
 

 

 م3103سبتمبر  4-3عمل الخاصة بالسياسات الحمائيه للبنك الدولي خالل الفقرة الورشة تقرير 

  

بسياسات الحماية للبنك  الورشة الخاصةبعمل  ( BIC بالشراكة مع مركز معلومات البنك )قامت المدرسة الديمقراطيه  

تلقي فيها  حيث وقاده المستقبل علي مدي ثالث أيامأعضاء برلمان األطفال شاب من  92والتي تم فيها استهداف  الدولي

المشاركون تدريب وتوضيح حول سياسات البنك الدولي والحماية التي يجب أن يتبعها أثناء عمله بشكل عام و في اليمن 

 ل.بشكل خاص, وكذلك المشاريع التي تخدم األطفال وتعتبر هذه الورشة األولى في الوطن العربي التي تنفذ مع األطفا

يتعاون مركز معلومات البنك مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف أرجاء العالم للتأثير على البنك الدولي  حيث

 ةوالمؤسسات المالية الدولية األخرى بهدف دعم قضايا العدالة االجتماعية واالقتصادية واالستدامة البيئي

لى أربعة عناصر رئيسية بهدف الدفع نحو إدماج العملية كما يقوم مركز معلومات البنك من خالل أنشطته بالتركيز ع
 :الديمقراطية ضمن آلية اتخاذ القرار داخل المؤسسات المالية القوية؛ وذلك من خالل

 حماية الحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية والبيئية         -

 لدى المؤسسات المالية الدولية بناء شبكات مجتمع مدني مهتمة بقضية الوصول للمعلومات         -

  إخضاع المؤسسات المالية الدولية للمساءلة العامة         -

 المطالبة بمنح فرص أكبر لتحقيق مشاركة مدنية فاعلة         -

 سبق هذا التدريب زيارة األطفال إلى مكتب البنك الدولي في اليمن لالطالع علي أنشطته في اليمن وطبيعة عمله

المكتب الرئيسي لمركز معلومات البنك في واشنطن السيدة إالنــا بِرقٍر مسئولة برامج حقوق الطفل ومن   حضر التدريب من
وكذلك قام بالتدريب االخت لينا  البنك الدولي فرع اليمن إبراهيم الحرازي مسئول االتصال بالبنك كمراقب لعمل الورشة 

 اء.الصافي من مركز معلومات البنك في صنع

 مقر المدرسه الديمقراطية. -المكان: صنعاء

 . 9102سبتمبر  4-9الزمان: 

 .مساء 0:11صباحا وحتى  2:11الوقت: الساعه 

 م2102سبتمبر  2االثنين,  تفاصيل الزياره لليوم االول:

قام مجموعة من الشباب بزيارة الى مكتب البنك الدولي في اليمن لالطالع على انشطة البنك في اليمن وقدم االخ نبيل شيبان 

كبير مسؤولي العمليات كلمه ترحيبيه  ومن ثم قام االخ ابراهيم الحرازي مسؤول االتصال بعمل عرض حول البنك ونشاطة 

الوصول الى المعلومات  وقائمة باألستثناءات والتعريف بمجموعة البنك الدولي في اليمن من سياية البنك الدولي بشأن 

 وغيرها 

 وبعد ذلك قام االطفال بطرح مجموعه من األسئله وتم االجابه عليها .

  



 م2102سبتمبر  2اليوم الثاني:  الثلثاء,

ر جميعا كما رحب بالسيده الينا برجر والخت بداء في اليوم االول بكلمه ترحيبيه من قبل االستاذ جمال الشامي ورحب بالحضو

 لينا الصافي وبعد ذلك قامت االخت الينا بالترحيب بالحضور جميعا وتم البدء في التدريب 

كما دخلت موقع البنك  قامت االخت لينا الصافي بالتعريف بمجموعة البنك الدولي و وهدف البنك ونشاطاته وفروعه الخمسه 

بعد ذلك انتفلت الى موقع المقر الرئيسي ووضحت لالطفال كيف باستطاعتهم الدخول الى البنك الخذ المعلومات التي يريدونها 

للبنك الدولي ومن يمتلكها واوضحت ان الرئيس الحالي للمجموعة البنك من مواطني الواليات المتحده وكان لدى االطفال 

 سبب خاصوصية ادارة البنك مقتصرة على امريكي الجنسيه.القضول لمعرفة 

وكيف يعمل البنك عند تقديم القروض ولماذا يعد البنك الدولي  االخت لينا الصافي بأعمال مجلس المحافظين  بعد ذلك ذكرت

 مهما 

اطفال وتم  6-5مجموعه تم تقسيم المشاركون الى اربع مجموعات وفي كل قمنا بعمل النشاط االول : ) من انا(؟ وبعد ذلك 

 -بطاقات منقلبه على وجهها تحمل اسماء االجزاء المختلفه للبنك ) المدير التنفيذي تشكيل دائره في كل مجموعه وتم توزيع

فرد واحد من المجموعه بوضع فل على بطاقه واحده وبعد ذلك يقوم حصل كل ط....( ي-الدولح المانحه  -الرئيس -المحافظ

م يقوم بطرح االسئله على المجموعه ه ومن ثه بحيث تستطيع بقية المجموعة ان تقرأ ما كتب على البطاقالبطاقه على جبين

 وتنفذ هذه التجربه على جميع افراد المجموعه. ليتعرف بعد ذلك  على الكلمة التي مكتوبه على بطاقته 

من اتفاقسة حقوق االنسان وتم اخذ اراء  بند 21بعد النشاط االول تم التعريف بما هو المقصود بحقوق االنسان؟ وذكر 

 االطفال حول ماهي الحقوق التي يرونها مهمه كأولويه من وجة نظرهم وتم طرح مجموعه مختلفة من االراء.

وبعد ذلك تم التطرق الى اتفاقسة حقوق الطفل وتاريخ التصديق عليها ومن هي الدول التي لم تصادق عليها واسباب عدم 

ضا المبادئ االربعة االساسيه لحقوق الطفل) عدم التمييز, مصلحة الطفل الفضلى,البقاء والنماء, مصادقتها وذكر اي

 المشاركه(.

 بعد ذلك تم عمل النشاط الثاني وهو : كيف يمكن حماية حقوق االنسان؟ 

 ي:وتم تقسيم االطفال الى اربع مجموعات وتم توزيع االستبيان الخاص بحقوق الطفل واالسئله هي كالتال

 هل ترى ان هناك بعض من حقوق االنسان اهم من اخرى؟ ام تتساوى جميعها في االهميه؟ -0

 كيف يمكن حماية حقوق انسان ما؟ -2

كيف يمكن للسلطات ان تضمن ان القوانين والتصرفات التي تؤثر على االطفال تضع مصلحتك االولى في المقام  -2

 االول وتفيدك بأفضل وسيله ممكنه؟

 

كل مجموعه من االجابة على االسئله وقام ممثل لكل مجموعه بتقديم عرض المجموعه والرد على االسئله وبعد ذلك انتهت 

 السابقه وهي كالتالي:

 

 :المجموعه االولى*

 سؤال االول: اجابوا بنعم هناك بعض الحقوق اهم من االخرى وهياجابة ال



 الحق في التعليم. -0

 .الحق في المساواه  -2

 .القصاه المنصفينالحق في الحصول على  -4

 الحق في الحصول على الضمان االجتماعي. -5

 

 اجابة السؤال الثاني:

 عن طريق تطبيق حماية حقوق االنسان وااللتزام بها واقامة االجراءات تساعد على حماية حقوقهم؟

 اجابة السؤال الثالث:

 بأصدار العقوبات ان لم تفعل القوانين وذلك لحماية مصلحة الطفل الفضلى

 النظر والتركيز في القضايا بشكل واسع جدا حتى الوصول الى حل سليم.

 المجموعه الثانية:*

 اجابة السؤال االول:

 نعم هناك بعض من الحقوق اهم من االخرى وهي:

 الحق في التعليم -0

 حرية الفكر والضمير والدين -2

 الحق في الحياه والحريه االسالميه -2

 الحق غي المساواه امام القانون -4

 في المعيشه االمنهالحق  -5

 اجابة السؤال الثاني:

 من خالل اعطائه حقوق متساويه في المجتمع بغير تمييز وتوفير وسائل الحياه لالطفال المتشردين

 اجابة السؤال الثالث:

 من خالل وضع الحرية لكل طفل في اعطائه جميع حقوقه منها المشاركة وغيرها. -0

االطفال عن القوانين ان كانت تنفذ ام ال ومعاقبة كل من خالف هذه تعيين افراد يقومون بالبحث عن اراء  -2

 القوانين.

 

 المجموعة الثالثة:

 اجابة السؤال االول:



 نعم هناك قوانين اهم من االخرى وهي

 الحق في الحياه والحريه والسالمه الشخصيه -0

 حرية الفكر والضمير والدين -2

 الحريه من االستعباد -2

 الحق في حرية التنقل -4

 ه من التعذيب والمعامله المهينهالحري -5

 

 اجابة السؤال الثاني:

 من خالل سن القوانين ونطبيقهاومعاقبة مخالفيها

 اجابة السؤال الثالث:

 من خالل:

 اشراك االطفال واخذ اراأهم -0

 القيام بدراسات جدوى -2

 االعتماد على االتفاقيه الدوليه عند سن القوانين -2

 

 المجموعة الرابعه:*

 االول:اجابة السؤال 

 نعم يوجد هناك قوانين اهم من االخرى منها:

 الحق في التعليم -0

 حرية الفكر والضمير والدين -2

 الحق في التمتع بمستوى معيشي مناسب -2

 الحق في المساواه امام القانون -4

 الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات بدون تمييز -5

 الحق في حرية التنقل -6

 جمعياتالحق في التجمع السلمي وتكوين  -7

 حرية الرأي والحصول على المعلومات والتعامل معها -8

 الحق في المساركة في الحكومه واالنتخابات -9

 

 اجابة السؤال الثاني:

 من خالل ايجاد قوانين وتشريعات صارمه تحمي حقوق االنسان سواء كان طفل,امرأه ,رجل -0

 اع نفس القانونعن طريق االتفاق بين الناس او بين الدول حيث يتفق الجميع على اتب -2



 

 اجابة السؤال الثالث:

 من خالل قياس مراعة مصلحة الطفل الفصلى في اتخاذ القوانين العامه

 

بعد انتهاء عرض المجموعات تم تكملة اليوم التدريبي بالتعريف بماهي صلة هذة الحقوق بالبنك الدولي وماهي السياسات 

 الحمائيه للبنك الدولي وماهو سبب اهمية السياسات الحمائيه للبنك الدولي وذكر بانها 

 تحمي السياسات الحمائيه االفراد -0

 وليتوجه السياسات الحمائيه عمل البنك الد -2

 تكمن السياسات الحمائيه من الوصول الى العداله -2

 تمثل السياسات الحمائيه نموذجا لبنوك تنمويه اخرى -4

 .وبذلك تم اختتام اليوم التدريبي االول

 

 م2102سبتمبر  4االربعاء , اليوم التدريبي الثالث:

وتم  تم استكمال التدريب لليوم الثانيعمل تمرين بسيط لمراجعه  اليوم التدريبي االول وبعد ذلك بدأ اليوم الثاني ب

 البدء في ماهي عملية مراجعه السياسات الحمائيه والشروع في النشاط الثالث وهو دراسة الحاله 

تم تقسيم المشاركون الى اربع مجموعات وتم توزيع دراسه حاله واحدة لكل مجموعه وعليها مجموعة اسئله 

 تالي:وكانت االجابات المقترحه لكل مجموعه كال

 دراسة حالة اوزبكستان 

السؤال االول: ماهي حقوق االنسان التي جاءت في قائمة االعالن العالمي او في اتفاقية حقوق الطفل التي تأتي الى 

 ذهنك بمجرد قراءتك عن هذا المشروع؟

 الحق في التعليم -0

 الحق في اللعب -2

 الحق في التملك -2

 الحق في البقاء والنماء -4

 الحق في المشاركه -5

 الحق في اختيار العمل المناسب واالنضمام الى نقابات -6

 الحق في الراحة واالنسجام في اوقات الفراغ -7

 الحق في التمتع بمسنوى معيشه مناسب -8

 الحريه من االستعباد -9

 الحريه من التدخل في الحياه الشخصيه وفي حياة االسره -01

 من خرق لحقوق االنسان في اوزبكستان؟ السؤال الثاني: كيف يمكن للبنك الدولي ان يكتشف ما يحتمل حدوثة



يجب على البنك الدولي ان يقوم بأنزال لجنه مقيمه في الدوله التي يقيم فيها المشروع تقوم بأرسال التقارير للبنك 

 الدولي.

السؤال الثالث: كيف يمكن للبنك الدولي ان يغير من سياسته الخاصة بالتقييم البيئي حتى يمكن تحقيق حماية افضل 

 ؟الطفال المتأصرين نتيجة لهذا المشروعل

يجب على السياسات الحمائيه للبنك ان تستجوب من الدوله المقترضه ان تتضمن في تقرير المعلومات عن 

 التأثيرات التي قد تؤثر على االفراد بأسلوب مختلف بسبب نوعهم االجتماعي او جنسهم او سنهم.

 

 دراسة حالة اوغندا) اعادة توطين(

االول: ماهي حقوق االنسان التي جاءت في قائمة االعالن العالمي او في اتفاقية حقوق الطفل التي تأتي الى السؤال 

 ذهنك بمجرد قراءتك عن هذا المشروع؟

 حق الضمان االجتماعي -0

 الحق في التعليم -2

 الحق في حرية الراي والحصول على المعلومات -2

 الحق في حرية التنقل -4

 الحق في الحماية -5

 التدخل في حقوق االنسان المنصوص عليهاالحريه من  -6

 السؤال الثاني: لماذا فشلت سياسات البنك الدولي في منع الحاق الضرر باالطفال في اوغندا؟

 النه لم يتم اطالع السكان في ادخال هذا المشروع  ولم ينظروا الى المشاريع المهمه مثل المدارس

 كيفية بناء السد لعمل المشروع والنها لم تقدم ايه من التفاصيل والتوجيهات عن

السؤال الثالث: كيف يمكن للبنك الدولي ان يغير من سياسته اعادة التوطين القسريه لجعل مثل هذه المشروعات 

 افضل لالطفال ؟

وضع اعادة تصحيح الخطة بأن تشمل خطة اعادة التوطين شرحا وافيا بكيفية حماية حقوق االطفال الذين يتم اعادة 

 توطينهم.

 دراسة حالة الفلبين 

السؤال االول: ماهي حقوق االنسان التي جاءت في قائمة االعالن العالمي او في اتفاقية حقوق الطفل التي تأتي الى 

 ذهنك بمجرد قراءتك عن هذا المشروع؟

 الحق في المساوه -0

 الحق في التعليم -2

 الحق في حرية التنقل -2

 الحريه من التمييز -4

 المعلومات والتعامل معهاحرية الراي والحصول على  -5

 الحق في التمتع بمستوى معيشه مناسب -6



 الحق في المساركه في الحياه الثقافية للمجتمع -7

 حق البقاء والنماءاتفاقية حقوق الطفل: في عدم التمييز,حق المشاركه,مصلحة الطفل الفضلى,مبادئ  -8

ر التي بها اشخاص ذوي اعاقه؟كيف تأثرت السؤال الثاني: لماذا اغفل برنامج التحويالت النقدية المشروطه االس

 هذه االسر بعدم تضمينها في البرنامج؟

بسبب عدم التزام االهالي بالشرط الخاص وعدم ادماج اطفالهم في التعليم وحرمان االطفال من التعليم وهو حق من 

 حقوقهم

 هذه المشروعات افضل لالطفال ؟ السؤال الثالث: كيف يمكن للبنك الدولي ان يغير من سياسته الحمائيه  لجعل مثل

يجب على البنك الدولي بناء مدارس لذوي االحتياجات الخاصة لضمان حصولهم على التعليم بدون تمييز وتوفير 

عدد كافي من كادر المعلمين وتأهيلهم بكيفية التعامل معهم وقيام البنك الدولي بتعيين فريق خاص للتأكد من ان 

 ع على ارض الواقع واذا لم تنفذ يجب اتخاذ اجراءات ضد الدوله دون االضرار باالطفالالحكومه تقوم بعمل المشاري

 

 دراسة حالة جنوب افريقيا:

السؤال االول: ماهي حقوق االنسان التي جاءت في قائمة االعالن العالمي او في اتفاقية حقوق الطفل التي تأتي الى 

 ذهنك بمجرد قراءتك عن هذا المشروع؟

 الحياه والحريه والسالمه الشخصيهالحق في  -0

 الحق في الرعاية الصحيه -2

 الحق في العيش في بيئه امنه وصحيه -2

السؤال الثاني: هل ترى ان المشروع يستطيع مساعدة االطفال الذين يعيشون بالقرب من المحطة التي تعمل 

 تي تعمل بالفحم؟ لماذا؟بالفحم؟هل ترى ان المشروع قد يضر باالطفال الذين يعيشون بالقرب من المحطة ال

 ال ال يساعد االطفال بل على العكس يضر بهم من خالل التلوث الناتجعن حرق الفحم والذي يؤكده العلماء

 

 السؤال الثالث: كيف يمكن للبنك الدولي ان يغير من سياسته الحمائيه  لجعل مثل هذه المشروعات افضل لالطفال ؟

 تقييم االثر البيئي -0

 اطرالتعرف على المخ -2

 تحسين السياسات الحمائيه -2

اقامة مشروعات بعيدة عن المناطق السكنيه التي قد تسبب التلوث في البيئه المحيطة والضرر بصحة االطفال  -4

 والتي تضمن مصلحةالطفل الفضلى.

 

مشروع مشاكل اولويه وتم تكليف كل مجموعه بعمل خطة لعمل  ستةمجموعات  وتحديد د ذلك تم تقسيم االطفال الى ستة بع

 :لهذة المشاكل  وماذا يريد االطفال من البنك الدولي لعمل هذا المشروع ومنها مايلي

 : )انشاء المدينه السكنيه(الفقرالمشكلة  -0

 :الهدف 

 القضاء على اكثر نسبة ممكنه من الفقر في المنطقه المستهدفه -



 

 كيف سيتم انشاء هذا المشروع؟ 

 مكانن اقامة المشروع) قطعة ارض( -0

 مواد البناء التي تتالئم مع البيئة المحيطةاستخدام  -3

 التعاون مع احدى الجمعيات المحلية المعينه بالبناء )مقاول( -3

 

 المعوقات 

 صعوبة ايجاد قطعة االرض -0

 ارتفاع اسعار مواد البناء -3

 ارتفاع نسبة الفقر -3

 

 :الصعوبات التي قد تواجهنا 

 عدم السماح من مالك االرضيه بشراء االرضيه -0

 ناء االسره التسول او عمالة االطفال من خالل التنقل السكنيألب يحدث هناك -3

 بعد المدارس  من المنطقه السكنيه -3

 

 المشكله: عمالة االطفال + تجنيد االطفال-3

  طفل وطفله في امانة العاصمة ألعادة تدريبهم  0111فكرة المشروع: بناء دار لألطفال الذين يعملون ليضم اكثر من

 المجتمع.وتأهيلهم وادماجهم في 

  واالشخاص المسؤولين الذين يساعدون في المشكله. –االطفال العاملين  –الفئة المستهدفة: اولياء االمور 

 .المسؤولين المستهدفين: منظمات المجتمع المدني, الحكومه ومسؤلين في الحكومه, البنك الدولي 

  :الجوالت,االسواق, االماكن العسكريهاالماكن المستهدفه: اماكن تواجد االطفال العاملين مثل 

 .وسائل ايصال المشروع: عمل بروشورات ,القنوات االعالمية , محطات االذاعة, والصحف..الخ 

  :طفل من االطفال العاملين. 0111استهداف لعدد  -مخرجات المشروع 

 التقليل من نسبة العمالة -

 ادخال عدد كبير من االطفال في المدارس -

 املين والمجندين في المجتمعادماج االطفال الع -

 

  :وجود رفض واعتراض من قبل اولياء االمور , صعوبة اقناع االطفال بعدم العمل  -0المعوقات 

 

 (المشكلة : الصحة )سوء التغذية-3

  :اسباب المشكله 

 ارتفاع نسبة الوفيات بين االطفال. -

 عدم توفر الخدمات الصحية االزمه لمعالجة -

 

  توفر فية جميع المستلزمات الصحيةمع مركز صحي متخصص لمعالجة سوء التغذية في منطقة زبيد حيث تالمشروع: بناء

 مراعاة اختيار المكان المناسب.

 المكان: محافظة الحديده منطقة زبيد 



  م31/4/3104م وحتى 0/0/3104الفترة الزمنية: يبدأ تنفيذ المشروع لمدة أربعة اشهر من 

 الصعوبات التي قد تواجهنا : 

 دم موافقة الحكومه لتغعدم الحصول على الموافقة من بعض المشائخ. -0

 عدم ايجاد كادر طبي مؤهل. -3

 عدم ايجاد وعدم الحصول على المستلزمات الكافية للمركز. -3

 المشكلة: التعليم) تحسين وتوفير المناهج الدراسيه(-4

 :األهداف 

 ادراج قظايا الطفوله في الناهج الدراسيه. -0

 لمراجعة المناهج الدراسيه وتحسينها.عمل مشروع  -3

 عمل مناهج خاصة للصم والبكم وادماجهم في التعليم العام. -3

 توفير اللغه االنجليزيه في المناهج االساسيه -4

 عمل كتاب خاص في المنهج للمدرسين بأستخدام بدائل العنف والعقاب. -5

 

 .الفئة المستهدفة: جميع طالب وطالبات الجمهوريه اليمنيه 

  :استغراق وقت طويل في طبع وتحسين المناهج الدراسيه. -0المخاطر 

 عدم موافقة الحكومه اليمنية لتغيير المناهج الدراسية لضنهم بكفائتها. -3

 غياب اصحاب الفكر في تحسين المناهج الدراسيه وتحسينها من قبل اشخاص دون خبرات. -3

 

  التربية والتعليمدور البنك الدولي: القيام بتمويل ودعم ميزانية وزارة 

 

 المشكلة:البيئه)انشاء محطة توليدالطاقة الكهربائية(-5

 :المشكله 

في تتكرر انقطاعات التيار الكهربائي في مخافظة الحديدة ممايؤدي الي ازعاج وتعطيل اعمال المواطنين والتأثير على المرضى 

 المستشفيات وتعطل الكثير من الخدمات العامه.

  :طاقة الكهربائيةلكافة سكان المدينه.توفير ال -0االهداف 

 تمديد خطوط الطاقة الى المناطق الريفيه,-3

 توفير االجواء المناسبه والمالئمه للسياحة واالستثمار.-3

 

 المستفيدون: سكان مدينة الحديده والمناطق الريفيه المجاوره 

 الفترة الزمنية الهدف النشاط م

 شهر واحد والضرر الذي قد تسببه المحطةمعرفة الفائدة  عمل دراسة جدوى -0

التنسيق مع الحكومه ألختيار مكان  -3
 المحطة

اختيار مكان مالئم بعيد عن المناطق السكنية 
 واالراضي التي قد تكون عليها نزاعات

 شهر واحد

ادخال المحطة لحالة الجاهزيه وتنفيذ اهداف  بناء المحطة والبدء في تشغيلها -3
 المشروع

 سنه

زفع تقرير شهري وتقرير نهائي عن  -4
 المشروع

  معرفة الية سير المشروع

 



  :مشتقات النفط -كوادر مؤهله, -أسالك توصيل, -مولدات كهربائيه خديثة وذات قدره عالية, -الموارد 

 :المعوقات 

 االنفالت االمني -

 الفساد -

 

وجههوها للبنك الدولي ووقامت االخت الينا برجر وبعد عرض المجموعات تم عمل مجموعه من التوصيات من قبل االطفال 

ومات البنك بأخذها وبهذا تم ختام التدريب بتوزيع شهائد مشاركة لالطفال وكلمة شكر لمركز معلومات البنك من مركز معل

 والبنك الدولي.

 

 

 

 

 اروى الفقية                                                                      

 لمدرسة الديمقراطيها

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


