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 مقــدمــــــة 

إن القضايا المفصلية التي وقفت عليها لجنة الحوار المحلي بمحافظة ذمار لم تكن وليدة لحظة أو 

له أبجديات مشوبة جاءت على خلفية ترٍد  بل  فترة زمنية بعينها أو حقبة من تاريخ محافظة ذمار

أو قوة أو تكتل بشري بسياق مفتوح أو بنزعة  بوصفهابشوائب فئة بعينها أو تيار بذاته أو جماعة 

منغلقة , لكنها في الحقيقة نتاجات اجتماعية محضة في فحواها الحادث , ولو كانت دون ذلك لما برزت 

هكذا انسدادات في اآلفاق السياسية والثقافية واالقتصادية وأثرت كاًل منها باألخرى بتواٍل دائري 

ايا مز بالنسبة لليمن ذوجغرافي وسطي ومة بالخالص في جزء فأضاعت قطر دائرة المعاني الموس

تشعبت فأوجدت دروب وطرائق عدة لحياة  اقتصادية مؤداها زراعي وفالحة أسست بالتقادم لثقافات 

 الزمن . بمرورواحدة و وجه واحد 

تم  لجنة الحوار المحلي بمحافظة ذمار وفرقها األربعة التي ومن هذا المنطلق يمكن الجزم بأن

قد وقفت على المعضالت الحقيقية للحياة ومفاصلها بذمار واألداء العام  اللجنة تشكيلها من قوام 

المنظمة مؤسسيًا , وكل ذلك أفضى  المنشئآتلمعنى التعايش في النتوءات المشكلة عفويًا أو في 

كيد إلى تشييد تصورات لم تمسها الضبابية مطلقًا , فأطلت مخرجات وتوصيات نقية عن ال

والمماحكات وإضمار التدليس والتدنيس لخالصة مشروع وطني من هذا العيار , وكانت عناوين 

الخالص الذي ُعني وبتلمس الحفر والثقوب والفجوات والهوات وفرازة التردي , وكلها تقع داخل دائرة 

 السيطرة من حيث وضع عالمات الخلل عليها وحصد خطى وثابة عن طريق العديد من الندوات

القحة في سبيل إعادة اكتشاف توالورش والجلسات واللقاءات والزيارات و وجهات النظر المتبادلة والم

سبل جديدة للحياة والعالقات واألداء الخدمي والفعل الحيوي بدًء من استشعار المسؤولية تجاه وضع 

قضايا المرأة الذي لحق به واإللتفات للعام والوقوف على أسباب التدهور هيئة مستشفى ذمار ا

واستحقاقاتها وحقوقها في التعليم والمشاركة المجتمعية ومولدات العنف تجاهها و وضع المعالجات 

التي تدعم هذه التوصيات حيالها , وتلك بصمات فريق التنمية والمرأة الذي حزم أولويات تكفل إخراج 

ة تعليم والشباب تطبيب اإلصابالمرفق كمستشفى ذمار والنفس البشرية كالمرأة , فيما حدا بفريق ال

المجتمعية التي أصابت أهم شريحة في الحياة ُيعول عليها في بناء المستقبل كالشباب وباتجاه تناول 

للندوة إزاء قضية هامة دورهم حيال مخرجات الحوار الوطني , وكان اختيار الشباب كمستهدفين 

ية للجنة الحوار المحلي كون الشباب هم كقضية الحوار الوطني فعاًل وطنيًا يضاهي المهمة السام

المستقبل الذي ننتظره, وكذلك عرج الفريق على قضية التعليم الفني والمهني بورشة وجلسة استماع 

 , كونه سبيل على غاية من األهمية الوطنية لخلق مهن منظمة ترفع المستوى المعيشي .

يات جليلة لفكفكة الُبنى توجه فريق الحقوق واألمن والسلم اإلجتماعي بتوص وكذلك 

والحيلوالت الشائكة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين من حيث القوننة والرعاية الصحية والسكن 
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واالهتمام بالجرحى وأبناء الشهداء والتعويض و كشف مصير المخفيين قسرًا والتوتر والصراعات و 

 وقف الحروب برؤى وجيهة . 

األشد فقرًا من وضع المهمشين وتحسين أوضاعهم  و وضع ولم يغفل الفريق قضية المجتمعات 

 هم . تاإلجتماعي وتفعيل اإلعالم لمناصر خطط التداخل

وتكللت هذه األنشطة بالزيارات الميدانية التي التمست جوهر بعض القضايا و اوصلت الرسائل 

 الشفافة لجهات اإلختصاص من أسفل اإلدارة إلى أعلى الوزارة . 

ة بتمثيل لجنة الحوار الحلي لمحافظة ذمار في ملتقى الحوارات المحلية الذي نظمه واكتملت الصور

برنامج دعم الحوار الوطني في تعز حيث ظهرت المحافظة بصورة عالية من الوطنية واإلهتمام بقضايا 

تاذ هم األسمحافظتهم , وكان حضور ذمار قوياً فاعالً وبناءً , إذ تم اختيار ثالثة من لجنة الحوار المحلي و

حسين احمد الصوفي رئيس اللجنة والدكتور محمد الحصماني النائب األول و األستاذ أحمد الديلمي 

النائب الثالث كممثلين عن لجنة الحوار المحلي بمحافظة ذمار في شبكة التواصل الخاصة بالحوارات 

 المحلية .

القضايا المحلية أو ذات البعد  وتعمل اللجنة و ستستمر في الوقوف على قضايا المحافظة , سواًء

 الوطني ولمافيه المصلحة العامة وما تقتضيه المرحلة . 
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 لجنة الحوار المحلي بمحافظة ذمار 

 

استشعارًا لروح المسؤولية الوطنية ومن منطلق بأن الحوار حق مشروع لكل مواطن من أجل تحسين 

زار محافظة ذمار  وفٌد برنامج  5102مارس  52في فرص المجتمع للمشاركة الفاعلة في صنع القرار  و 

دعم الحوار الوطني والمكون من األستاذ علي سيف حسن المدير المشارك رئيس منتدى التنمية 

السياسية و الدكتورة ذكرى مطهر مسؤولة الحوارات المحلية و األخ محمد إبراهيم الغرباني منسق 

 السياسية ومنظمات األحزاب لقاء موسع مع السلطة المحلية والبرنامج بذمار  تم خالل هذه الزيارة عقد 

 لمرأة والشباب في محافظة ذمار ..المجتمع المدني ومكونات ا

استعرض اللقاء فكرة تشكيل لجنة حوار محلي بمحافظة ذمار ُتعنى بقضايا وهموم المحافظة وتكوُن 

واألفكار  الواقع وتقديم الرؤىجهة مساندة لجهود السلطة المحلية واألحزاب السياسية لتحليل 

 المساعدة على الحلول وقد رحبت األحزاب السياسية والمكونات المجتمعية في ذمار بالفكرة . 

كان اللقاء مثمراً بين الجانبين ومّهد لعقد لقاءات عدة مع األحزاب السياسية والمكونات المختلفة التي 

ُتشكل محافظة ذمار خالل أشهر مارس وأبريل لينتج عن هذه اللقاءات االتفاق على المكونات التي 

الشعبي العام وحلفاؤه  يجب أن تكون عليها لجنة الحوار المحلي بمحافظة ذمار وهي كالتالي ) المؤتمر

العدالة والبناء ( باإلضافة إلى الشريك المحلي  -المرأة   –الشباب  –أنصار اهلل  –اللقاء المشترك  –

 الذي سيستضيف لقاءات اللجنة واجتماعاتها وكان هذا المقعد من نصيب مكتبة البردوني العامة . 

م وتم توزيع  5102مايو  20أعضاء اللجنة في بحضور كافة اتها الرسمية اجتماع ىأول اللجنة  عقدت

المهام بين أعضائها بتوافق تام وفي فترة زمنية قياسية أكدت حرص الجميع على إنجاح أعمال لجنة 

 الحوار.

يوليو  0يوم اإلثنين حلي بمحافظة ذمار وتم اشهارها وعقبها إعداد الالئحة التنظيمية للجنة الحوار الم

سفيرة اإلتحاد األوروبي في اليمن  باتينا موشاييت   سعادة ر حضرتهحفل رسمي كبيم في  5102

و قيادات األحزاب  و وبرنامج دعم الحوار الوطني ونائب السفير اإلسباني وبحضور السلطة المحلية 

 القوى السياسية و المجتمع المدني .

حيى علي العمري محافظ ممثلة باألخ األستاذ ي كما عقدت اللجنة لقاءات مع قيادة السلطة المحلية 

التي أكدت دعمها المحافظة ) رئيس المجلس المحلي (   وبحضور وكالء وأعضاء السلطة المحلية و 

تيجة ن ألنشطتها مع تعّذر تقديم الدعم المالي  لهاالمعنوي المطلق للجنة وتقديم كافة التسهيالت 

 . لشحة اإلمكانيات المالية للسلطة المحلية بالمحافظة 
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 مبادئ و أهداف اللجنة : 

إعالء شأن الحوار بما له من قيم وطنية وأخالقية وإنسانية وحضارية قوامها التسامح والنبل  -0

 والسمو , والعيش المشترك وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح األخرى . 

والتعاطي مع قضايا وموضوعات الحوار بأمانة  استشعار روح المسؤولية الوطنية واألخالقية , -5

 وصدق والتزام الحق واحترام الحقيقة .

الواقعية في تقديم مدخالت الحوار المحلي وكذا في تقديم وبلورة مخرجات فعالة له , تتسم  -2

 بالموضوعية وقابلة للتنفيذ والحرص تجاه ذلك على تحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق . 

التي  –كة في الحوار حق مشروع لكل مواطن لتحسين فرص فئات المجتمع جعل مبدأ المشار -4

 في المشاركة الفاعلة في صنع القرار.  –لم تتح لها الفرصة في عضوية مؤتمر الحوار الوطني 

العمل على إيصال صوت ورأي محافظة ذمار إلى مراكز صنع القرار وإبراز دورها اإليجابي  -2

في الحوار الوطني الشامل وتجسيد اسهامها الخالق في اتخاذ  والمتميز في المشاركة الفاعلة

القرارات , وتقديم التصورات والمقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضايا الوطنية والمحلية 

 على السواء . 

العمل على حصر وتشخيص القضايا والموضوعات والمشكالت المحلية الخاصة بمحافظة  -6

حلي بشأنها لوضع المعالجات والحلول المناسبة لها , أكان عبر ذمار , الالزم إدارة الحوار الم

القرارات المباشرة إلى السلطات المحلية أو عبر المقترحات والتوصيات المرفوعة إلى المؤتمر 

 وشمول قراراته . ه بإدراج ذلك ضمن مدخالته ومخرجات العام للحوار الوطني ومطالبته

جات الحوار المحلي ومباشرة كافة األعمال واألنشطة اإلعداد الفني والنظري لمدخالت ومخر -7

 والفعاليات والترتيبات الالزمة إلدارة وإنجاح الحوار المحلي بالمحافظة . 

متى توافرت المقومات  –مؤتمر  –اإلعداد إلنعقاد لقاء موسع للحوار المحلي بالمحافظة  -8

 واإلمكانيات المادية الالزمة لذلك . 

 

 الهيكل التنظيمي للجنة وهي على النحو التالي : 

 هيئة الرئاسة : 

 حسين أحمد الصوفي رئيسًا 

 محمد يحيى الحصماني نائبًا أول

 محمود ناجي الغابري نائب ثاني 

 أحمد يحيى الديلمي نائب ثالث 

 أسماء صالح المصري مقررًا 

 ناطق رسمي  –شعالن األبرط مسؤول اعالمي 

 عالء الدين مياس مسؤواًل ماليًا . 
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 فرق العمل :

  فريق المشاركة المجتمعية و دعم الحوار الوطني 

 حسين احمد الصوفي رئيسًا 

 محمد يحيى الحصماني نائب أول 

 محمود ناجي الغابري نائب ثاني 

 أحمد يحيى الديلمي مقررًا 

 

   فريق الحقوق واألمن والسلم اإلجتماعي 

 ابراهيم حسن الوشلي رئيسًا 

 أول عبد اهلل الديلمي نائب 

 الشيخ علي النصيري نائب ثاني 

 عبدالخالق المنجر مقررًا 

 

  فريق التعليم والشباب 

 حسين علي  الخلقي رئيسًا 

 سرور عمران نائب أول 

 توفيق السدعي نائب ثاني 

 محمد النشاد مقررًا 

 

  فريق التنمية والمرأة 

 عبده علي الحودي رئيسًا  

 يحيى العشملي نائب أول 

 ألطاف القرشي نائب ثاني 

 علي ذي جان مقررًا 
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 األنشطة واإلنجازات : 

ناقشت جملة من القضايا المطروحة   لقاًء استثنائيًا 61و اجتماع رسمي  ( 71عقدت اللجنة )

 قضايا و هموم وإيجاد الحلول الُمعالجة ل  المحلي و دراسة وتحليلعلى طاولة الحوار 

المواطنين والخروج بعدد من الرؤى واألفكار والتوافق على شكل  األنشطة والفعاليات  ضمن 

 يوضح ما تم تنفيذه .والجدول التالي خطط وبرامج محددة , 

 جدول ُيوضح األنشطة التي تم تنفيذها

 الجهة الداعمة   موضوع النشاط  نوع النشاط  التاريخ

 5102مارس  52

 لقاء موسع مع السلطة

المحلية واالحزاب 

 والمنظمات

تحليل واقع ذمار ومعرفة كيف 

 سيكون شكل لجنة الحوار 

 

 5102مايو  5

ندوة للدكتور يحيى 

 الحوار الوطني طموحات وآمال الشعيبي

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني . 

 5102مايو  04

زيارة فريق استقاللية 

بمؤتمر الحوار   الهيئات

 الوطني الشامل

مع السلطة المحلية جلسات استماع 

و جامعة ذمار  ومكتبة البردوني 

 العامة وأعضاء اللجنة.

تنسيق برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

  5102يونيو  57

دورة تدريبية حول ثقافة 

 الحوار 

تدريب أعضاء لجنة الحوار حول ثقافة 

 الحوار .

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

 5102يوليو  0

 فعالية إشهار الالئحة

 التنظيمية 

اشهار الئحة لجنة الحوار المحلي 

 بمحافظة ذمار . 

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

 5102يوليو  08

بيان مباركة وتأييد 

وبرقية لرئيس 

 الجمهورية 

إصدار بيان مباركة وتأييد للتوصيات 

التي قدمت للجلسة العامة األولى 

لمؤتمر الحوار الوطني الشامل 

 وبرقية لرئيس الجمهورية .

 

  5102يونيو 

انشاء صفحة على الفيس 

 بوك 

انشاء صفحة للجنة في شبكة 

التواصل االجتماعي على الفيس بوك  

 . 

 

 

21-9  /0-01 5102 

هيئة ورشة عن 

 مستشفى ذمار العام

مستشفى ذمار العام بين الواقع 

 والطموح . 

تمويل هيئة مستشفى 

 ذمار العام 

 ندوة توعوية  5102اكتوبر  01

الشباب ودعم مخرجات الحوار 

 الوطني

تمويل وزارة الشباب 

 والرياضة 

 ورشة عمل  5102نوفمبر  08

قضايا المتقاعدين العسكريين 

 والمدنيين بمحافظة ذمار .

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 
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 ورشة عمل   5102نوفمبر  09

ضحايا الصراع السياسي في محافظة 

 ذمار 

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

 عامة  ندوة  5102 نوفمبر  51

وقضايا الصراع السياسي 

 المتقاعدين  .

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

 5102 ديسمبر 55 – 50

المشاركة في ملتقى الحوارات المحلية الذي أقيم بمحافظة تعز وبمشاركة محافظات 

 الحديدة و تعز و ذمار 

 لقاء تشاوري   5104يناير  52

قضايا المحافظة و ذمار على خارطة 

 الدولة الجديدة 

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

 ورشة وجلسة استماع 5104يناير  56 – 52

المرأة بين العادات القديمة 

 واإلستحقاقات الحالية 

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

 ورشة وجلسة استماع  5104يناير  58- 57

التعليم الفني والمهني )الواقع 

 والطموح (

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

 ورشة وجلسة استماع 5104يناير  59-21

ودمجهم واقع المجتمعات األشد فقراً 

 في المجتمع

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

 لقاء تشاوري   5104فبراير  5

الحدائق والمتنزهات العامة في 

 محافظة ذمار 

تمويل برنامج دعم 

 الحوار الوطني 

 

 المخرجات :

 :  فريق التنمية والمرأة 

 : ورشة عمل مستشفى ذمار العام  (0) النشاط

أكتوبر   0ســـبتمر وحتى 21ورشـــة عمل من  -فريق التنميـة والمرأة  – نفـذت لجنـة الحوار  المحلي

م بعنوان ) هيئة مسـتشـفى ذمار العام .. الواقع والطموح ( تم فيها مناقشة قضايا المستشفى 5102

 من جميع جوانبها الفنية واإلدارية والخروج بالتوصيات التالية :

  -: التوصيات

تلتزم الهيئة بتطبيق اللوائح والقوانين الصادرة عن وزارة الصحة والعمل وممارسة  -0

 . كافة الصالحيات المُوكلة إليها أسوة بمثيالتها من الهيئات في الجمهورية اليمنية

العاملين فيها وأن ال تكون خاضعة وظيف تلتزم الهيئة بالمعايير والكفاءات لت -5

وأبناء  فيها متعاقدين لى أن تكون األولوية للللمحاصصة السياسية والحزبية ع

 .المحافظة وللكادر المحلي بشكل عام 

وفير الرعاية الصحية الكاملة لكافة األعضاء العاملين تتحسين األوضاع اإلقتصادية و  -2

 في الهيئة .
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تطبيق مبدأ العقاب داخل الهيئة ضد كل من ُيحاول اإلساءة إلى الهيئة بأي صورة  -4

من الصور بالتزامن مع تطبيق مبدأ الثواب والمكافأة لكل من يعمل وفق اللوائح 

 والقوانين المنصوص عليها وبما يساعد على تحسين وتطوير الهيئة .

فة ة للمستشفى ومرافقها المختلتطوير و تحسين البنية التحتيترميم وب الهيئةتلتزم  -2

بما يتناسب وتوفير كافة األدوية والمستلزمات الطبية باألجهزة الحديثة  وتزويدها 

 ُيلبي طموحات المواطنين ووالخدمات التي ُتقدمها 

للمواطنين من أبناء المحافظة  الخدمة الطبية والرعاية الصحية تلتزم الهيئة بتوفير  -6

 .ومعايير الجودة العالمية  إلتقان في العملوخارجها وفق أعلى درجات ا

تلتزم الهيئة بالتنسيق مع جامعة ذمار من أجل استقبال وتدريب الطالب المتخرجين  -7

من األقسام الطبية والصحية و استيعاب الكوادر المؤهلة منهم ضمن فريق عمل 

 الهيئة ورفد الساحة الطبية بهم . 

جهات المختصة والسلطة المحلية و المنظمات تلتزم الهيئة بالتنسيق والترتيب مع ال -8

المانحة إلنشاء مراكز صحية متخصصة لمرضى السرطان والفشل الكلوي في 

 المحافظة .

ضايا المرأة ..بين العادات القديمة واالستحقاقات : ورشة عمل " ق(5)النشاط 

 "الحالية

م بعنوان )قضايا 5104يناير  57-56ورشة عمل  -فريق التنمية والمرأة  –نفذت لجنة الحوار  المحلي 

المرأة بين العادات القديمة واالستحقاقات الحالية (تم فيها مناقشة قضايا المرأة باإلضافة إلى جلسة 

 إستماع للنساء تناولت  التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمع , والخروج بالتوصيات التالية :

  -: صيات التو

 كل فتاة في اليمن. لالتعليم حق  -0

 قانون إلزامية ومجانية التعليم  .تطبيق  -5

ي ف ةإقرار البرامج والخطط التعليمية الرامية لتطوير التعليم لتحقيق نهضة شامل -2

و إلتزام المؤسسات التعليمية المختلفة بالخطة المعتمدة من كافة مناحي الحياة 

 .الجهات ذات االختصاص 

 والكفيلة بإرسال رسائل إلى المجتمع بضرورةإعداد وإقرار البرامج التوعوية المختلفة  -4

 . و محو أميتهاتعليم المرأة 

تلتزم الدولة ببناء المدارس والمرافق التابعة لها بناء حديثًا ُيواكب متطلبات العصر و  -2

 في المجتمع اليمني .  احتياجاتها وتلبية كافةيراعي المرأة 
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ايير و جودة تعليمية عالية ُتحقق طوير المناهج التعليمية وفق أسس ومعإعداد وت -6

 متطلبات العصر وُتوازي المناهج الحديثة . 

 تلتزم الدولة بإصدار القوانين والتشريعات التي تمنع كافة أشكال التمييز ضد المرأة. -7

تلتزم الدولة و األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة الفعاليات  -8

 المختلفة بتوفير حصة مناسبة للمرأة في هياكلها التنظيمية ) الكوتا المجتمعية(.

تلتزم الدولة بإنشاء قناة تلفزيونية تتبنى قضايا المرأة وحقوقها و واجباتها  -9

 ومسؤولياتها .

كة السياسية للمرأة والدفع بها ألن تكون ضمن تدعم الدولة حّق المشار -01

  صاص.خطة إلزامية لكافة الجهات ذات اإلخت وفقصناع القرار السياسي 

 فريق التعليم والشباب 

  ندوة توعوية عن الشباب ومخرجات الحوار الوطني  :  (0) النشاط

الشباب ودعم مخرجات بعنوان )  ندوة توعوية  –فريق التعليم والشباب  –نفذت لجنة الحوار  المحلي 

 الشباب و دورهم في دعم مخرجات الحوار الوطني  واحتياجات ( تم فيها مناقشة قضايا الحوار الوطني

 والخروج بالتوصيات التالية :

 .  التأكيد على مبدأ إعتماد الحوار كوسيلة لحل كافة المشاكل -0

 الشامل . التأكيد على دعمهم لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني  -5

التأكيد على أن الوحدة الوطنية للشعب اليمني هي وحدة تاريخية وال يمكن المساس  -2

 بها .

طالب المشاركون بإيالء الشباب المزيد من االهتمام والرعاية بما يتناسب مع حجمهم  -4

 في المجتمع وأهمية دورهم . 

تنمية  قدراتهم توفير المزيد من األندية الرياضية والمراكز الشبابية الستيعاب و -2

واالهتمام بتأهيلهم تأهياًل علميًا ومهنيًا للحّد من تسربهم إلى أوكار التطرف 

 واإلرهاب . 

 عمل أندية خاصة بالمرأة .  -6

 توفير فرص عمل للشباب العاطلين في القطاعات الخاصة .  -7

تعزيز المشاركة السياسية للشباب في المواقع القيادية لألحزاب السياسية وفي  -8

 المجالس المحلية والبرلمان والشورى وفي إدارات الدولة . 
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 تشجيع الشباب على االبتكار مع تبّني أفكاره , المفيد منها .  -9

منح الشباب قروض وتسهيالت ميسرة تشجعهم على امتالك وإدارة مشاريعهم  -01

 ة والمدّرة للدخل . الخاص

ضرورة بناء المؤسسات الشبابية المجتمعية والمبادرة باالنتساب إليها وتفعيل دورها  -00

 في خدمة الشباب والمجتمع . 

الوعي بأن تحقيق التغيرات االجتماعية وتنمية ثقافة المجتمع تعتمد على قدرة  -05

 الشباب على أداء أدوارهم في خدمة الوطن .

الواقع  –لسة استماع عن ) التعليم الفني والمهني : ورشة وج(5) النشاط

 ( والطموح

ورشة عمل  5104يناير  58-57من  –فريق التعليم والشباب  -نفذت لجنة الحوار المحلي 

وجلسة إستماع بعنوان )التعليم الفني والمهني بين الواقع والطموح ( ناقش المشاركون فيها 

 مهني والخروج بالتوصيات التالية :  هموم وقضايا وتحديات التعليم الفني وال

 :التوصيات 

التزام الدولة بتهيئة ظروف جادة ومالئمة تعتمد موازنات وخطط تراعي عمل برامج  -0

 يتم تنفيذها مع المكاتب والهيئات واألجهزة واإلدارات ذات العالقة . 

إدارة قطاع الفتاة في التعليم الفني بإيجاد خطة استقطاب ألكثر عدد من  تلتزم -5

الفتيات وإنشاء معاهد تجارية وصناعية ومواجهة تسربهن من المدارس ببدائل 

تدريس المهن الفنية إلكسابهن خبرة تصنيع واستهداف المرأة بأولوية تلتمس 

  تفعيل شراكة مع المنظمات المعنية بالتنمية الريفية .

 و إدخالوالفنية العاملة  اإلداريةالتعهد الُمطلق بتطوير المناهج وتأهيل الكوادر  -2

وسائل حديثة على العملية التعليمية وتوفير أجهزة بتقنية عالية و وسائل اتصال تبلغ 

 الرسالة التعليمية المهنية بسهول وُيسر إلى الهدف المنشود .

بإنشاء فروع للمعاهد الفنية والمهنية في الريف وتفعيل المعاهد الموجودة  اإللتزام -4

 ُتحفزهم لإلنضمامفي وصابين والدرب وفتح قنوات فيها الستقبال المهمشين بآلية 

 إليها .
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إخالص النوايا في العمل عبر إجراء التدوير الوظيفي الدوري المستمر و تثبيت  -2

فرص ابتعاث واستيعاب الخريجين في وظائف  المتعاقدين وتشجيع األوائل بمنحهم

 بنسبة ثابتة سنويًا في الخدمة المدنية . 

اإللتزام بالموائمة بين المنهج وتطور سوق العمل وربطه برؤوس األموال التي  -6

يحتاجها والحث على تمكين الطالب لصقل مواهبهم بالتطبيق العملي أثناء الدراسة 

فد سوق العمل بمخرجات ُتلبي اإلحتياجات في لقياس النتاج المتوقعة المؤدية لر

 حالتها القصوى . 

ات تقنية ومهنية صاإللتزام بالدراسات والتقييمات المستمرة لجدوى استحداث تخص -7

من صناعات غذائية وحرفية وتقليدية والتصوير بمختلف أنواعه والمشاريع الصغيرة 

ومراكز الرصد والقياس في من بستنة وبيطرة ومناحل وبالتعاون مع السلطة المحلية 

 هذا الصدد . 

اإللتزام باالهتمام في المسار الفني والتقني والمهني غير المنتظم كالسجون  -8

 واألثاثواإلصالحيات واألحداث وضرورة إقامة المعاهد المجهزة بكافة اإلحتياجات 

مل في والخطط والبرامج والموازنات التي تكفل إعادة الروح الوثابة لنزالئها وخلق األ

 ذواتهم بما يمكنهم لإلنصهار في المجتمع من جديد . 

تشجيع الطالب على العمل الطالبي من خالل تفعيل اتحاد الطالب في المعهد وعدم  -9

 مضايقتهم أو محاولة صّدهم عن هكذا ِفعل كونه يزرع فيهم ثقافة الحوار .

حة العليا إعتماد مبدأ الكفاءة في التوظيف اإلداري والفني ومراعاة المصل -01

للطالب كون خضوع التعيينات للمحاصصة السياسية والحزبية ُيؤثر على مخرجات 

 المعهد  .
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 فريق الحقوق واألمن والسلم اإلجتماعي 

  ورشة وندوة حول قضايا المتقاعدين العسكريين وضحايا الصراع   :  (0) النشاط

نوفمبر  51 – 08من   –اإلجتماعي فريق الحقوق واألمن والسلم  –نفذت لجنة الحوار  المحلي 

ورشتي عمل و ندوة تحت عنوان ) قضايا المتقاعدين العسكريين وضحايا الصراع ( تم فيها مناقشة 

 المتقاعدين العسكريين و ضحايا الصراع في المحافظة والخروج بالتوصيات وإشكالياتقضايا 

 :التالية

بصياغة قوانين جديدة ُتنصف المتقاعدين وتحقق المساواة فيما بينهم  اإللتزام -0

وتؤمن لهم الرعاية الصحية والتعليمية وسرعة منحهم بطائق تموينية ُتخفف عن 

 كاهلهم أعباء المعيشة .

الشهداء والمعاقين وجرحى الحرب بما تخدم أسر  اصدار وتفعيل القوانين التي -5

يضمن لهم الرعاية الصحية والتعليمية وكذلك تخصيص أراضي سكنية واإلهتمام 

بأبنائهم في شتى المجاالت وترفيع حقوقهم إلى مستوى العاملين في الميدان 

 . كونهم قدموا تضحيات جسيمة من أرواحهم وأبدانهم

ين قسرًا وتعويضهم وإعادة المبعدين اإللتزام بالكشف الفوري عن كافة المخفي -2

قسريًا من المدنيين والعسكريين إلى أعمالهم واعطائهم ما فاتهم من حقوق 

وعالوات و إزالة األثر النفسي لإلبعاد القسري بتعويض مادي ومعنوي عما لحق بهم 

 من أضرار وإنشاء متنفسات خاصة مدعومة بنفقات تشغيلية ليرتادوها . 

اجل من خالل إزالة بؤر التوتر ومعالجة الصراعات الدائرة على التعهد بتنفيذ ع -4

الخارطة الوطنية وتحمل مسؤوليات إيقاف الحرب في مناطق شمال الشمال ونزع 

األسلحة من الجماعات و القوى المسلحة لبسط هيبة الدولة و حصر كافة األضرار 

 الناتجة عن هذه الصراعات وتعويض المتضررين منها . 

 

المجتمعات األشّد فقرًا ودمجهم في  حول : ورشة وجلسة استماع (5)النشاط 

 المجتمع 

من  ورشة وجلسة إستماع –فريق الحقوق واألمن والسلم اإلجتماعي  –نفذت لجنة الحوار  المحلي 

م بعنوان ) المجتمعات األشّد فقرًا ودمجهم في المجتمع ( تم فيها مناقشة قضايا 5104يناير  59-21

 واحتياجات الفئات األشّد فقرًا   والخروج بالتوصيات التالية :

اإللتزام الجاد برسم خطط وطنية من الواقع لتحسين وضع المهمشين وإيجاد  -0

 نية العشوائية . مرجعية ُتعنى بترتيب التجمعات السكا

لوائح وقوانين ُتحرم التفرقة والتمييز وأشكال التباين وإعداد اإللتزام بالتوجه إلصدار  -5

قاعدة بيانات لفئات المهمشين ُتحصي العدد والمساكن والتجمعات والمستوى 

 التعليمي واإلقتصادي و رصد اإلحتياجات التي ُتتيح لتدخل سريع حكومي ومنظماتي 
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على حد سواء يضع الحلول الناجعة الضامنة إلحالل آدميتهم لمؤهلة عبر كوادرهم ا

 الحقة . 

اإللتزام بمنح عمال النظافة من أبناء هذه الفئة كافة االستحقاقات القانونية بما   -2

يضمن استقرارهم المهني مثل تثبيتهم بدرجات وظيفية تتساوى مع الفئات العمالية 

 ..إلخ(. -اجتماعي  –مين صحي األخرى في اليمن بكل ملحوقاتها ) تأ

اإللتزام بتنفيذ المعالجات النفسية واالجتماعية باالستعانة بوسائل اإلعالم و خطباء  -4

 المساجد والمثقفين والجامعيين و كوادر التربية .

اإللتزام بتوفير الموارد الالزمة إلنشاء مشاريع سكنية لعمال النظافة و تحسين نظام  -2

ر إجراءاته للعمال باألخص وتوفير القروض االقتصادية الضمان اإلجتماعي وتيسي

 الميسرة لتمكين هذه الفئة امتالك البنى التحتية للتموضع في درجة المواطنة.

اإللتزام بترجمة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب إلى قرارات مفعلة تخدم عمال  -6

لسياسية وأخذ النظافة والمهمشين و تمكن من العمل على إشراكهم في العملية ا

 حقهم في التمثيل في المجالس المحلية وصواًل إلى مجلس النواب . 

7-  

 الزيارات  واللقاءات : 

عدد من الزيارات الميدانية   -فريق المشاركة المجتمعية  –لجنة الحوار المحلي نفذت 

 :  أهمهامكونات المجتمع السياسية والشعبية  معواللقاءات التنسيقية 

 

السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية  بالمحافظة للتنسيق بما يساعد على  بقيادةاللقاء   -

 تيسير اعمال اللجنة واإلسهام في اإلرتقاء بمستوى أداء المكاتب الحكومية . 

اللقاء بمعالي وزير الشباب والرياضة و تعزيز أوجه التعاون فيما يخص أنشطة الشباب  -

 والرياضة .

اللقاء بوكيل وزارة الشباب والرياضة ) قطاع الشباب (   األستاذ عبدالرحمن الحسني  -

  وقيادة فرع اتحاد شباب اليمن بالمحافظة .

 اللقاء بنائب وزير الثقافة األستاذ هدى أبالن .  -

 اللقاء بوكيل وزارة الثقافة األستاذة نجيبة حداد .  -

 ب المهني . اللقاء بوكيل وزارة التعليم الفني والتدري -

 اللقاء بأمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك . -

 م.5102/5104والتعاون مع الطالب  في عملية التسجيل والقبول  زيارة جامعة ذمار  -

 زيارة قيادة المنطقة العسكرية السابعة . -

  يارة الصندوق االجتماعي للتنمية ) فرع ذمار والبيضاء ( . ز -

 زيارة هيئة مستشفى ذمار العام .  -
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 زيارة مكتب التخطيط والتعاون الدولي .  -

 زيارة مكتب اإلحصاء ) فرع الجهاز المركزي لإلحصاء ( .  -

 زيارة مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار .  -

 زيارة إدارة األمن والنيابة العامة . -

 زيارة مكتب الثقافة . -

 .  زيارة مكتب الصحة العامة والُسكان -

 زيارة مكتب الخدمة المدنية والتأمينات .  -

 زيارة سجن اإلصالحية و أقسام الشرطة بمدينة ذمار . -

 اللقاء بقيادات نقابات عمال النظافة والتحسين .  -

و أعضاء مؤتمر  التنسيق الدائم مع قيادات األحزاب والتنظيمات السياسية  بالمحافظة -

 الحوار الوطني الشامل من أبناء المحافظة . 

المشاكل وقضايا الصراع بالمشاركة مع الشخصيات االجتماعية المساهمة في حل  -

  .والقيادية والجهات الرسمية بالمحافظة 

لقاء تشاوري مع أعضاء السلطة المحلية و الشخصيات اإلجتماعية بشأن الحدائق العامة  -

 في محافظة ذمار .  تنزهاتملاو

لقاء تشاوري مع أعضاء السلطة المحلية وأبناء المحافظة بشأن الحدائق العامة  -

 والمتنزهات.

لقاء تشاوري في مكتب السياحة بالمحافظة لإلطالع على خطة العمل الخاصة بهم  -

 واإلعداد لورشة خاصة بذلك . 

عاليات منظمات المجتمع المدني فمن  العديد كما عملت اللجنة على التنسيق والمشاركة في  

والحضور والمشاركة في العديد من األنشطة و ورش العمل والدورات  محافظة ذمار في 

 التدريبية واللقاءات التوعوية المختلفة . 


