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وتأهيل  رعاية  صندوق  قيادة  حرص  ظل  يف 
التحتية  البنية  وتعزيز  تطوير  عىل  املعاقني 
من  عــدد  بتمويل  الصندوق  قــام  للصندوق، 
عدن  ومحافظات  العاصمة  أمانة  يف  املشاريع 
وتعز والحديدة وحرضموت وبمبلغ تجاوز 760 

مليون ريال خالل السنوات القليلة املاضية .
تخصيص  إىل  الصندوق  قيادة  عمدت  حيث 
املرصودة  السنوية  املوازنات  من  مالية  مبالغ 
الرئييس  املركز  لبناء مقرات للصندوق سواء يف 
يف  الصندوق  بــفــروع  او  صنعاء  بالعاصمة 
خالل  الصندوق  قيادة  عمدت  كما  املحافظات، 
الجمعيات  دعم  يف  تزال  وال  املاضية  السنوات 
واملراكز العاملة مع ذوي اإلعاقة وأسهمت بصورة 
املقرات  من  لعدد  أرايض  عن  البحث  يف  مبارشة 

ورشعت بتسويرها تمهيدا لبنائها.
املدير  الهمداني  الله  عبد  األخ/  ــح  وأوض
خالل  قام  الصندوق  ان   للصندوق  التنفيذي 
السنوات املاضية بجهود مضنية يف البحث عن 
املعنية  الجهات  ومتابعة  لألوقاف  تابعة  أرايض 
البنية  مشاريع  لبناء  منها  عدد  تخصيص  يف 
بالصندوق  الخاصة  ــوارد  امل لتوفري  التحتية 
وباقي  والتأهيل  الرعاية  جوانب  يف  وتوظيفها 
لألشخاص  الصندوق  يقدمها  التي  الخدمات 

ذوي اإلعاقة.
الصندوق عند وضع  قيادة  وأشار إىل حرص 
املخططات والرسومات الخاصة بمقر الصندوق 
املواصفات  مراعاة  عىل  املحافظات  يف  وفروعه 
الخاصة  الهندسية  التصميمية  واملعايري 
الفضاءات  وتهيئة  اإلعاقة  ذوي  باالشخاص 

املناسبة لهم.
دعم  خالل  من  الصندوق  قيادة  سعي  وأكد 
وتمويل مشاريع البنى التحتية إىل وضع األسس 
لعمل مؤسيس وتوفري مبالغ باهظة كانت تذهب 
يف االيجارات فضال عن تحقيق املواصفات الفنية 

التي تتناسب مع االشخاص ذوي االعاقة.
وخالل األعوام القليلة املاضية مول صندوق 
رعاية وتأهيل املعاقني عدداً من مشاريع البنية 
التحيتية بمبلغ تجاوز 760 مليون ريال، يف كل 
من أمانة العاصمة ومحافظات عدن وحرضموت 

والحديدة ،تعز وإب.
صعوبات ومعوقات

البنى  مشاريع  يف  اإلنجاز  نسب  وتفاوتت 
التحتية قيد التنفيذ من مرشوع آلخر بناء عىل 
سري  تعرتض  التي  واملعوقات  الظروف  من  عدد 
العام  منذ  البالد  شهدته  ما  عن  فضال  العمل 
من  عدد  بتوقف  تسببت  ــداث  أح من  2011م 
املشاريع قبل أن يتم استئناف العمل فيها مؤخرا 
وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2013م 

بشأن تعويض املقاولني املترضرين.
التحتية  البنى  ملشاريع  تفاصيل  ييل  ما  ويف 
رعاية  صندوق  قبل  من  املمولة  التنفيذ  قيد 
املشاريع  ضابط  األخ  بحسب  املعاقني  وتأهيل 
ومدير  رشهــان  عمار  املهندس/  الصندوق  يف 

التخطيط يف الصندوق/ اسماعسل الحائر
للصندوق  الرئييس  املركز  مبنى  اوالً: 

باالمانة:
ادوار  ثالثة  من  مكون  مبنى  عن  عبارة   وهو 
صندوق  من  بتمويل  أول)   + أريض   + (بــدروم 
ريــاًال،   (234,447,952) بمبلغ  املعاقني  رعاية 
لفرتة  2009م  العام  نهاية  باملرشوع  العمل  وبدأ 
ان  غري  شهراً،   33 بـ  العقد  حسب  حدد  تنفيذ 

احداث العام 2011م عملت عىل توقف العمل يف 
املرشوع الذي سيتم استئنافه بعد انتهاء مناقصة 

استكماله خالل العام الجاري.
بإجمايل   %  (36,1) اإلنجاز  نسبة  وبلغت 
مــنــرصف لــألعــمــال االســاســيــة واإلضــافــيــة 

(84,537,903) رياالت.
فرع  ـــور  وس مبنى  ـــرشوع  م  : ثانيا 

الصندوق بمحافظة عدن
ويشمل املرشوع مبنى مكون من دورين (أريض 
+ اول + سور)، بتمويل من صندوق رعاية وتأهيل 

املعاقني بمبلغ (164,203,998) ريــاًال.
العام  من  سبتمرب  يف  باملرشوع  العمل  وتــم 
2010م وحددت مدة اإلنجاز بعامني كاملني، غري 
أن العمل باملرشوع توقف بسبب األحداث التي 
شهدتها البالد العام 2011م ألكرث من عامني والتي 
أدت إىل ارتفاع كبري يف اسعار املشتقات النفطية 
واسعار مواد البناء وقلة اليد العاملة وغريها من 
األسباب التي أدت إىل شلل تام يف قطاع مشاريع 
البناء واملقاوالت وخصوصا املشاريع الحكومية.

الذي  املــرشوع  يف  اإلنــجــاز  نسبة   وبلغت 
بإجمايل   %  (19,8) نسبة  مؤخرا  استؤنف 
مــنــرصف لــألعــمــال األســاســيــة واإلضــافــيــة 

(42,151,743) رياًال
الصندوق  فــرع  مبنى  ــرشوع  م ثالثاً: 

بمحافظة حرضموت - املكال
مع  دوريــن  من  مكون  مبنى  عن  عبارة  وهو 
بمبلغ  الصندوق  قبل  من  تمويله  وتم   ، سور 

167,937,185 ) ريــاًال
بإجمايل   %  (74,1) اإلنجـــاز  نسبة  وبلغت 
 ) واإلضــافــيــة  األساسية  لألعمال  منرصف 

124,457,929) رياًال
فــرع  ـــور  وس مبنى  ـــرشوع  م رابـــعـــاً: 

الصندوق بمحافظة الحديدة
وهو عبارة عن مبنى مكون من دورين (أريض 
+ اول + سور) بتمويل من قبل الصندوق بمبلغ 

(159,122,774 ) ريــاًال.
نسبة  بلغت  فقد  املرشف  املهندس  وبحسب 
 %  (47,2) التنفيذ  قيد  ــرشوع  امل يف  اإلنجاز 
بإجمايل منرصف لألعمال األساسية واإلضافية 

(75,060,255) رياًال.

األمل  جمعية  أرضية  سور  مرشوع  خامسا: 
بمحافظة تعــــز

وهو عبارة عن سور بطول (270) مرتاً لجمعية 
األمل بمحافظة تعز بتمويل من الصندوق بمبلغ 

(7,920,700) ريــال.
وواجهت املرشوع عدة عراقيل تمثلت بالتنازع 
عىل أرضية املرشوع عند بدء بناء السور، حيث 
لم تتمكن جمعية األمل بتعز من إنهاء مشاكل 
املقاول  حماية  او  االرض  ملكية  عىل  النزاعات 
املنفذ، األمر الذي  أدى إىل عدم اكتمال التنفيذ 
نسبة  بلعت   وقــد  ــرشوع  امل يف   نهائي  بشكل 
اإلنجـــاز (86,3) % بإجمايل منرصف لألعمال 

األساسية واإلضافية (6,837,600) ريال.
ــات أرضية  ــواب ــور وب ــا: مـــرشوع س ــادس س

الصندوق بمحافظة إب
وهو عبارة عن سور بطول (580) مرتاً بتمويل 
ريــاًال.   (26,328,150) بمبلغ  الصندوق  من 
وقد تم االنتهاء من تنفيذه واستالمه يف 13/ 2/ 

2011م
رؤية مستقبلية

من  عدد  يف  العمل  يجري  متسارعة  وبوترية 
والتخطيط  للصندوق  التحتية  البنية  مشاريع 

ملشاريع جديدة يف بقية املحافظات.
عبدالله  للصندوق  التنفيذي  املدير  ويؤكد 
الهمداني أن لدى قيادة الصندوق خطة طموحة 
يف  ســواء  التحتية  البنى  مشاريع  الستكمال 
مجال اإلنشاءات أو يف مجال الخدمات املقدمة 
الرعاية  جوانب  يف  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
وتعليمية  صحية  منشآت  فتح  عرب  والتأهيل 
لتقديم خدمة راقية لذوي االعاقة وتوظيف موارد 
ذوي  عىل  بالفائدة  تعود  مشاريع  يف  الصندوق 

اإلعاقة وتعمل عىل تنمية إيرادات الصندوق.
املدير  التقى  املاضية  القليلة  األشهر  وخالل 
التنفيذي للصندوق بعدد من الوزراء واملسؤولني 
يف الدولة لبحث إمكانية تنفيذ عدد من املشاريع 
وبما  للصندوق  التابعة  والرعائية  الخدمية 
ينعكس إيجابا عىل الخدمات املقدمة لألشخاص 
والقدرات  التحتية  البنى  ويعزز  اإلعاقة  ذوي 

املؤسسية للصندوق.

شملت امانة العاصمة ومحافظات عدن، حضرموت، تعز، الحديدة وإب..شملت امانة العاصمة ومحافظات عدن، حضرموت، تعز، الحديدة وإب..

٧٦٠٧٦٠ مليون ريال لدعم مشاريع البنى  مليون ريال لدعم مشاريع البنى 
التحتية الخاصة بذوي اإلعاقةالتحتية الخاصة بذوي اإلعاقة
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حورية  االنــســان  حقوق  وزيـــرة  قالت 
مشهور: إن وزارتها اصدرت عدداً من الوثائق 
مخرجات  تنفيذ  لجهود  دعما  الحقوقية 

الحوار الوطني
)تتعلق   1  ) رقــم  الوثيقة  إن  واضــافــت: 
بحقوق اإلنسان يف مخرجات مؤتمر الحوار 
الوطني الشامل ألن إحرتام حقوق اإلنسان 

والنهوض بها حق،
: إنه  وقالت مشهور يف حديث لـ(الثورة) 
الوطني  الحوار  مخرجات  لتنفيذ  ودعماً 
الشامل ويف تأطري عالقة الحقوق بني الحاكم 
فقد  والسلطة،  الدولة  وكذلك  واملحكوم، 
مسؤولياتها  اإلنسان  حقوق  وزارة  تحملت 
فرباير  منذ  عكفت  إذ  الجانب  هذا  يف  مبكراً 
الحوار  مخرجات  تحليل  عــىل  2014م، 
الوطني ذات العالقة بحقوق اإلنسان، ويف 18 
إصدارتها،  باكورة  الوزارة  أطلقت  أغسطس 
يف  اإلنــســان  حقوق   " وثيقتي  يف  متمثلة 
 ، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل" 
واألخرى " اإلطار الدستوري لحقوق وحريات 
اإلنسان "، عىل طريق تنفيذ حقوق اإلنسان 
الوطني. وبدعم  الحوار  يف مخرجات مؤتمر 
املرحلة  يف  اإلنسان  حقوق  دعم  مرشوع  من 
املتحدة  األمــم  لربنامج  التابع  اإلنتقالية 
االنمائي، وبرشاكة نوعية مع القطاع الخاص 
ممثًال بالرشكة اليمنية للغاز الطبيعي املسال، 
عىل  الخاص  القطاع  قــدرة  يعكس  ما  وهو 
حقوق  تعزيز  عملية  يف  املحوري  الحضور 
اإلنسان ويف تنمية املجاالت املتعلقة بحقوق 
اإلنسان، وإىل جانب ما أعلنت الوزارة يف مايو 
يكتب  الشعب   " اإللكرتوني  ملوقعها  املايض 
العاملي،  الغذاء  برنامج  من  بدعم  دستوره" 
والذي وصل عدد زائريه إىل أكرث من   17.000 
صور  من  كصورة  املوقع  يمثله  ملا  نظرا  زائر 
واستطالع  الجمهور  مع  والتفاعل  املشاركة 
آرائهم وإتجاههم وتحديد مساراتها يف إطار 
مخرجات الحوار الوطني وتهيئته للجمهور 

ملرحلة اإلستفتاء الشعبي.
ولفتت مشهور اىل ان الوزارة بصدد إطالق 
لتنفيذ  التنفيذية  ـــراءات  اإلج مصفوفة 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات العالقة 
بحقوق اإلنسان، لتضمن األنشطة والربامج 
واألعمال الالزمة لتنفيذ مخرجات الحوار يف 
سياق عميل تتحدد معه األدوار واملسؤوليات 
لكل املرتبطني بإجراءات التنفيذ، بما تضيفه 
الوثيقة األوىل للمعنيني واملهتميني باعتبارها 
اإلنسان  حقوق  مجال  يف  عمل  إطار  تشكل 
لكل الفاعلني الوطنيني والرشكاء الدوليني يف 

مجال حقوق اإلنسان،
تلك  كل  مشهور:  الــوزيــرة  واستطردت 
الجهود دارت وتدور رحاها بأيادي فنيني من 
رشكاء  من  مساعدين  وخرباء  الــوزارة  داخل 
ساهم  من  لكل  شكرها  عن  معربة  الـــوزارة، 

وساعد يف إخراج هذه الوثيقتني.
اإلنسان  حقوق  وثيقة  ان  اىل  ،مشرية 
تأتي  الوطني  الحوار  مؤتمر  مخرجات  يف 
يف  اإلنسان  حقوق  موجهات  عىل  للوقوف 
مؤتمر الحوار، والتي اشتملت كل املجموعات 

فيها عىل أولويات حقوق اإلنسان.
شمولية  مــدى  معرفة  الوثيقة  وتقدم   ،
اإلنسان  لحقوق  الحوار  مؤتمر  مخرجات 
وحرياته، وتقديم تصور ملا يجب أن تكون عليه 
الجديد،  الدستور  إطار  يف  اإلنسان  حقوق 

ولذا تعد الوثيقة مرجعية لدعم جهود لجنة 
لهذه  أول ضمانة  الدستور، وتشكل  صياغة 
 " املوسوم  للوزارة  الثاني  اإلصدار  الوثيقة، 
اإلطار الدستوري للحقوق وحريات االنسان 

”
جاء  املضمون،  تحليل  منهج  وباختيار 
هذا التحليل باعتبار أن وثيقة مؤتمر الحوار 
املدنية  الدولة  بناء  قواعد  ثناياها  يف  تحمل 
الحديثة عىل أساس حقوق اإلنسان، ويكشف 
هذا التحليل أولويات حقوق اإلنسان ومدى 
قدرة مؤتمر الحوار عىل معالجة قضايا حقوق 
اإلنسان املختلفة، ويعترب مساهمة فعلية من 

الوزارة يف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
الوزيرة  توكد  كما  الجهود  هذه  وتهدف 
هذه  لتجسيد  الوصوًل  إىل  مشهور  حورية 
الدستور،  ومبادئ  أحكام  يف  املخرجات 
وخطط  سياسات  إلعداد  عاماً  إطاراً  لتكون 
حقوق  وحماية  تعزيز  ومشاريع  وبرامج 
وحريات اإلنسان، ليتم إدراجها يف الخطط 
واملتوسطة  القصرية  الوطنية  والسياسات 
التي ستعمل  املدى، وألعمال اإلسرتاتيجية 
الوزارة عىل إرساء دعائمها مع ارتباط أعمالها 
حقوق  لتصبح  موضوعية  وظروف  برشوط 

اإلنسان ممارسة وسلوك عمل وحياة.
مكتب  مديرعام  الغفاري  فــؤاد  ويوضح 
تناولت  الوثيقة  ان  االنسان  حقوق  وزيــرة 
يف  ظهرت  التي  الفئات  مؤرشات  بدايتها  يف 
قرارات مؤتمر الحوار الوطني ( عام/ املرأة/ 
الطفل...) ومؤرشات الحقوق ( عام/ تعويض 
عادل/ رعاية اجتماعية...) ومؤرشات ارتباط 
يف  الدولية  واملعاهدات  باإلتفاقيات  الحقوق 

كل فرق الحوار.
الوثيقة  تابعت  كما  الغفاري:  ويضيف 
ترشيعيية  إصالحات  يف  نوعية  ــؤرشات  م
ومؤسسية، ومن حيث القرارات ذات املوجهات 
والحريات  الحقوق  فريق  جاء  الدستورية 
 ) قراراته  عدد  بلغ  حيث  األوىل  املرتبة  يف 
235 ) من إجمايل ( 565 )، ويف حني جاءت 
فقد  املؤسيس،  باإلصالح  املتحاورين  قناعة 
مثلت القرارات املتعلقة بالجوانب املؤسسية 
الهرم،  وسط  القوانني  ومثلت  الهرم،  قاعدة 
والدستورية قمة الهرم، ويف مؤرشات القرارات 
املوجهات  جاءت  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة 
القانونية ( 370 ) قراراً، وموجهات اإلصالح 
املؤسيس ( 352 ) قراراً، وهذه لم تمثل الهرم 
السابق، وهو ما يعكس إىل أي مدى حقوق 
يف  متوازية  إصالحات  إىل  بحاجة  اإلنسان 

كافة اإلتجاهات.

الدستورية  املوجهات  قرارات  عدد  وبلغ 
لكل قضايا الحوار (565) قراراً، مقابل ( 321 
اإلنسان،  بحقوق  خاصاً  دستورياً  قــراراً   (
الهرم  قاعدة  يف  املؤسيس  اإلصــالح  ويأتي 
طريقاً  والوظائف  األدوار  تكامل  ليشكل 
إنشاء   ) الجوده  من  قــدرة  أقىص  لتحقيق 
مؤسسة/  إلغاء  إسرتاتيجية/  مؤسسة/ 

إعادة هيكلة..)
صدر  فقد  وإجماًال  الغفاري:  ويضيف 
من  اإلنسان  لحقوق  موجهاً  قــراراً   (  865  )
مجمل 2100 توصية ملؤتمر الحوار الوطني، 
حقوق  مفهوم  من  الثاني  الفصل  يأتي  ثم 
الوطني،  الحوار  مؤتمر  قرارات  يف  اإلنسان 
فهناك  الــدالالت،  متعدد  واحد  مفهوم  وهو 
املفهوم املؤسيس واملفهوم الترشيعي ومفهوم 
جاءت  اإلنتهاكات  أن  ويعكس  املمارسة، 

لخلل سابق يف هذه املفاهيم.
ويأتي يف الفصل الثالث السياسات العامة 
لحقوق اإلنسان يف قرارات املؤتمر ( التمكني/ 
خاصة/  سياسات  املؤسسات/  إنشاء 
مؤسسات  مثل  وكلها  إجرائية..)  سياسات 
والشباب،  املدنية  والخدمة  الصحافة 
ومكافحة  والسجون  القضاء  يف  وسياسات 
اإلرهاب، ضمانات مؤسسية لحماية حقوق 
اإلنسان، وعىل أساس من مسؤولية جماعية 
املجتمع  الحكومة/   ) الرشكاء  من  مشرتكة 

املدني/ القطاع الخاص/ املجتمع الدويل).
الرابع منظومة حقوق  الفصل  فيما اظهر 
اإلنسان يف قرارات مؤتمر الحوار، يف صياغة 
الدولة  لحماية  الدولة،  ملفهوم  جديدة  رؤية 
الغفاري،  يقول  كما  السواء  عىل  واملجتمع 
والتدخالت  الترشيعية  التدخالت  خالل  من 
الضمانات  من  املزيد  جانب  اىل  املؤسسية 
برامج  وبإضافة  الحقوق،  لحماية  الالزمة 
عاجلة وخاصة عرب أجهزة السلطة املحلية ( 

كنزع األلغام/ مساندة التوظيف)
لحقوق  بتصور  الوثيقة  جــاءت  ــرياً  وأخ
اإلنسان يف الدستور الجديد السيما حقوق 
فئات معينة، كان الخلل املؤسيس والترشيعي 
وعىل  حقوقها،  إنتهاك  سبب  هو  السابق 
يف  اإلنسان  حقوق  بأن  اإلعتقاد  من  أساس 
ورشعية  السلطة  باعتبار  ستصاغ  الدستور 
الدولة اإلتحادية هي اإللتزام بأعىل املعايري 
الدولية لحقوق اإلنسان، نحو دولة تتعزز عرب 
ترشيعاتها مبادئ وقيم حقوق اإلنسان، وإذا 
كانت مخرجات الحوار لم توطن مركزاً قانونياً 
التفاقيات حقوق اإلنسان يف الدستور، لربما 
يتجه الدستور إىل تطبيق االتفاقيات املصادق 

عليها عند عدم توفر نص أو التعارض.
لألقاليم  الدستورية  املحددات  وتأتي 
وعالقتها بحقوق اإلنسان يف إطار إنتماء الفرد 
لألقاليم أو يف إطار اإلنتماء للوطن ( املساواة/ 
يف  الدولة  سلطات  حيادية  التنقل/  حرية 
تعاملها مع كافة املواطنني/ التزام الدولة بنرش 
باعتبارها  الرثوات  توزيع  وعدالة  الخدمات 
دستورية  محكمة  إنشاء  الشعب،  ملك 
املخالفة  الترشيعات  دستورية  يف  للفصل 
لنصوص الدستور والقضايا املختلف عليها 
يف  اإلنسان  حقوق  ولضمان  األقاليم..  بني 
هذه العالقة سيكون اإلنتظار إلصدار القانون 
الرثوة  توزيع  نهج  سيحدد  الذي  اإلتحادي 
إدارة  وضمان  واألقاليم  الواليات  وحاجات 

املوارد الطبيعية بشفافية وكفاءة.

مشهور : وزارة حقوق االنسان حريصة على القيام مشهور : وزارة حقوق االنسان حريصة على القيام 
بمسؤولياتها الوطنية يف تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيبمسؤولياتها الوطنية يف تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
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ـــني من  ـــالي يـــبـــدأ امل
يف  اليمنيني  الــطــلــبــة 
األسايس  التعليم  مدارس 
والــثــانــوي الــيــوم األحــد 
الجديد  الــدرايس  العام 
بينهم  2015م  ـ   2014
قرابة مليون طالب وطالبة 
مــرة  ألول  يــلــتــحــقــون 

بمسرية التعليم.
يبارشون  الطلبة  هؤالء 
مسرية  من  جديداً  فصًال 
ظل  يف  املباركة  التعليم 
التعقيد  بالغة  ــروف  ظ
بسبب األوضاع السياسية 
واألمنية  واالجتماعية 
ومع  البالد  تعيشها  التي 
إىل  يتوجهون  فإنهم  ذلك 
مدارسهم حاملني مشاعل 
الكثري  ويحدوهم  األمــل 
واالستبشار  التفاؤل  من 

بقادم أفضل يحمل الخري 
والبرشى للوطن وأبنائه.

وزارة  مسؤولو  ويقول 
بأن  والتعليم  الرتبية 
الخاصة  التجهيزات 
للعام  الدراسية  بالعملية 
استكملت  قــد  الجديد 

بصورة كبرية.
ــور  ــت ــدك ويـــوضـــح ال
عبدالله الحامدي ـ نائب 
وزير الرتبية والتعليم بأن 
%80 من املناهج الدراسية 
باتت جاهزة مع استكمال 
بنهاية  املتبقية   20% الـ 

سبتمرب الحايل.
يف  الحامدي  ــاف  وأض
إن  (الــثــورة):  لـ  حديثه 
تستقبل  أن  املتوقع  من 
ــة  ــي ــاس املــــــدارس األس
األول  الصف  وبالتحديد 
التعليم  مــرحــلــة  مــن 
ما  العام  هــذا  األســايس 
بني 850 ـ 950 ألف طالب 

العدد  يصل  وقد  وطالبة 
أن  حــني  يف  املليون  إىل 
املرحلة  مــن  تخرج  مــن 
ال  املايض  العام  الثانوية 
ما  ألف  املائتي  يتجاوز 
يعني أن هناك زيادة كبرية 
املتخرجني  ـــداد  أع بــني 
بالتعليم  وامللتحقني 
ــايس، وذلــك نتيجة  األس
النمو  معدالت  يف  للزيادة 

السكاني يف اليمن.
ــر  ــب وزي ــائ ــري ن ــش وي
أن  إىل  والتعليم  الرتبية 
البوابة  يظل  التعليم 
لــلــوصــول  الحقيقية 
بالوطن إىل رحاب التطور 
جيل  وإيجاد  واالزدهــار 
واملعرفة  بالعلم  متسلح 
اإليفاء  عىل  ــادراً  ق يكون 
النهوض  بمتطلبات 
بعيداً  الشامل  الحضاري 
التطرف  دعــــوات  ــن  ع

والعنرصية.
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