التربيــة الرياضيــة ضمــن مناهــج
التعليــم المختلفــة.
±تضميــن مبــادئ وثقافــة حقــوق االنســان
وقيــم التســامح والقبــول باألخــر فــي المناهــج
الدراســية للمــدارس وكــذا فــي مناهــج الكليــات
والمعاهــد الشــرطية والعســكرية وإلغــاء كل
مــا يتعــارض فــي المناهــج مــع مبــادئ حقــوق
االنســان وحرياتــه.
±ضــرورة الحفــاظ علــى اللغتيــن المهريــة
والســقطرية مــع الشــروع باتخــاذ اإلجــراءات
الكفيلــة بذلــك ومنهــا تحويلهمــا إلــى لغــة
مكتوبــة باســتخدام األحــرف العربيــة و إنشــاء
وحــدة لتدريــس اللغــات اليمنيــة القديمــة فــي
الجامعــات.

تضمين مبادئ وثقافة حقوق
االنسان وقيم التسامح والقبول
باألخر في المناهج الدراسية
للمدارس وكذا في مناهج
الكليات والمعاهد الشرطية
والعسكرية وإلغاء كل ما يتعارض
في المناهج مع مبادئ حقوق
االنسان وحرياته.

±صياغــة المناهــج الدراســية والوســائل التربويــة فــي مــدارس التعليــم العــام الحكوميــة
والخاصــة بحيــث تســتوعب مبــادئ الدســتور الجديــد و مــا هــو متفــق عليــه بيــن المذاهــب
الرئيســية والمــدارس الفكريــة وتســتبعد األمــور الخالفيــة وتشــكل لجنــة وطنيــة عليــا
مختصــة مــن الجميــع بذلــك.
±وضــع ضوابــط للمناهــج الدراســية والتعليــم الدينــي واألهلــي بحيــث يكــون ذلــك تحــت
إشــراف الدولــة ووفقـاً لمــا يتــم االتفــاق عليــه بيــن جميــع األطــراف علــى مســتوى الوطــن
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وبمــا يعــزز روح التســامح ويحافــظ علــى النســيج االجتماعــي والوحــدة الوطنيــة.
±إصــدار تشــريعات قانونيــة منظمــة للتعليــم وتجريــم تســييس التعليــم بجميــع أنواعــه
(إدارة ومناهــج وتدريــب).
±بنــاء مناهــج تعليميــة متطــورة تحقــق تنميــة شــاملة للمتعلــم ليســاهم فــي بنــاء مجتمعــه
من خــال:
»

»ربــط أهــداف التعليــم ومضمونــه بأهــداف التنميــة ومضامينهــا اإلجتماعيــة
واإلقتصاديــة.

»

ّ
يتشــكل منهــا التعليــم العــام،
»شــمولية التطويــر لــكل العناصــر والمدخــات التــي
وعلــى رأســها المعلــم والموجــه والمنهــج وأســاليب التدريــس وأدوات التقويــم،
واإلهــــتمام بأســـاليب التعليــم المســتمر.

»

»تحقيق التكامل في شخصية الطالب المعتز بدينه ووطنه.

»

»الربــط العضــوي بيــن التعليــم والتنميــة،
وتحقيــق ذلــك بالتناســق بيــن البرامــج
والمناهــج التــي تــد ّرس فــي التعليــم العــام
ومؤسســات التعليــم العالــي والجامعــات.

»

»تزويــد الطــاب بمهــارات التفكيــر والتحليــل
ومهــارات اإلتصــال والمهــارات الالزمــة
التعليم العالي والجامعات.
للمواقــف اإلجتماعيــة المختلفــة ومهــارات
التعلــم الذاتــي والتعليــم مــدى الحيــاة
ومهــارات التعامــل مــع المعلومــات والمعرفــة المتطــورة.

»

»توفير مرونة المنهج للتعامل مع المتغيرات التقنية والمعرفية المتوقعة.

»

»االهتمــام بتدريــس علــوم العصــر (اللغــات والعلــوم والرياضيــات وتقنيــات الحاســوب)
أو تدريســها بأســاليب وطرائــق حديثــة إلنتــاج مخرجــات قابلــة للتدريــب والتوظيــف
وإعــادة التدريــب وتســاعد علــى التكيــف مــع متطلبــات االقتصــاد المعرفــي فــي عصــر
المعلوماتيــة.

»

»التأكيــد علــى وحــدة المعرفــة وتكاملهــا ووظيفتهــا ،بحيــث يــدرك الطالــب الربــط بيــن
الخبــرات التــي يكتســبها داخــل الصــف والمختبــر بالتطبيقــات والمهــارات العمليــة
الحياتيــة لـ ّ
ـكل تلــك الخبــرات ،وتعزيــز ثقافــة اإلنتــاج وتقديــر العمــل.

الربط العضوي بين التعليم
والتنمية ،وتحقيق ذلك بالتناسق
بين البرامج والمناهج التي تد ّرس
في التعليم العام ومؤسسات

±التأكيــد علــى تنميــة اإلبــداع والتفكيــر العلمــي المنطقــي ،وتنميــة القــدرات ومهــارات
التواصــل والتفكيــر الناقــد وحــل المشــكالت وإتخــاذ القــرار واإلبتعــاد عــن الحفــظ
واإلســتظهار والنمطيــة.
±إعــداد برامــج حديثــة لتوجيــه والتوعيــة للطــاب والطالبــات إلختيــار التخصــص المناســب
والتشــجيع علــى اإلنخــراط فــي التخصصــات الملبيــة لمتطلبــات وســوق العمــل المحليــة
والخارجيــة.
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التعليم األساسي:
±يكون التعليم إلزامي في المرحلة األساسية.
±االهتمــام بتعليــم الفتــاة فــي الجانــب الصحــي وإعطائهــا الفــرص المناســبة لاللتحــاق بــه
وتشــجع الدولــة فتــاة الريــف فــي هــذا المجــال.
±تلتــزم الدولــة باإلشــراف الكامــل علــى تدريــس اللغــة العربيــة والتربيــة اإلســامية
والتربيــة الوطنيــة علــى كافــة الطلبــة اليمنييــن الملتحقيــن بالمــدارس األجنبيــة كمــواد
إلزاميــة.
±وضع خطة وطنية مزمنة لمحو أمية القراءة والكتابة.
±إصدار تشريعات بإلزامية التعليم األساسي.
±إســتحداث مــادة التربيــة المدنيــة فــي المناهــج التربويــة والتعليميــة وإعتمادهــا كمــادة
أساســية مقــررة فــي مراحــل التعليــم اإلبتدائيــة والمتوســطة والثانويــة فــي مــدارس
التعليــم الرســمي واألهلــي بهــدف تربيــة النــشء واألجيــال الصاعــدة علــى ثقافــة المدنيــة
والمواطنــة والعدالــة وإحتــرام النظــام والعمــل واإلنجــاز وتســهم فــي تجذيــر قيــم التســامح
والتعايــش والتعــدد والتنــوع واإلخــاء وحــق اإلختــاف والقبــول باآلخــر.
±األخــذ بإجــراءات وإعتمــاد حوافــز تــؤدي إلــى التوســع فــي برامــج الحوافــز األســرية لرفــع
التحــاق أبنــاء األســر الفقيــرة فــي التعليــم
±ضــرورة إســتكمال خارطــة البنيــة التحتيــة للتعليــم وفقــاً لمتطلبــات وإحتياجــات كل
المحافظــات.
±تطويــر نظــام اإلدارة المدرســية ووضــع معاييــر مهنيــة تتضمــن الكفــاءة والتأهيــل فــي
مجــال اإلدارة المدرســية.
±إعداد خطط وبرامج تنفيذية مزمنة إلعادة تأهيل المعلمين.
±إعتماد األساليب الحديثة في تدريس المادة العلمية.
±تطبيق نظم ومعايير الجودة في التعليم من خالل:
»

»نشر نظم ومعايير الجودة في التعليم في الميدان التربوي.

»

»تطبيق التقويم الشامل للمدرسة كل خمس سنوات.

»

»تطبيق اإلعتماد التربوي على جميع المدارس األهلية.

»

»اإلســتمرار فــي تقويــم نظــام التعليــم العــام وتحديثــه ليصبــح أكثــر تجاوبــاً مــع
متطلبــات خطــط التنميــة وحاجــة المجتمــع.

»

»تحقيق المستويات المعيارية الدولية للطالب في التحصيل العلمي والمهني.

±إعادة مادة الموسيقى في المدارس كما كانت في السابق.
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التعليم الفني:
±تلتــزم الدولــة بالتعليــم الفنــي والمهنــي وتطويــره و تشــجيع الطلبــة عــل االلتحــاق بــه
وبحســب تكافــؤ الفــرص.
±تعمــل الدولــة علــى توفيــر كــوادر متخصصــة للعمــل فــي مراكــز التأهيــل وفقــا لمبــدأ
تكافــؤ الفــرص .
±التوســع فــي التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي وتطويــر برامجــه ومناهجــه بمــا يتوافــق
مــع إحتياجــات ســوق العمــل المحليــة والعالميــة.
±وضــع رؤيــة تعليميــة لمؤسســات التعليــم الفنــي والتدريــب المهنــي بمــا يمكــن مــن
تحســين مؤسســاته وجــودة العمــل وتفعيــل دوره فــي النهضــة بالمجتمــع.
±إعــادة هيكلــة مؤسســات التعليــم الفنــي والمهنــي وتقســيم اإلعمــال وفق ـاً للتخصصــات
وإعــادة النظــر فــي مجاالتهــا التعليميــة والتدريبيــة علــى أســاس اإلحتياجــات الحقيقيــة
للتنميــة.
±وضــع آليــة تضمــن تحقيــق التــوازن بيــن التعليــم الفنــي والمهنــي والعــام بمــا يكفــل
اإلحتياجــات التنمويــة واإلنتاجيــة.
±اإلهتمــام بعلــوم البيئــة ومواردهــا ،وتجــاوز عمليــات التوعيــة إلــى إكســاب الدارســين
القيــم والمهــارات والتعامــل معهــا.
التعليم الجامعي والعالي:
±تلتــزم الدولــة باالســتقالل المالــي واإلداري واألكاديمــي للجامعــات والمراكــز البحثيــة
والمجاميــع اللغويــة.
±األخــذ بإســتراتيجيات وسياســات تــؤدي إلــى أن تقــوم المؤسســات األكاديميــة (الجامعــات
والمعاهــد ومراكــز البحــوث والدراســات) بــدور حلقــة الوصــل بيــن إقتصــاد المعرفــة
والقطــاع الخــاص.
±إستقاللية الجامعات مالياً وإدارياً وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها.
±تضــع الهيئــة (العليــا للتعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي) سياســات وآليــات إلنشــاء وتعزيــز
مجالــس األمنــاء لمؤسســات التعليــم العالــي علــى أن يشــمل عضويتــه ممثلــي المجتمــع
المدنــي والقطــاع الخــاص مــن ذوي االختصــاص.
±تضــع وتراقــب الهيئــة (العليــا للتعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي) معاييــر الختيــار رؤســاء
المؤسســات التعليميــة والبحثيــة علــى أســاس الســمعة الحســنة والقــدرات القياديــة
والمهنيــة التــي تمكنــه مــن أداء الــدور المنــوط بــه.
±يتبع الهيئة مجلس لالعتماد األكاديمي وضمان الجودة.
±تقــوم الهيئــة (العليــا للتعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي) بإعــداد ومراقبــة تنفيــذ نظــام
و إطــار عــام وطنــي للشــهادات والمؤهــات مــع تحديــد المســارات المتعــددة لاللتحــاق
بمؤسســات لتعليــم والبحــث العلمــي والتركيــز علــى التعليــم المســتمر.
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±يتــم تعييــن رؤســاء الجامعــات ونوابهــم وعمــداء الكليــات والمراكــز العلميــة ونوابهــم
وكذلــك رؤســاء األقســام العلميــة فــي الكليــة وفقــا لنظــام اإلنتخابــات المشــروط بمجموعة
مــن المعاييــر الوظيفيــة والمهنيــة التــي يجــب أن تتوفــر لــدى المرشــح لهــذه المناصــب
القيادية،مــن حيــث الجنســية اليمنيــة اللقــب العلمــي واألكاديمــي والخبــرة العلميــة
والعمليــة والمؤهــل التخصصــي فــي مجــال اإلدارة التربويــة والجامعيــة ومــدة خدمتــه
فــي الجامعــة التــي ســوف يترشــح فيهــا ونشــاطه العلمــي واألكاديمــي وســمعته األخالقيــة
واالجتماعيــة وخلــوه مــن أي إدانــة قضائيــة ،علــى أن يتــم وضــع آليــة انتخابيــة واضحــة
ودقيقــة يتفــق عليهــا المجلــس األعلــى للجامعــات اليمنيــة ونقابــات الهيئــة التدريســية
ومســاعديها فــي الجامعــات اليمنيــة.
±إعــادة النظــر فــي معاييــر قبــول الطالــب المعلــم فــي كليــة التربيــة ،علــى أن تعــدل هــذه
المعاييــر لتضمــن جــودة مخرجــات كليــات التربيــة مــن المعلميــن ذوي الكفــاءة العاليــة
وذلــك مــن خــال رفــع معــدل القبــول مــن شــهادة الثانويــة العامــة إلــى درجــات موازيــة
لقبــول الطالــب فــي كليــات الطــب والهندســة وأيضــا تقديــم ملــف مــن وزارة التربيــة
والتعليــم يحتــوي علــى تاريــخ وتشــخيص الحالــة االجتماعيــة وســلوك المتقــدم إلمتحــان
القبــول فــي كليــة التربيــة طيلــة حياتــه الدراســية الســابقة ويلحــق بتقريــر مــن أخصائــي
نفســاني معتمــد يقضــي بصالحيــة المتقــدم لمهنــة معلــم مــن حيــث الجانــب النفســي لــه.
±إلــزام الجامعــات بشــروط التعييــن والترقيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس وأعضــاء هيئــة
التدريــسالمســاعدةوفقــاًللقوانيــنواللوائــحوإحالــةالمخالفيــنإلــىالمســاءلةالقانونيــة.
±وضــع تشــريعات قانونيــة تضمــن الحريــة االكاديميــة لألســتاذ والطالــب الجامعــي والباحــث
فــي مؤسســات التعليــم العالــي وفقــا للدســتور.
±تخصيــص نســبة لاللتحــاق بالمؤسســات
التعليميــة الطبيــة والصحيــة للمناطــق الريفيــة
والنائيــة مــع االخــذ بعيــن االعتبــار عدالــة التوزيــع
بيــن الذكــور واإلنــاث.
±إعــادة النظــر فــي توزيــع الجامعــات ليتناســب
موقعهــا مــع الكثافــة الســكانية واإلمكانيــة
الماديــة والبشــرية.

تخصيص نسبة لاللتحاق
بالمؤسسات التعليمية الطبية
والصحية للمناطق الريفية والنائية
مع االخذ بعين االعتبار عدالة
التوزيع بين الذكور واإلناث.

±التوسع في العلوم التطبيقية بما يضمن كفاية المجتمع في جميع التخصصات.
±إقــرار البرامــج والخطــط العلميــة الكفيلــة بتطويــر التعليــم العالــي والنهــوض بــه بمــا
يكفــل إيجــاد مخرجــات علميــة نوعيــة تســتفيد منهــا كل المؤسســات اإلقتصاديــة
والثقافيــة واإلجتماعيــة وبمــا يحقــق التنميــة الشــاملة.
±تطويــر أداء الجامعــات والكليــات األكاديميــة بمــا يضمــن تطبيــق معاييــر الجــودة واإلعتمــاد
األكاديمــي والتوســع فــي إنشــاء جامعــات نوعيــة تلبــي احتياجــات متطلبــات التنميــة.
±تلتزم الدولة تنظيم شروط ومعايير وإجراءات القبول في الدراسات العليا
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±وضــع آليــة تقاعــد جديــدة ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات بمــا يضمــن اإلســتفادة
منهــم بعــد التقاعــد.
ومؤسســات اإلنتــاج ،لتوفيــر فــرص التدريــب للطــاب فــي
±توثيــق العالقــة بيــن الجامعــات
ّ
بيئــات العمــل ،وبذلــك يســهم القطــاع الخــاص فــي تحمــل أعبــاء التعليــم.
ومؤسســات ومراكــز البحــث العلمــي علــى إجــراء البحــوث التطبيقيــة
±تركيــز الجامعــات
ّ
المؤسســات اإلنتاجيــة ،ووضــع إســتراتيجية شــاملة طويلــة
(اإلجرائيــة) وبمــا يلبــي حاجــات
ّ
المــدى للبحــوث التطبيقيــة.
±ضــرورة المراجعــة الدوريــة لمناهجهــا األكاديميــة وتطويــر تلــك المناهــج ومواكبــة
التطــورات العلميــة والمعرفيــة فــي العالــم إضافــة إلــى اســتكمال المنشــآت والمعامــل
والــورش والمختبــرات لكليــات الطــب والهندســة والعلــوم.
 ±تطويــر البرامــج والمناهــج المطبقــة فــي الجامعــات ،وإســتحداث البرامــج التــي تتطلبهــا
التنميــة وتغيــرات وإحتياجــات ســوق العمــل.
مؤسســات التعليــم العالــي والجامعــات ليقــوم علــى أســاس تلبيــة
 ±أن يوجــه القبــول فــي
ّ
خطــط التنميــة ،وإعــداد القــوى البشــرية وتنميتهــا.
±اإلهتمــام بالتعليــم العالــي التطبيقــي والفنــي إلعــداد المهنييــن والفنييــن مــن الدرجــة
األولــى والثالثــة.
±اإلسراع في إصدار الالئحة الخاصة بقانون الجامعات اليمنية.
±اإلســراع فــي تقديــم مشــروع قانــون ينظــم الجوانــب األكاديميــة والماليــة واإلداريــة لمــا
يســمى بالتعليــم المــوازي والتعليــم علــى النفقــة الخاصــة والتعليــم المســتمر خــال مــدة
ســتة أشــهر وتقديمــه للمجلــس.
±ضرورة منح الجامعات الحكومية اإلستقالل المالي واإلداري الكامل.
±إعادة النظر في المراكز الجامعية وتقييم أدائها وفقاً إلحتياجات الجامعة والمجتمع.
±قيــام الجامعــات الحكوميــة بالبحــث عــن مصــادر تمويــل ذاتيــة بمــا يتــاءم مــع الدســتور
والقوانيــن النافــذة.
±ضــرورة رصــد المبالــغ الكافيــة للتطويــر األكاديمــي والمشــاركات فــي المؤتمــرات العلميــة
والتدريــب والتأهيــل ألعضــاء هيئــة التدريــس والــكادر اإلداري الجامعــي علــى أن يكــون
ذلــك وفق ـاً لمبــدأ تكافــؤ الفــرص.
±إقــرار إســتراتيجية للتعليــم العالــي يتــم مــن خاللهــا مراجعــة أوضــاع التعليــم العالــي
والعمــل علــى إعــادة هيكلــة الجامعــات بمــا يتوافــق ومتطلبــات التنميــة.
±ضــرورة دراســة وتقويــم أوضــاع الدراســات العليــا فــي الجامعــات الحكوميــة وإعــادة ترتيــب
تلــك األوضــاع وتهيئتهــا بمــا يتناســب واإلمكانيــات الماديــة والعلميــة وبمــا يخــدم أهــداف
التنميــة الوطنيــة وســوق العمــل.
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±تلتــزم الجامعــة بالتاميــن الصحــي الكامــل والشــامل ألعضــاء الهيئــة التدريســية
ومســاعديها وأســرهم (الزوج،الزوجــة ،األبنــاء ،األب،األم) والعمــل علــى عالجــه داخلي ـاً أو
خارجيـاً إذا تطلــب األمــر وعلــى أن تحــدد ميزانيــة التأميــن الصحــي وتــدرج ضمــن ميزانيــة
الجامعــة الســنوية.
تطوير منظومة البحث العلمي و اإلبداع:
±النــص تكفــل الدولــة حريــة البحــث العلمــي و اإلبداعــات األدبيـــة والفنيــة والثقافيــة،
وتقــوم عــل تشــجيعها وتوفيــر الوســائل المحققــة لذلــك ،كمــا تشــجع االختراعــات العلميــة
والفنيــة واإلبــداع الفنــي وتحمــي بــراءات االختــراع فــي كل هــذه المجــاالت.
±تضــع الهيئــة (العليــا للتعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي) سياســات وآليــات لتنفيــذ التوســع
فــي التخصصــات العلميــة والتقنيــة والمهنيــة عــن طريــق إنشــاء جامعــات وكليــات تختــص
بالعلــوم التطبيقيــة والتقنيــة.
±تضــع الهيئــة (العليــا للتعليــم والتدريــب والبحــث العلمــي) سياســات وآليــات لتشــجيع
وتمويــل البحــث العلمــي التطبيقــي وربطــه بأولويــات التنميــة والمشــاركة فــي تمويــل
صنــدوق البحــث العلمــي بيــن الحكومــة والقطــاع الخــاص والمجتمــع ككل.
±تلتــزم الدولــة بتخصيــص دعــم مناســب فــي الميزانيــة الســنوية للبحــث العلمــي يمنــح
للمؤسســات والباحثيــن وفقــا لمعاييــر واضحــة وشــفافة عبــر المنافســة مــع تخصيــص
نســبة معويــة للبحــث العلمــي مــن أربــاح األنشــطة االســتثمارية والتجاريــة للقطــاع الخــاص
 ±تدعم الدولة البحث العلمي وتشجع وتدعم مراكز البحوث العلمية
±تلتــزم الدولــة إنشــاء هيئــة وطنيــة للترجمــة تعنــى بترجمــة المعــارف والعلــوم مــن اللغــات
المختلفــة إلــى العربيــة والعكــس.
±تخصيص نسبة كافية للبحث العلمي والثقافة من الناتج المحلي اإلجمالي.
±إجــراء البحــوث المشــتركة بيــن الجامعــات ومراكــز البحــوث والدراســات لمواجهــة التحديــات
التــي تواجههــا الدولــة مــن نقــص مــوارد الميــاه ،وتلــوث البيئــة ،واإلســتفادة مــن الثــروات
البحريــة ،وتحليــة ميــاه البحــر ،واألمــن الغذائــي ،والتصحــر ،وإيجــاد مصــادر بديلــة للطاقــة،
وإيجــاد بدائــل زراعيــة للقــات
±وضــع تشــريعات قانونيــة تضمــن الحريــة األكاديميــة لألســتاذ والطالــب والباحــث فــي
مؤسســات التعليــم والمراكــز البحثيــة المختلفــة.
±تشــجيع البحــث العلمــي وتطويــر آلياتــه وتوســيع مجاالتــه بمــا يســهم فــي تعزيــز التنميــة
والنهــوض بالمســتوى العلمــي واإلقتصــادي.
±انشاء الشبكة الوطنية لربط البحث العلمي بقطاع الخدمات واإلنتاج.
±وضع تشريعات قانونية تحمي حقوق الباحثين والمبتكرين والمبدعين والمخترعين.
±تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مناشط البحث العلمي.
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±تعزيــز البحــث العلمــي وتطويــر آلياتــه وتوســيع مجاالتــه بمــا يســهم فــي تعزيــز التنميــة
والنهــوض بالمســتوى االقتصــادي.
±تشــجيع البحــث العلمــي وتطويــر آلياتــه وتوســيع مجاالتــه بمــا يســهم فــي تعزيــز التنميــة
والنهــوض بالمســتوى العلمــي واإلقتصــادي.
±االرتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات اإلحتياجات الخاصة والكبار من خالل:
±تطوير برامج تعليم الموهوبين في المجاالت العلمية واإلبداعية.
±إلــزام الحكومــة برعايــة الموهوبيــن والمتفوقيــن واإلهتمــام باإلبــداع واإلبتــكار وإنشــاء
المراكــز المختصــة لذلــك.
±ضــرورة قيــام الجامعــات بمســئولياتها فــي مجــال البحــث العلمــي ووضــع السياســات
البحثيــة التــي تصــب فــي مجــال تنميــة المجتمــع وتطويــره.
±تلتــزم الدولــة بعمــل كادر خــاص مجــز ومــرن لــذوي التخصصــات المهنيــة واإلبداعيــة بينما
يكفــل لهــم مســتوى الئــق الســتقرارهم المعيشــي وتغطيــة نفقاتهــم المتعــددة ويمكنهــم
مــن مواكبــة التطــورات العلميــة الحديثــة والمعاصــرة فــي تخصصاتهــم المختلفــة علــى
ان يكــون جوهــر الــكادر ومحتــواه ضامنــا ضمانــة حقيقــة وفعالــة فــي ايقــاف أي تســرب
ألصحــاب المهــن مــن مؤسســات الدولــة او عزوفهــم عــن العمــل فيهــا او هجرتهــم الــى
خــارج الوطــن.
±يراعــى عنــد وضــع الــكادر الخــاص لــذوي التخصصــات المهنيــة واإلبداعيــة حجــم وصعوبــة
الجهــد المبــذول اثنــاء التحصيــل العلمــي فيهــا ونفقاتهــا المختلفــة والمــدة الزمنيــة التــي
يقضونهــا فيهــا والمســؤوليات وااللتزامــات المختلفــة التــي تترتــب بســبب مزاولتهــم لتلــك
المهــن وخصوصياتهــا المختلفــة وأهميتهــا للمجتمــع.
±إصــدار تشــريعات وأنظمــة توفــر مصــادر تمويــل وبيئــة حاضنــة ومواتيــة للبحــث العلمــي
ورعايــة مؤسســاته ودعــم وتشـــجيع البحــوث المشــتركة بيــن مختلــف مؤسســات القطاعات
العامــة والخاصــة والمختلطــة ،والجامعــات ،ومراكــز البحــوث والدراســات.
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الصحة العامة
Ũتلتــزم الدولــة بمجانيــة الصحــة وتعزيــز وتفعيــل اإلطــار التشــريعي والتنفيــذي لخدمــات الرعايــة
الصحيــة المتكاملــة والشــاملة وفقــا للمعاييــر الدوليــة.
Ũتلتــزم الدولــة بتوفيــر الخدمــات الطبيــة مجانــا لــكل
الموطنيــن بمــا فيهــم ذوي اإلعاقــة الخاصــة فــي
مختلــف إنحــاء البــاد وبجــودة عاليــة وتخصــص
نســبة مــن الدخــل القومــي لتحقيــق هــذا الهــدف
وتلتــزم بتوفيــر نظــام لإلحالــة الطبيــة ابتــداء مــن
المركــز الصحــي للخدمــات األساســية فــي القريــة
أو العزلــة أو الحــي إلــى المستشــفيات المتخصصــة
والمراكــز الوطنيــة المرجعيــة.
Ũتلتــزم الدولــة ببنــاء وحــدات صحيــة خاصــة
بالصحــة اإلنجابيــة فــي مراكــز المديريــات وتوفيــر
اإلمكانيــات واألجهــزة والــكادر الطبــي المتخصــص
وتطبيــق نظــام اإلحالــة الطبيــة للحــاالت الحرجــة.

تلتزم الدولة بتوفير الخدمات الطبية
مجانا لكل الموطنين بما فيهم ذوي
اإلعاقة الخاصة في مختلف إنحاء
البالد وبجودة عالية وتخصص نسبة
من الدخل القومي لتحقيق هذا
الهدف وتلتزم بتوفير نظام لإلحالة
الطبية ابتداء من المركز الصحي
للخدمات األساسية في القرية أو
العزلة أو الحي إلى المستشفيات
المتخصصة والمراكز الوطنية
المرجعية.

Ũتلتــزم الدولــة بتأســيس نظــام صحــي موحــد
مســتقل تتكامــل معــه مســتويات الخدمــة مــن
خاللــه وتعطــي أولويــة كاملــة للصحــة العامــة
والوقايــة وتحفيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي إدارتــه ومراقبتــه وتضمــن وصــول كافــة
المواطنيــن للمعلومــات الصحيــة الكافيــة.
Ũتلتــزم الدولــة بتوفيــر العوامــل المحــددة األساســية للصحــة مثــل الميــاه الصالحــة للشــرب
والصــرف الصحــي والغــذاء المأمــون والســكن والظــروف المهنيــة المناســبة والعوامــل البيئيــة
المالئمــة والعقاقيــر الطبيــة األساســية والخدمــات الصحيــة اإلنجابيــة والتحصيــن مــن األمــراض
واألوبئــة.
Ũتلتــزم الدولــة بالعمــل علــى تأســيس مظلــة حمايــة تأمينيــة صحيــة وطنيــة ذات جودة وميســورة
الوصــول لجميــع المواطنيــن دون تمييــز فــي إطــار تطويــر قيــم التضامن والمســاواة.
Ũترســم الدولــة السياســات العامــة للشــؤون الصحيــة وتشــرف علــى ســير مســتوى تنفيــذ هــذه
السياســات وتنشــئ هيئــة مســتقلة لتقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة المتكاملــة والمســتدامة.
Ũتتكفــل الدولــة بحمايــة األمومــة والطفولــة وتوفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة لهــا مجانــا
وباألخــص فــي الريــف والمناطــق النائيــة.
Ũتوفــر الدولــة الرعايــة الصحيــة للقصــر وغيرهــم مــن األشــخاص العاجزيــن عــن رعايــة أنفســهم
لســبب مــن األســباب وتتولــى الدولــة مســاعدتهم وتأهيلهــم لصالحهــم وصالــح المجتمــع.
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Ũتلتــزم الدولــة بالوفــاء والحمايــة للحــق فــي الصحــة لجميــع المواطنيــن خاصــة الفئــات الضعيفــة
أو المهمشــة واألطفــال والنســاء وكبــار الســن وذوي اإلحتياجــات الخاصــة بإعتبــاره حق ـاً انســانياً
تكفلــه الدولــة دون تمييــز عبــر وضــع سياســات إجتماعيــة وإقتصاديــة تهــدف إلــى خفــض
وتوزيــع أعبــاء المــرض وتوفيــر وإتاحــة الخدمــات الصحيــة بشــكل ميســور بمــا يشــمل الوقايــة
والعــاج والتوعيــة.
Ũتخصص الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة للرعاية الصحية.
Ũإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تتمتع بمهام قانونية وتشريعية وأدوار واضحة و محددة.
Ũإنشــاء جهــاز مســتقل لتقييــم جــودةا لخدمــات الصحيــة وعمــل الدراســات واألبحــاث العلميــة فــي
ســبيل تطويــر أداء المؤسســات الصحيــة المختلفــة.
Ũايجاد مساقات دراسية لتخصصات طب األسرة في الجامعات.
 Ũتكفــل الدولــة حمايــة الحــق فــي الصحــة وســامة الجســد لكافــة المواطنيــن دون تمييــز مــن
أي إعتــداء أو ممارســة صحيــة أو إجتماعيــة ضــارة وتضمــن الحــد األدنــى مــن التغذيــة الســليمة
وتأميــن المــأكل والمشــرب دون أي شــكل مــن التمييــز.
Ũتُعنــى الدولــة بوســائل الوقايــة والعــاج مــن األمــراض واألوبئــة وتكــون مســئولة عــن اتخــاذ
كافــة االجــراءات الوقائيــة والعالجيــة للتعامــل مــع أي انتشــار لألمــراض الوبائيــة والكــوارث
الطبيعيــة واالنســانية.
Ũتلتــزم جميــع المنشــآت الصحيــة العامــة والخاصــة بتقديــم العــاج بأشــكاله المختلفــة ألي إنســان
فــي حــاالت الطــوارئ أو الخطــر علــى الحيــاة.
Ũإنشــاء هيئــة إعتمــاد لتطويــر عمليــة تحســين جــودة خدمــات المرافــق الصحيــة ومنــح شــهادات
اإلعتمــاد ووضــع معاييــر وبرامــج منهجيــة تنفيــذه لضمــان ضبــط الجــودة.
Ũإلزاميــة التأميــن علــى إصابــات العمــل والوفــاة أثنــاء العمــل واألضــرار الناجمــة عــن أعمــال
خطــرة.
Ũتلتــزم الدولــة بإصــدار التشــريعات المنظمــة لحقــوق المرضــى النفســيين ,وتقديــم الرعايــة
والخدمــات الصحيــة لهــم.
Ũتلتــزم الدولــة بتقديــم الخدمــات الصحيــة العاجلــة للضحايــا فــي أوقــات الحــروب والطــوارئ
والكــوارث مــن دون تمييــز.
Ũتعميــم مراكــز رعايــة األمومــة والطفـــولة وتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لهــا وإيصــال خدماتهــا
إلــى المــرأة والطفــل فــي األريــاف وإعطــاء المناطــق المحرومــة األولويــة فــي ذلــك ،وإتبــاع
سياســة تــؤدي إلــى تنظيــم النســل وترشــيده وتوضيــح المزايــا والفـــوائد الصحيــة والتربويــة
واإلجتماعيــة واإلقتصاديــة لهــذه المســألة وإنعكاســها علــى الفـــرد واألســرة والمجتمــع.
Ũســن التشــريعات الصارمــة المتعلقــة بالتبــغ والقــات والمبيــدات وفــرض نســبة فــي ضــرائ بهــذه
المــواد لعــاج اآلثــار الســلبية واألمــراض التــي تخلفهــك الســرطان والتلــوث البيئــي.
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Ũإعتمــاد قانــون فحوصــات مــا قبــل الــزواج لألمــراض الوراثيــة للتحقــق مــن خلــو الزوجيــن مــن
األمــراض الوراثيــة أو المعديــة التــي تؤثــر علــى حيــاة نســليهما أو صحتــه أو قدرتــه.
Ũاإللتــزام بتوجيــه المــوارد الكافيــة لتنفيــذ السياســات والبرامــج الصحيــة والتوعويــة الهادفــة
لتنظيــم األســرة واألمومــة اآلمنــة ،وتقويــة وتعزيــز المرافــق العامــة التــي تقــدم خدمــات الصحة
اإلنجابيــة لضمــان حســن جــودة الخدمــات المقدمــة ،وإعــادة بنــاء قــدرات العامليــن فــي هــذا
المجــال وخاصــة الكــوادر النســائية لتغطيــة إحتياجــات النســاء فــي المناطــق المهمشــة والريفيــة.
Ũتســريع تبنــي النصــوص التشــريعية التــي تجــرم الممارســات الصحيــة الضــارة باألطفــال خاصــة
ختــان اإلنــاث ،وفــرض رقابــة علــى األطبــاء والعامليــن فــي المهــن الطبيــة حــول مســاهمتهم
فــي تغذيــة مثــل هــذه الممارســات ،ورفــع الوعــي المجتمعــي بمخاطــر هــذه الظاهــرة وإنتهــاج
وســائل توعيــة أكثــر فاعليــة وإشــراكاً لقطاعــات المجتمــع ومرجعياتــه الدينيــة.
Ũحظــر تــداول تلــك األغذيــة والمســتحضرات المتخصصــة لألطفــال أو اإلعــان عنهــا بــأي طريقــة
مــن طــرق اإلعــان ،إال بعــد تســجيلها والحصــول علــى ترخيــص بتداولهــا وبطريقــة اإلعــان
عنهــا مــن الجهــات المختصــة ،وذلــك وفق ـاً للشــروط واإلجــراءات التــي يصــدر بتحديدهــا قــرار
مــن الجهــات المختصــة.
Ũالعمــل علــى تعزيــز الصحــة النفســية وتكاملهــا مــع برامــج الصحــة العامــة مــن خــال تأميــن
بنيــة تحتيــة مالئمــة لخدمــات الصحــة النفســية علــى مســتوى المستشــفيات فــي المــدن
الرئيســية وفــي عواصــم المحافظــات علــى مســتوى الجمهوريــة وتوفيــر توفيــر التمويــات
الماليــة الالزمــة لخدمــات الصحــة النفســية وبنــاء قــدرات العامليــن فيهــا.
Ũاإلهتمــام والتركيــز علــى برامــج الصحــة النفســية لألطفــال والمراهقيــن وبرامــج الصحــة
النفســية المدرســية.
Ũضمــان توفيــر األدويــة الفعالــة والمأمونــة وذات الجــودة للمواطنيــن وضمــان ســامتها وفعاليتهــا
وعدالــة الحصــول عليهــا بشــكل مســتمر ،وكذلــك تنظيــم إجــراءات الشــراء والتســجيل وضبــط
الجــودة والرقابــة والتفتيــش علــى مواقــع إنتاجــا ألدويــة وتوزيعهــا وخزنهــا وضبــط تســعيرتها
وإســتعمالها بشــكل رشــيد مــع دعــم زيادةاإلنفــاق الحكومــي علــى الــدواء وكذلــك توفيــر األجهزة
والمعــدات وقطــع الغيــار ونظــم شــرائها وتخزينهــا وتوزيعهــا وصيانتهــا.
Ũإصــدار تشــريعات وقوانيــن تحضــر التدخيــن فــي األماكــن العامــة وتفــرض قيــود علــى بيــع
وتصنيــع الســجائر واإلعــان عنهــا كمــا يمنــع بيــع الســجائر لغيــر الراشــدين.
Ũتحمــي الدولــة النــشء والشــباب مــن مخاطــر تعاطــي المخــدرات وتتخــذ إجــراءات صارمــة ضــد
مروجــي هــذه التجــارة والعامليــن بهــا.
Ũالــزام الدولــة ببنــاء وحــدات إســعافيه فــي جميــع المديريــات ومراكــز المحافظــات وتوفيــر
األجهــزة والــكادر المتخصــص وتطبيــق اإلحالــة لألمــراض المزمنــة.
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التنمية الثقافية واالجتماعية:
تأصيل الموروث الثقافي والهوية الوطنية:
±وضــع أســس وقواعــد قانونيــة لتعميــق ثقافــة االنتمــاء للوطــن والحــرص علــى مقدراتــه
وســمعته ،وإحيــاء قيــم التســامح واإلخــاء والتصالــح فــي المجتمع،ونبــذ األحقــاد ونزعــات
االنتقــام والثــأر ،ومحاربــه الدعــوات التــي تمجــد المناطقيــة والعصبيــة ،أو تدعــو إليهــا.
±تتبنــى الدولــة اســتراتيجية وطنيــة بمعاييــر علميــة متفــق عليهــا دوليــا للحفــاظ علــى
المــوروث الشــعبي بــكل صــوره وأشــكاله بمــا فــي ذلــك الحــرف التقليديــة ،ودعمهــا
والحفــاظ عليهــا مــن االندثــار وحمايــة المنتــج اليمنــى الشــعبي اقتصاديــا أمــام المنتجــات
المســتوردة وتعزيــز الجــذب الســياحي لــة.
±إنشاء دور العرض السينمائي والمراكز الثقافية ٌ
حق مكفول لكل المواطنين.
±الفنــون جــزء هــام وحيــوي مــن ذاكــرة وثقافــة وهويــة المجتمــع اليمنــي  ،ومهمــة تطويرهــا
ورعايتهــا والحفــاظ عليهــا وعلــى تنوعهــا تقــع علــى عاتــق الدولــة  ،وتقــوم الدولــة برعايــة
الفنــون والمبدعيــن كمهمــة أساســية لهــا ،وتلتــزم بدعــم و تفعيــل كافــة الجمعيــات الفنيــة
المتخصصــة (المســرح ،الغنــاء ،الموســيقى ،النحــت ،الرســم ،الســينما ،والرقــص الشــعبي...
الــخ) بالتنســيق مــع المجلــس األعلــى للفنون.
±تلتــزم الدولــة ببنــاء مســرح وطنــي فــي كل محافظــة يحظــى بالدعــم والرعايــة وبمــا
يتوافــق مــع الشــروط المعتبــرة فــي هــذا الفــن .
±تنمية االبداع الثقافي والفني والعلمي والتقني والنهوض بالرياضة.
±علــى الدولــة أن تقــوم بالتوصيــف العلمــي لهــذه الفنــون وفــق المعاييــر العلميــة المعتــرف
بهــا بحيــث يتــم اعتمــاد ذلــك فــي المناهــج الجامعيــة
±إحيــاء الثقافــة الفنيــة بإعــادة مــادة التربيــة الفنيــة فــي المــدارس وتشــمل المســرح
المدرســي.
±تضميــن البرنامــج العــام لإلذاعــات المحليــة فــي كل مــن المهــرة وســقطرى التــي تبــث
باللغــة العربيــة فقــرات وبرامــج فلكلوريــة ( شــعر ،أغانــي) باللغتيــن المهريــة والســقطرية.
±تلتــزم الدولــة إنشــاء مجلــس أعلــى لحمايــة اآلثــار والمــدن التاريخيــة بــدال عــن هيئــة
اآلثــار ،يتكــون مــن علمــاء آثــار مختصيــن يكــون مســتق ً
ال ماليــاً وإداريــاً.
±تنظيــم عمــل التجــارة والبيــع والشــراء فــي المــدن التاريخيــة بالئحــة يصدرهــا المجلــس
األعلــى لحمايــة اآلثــار والمــدن التاريخيــة.
±تشــديد عقوبــات المعتديــن علــى اآلثــار ومهربيهــا وتصنيــف هــذه الجريمــة كجريمــة
جســيمة علــى اعتبــار أن اآلثــار ثــروة ال تقــدر بثمــن ،وأن الحفــاظ عليهــا هــو حفــاظ علــى
الهويــة والكينونــة والذاكــرة الحيــة للتاريــخ اليمنــي.
±أخــذ المجتمــع المحلــي بعيــن االعتبــار عنــد ســن القوانيــن أو إصــدار القــرارات الخاصــة
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بحمايــة المــدن التاريخيــة أو اآلثــار مــن خــال إشــراكه فــي التأهيــل والتدريــب والتنفيــذ
وتوعيتهــم بأهميــة تلــك المــدن واآلثــار ،وبالمنافــع التــي تعــود عليهــم مــن الحفــاظ
عليهــا.
±على الحكومة استعادة كافة اآلثار و الوثائق التي تخص اليمن الموجودة في الخارج.
±تكفــل الحكومــة حريــة االطــاع علــى كافــة الوثائــق المســموح بنشــرها للمواطنيــن و
الباحثيــن و االســتفادة منهــا فــي أغــراض البحــث العلمــي.
±تدعم الدولة الفنون بمختلف أنواعها.
±تلتــزم الدولــة إنشــاء مجلــس أعلــى للفنــون ،يتكــون مــن علمــاء مختصيــن يكــون مســتق ً
ال
ماليـاً وإداريـاً.
±إنشاء أكاديمية عليا للفنون بمختلف أشكالها.
±ترعــى الدولــة الفنانيــن مــن حيــث التأهيــل والتوظيــف والتاميــن الصحــي واالجتماعــي
وتوفــر الميزانيــة لذلــك (توصيــة)
±يمنــع البنــاء فــي المــدن التاريخيــة دون الرجــوع إلــى المختصيــن و تحــت إشــرافهم
حفاظــا علــى الســمة الجماليــة والتميــز الخــاص بــكل مدينــة تاريخيةوتســاهم الدولــة فــي
صيانتهــا والحفــاظ عليهــا.
±يخضــع عمــل المشــاريع الخدميــة ( الكهربــاء ،شــبكة الميــاه والصــرف الصحي,وشــبكة
المطافــئ) ومشــاريع التوســع فــي تلــك المــدن إلشــراف مختصيــن منتدبيــن مــن المجلــس
األعلــى لحمايــة اآلثــار للحفــاظ علــى مكونــات المدينــة وبنيتهــا األساســية وطابعهــا
التاريخــي.
±دعــم المركــز الوطنــي للتوثيــق وتوســعته ودعــم الفــروع التابعــة لــه فــي المحافظــات
وفــق تصــور واضــح مبنــي علــى األولويــات .
±تعمــل الدولــة علــى تشــجيع تكويــن وإنشــاء المؤسســات والفــرق الثقافيــة والفنيــة العاملــة
أو المحترفــة ،وتنشــيط وتثميــن المبــادرات الخاصــة واألهليــة العاملــة فــي التنميــة العلمية
والثقافيــة ودعــم وتحفيــز الشــراكة المجتمعيــة لتأميــن تنميــة ثقافيــة جماهيرية.
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر األطــر التنظيميــة والبنــى التحتيــة والوســائل واألنشــطة الحاضنــة
واإلمكانيــات الماديــة الكافيــة لدعــم وتطويــر فــن المســرح والســينما والموســيقى
والفولكلــور الشــعبي والفنــون التشــكيلية والخــط العربــي وإيــاء عنايــة خاصــة بالمــوروث
الشــعبي الغنائــي والموســيقي والعمــل علــى إنشــاء كليــات للفنــون فــي محافظــات
مختلفــة.
±إصــدار التشــريعات التــي تكفــل وتضمــن نمــو وإزدهــار حريــة اإلبــداع الثقافــي ،وتدعــم
وتحمــي المبدعيــن فــي شــتى المجــاالت الثقافيــة كفالــة عمليــة.
±األخــذ بسياســات تولــي اهتمامـاً خاصـاً لموضــوع الترجمــة لنقــل أهــم المنجــزات العلميــة
والحضاريــة واإلنســانية مــن اللغــات األجنبيــة للغــة العربيــة والعكــس بالعكــس.
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±األخــذ بسياســات وتوفيــر مصــادر تمويــل مناســبة للتوســع فــي إنشــاء مكتبــات عامــة
ومراكــز ثقافيــة تشــمل المــدن واألريــاف والعمــل علــى إدخــال التطــورات التكنولوجيــة فــي
مجــال المعلومــات واإلتصــاالت ومختلــف المجــاالت الثقافيــة.
±تفعيــل الــدور الثقافــي لمؤسســات التعليــم مــن مــدارس ،ومعاهــد ،وكليــات ،وجامعــات،
واإلهتمــام بجميــع وســائل نشــر الثقافــة والمعرفــة ،مــن خــال المكتبــات والمعــارض
الثقافيــة واإلبداعيــة والمهرجانــات والتظاهــرات الثقافيــة وغيرهــا.
±العمــل علــى االســتفادة القصــوى مــن تكنولوجيــا المعلومــات فــي أرشــفة المخطوطــات
والوثائــق والمعلومــات وبمــا ّ
يمكــن مــن إســترجاعها وتحقيقهــا واإلســتفادة منهــا.
±العمــل علــى وضــع خطــة شــاملة للثقافــة اليمنيــة تعتمــد علــى التواصــل بالتــراث الوطنــي
والقومــي واإلنســاني ،وتؤكــد علــى حــق التنــوع والتعــدد الثقافــي وتنطلــق مــن مبــادئ
الحريــة والديمقراطيــة والتنــوع والعدالــة والمســاواة ،وأن الثقافــة حـ ٌ
ـق أساســي مــن حقــوق
المواطنيــن تهــدف إلــى تنميــة وتكويــن ثقافــة وطنيــة متطــورة ومتجــددة قــادرة علــى
التفاعــل اإليجابــي مــع مختلــف جوانــب التنميــة.
±تبنــي إدراج التنميــة الثقافيــة فــي الخطــط والسياســات الوطنيــة اإلســتراتيجية وضمــان
إســتقاللية برامجهــا وضمــان حصــة ماليــة كافيــة مــن الناتــج المحلــي بمــا يلبــي إحتياجــات
المشــاريع التنمويــة فــي المجــال الثقافــي.
±العنايــة بالثقافــات ذات الصلــة بالفئــات اإلجتماعيــة كالنســاء واألطفــال والشــباب
والمهمشــين والمغتربيــن وذوي اإلحتياجــات الخاصــة وتوفيــر كل الســبل الكفيلــة لتنميتهــا
وتطويرهــا بمــا يشــتمل علــى ضــرورة توفيــر البيئــة القانونيــة الحاضنــة والدعــم المــادي
والمعنــوي بمختلــف أشــكاله.
±تعمــل الدبلوماســية علــى حمايــة الهويــة اليمنيــة
وتعميــق الــوالء الوطنــي.
±الثقافــة والتنميــة الثقافيــة شــرط ال غنــى عنهمــا
فــي التنميــة المســتدامة ،وهــي أداة ضروريــة
للحكــم الرشــيد والتخــاذ قــرارات حكيمــة ولتعزيــز
الديمقراطيــة.
±تأســيس نمــوذج معرفــي عــام ،أصيــل ،منفتــح،
ومســتنير يقــوم علــى االســتفادة مــن التطــور في
المعرفــة اإلنســانية وآفاقهــا الحيويــة كمــا يقــوم
علــى حفــز االجتهــاد وتكريمــه ،والنهــوض باللغــة
العربيــة واالســتحضار المتكافــئ للتــراث الثقافــي
اليمنــي فــي المناهــج الدراســية وأشــكال التعبيــر
المختلفــة ،وإثــراء التنــوع الثقافــي ودعمــه
واالحتفــاء بــه؛ بمــا يــؤدي إلــى صــون حريــة

توظيف الخصائص الثقافية
واالجتماعية والتنوع السياسي
في تعزيز الهوية الوطنية
الجامعة بما يؤدي إلى تجاوز
الهويات المحلية من خالل نشر
الوعي الديمقراطي الوطني
في وسائل اإلعالم الرسمية
واألهلية وفي المجاالت التربوية
والتعليمية ،واعتماد خطط وطنية
تحقق للشعب مستوى عيش
كريم ،وحرية إنسانية.
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المجتمــع ويحافــظ علــى هويتــه.
±توظيــف الخصائــص الثقافيــة واإلجتماعيــة والتنــوع السياســي فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة
الجامعــة بمــا يــؤدي إلــى تجــاوز الهويــات المحليــة مــن خــال نشــر الوعــي الديمقراطــي
الوطنــي فــي وســائل اإلعــام الرســمية واألهليــة وفــي المجــاالت التربويــة والتعليميــة،
واعتمــاد خطــط وطنيــة تحقــق للشــعب مســتوى عيــش كريــم ،وحريــة إنســانية.
±تُشــكل هيئــة عليــا لحفــظ التــراث الثقافــي والحضــاري والعمرانــي اليمنـــي واإلشــراف
علــى جمعــه وتوثيقــه ،وصــون موجوداتــه ،بجميــع أنواعهــا وأشــكالها وفــي أرجــاء البــاد
المختلفــة بالتســاوي .وتعمــل هــذه الهيئــة علــى توثيــق كل مــا يتصــل بالذاكــرة الجمعيــة
لليمنييــن ،وعلــى الدولــة وجميــع أفــراد المجتمــع حمايــة وصيانــة المنشــآت والمــدن
التاريخيــة واآلثــار والعمــل علــى اســتعادة مــا نهــب منهــا ،وكل عبــث بهــا أو عــدوان عليهــا.
±يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع ،ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقا للقانون.
±تأكيد الهوية الوطنية والعربية واإلسالمية في المناهج الدراسية.
±توفيــر أنشــطة نوعيــة غيــر صفّيــة لبنــاء الشــخصية المتكاملــة المتوازنــة للطالــب لخدمــة
الديــن والمجتمــع والوطــن ،مــن خــال-:
»

»التأكيــد علــى الممارســة الســلوكية للمبــادئ والقيــم اإلســامية واإلجتماعيــة لــدى
الطــاب.

»

»تعزيز الوالء واإلنتماء للوطن والمحافظة على مكتسباته.

»

»رعاية القيم واإلتجاهات والممارسات اإليجابية صحياً وفكرياً ونفسياً واجتماعياً.

»

»تمكين جميع الطالب من إكتشاف ميولهم ومواهبهن وتنميتها.

»

»إكساب الطالب المهارات الحياتية الالزمة للتعايش مع المجتمع بإيجابية.

»

»إثراء الجوانب النظرية والتطبيقية للمواد الدراسية في جميع التخصصات.

»

»إعداد الطالب لدورهم الريادي في مسيرة البناء واإلنماء للوطن.

»

»إيجاد فرص وبرامج ترويحية تربوية هادفة إلستثمار أوقات الفراغ.

±تصــون الدولــة المكونــات الثقافيــة والحضاريــة واللغويــة للمجتمــع ،وتعمــل علــى تطويــر
التعليــم والعلــوم بحيــث تنســجم مــع روح العصــر وتطوراتــه.
±تنهــض الدولــة بالعلــوم والفنــون واآلداب ،وترعــى المبدعيــن والمخترعيــن والمبتكريــن،
وتحمــي إبداعاتهــم وابتكاراتهــم ،وتعمــل علــى تطبيقهــا لمصلحــة المجتمــع وتعمــل علــى
تجهيــز البنــى التحتيــة للثقافــة ونشــر الخدمــات الثقافيــة ،وايجــاد مراكــز ثقافيــة علــى
مســتوى المحافظــات والمديريــات.
±إنتهــاج خطــاب إجتماعــي ديمقراطــي وسياســي وإعالمــي عــام يعلــي مــن شــأن ثقافــة
الحــوار والتعايــش والتســامح والتعــدد ويعــزز مــن قيــم الحــق والخيــر والجمــال كقيــم
إنســانية أساســية فــي الحيــاة ،ويعمــل علــى مجابهــة ثقافــة التخويــن والتكفيــر والتحريــض
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المذهبــي والطائفــي والمناطقــي والجهــوي وإصــدار التشــريعات والقوانيــن المحققــة
لذلــك.
±تبنــي إدراج التنميــة الثقافيــة فــي الخطــط والسياســات الوطنيــة اإلســتراتيجية وضمــان
إســتقاللية برامجهــا وضمــان حصــة ماليــة كافيــة مــن الناتــج المحلــي بمــا يلبــي إحتياجــات
المشــاريع التنمويــة فــي المجــال الثقافــي.
±إصــدار التشــريعات التــي تكفــل وتضمــن نمــو وإزدهــار حريــة اإلبــداع الثقافــي ،وتدعــم
وتحمــي المبدعيــن فــي شــتى المجــاالت الثقافيــة كفالــة عمليــة.
±إصــدار قانــون الملكيــة الفكريــة الــذي يضمــن حمايــة الحقــوق الفكريــة واألدبيــة والماديــة
للمؤلــف والمبــدع ،والعمــل علــى إيجــاد حزمــة تشــريعية تحقــق العيــش الكريــم للفنانيــن
والمبدعيــن والباحثيــن والعامليــن فــي حقــل الثقافــة والفنــون ومختلــف مجــاالت اإلبــداع
واإلنتــاج الثقافــي.
±إلغــاء القوانيــن المقيــدة لحــق المؤلــف ،وإعتمــاد مــواد تواكــب الدســتور والتشــريعات
الدوليــة فــي مجــال اإلعــام المســموع والمرئــي واإللكترونــي ،وكفالــة عــدم وجــود
نصــوص تقيــد مــن حريــة تصديــر أو اســتيراد أو بيــع أو تأجيــر المصنفــات الفنيــة.
±تعمــل الدولــة علــى إيــاء إهتمــام خــاص بإذاعــة وتلفزيــون عــدن ،مــع القيــام بالتوثيــق
واألرشــفة المتكاملــة واإللكترونيــة لمخزونهــا ومصنفاتهــا الفنيــة والثقافيــة وتزويدهــا
بمعــدات وأجهــزة حديثــة تســهم فــي النهــوض بهــا وإعــادة اإلعتبــار لهــا.
±األخــذ بسياســات تولــي اهتمامـاً خاصـاً لموضــوع الترجمــة لنقــل أهــم المنجــزات العلميــة
والحضاريــة واإلنســانية مــن اللغــات األجنبيــة للغــة العربيــة والعكــس بالعكــس.
±إصــدار قوانيــن واعتمــاد اســتراتيجيات وسياســات تــؤدي إلــى تطويــر بنيــة التعليــم
المعرفيــة والتنظيميــة والتكنولوجيــة ،وإعــداد األجيــال الجديــدة بالمهــارات الالزمــة
إلمتــاك أدوات وأســباب المشــاركة فــي مجتمــع المعرفــة.
±العنايــة بالثقافــات ذات الصلــة بالفئــات اإلجتماعيــة كالنســاء واألطفــال والشــباب
والمهمشــين والمغتربيــن وذوي اإلحتياجــات الخاصــة وتوفيــر كل الســبل الكفيلــة لتنميتهــا
وتطويرهــا بمــا يشــتمل علــى ضــرورة توفيــر البيئــة القانونيــة الحاضنــة والدعــم المــادي
والمعنــوي بمختلــف أشــكاله وصــوره.
±اإلهتمــام بثقافــة الطفــل مــن خــال إنشــاء مكتبــات خاصــة بــه وإقامــة المســارح
والمعــارض وإصــدار المجــات الثقافيــة والتربويــة وتوفيــر كافــة الســبل والمرافــق التــي
تســهم فــي تنميــة شــخصيته.
±تعمــل الدولــة علــى تشــجيع تكويــن وإنشــاء المؤسســات والفــرق الثقافيــة والفنيــة العاملــة
أو المحترفــة ،وتنشــيط وتثميــن المبــادرات الخاصــة واألهليــة العاملــة فــي التنميــة
العلميــة والثقافيــة ودعــم وتحفيــز الشــراكة المجتمعيــة لتأميــن تنميــة ثقافيــة جماهيريــة.
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر األطــر التنظيميــة والبنــى التحتيــة والوســائل واألنشــطة الحاضنــة
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واإلمكانيــات الماديــة الكافيــة لدعــم وتطويــر فــن المســرح والســينما والموســيقى
والفولكلــور الشــعبي والفنــون التشــكيلية والخــط العربــي وإيــاء عنايــة خاصــة بالمــوروث
الشــعبي الغنائــي والموســيقي والعمــل علــى إنشــاء كليــات للفنــون فــي محافظــات
مختلفــة.
±األخــذ بسياســات وتوفيــر مصــادر تمويــل مناســبة للتوســع فــي إنشــاء مكتبــات عامــة
ومراكــز ثقافيــة تشــمل المــدن واألريــاف والعمــل علــى إدخــال التطــورات التكنولوجيــة فــي
مجــال المعلومــات واإلتصــاالت ومختلــف المجــاالت الثقافيــة.
±تفعيــل الــدور الثقافــي لمؤسســات التعليــم مــن مــدارس ،ومعاهــد ،وكليــات ،وجامعــات،
واإلهتمــام بجميــع وســائل نشــر الثقافــة والمعرفــة ،مــن خــال المكتبــات والمعــارض
الثقافيــة واإلبداعيــة والمهرجانــات والتظاهــرات الثقافيــة وغيرهــا.
±العمــل علــى االســتفادة القصــوى مــن تكنولوجيــا المعلومــات فــي أرشــفة المخطوطــات
والوثائــق والمعلومــات وبمــا ّ
يمكــن مــن إســترجاعها وتحقيقهــا واإلســتفادة منهــا.
±إصــدار القوانيــن واألنظمــة المحفــزة والحاضنــة للصناعــات التــي تســتخدم فــي إنتــاج
الثقافــة والفنــون والوســائط الجديــدة وفــي نشــرها بــد ًء مــن الصناعــات التقليديــة إلــى
الصناعــات اإللكترونيــة ،وإلغــاء الرســوم الضريبيــة والجمركيــة وســواها علــى الكتــاب
ومدخــات طباعتــه.
±إصــدار قوانيــن وإعتمــاد خطــط وسياســات لحمايــة وحفــظ وصيانــة وتوثيــق وأرشــفة
التــراث الحضــاري اليمنــي مــن آثــار ومخطوطــات ووثائــق ومــوروث شــعبي شــفاهي ومــادي
وطــراز معمــاري وعلــوم .والعمــل علــى إصــدار التشــريعات واتخــاذ اإلجــراءات الكفيلــة
بالنهــوض بالحــرف اليدويــة والصناعــات التقليديــة وتشــجيع الحرفييــن لزيــادة مســتوى
إنتــاج المنتجــات الحرفيــة والعمــل علــى تســويق تلــك المنتجــات فــي األســواق المحليــة
وتصديرهــا إلــى األســواق الخارجيــة.
±إصــدار القوانيــن واللوائــح وإتخــاذ كافــة اإلجــراءات وتوفيــر مصــادر التمويــل الكافيــة
إلخــراج تعــز عاصمــة الثقافــة اليمنيــة إلــى النــور ،وتوفيــر البنــى التحتيــة مــن مســارح
ومتاحــف ومكتبــات عامــة ومعاهــد فنــون وقنــاة ثقافيــة ومعــارض للكتــب والمنقــوالت
والحــرف اليدويــة ومهرجانــات مختلفــة ووســائل للنشــر الثقافــي وصيانــة وتوثيــق وحمايــة
التــراث الثقافــي المــادي والشــفاهي والقيــام بالمســوحات األثريــة ،وســوى ذلــك مــن أدوات
التنميــة الثقافيــة ذات الطبيعــة الديناميكيــة.
±اتخــاذ إجــراءات ســريعة وحازمــة وتوفيــر مصــادر تمويــل كافيــة إلعــادة اإلعتبــار لمدينتــي
زبيــد وتريــم وتراثهمــا الثقافــي وتجريــم اإلهمــال الــذي طالهمــا ،والحيلولــة دون إســتمرار
اإلهمــال لمدينــة صنعــاء القديمــة وصهاريــج عــدن وقلعــة صيــرة التاريخيــة ومدينــة شــبام
حضرموت.
±العمــل الجــاد والــدؤوب فــي البحــث والتنقيــب عــن اآلثــار اليمنيــة القديمــة والمحافظــة
عليهــا وصيانتهــا مــن العبــث واإلعتــداء والســرقة والتهريــب وترميــم المواقــع األثريــة
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والمــدن التاريخيــة والحصــون والقــاع وحمايتهــا مــن مخاطــر التصحــر وتهيئتهــا لإلســتثمار
الســياحي.
±العمــل علــى تنظيــم حملــة وطنيــة شــاملة للقيــام بجمــع القطــع األثريــة مــن األفــراد
والجماعــات والجهــات وترتيــب وضعهــا ضمــن محتويــات المتاحــف الوطنيــة بأســمائهم
وكــذا العمــل علــى إســتعادة مــا نُهــب مــن اآلثــار والمخطوطــات أو التــي تــم تســريبها أو
تهريبهــا إلــى الخــارج.
±تفعيــل صنــدوق التــراث والتنميــة الثقافيــة وإجــراء إصالحــات تشــريعية إداريــة وهيكليــة
وماليــة ورقابيــة تــؤدي إلــى حســن إســتخدام مــوارده بمــا ينشــط المجــال الثقافــي العــام.
±األخــذ بإســتراتيجيات وطنيــة وسياســات وإجــراءات تــؤدي إلــى تنميــة قطــاع الســياحة
والمحافظــة علــى المقومــات الســياحية وإســتغاللها بالصــورة الفضلــى مــن خــال تشــجيع
المبــادرات الشــعبية واألهليــة والفرديــة وتوجيــه النشــاط اإلســتثماري فــي هــذا المجــال
وتحســين عــرض المنتــج الســياحي
±علــى الدولــة وجميــع أفــراد المجتمــع حمايــة وصيانــة اآلثــار والمنشــئات التاريخيــة
والمحميــات الطبيعيــة وكل عبــث بهــا أو عــدوان عليهــا يعتبــر تخريبــاً وعدوانــاً علــى
المجتمــع ويعاقــب وفقـاً للقانــون كل مــن ينتهكهــا أو يبيعهــا .وتعمــل الدولــة جاهــدة علــى
تطويــر النشــاط الســياحي وتنميتــه وحمايتــه أمنيــا ونشــر الوعــي والتثقيــف المجتمعــي
بأهميــة الســياحة واالثــار اقتصاديــا وتنمويــا وثقافيــا ومــا يحققانــه لشــعبنا مــن مكانــة
بيــن الشــعوب.
تعزيز القيم االجتماعية:
±النــص فــي القانــون علــى تأكيــد دور المؤسســات التعليميــة المختلفــة فــي غــرس قيــم
النزاهةمــن خــال برامــج توعويــة وتثقيفيــة دوريــة خــال مراحــل التعليــم المتدرجــة
وإلزامهــا بوضــع مناهـــج تعــزز مبــدأ النزاهــة والقيــم اإلســامية الحميــدة.
±توظيــف وســائل التنشــئة العامــة (التربيــة األســرية ،مؤسســات التعليــم ،المؤسســات
الشــبابية والمجتمعيــة ،وســائل اإلعــام والثقافــة ،وســائل التوجيــه واإلرشــاد )...لخلــق
ثقافــة وقيــم تؤكــد وشــائج اإلخاءوالتكامــل بيــن اليمنييــن ،وعلــى مبــدأ التعايــش والقبــول
باألخــر فــي إطــار الوطــن الواحــد وتعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون والدســتور والحفــاظ علــى
المــال والممتلــكات والمرافــق العامــة.
±العمــل علــى مكافحــة كل أشــكال التمييــز اإلجتماعــي القائــم علــى أســاس التمييــز الديني،
أو المذهبــي ،أو الطائفــي ،أو المناطقــي أو الجهــوي أ و العرقــي ،أو علــى أســاس الجنــس أو
النــوع أو اللــون أو المهنــة أو الطبقــة أو الوضــع اإلجتماعــي أو اإلقتصــادي مــن خــال إنتهــاج
سياســات إجتماعيــة عادلــة وتطبيــق إصالحــات وخطــط اقتصاديــة مناســبة ومســتمرة،
وإصــدار تشــريعات تضمــن دمــج الفئــة األكثــر تهميشـاً والمعروفــة «باألخــدام» بالمجتمــع
بمــا يحقــق المســاواة اإلجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص.
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±تحقيــق تنميــة إجتماعيــة عادلــة مــن خــال إعتمــاد إســتراتيجيات وسياســات وإصــدار
تشــريعات وتنفيــذ إجــراءات تحقــق العدالــة اإلجتماعيــة بمفهومهــا الشــامل والواســع،
وذلــك بتحقيــق الشــراكة الفعليــة لعمــوم الشــعب فــي الســلطة وإدارة المجــال العــام،
والتوزيــع العــادل للثــروة بمــا يــؤدي إلــى تذويــب الفــوارق الطبقيــة وإزالــة التمايــزات
االجتماعيــة والتراتبيــة ،وتعزيــز دور الدولــة ومؤسســاتها وتحجيــم أدوار الجماعــات
واألشــكال غيــر الرســمية التــي تناهــض الوجــود الكيانــي للدولــة وتنتقــص مــن ســيادة
القانــون ،وإعطــاء الــدور المحــوري للشــباب والنســاء والمهمشــين وقــوى المجتمــع المدنــي
مــن أحــزاب ومؤسســات ونقابــات وفعاليــات إجتماعيــة مدنيــة.
±إصــدار التشــريعات واللوائــح الكفيلــة لضمــان جــودة التعليــم وتحســين المناهــج التربويــة
والتعليميــة وجعلهــا تســتجيب لتحديــات العصــر وتعــزز مــن ثقافــة التعايــش والتعــدد وقيم
العمــل واإلنتــاج وتنبــذ ثقافــة الغلــو والكراهيــة والســلبية ،والعمــل علــى تدريــب وتأهيــل
العامليــن فــي حقــل التعليــم وتحســين كفــاءة اإلدارة التربويــة والعمــل علــى التوســع فــي
البنــى التحتيــة وتوفيــر اإلمكانيــات الالزمــة لذلــك.
 ±تتبنــى الدولــة رؤيــة المجتمــع الشــامل الــذي تشــعر فيــه كل المجتمعــات الصغيــرة
بأهميتهــا وقيمتهــا كمــا تتــاح لهــا الفرصــة بالمشــاركة الكاملــة فــي الحيــاة العامــة ،وتعمــل
علــى القضــاء علــى أي شــكل مــن أشــكال االمتهــان والممارســة الضــارة بــأي فئــة مــن فئات
المجتمــع أو تنطــوي علــى تمييــز أو تح ّيــز ضــد أي فئــة و بالخصــوص الفئــات الضعيفــة و
األكثــر فقــراً.
تعزيز ثقافة المسؤولية االجتماعية:
±النــص فــي القانــون علــى إحيــاء ثقافــة المســئولية الذاتيــة وتدعيــم ورعايــة قيــم
العمــل التطوعــي والخيــري وغرســها فــي وعــي وســلوك المواطنيــن وتشــجيع المبــادرات
المجتمعيــة ورعايتهــا لرفــع مســتوى المشــاركة المجتمعيــة فــي الحيــاة العامــة.
±النــص فــي القانــون علــى إلــزام الســلطة بوضــع اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة النزاهــة
الوطنيــة والقيــم األخالقيــة والســلوكية للموظــف والمواطــن وتعزيــز القيــم اإلســامية
ومكافحــة الفســاد.
±يعمــل الجميــع مــن أجــل تلبيــة اإلحتياجــات األساســية والخدميــة للمواطنيــن وتقديمهــا
بجــودة عاليــة وكلفــة مناســبة.
±تنظيم األسرة للتخفيف من النمو السكاني ليواكب حركت التطور و النمو.
±يقــوم المجتمــع اليمنــي علــى أســاس التضامــن االجتماعــي القائــم علــى المواطنــة
المتســاوية واإلخــاء والتســامح والتعــدد واالعتــراف باآلخــر ،وينبــذ التطــرف والغلــو والعنــف
وثقافــة الكراهيــة والفرقــة والحــروب.
±الفــرد هــو أســاس المجتمــع ،واألســرة هــي الوحــدة االجتماعيــة فــي المجتمــع قوامهــا
الديــن واألخــاق والقيــم اإلنســانية النبيلــة واحتــرام اإلنســان وحــب الوطــن.
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±النــص علــى وضــع ضوابــط تعــزز دور المســاجد فــي نشــر قيــم النزاهــة وحــث المواطنيــن
والشــباب علــى تطبقيهــا وااللتــزام بهــا وتوفيــر الدعــم الــازم.
±تفعيــل دور وســائل اإلعــام والتوجيــه والثقافــة فــي إحيــاء الثقافــة اإلســامية
المعتدلة،وتفعيــلدورالــوازعاإليمانــيوالوطنــيفــينبــذالفســادومحاربتــهوالحــدمنــه.

معالجة الظواهر السلبية في المجتمع:
الســالح:
±اإلسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل السالح الشخصي.
±ال يسمح بحمل وحيازة السالح الشخصي إال بترخيص وينظم بقانون.
±للدولة فقط الحق في امتالك واستيراد السالح.
ُ ±يحظــر إمتــاك أي جماعــات أو أحــزاب أو تنظيمــات أو مليشــيات أو أشـــخاص للســاح بكافــة
أشــكاله ومختلــف أنواعــه وممارســة العنــف واإلخــال بالســكينة العامــة أو باســتخدامه
تحــت أي مـــبرر وتجريــم إنشــاء أي جماعــة مســلحة.
±يمنــع إســتيراد وإدخــال الســاح الــى البــاد ماعــدا الدولــة و يمنــع االتجــار بــه تحــت أي
مـــبرر ويعتـــبر ذلــك خطــرا علــى االمــن القومــي والســلم االجتماعــي.
±تنظــم حيــازة الســاح الشــخصي (آلــي – مســدس) بـــترخيص وفــق ضوابــط قانونيــة تحــدد
مصــدر الحيــازة والنــوع ورقــم القطعــة.
±ينظم االتجار بالسالح الشخصي تحت اشراف ورقابة الدولة.
±اخــاء المــدن الرئيســية ومناطــق التجمعــات الســكنية مــن معســكرات الجيــش ومخــازن
االســلحة.
±يجــرم االتجــار باألســلحة والمتفجــرات بمختلــف أنواعهــا وأحجامهــا مــن قبــل أي حــزب،
أو تنظيــم ،أو جماعــة ،أو قبيلــة ،أو فــرد كمــا يجــرم امتــاك او حيــازة االســلحة الثقيلــة
والمتوســطة والمتفجــرات.
±يجــرم علــى األفــراد والجماعــات والجهــات إســتيراد الســاح أو االتجاربــه  ،واقتصــار
إســتيراده لمتطلبــات اإلســتراتيجية الدفاعيــة للبــاد علــى وزارة الدفــاع دون ســواها
±يصدر قانون ينظم حيازة وحمل األسلحة الشخصية .
±نــزع واســتعادة األســلحة الثقيلــة والمتوســطة مــن كافــة األطــراف والجماعــات واألحــزاب
واألفــراد التــي نهبــت أو تــم االســتيالء عليهــا وهــي ملــك للدولــة علــى المســتوى الوطنــي
وفــي وقــت زمنــي محــدد وموحــد ,ويمنــع أيضـاً إمتــاك األســلحة الثقيلــة والمتوســطة عــن
طريــق التجــارة ويكــون ملــك هــذه األســلحة حصريــا علــى الدولــة وينظــم القانــون حيــازة
الســاح الشــخص.
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±إغــاق كافــة االســواق والمعامــل والــورش الخاصــة بإنتــاج أو تعديــل األســلحة والمتفجــرات
واأللغام.
±حصر وترقيم وتثبيت العهد الخاصة بسالح الدولة لدى الجيش واألمن واألفراد.
±نــزع واســتعادة كافــة االســلحة مــن األطــراف والجماعــات واألحــزاب واألفــراد التــي نهبــت أو
تــم االســتيالء عليهــا وهــي ملــك للدولــة علــى المســتوى الوطنــي فــي وقــت زمنيــا محــدد
وموحد.
±رفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي بســلبيات ومخاطــر الســاح عبــر مختلــف الوســائل
االعالميــة والتعليميــة وخطبــاء المســاجد
±الغاء أي تسهيالت سابقة أو الحقة باستيراد السالح أو االتجار به وسحب التراخيص.
±حضــر اســتخدام واســتيراد األلعــاب الناريــة بمختلــف أنوعهــا كونهــا مصــدر قلــق وخطــر
وظاهــرة غيــر حضاريــة.
±منــع ومراقبــة كل مــا مــن شــأنه غــرس ثقافــة العنــف وحمــل الســاح لــدى االطفــال فــي
المناهــج وتجــارة االلعــاب والبرامــج االعالميــة.
الجماعات المسلحة:
±يجــرم إنشــاء وتشــكيل وتنظيــم أي جماعــات أومليشــيات أو أي اجنحــة حزبيــة مســلحة
علــى أي خلفيــة.
±يحــرم منــح أي جهــة أجنبيــة الحــق فــي انتهــاك الســيادة الوطنيــة واســتخدام االراضــي
واالجــواء والميــاه االقليميــة لليمــن لتنفيــذ أي عمليــات قتاليــة أو عســكرية تحــت أي مبــرر.
±يجــرم قيــام أي فئــة أو حــزب أو جماعــة أو تنظيــم نصــب نفســه كجهــة تســلط أو ضبــط
علــى أي جــزء مــن الوطــن أو جــزء مــن المجتمــع بــأي حــال مــن األحــوال.
±تلتــزم الدولــة بتوفيــر الحمايــة للمــرأة والطفــل والعجــزة فــي مناطــق النزاعــات والصراعات
والحروب.
±يجرم ممارسة إرهاب الدولة ضد المعارضين وأصحاب الرأي السلمي.
±ينظــم القانــون دخــول العــرب واألجانــب بمــا يضمــن عــدم تدخلهــم فــي أي انشــطة
سياســية أو انخراطهــم فــي أي اعمــال قتاليــة واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة فــي حــق
المتورطيــن.
±إخــراج المعســكرات مــن المــدن تزامنــا مــع ســحب ســاح جميــع المليشــيات والجماعــات
المســلحة
±تجريم تشكيل ميليشيات أو جماعات مسلحة خارج إطار القانون.
±إلــزام الدولــة بنــزع وإســتعادة كافــة األســلحة والمعــدات العســكرية التــي فقــدت أو تــم
نهبهــا أو االســتيالء عليهــا خــال فتــرات الصراعــات المختلفــة مــن كل األطــراف والجماعــات
واألحــزاب واألفــراد.
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±تحديــد الجماعــات والمليشــيات المســلحة وتبعيتهــا واتجاهاتهــا وأماكــن تواجدهــا ومعالجــة
اسبابها.
±حصــر ومعرفــة أنــواع االســلحة التــي بحــوزة تلــك الجماعــات والمليشــيات وســحبها وفــق
اســتراتيجية مزمنــة.
±تفكيــك الجماعــات والمليشــيات المســلحة وإعــادة تأهيــل اعضــاء هــذه الجماعــات لدمجهــم
فــي الحيــاة العامــة.
±تضميــن مخاطــر االنخــراط فــي التنظيمــات المســلحة فــي المناهــج الدراســية والبرامــج
التثقيفيــة التوعويــة.
±إعــادة كل المتفرغيــن والمســرحين قســرا مــن القــوات المســلحة واألمــن الــى وحداتهــم
العســكرية.
±وضــع التدابيــر والخطــط الالزمــة المســاندة الســتيعاب وتوظيــف قــدرات (الشــباب -
الشــابات) بمــا يضمــن حــق العيــش الكريــم لهــم والقضــاء علــى البطالــة.
±العمــل علــى إخــاء المــدن مــن المعســكرات والســاح الثقيــل والعمــل علــى نزعــه مــن
الجماعــات المســلحة ومختلــف التشــكيالت غيــر الرســمية وحصــر إمتالكــه علــى الدولــة،
وإتخــاذ إجــراءات دقيقــة وصارمــة لتعزيــز الثقــة بيــن المؤسســات األمنيــة والســكان.
الثآر:

±النــص فــي الدســتور علــى أن تعمــل الدولــة علــى منــع الثــأر ،ووضــع التدابيــر الالزمــة
للقضــاء علــى هــذه اآلفــة ومنــع عودتهــا.
±تتكفــل الدولــة بمحاربــة الظواهــر الســيئة والقضــاء عليهــا ومنهــا ظاهــرة الثــأر وذلــك
باتخــاذ الوســائل والحلــول الالزمــة بالقضــاء علــى ظاهــرة الثــأر.
±الثــأر ظاهــره اجتماعيــة تهــدد الســلم االجتماعــي وتعيــق التنميــة وعلــى الدولــة معالجــة
االثــار المترتبــة عليهــا واتخــاذ االجــراءات الرادعــة للقضــاء علــى الظاهــرة واســبابها.
±تجريــم التقطعــات واالختطافــات وكل مــا مــن شــأنه تقديــم الحمايــة للجنــاة خــارج نطــاق
القانــون وتحــت أي مبــرر
±اعتبار دافع الثأر الرتكاب الجرائم ظرف لتشديد العقوبة.
±انشــاء مســارات قضائيــة ســريعة وطــرق مســاعدة لمعالجــة قضايــا الثــأر فــي المحاكــم
ومنهــا تشــكيل لجــان لمســاعدة القضــاء في حــل النزاعــات والصراعــات الفرديــة والجماعية
بمــا يحقــق العــدل والمســاوة وبمــا اليخالــف الشــريعة االســامية ويجــب البــت فــي قضايــا
الثــأر خــال فتــرة زمنيــة وجيــزة.
±إنشــا هيئــة وطنيــة مؤقتــة لحــل نزاعــات الثــأر مــن ذوي الخبــرة واالختصاصفــي مجــاالت
القضــاء والعــرف والقانــون
±للبــت فــي قضايــا الثــأر المتراكمــة السابقةإلنشــاء الهيئــة فــي إطــار اســتراتيجية مزمنــة
تمهيــدا لســيادة القانــون والعدالــة.
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±التدخــل الســريع للدولــة لوقــف النزاعــات العشــائرية والقبليــة فــور التبليــغ بنشــوبها
وتنفيــذ جملــة مــن االجــراءات االمنيــة والعســكرية والوســاطات الكفيلــة بوقــف الـــنزاع
أو انهائــه عـــبر التحقــق المباشــر واتخــاذ الحلــول المباشــرة أو توجيههــا عـــبر الســلطة
القضائيــة مــع وضــع الضمانــات الكفيلــة بالســيطرة والتحكــم فــي مجريــات الـــنزاع وتوفيــر
كامــل القــدرات الماديــة والمعنويــة لتنفيــذ مهامهــا فــي ظــل دولــة النظــام والقانــون.
±إصــاح االجهــزة القضائيــة (النيابــة والمحاكــم) والعمــل علــى ســرعة البــت فــي قضايــا
المواطنيــن وتنفيــذ االحــكام وتقديــم كل مــن يعرقــل أحــكام القضــاء للعدالــة.
±التوعيــة المســتمرة والهادفــة بمخاطــر الثــأر مــن خــال الــزام وســائل االعــام المختلفــة
ومكاتــب الوعــظ واالرشــاد والمناهــج التعليميــة الزامهــم علــى غــرس قيــم ومفاهيــم
الديــن الحنيــف الــذي يحــرم إزهــاق االرواح وأخــذ امــوال النــاس بالباطــل ونبــذ التعصبــات.
±إصدار قرار بصلح عام بين فئات المجتمع التي تعاني من نزاعات الثأر ويشمل:
»

»االمان العام لكل المواطنين (يحدد بخمس سنوات).

»

»يعاقب وفقا للشرع والقانون كل من خالف أو أخترق الصلح.

»

»احيــاء القيــم النبيلــة واالعــراف القبليــة الفاضلــة والمحافظــة عليهــا التــي تحــرم
االعتــداء علــى المــدن والطــرق واالســواق العامــة وحفــظ حرمتهــا.

±الزاميــة الضبــط مــن االجهــزة االمنيــة والنيابــة والقضــاء لــكل جانــي أو متهــم ومحاســبة
كل مــن يتواطــأ علــى جريمــة.

ظاهرة القات:
±وضــع اســتراتيجية وطنيــة مزمنــة للتخلــص مــن مشــاكل القــات وإصــدار قانــون لتنفيــذ
هــذه االســتراتيجية ولمعالجــة أضــراره.
±القــات آفــة اجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة تلـــتزم الدولــة بمنــع زراعتــه وأي محاصيــل
ضــارة والتخلــص مــن أي مســاحات مزروعــة بهــا واســتبدالها بمزروعــات تحقــق األمــن
الغذائــي.
±تنظيم اسواق القات وإخراجها من المدن.
±منــع تناولــه فــي األماكــن العامــة وأماكــن العمــل ووســائل النقــل والجامعــات والمؤسســة
االمنيــة والجيــش  ..الــخ
±استبدال زراعته جزئياً ( )10%سنوياً بزراعة محاصيل ذات جدوى اقتصادية.
±يمنع استخدام المبيدات في زراعة القات
±الرفع التدريجي للضرائب وتعديل آلية التحصيل
±حظــر زراعــة القــات فــي مناطــق االحــواض المائيــة الحرجــة والتخلــص مــن المســاحات
المزروعــة بشــكل انــي وعاجــل.
±تصميــم نظــام ضرائبــي لجبايــة ضرائــب القــات بشــكل فعــال ،علــى أن يخصــص جــزء
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منــه لتشــجيع مشــاريع التنميــة الزراعيــة ومنهــا زراعــة الخضــروات والفواكــه والقطــن.
±يمنــع تنــاول القــات فــي المعســكرات واثنــاء اداء الواجــب لجميــع منتســبي الجيــش واالمــن
والمخابــرات ويعاقــب كل مــن يخالــف ذلــك.
±تتبـــنى الدولــة اســتراتيجية وطنيــة متكاملــة للتخلــص مــن القــات يبــدا تطبيقهــا فــي ضوء
خطــة متدرجــة باالجــراءات والخطــوات خــال فتــرة زمنيــة محــددة كالتالــي:
»

»منع التوسع في زراعة القات.

»

»إلزام المزارعين استخدام وسائل الري الحديثة.

»

»التعويض للمزارعين والعاملين في القطاع.

±بحســب شــكل الدولــة القــادم لــكل إقليــم الحــق فــي تحديــد المــدة الزمنيــة المخصصــة
للتخلــص مــن القــات بحيــث ال تتعــدى هــذه المــدة الفتــرة الزمنيــة العامــة لالســتراتيجية
الوطنيــة للتخلــص مــن القــات.
±تأســيس آليــة لالتصــال مــع المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة (مثــل منظمــة األغذيــة
والزراعــة ،ومنظمــة الصحــة العالميــة لألمــم المتحــدة) مــن أجــل المشــاركة فــي تمويــل
الدراســات والبرامــج المتصلــة بالقــات.
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