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تقرير املعلومات اإلضافية للجمهورية اليمنية حول تقريرها اخلـاص         
  بتنفيذ بنود الربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفـال واسـتغالل          

  األطفال يف العروض واملواد اإلباحية       
غري املنظمات  ذا كان قد جرى استشارة       مبا يف ذلك ما إ     ،إعداد التقرير معلومات عن عملية      :البند األول

   وخاصة املنظمات املعنية حبقوق الطفل فضالً عن برملان األطفال،احلكومية

مت إعداد التقرير مبشاركة العديد من اجلهات احلكومية واملنظمات غري احلكومية ذات العالقة مبوضـوع               
 مع اجلهات ذات العالقـة احلكوميـة وغـري          الربوتوكول، حيث قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بالتواصل       

وقد ضم قرار . احلكومية ومنها برملان األطفال لتشكيل جلنة حتضريية إلعداد تقرير حول مستوى تنفيذ الربوتوكول
 :عضو ميثلون واحد وثالثون )تسع وعشرون(تشكيل اللجنة 

الشورى، مكتب النائب العـام،     األمانة الفنية للمجلس األعلى لألمومة والطفولة، جملس النواب، جملس          
 االجتماعية والعمل، وزارة العدل، الشؤونوزارة الداخلية، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وزارة املالية، وزارة 

وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة حقوق اإلنسان، وزارة اإلعالم، وزارة األوقـاف               
 القانونية، وزارة السياحة، وزارة الثقافة، وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، اللجنـة            نالشؤوواإلرشاد، وزارة   
مؤسسة الصاحل االجتماعي للتنمية، مجعية اإلصالح اخلريية،        (هي وبعض املنظمات غري احلكومية   الوطنية للمرأة،   

طية، مركز املعلومات والتأهيل حلقوق     احتاد نساء اليمن، هيئة التنسيق للمنظمات غري احلكومية، املدرسة الدميقرا         
  ).برملان األطفالاإلنسان، املرصد اليمين حلقوق اإلنسان، جملس شورى الشباب، 

كما مت تشكيل جلنة منبثقة عن اللجنة التحضريية لصياغة التقرير، وكذا مت عرض التقرير يف ورشة عمل                 
 باملالحظات، ئهلة يف جمال الطفولة ملناقشته وإثرا    ضمت خمتلف اجلهات واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية العام       

وإدخال تلك املالحظات على مسودة التقرير، وعرضه على جلنة املراجعة واليت تكونت من خرباء وطنيني يف جمال                 
 بعد ذلك نشر ومتالطفولة ملراجعته وإخراجه بصيغته النهائية وإرساله إىل اللجنة الدولية حلقوق الطفل يف جنيف،      

   .زيع التقرير على خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقةوتو

اجلهات (عملية إعداد التقرير    ( من التقرير اخلاص بتنفيذ بنود الربوتوكول        ٤٩وقد تضمنت الفقرة رقم     
  .على اآللية والتحضريات اليت مشلتها عملية إعداد التقرير)) املشاركة

 )الريفية/ املناطق احلضرية  ، وفئة العمر  ، فيها بيانات مصنفة حبسب اجلنس     مبا(بيانات مصنفة     :البند الثاين
  ٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٦لألعوام 

عدد احلاالت املبلغ عنها خبصوص الزواج القسري، بيع األطفال واستغالهلم يف األعمال اإلباحيـة،                )أ(
  :لك مقاضاة الفاعلني ومعاقبتهموكذلك مع معلومات إضافية عن نوع املتابعة بنتائج هذه احلاالت، مبا يف ذ
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   :الزواج املبكر  ‘١‘

بسبب عدم وجود نص شرعي أو قانوين مينع أو جيرم زواج من هم أو هن دون سن الثامنة عشر، مل تتوفر 
ما أثري يف الفترة األخري من زواج فتاتني فقط أعمارهن عشر سنوات وقد مت                 إال ؛إحصائيات وبيانات حول ذلك   

على حتديد سن الزواج    ) ١٥( هذا وقد تضمن مشروع قانون األحوال الشخصية املادة          . العقد احلكم فيها بفسخ  
، ونتيجة لطلب ) سنة١٧(  ب سنة، ومت مناقشة ذلك يف جملس النواب واالتفاق على أن يكون سن الزواج ١٨بسن 

   .إعادة املداولة من بعض أعضاء جملس النواب، مت تأجيل إقرار تلك املادة

  :ج القسريالزوا  ‘٢‘

اجلمهورية اليمنية دولة إسالمية تستمد أحكامها وقوانينها من الشريعة اإلسالمية السمحاء، وقد نـص              
اإلسالم على أن أحد أركان الزواج هو الرضا من الزوجني الذكر واألنثى، ويف حال عدم رضا أحدمها يعترب ذلك 

  .ج القسريي بيانات أو إحصائيات حول الزواأالزواج باطل، وال توجد 

   :بيع األطفال  ‘٣‘

حرمت الشريعة اإلسالمية االجتار بالبشر ومنهم األطفال، وجرم قانون اجلرائم والعقوبات ذلـك أيـضاً يف                
  .، فال توجد يف اليمن أي حالة بيع أو رق بالبشر أو األطفال)١٦٤(، وكذلك قانون حقوق الطفل يف املادة )٢٤٨( املادة

   :عمال اإلباحيةألال يف ااستغالل األطف  ‘٤‘

يوضح اجلدول اآليت بيانات حول القضايا اجلنسية ويبني أن أكثر احلاالت جرائم جنسية حسب القانون وليست                
   .استغالل، بالنسبة للجناة البالغني يف هذه القضايا مت إحالتهم إىل النيابة العامة بعد استكمال حماضر مجع االستدالل

  ليت أحد أطرافها من األحداث حبسبخالصة عددية للجرائم اجلنسية ا
   وحبسب الصفة اجلنائية)م٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧ -  ٢٠٠٦(األعوام 

  اجلرمية  م  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦
  جناة  جمين عليه  جناة  جمين عليه  جناة  جمين عليه

  ١٣٧  ٥١  ٥١  ١٠٥  ٥٤  ١٢٧  اغتصاب  ١
  ٢٠  ٣٩  ٤٠  ٧٨  ٤٦  -   شروع يف لواط  ٢
  -   ٣٨  ٦٦  ٤  -   -   زنا  ٣
  -   -   ٢٥  ١٥  -   -   لة باآلدابأفعال وصور خم  ٤
  ٤٣  ٨  ١٣  ٥٧  -   -   شروع يف اغتصاب  ٥
  ٨  ١٤  ٢٧  ٢١  -   -   فعل فاضح مع أنثى  ٦
  صفر  ٢  ٥  ٣  -   -   شروع يف زنا  ٧
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  -   -   ١٠  -   -   -  إدارة حمل للفسوق أو الدعارة  ٨
  -   ٣  ١  -   -   -   زنا ال يتوفر دليله الشرعي  ٩
  ٢  -   ١  ١  -   -   خطف تاله زنا أو لواط ١٠
  ١  -   ٩٧  ٤٢  ٣٧  ١٤  لواط ١١
  ٦  ٦٩  -   -   -   -   هتك العرض دون إكراه ١٢
  ٧  ٦  -   -   -   -   هتك العرض باإلكراه ١٣

  ٢٢٤  ٢٣٠ ٣٣٦  ٣٢٦  ١٣٧  ١٤١  اإلمجايل 

  :هتريب األطفال وحماكمة ومعاقبة اجلناة  ‘٥‘

ن يبني اجلدول اآليت عدد من مت إحباط هتريبهم من األطفال أثناء عملية التهريب حسب احملافظات اللـذي   
   ٢٠٠٨- ٢٠٠٦ينتمون إليها خالل األعوام 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  احملافظة  م
  ١٣٦  ١٦٢  ٢٦  حجة  ١
  ١١٧  ١٣٨  ٢٤  احلديدة  ٢
  ٥٣  ٣١  ٥  احملويت  ٣
  ٣٤  ٣٥  ٧  صعدة  ٤
  ١٩  ١٨  ٣  تعز  ٥
  ١٧  ١٤  ١  بإ  ٦
  ١٦  ١٠  -   رمية  ٧
  ١٢  ١  -   عمران  ٨
  ١٠  ١  -   حضرموت  ٩
  ٨  ١٦  ٢  ذمار  ١٠
  ٥  ١٥  -   صنعاء  ١١
  ٤  -   -   دنع  ١٢
  ٤  ٢  ١  البيضاء  ١٣
  -   ٢  -   الضالع  ١٤

  :)أحيلوا إىل النيابة العامة( األشخاص الذين مت ضبطهم أثناء القيام بعمليات هتريب األطفال

  . مهرب٣١ :٢٠٠٧، ٢٠٠٦عامي 
 . مهرب١٧ :٢٠٠٨عام 
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  مقاضاة اجلناة ومعاقبتهم  ‘٦‘

هتك عرض، اغتصاب، اختطاف، اغتـصاب      (هناك أحكام صادرة يف حق اجلناة اللذين ارتكبوا جرائم          
  ، واجلدول التايل يوضح بعض تلك األحكام )وقتل، تزويج فتيات صغريات يف سن العاشرة من العمر

  احلكم الصادر  املتهم  اجلرمية  العمر  الضحية  م
 السجن تسعة أشهر وغرامة مالية   بالغ   هتك عرض   ١٤  طفل   ١
 اءة لعدم ثبوت األدلة احلكم بالرب  بالغ   هتك عرض   ١٠  طفل   ٢
   سنة ١٥السجن   بالغ   اغتصاب     فتاة   ٣
   سنة ١٥السجن   بالغ  اغتصاب    فتاة   ٤
   سنة ١٥السجن   بالغ  اغتصاب    فتاة   ٥
   سنة ١٥السجن   بالغ  اغتصاب    فتاة   ٦
  مت حل القضية قبلياً بالصلح   بالغ   اختطاف   ١٠  طفل   ٧
  يذ حكم اإلعدام مت تنف  بالغ   اغتصاب وقتل   ٨  طفل   ٨
تزويج يف سن   ١٠  فتاة  ٩

  العاشرة 
  فسخ العقد  األب + الزوج 

تزويج يف سن   ١٠  فتاة  ١٠
  العاشرة

فسخ العقد، وختيريها بعد بلوغ   األب + الزوج 
   من عمرها ١٧ لا

 ويف مقاضاة ومعاقبة من يقوم بتهريب األطفال فالقوانني املتعلقة بالطفل مل تشر لغويـاً ومباشـرةً                 - 
أنه هناك عدد من النصوص يف قانون اجلرائم والعقوبـات            معاقبة من يقوم بتهريب األطفال، إال       إىل

 وقـانون  )١٦٤، ١٥٥، ١٤٧، ٤، ٣(قانون حقوق الطفل   و،  )٢٥٢،  ٢٥٠،  ٢٤٩،  ٢٤٨(املواد  
، جترم تلك املواد بيع األطفال أو نقلـهم أو اختطـافهم أو             )٤٦(رعاية األحداث وتعديالته املادة     

 حيث مت احلكم ؛استخدام تلك النصوص يف بعض قضايا هتريب األطفال     مت   تعريضهم لالحنراف، وقد  
يف عدد مخس قضايا هتريب بتهمة تعريض األطفال إىل االحنراف، وذلك لعدم وجود نصوص قانونية               

 كن  ول؛صرحية ومباشرة جترم ومتنع هتريب األطفال مل يتم احلكم ضد من قام بعملية هتريب األطفال

وقد تضمن مشروع تعديالت قانون اجلرائم والعقوبات نصوصاً قانونية صرحية جترم وتعاقب كل مـن                 -
  ). بيع األطفال يف تقرير تنفيذ بنود الربوتوكول:١ - من ألف ١٢راجع الفقرة (يقوم بتهريب األطفال 

ات، على النحو احملدد يف ذين قدمت إليهم تلقوا مساعدة للتعايف وتعويضعدد الضحايا من األطفال ال  )ب(
  : من الربوتوكول٩ من املادة ٤، ٣الفقرتني وفق الفقرتني 

  .راجع البند التاسع من هذا التقرير
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جلمع البيانـات املتعلقـة بانتـهاكات أحكـام          التدابري املتخذة من أجل وضع نظام فعال        :البند الثالث
   الربوتوكول االختياري عن طريق وضع قاعدة موحدة للبيانات

بذلت احلكومة جهوداً يف جمال مجع املعلومات األمر الذي حظي بتقدير اللجنة الدوليـة الـيت                 
 بتعزيز العمل وتأسيس آلية شاملة ودائمة جلمع املعلومات تغطي جماالت االتفاقيـة يف   )٢٤(قدمت توصيتها رقم    

لنشر وإقرار اسـتعمال مـشروع   جهود اً إطار النظام اإلحصائي الوطين تشمل مجيع فئات األطفال، وتبذل حالي        
ـ اً   والذي سيحقق تطـور    CHILDINFO النسخة املطورة من برنامج      DEVINFOبرنامج   يف النظـام   اً  ملحوظ

 مثل فرصة مثينة مت خالهلا ٢٠٠٤اجلندر والعمر واملناطق احلضرية والريفية، كما أن تعداد  اإلحصائي الوطين شامالً
  . كافة الفئات السكانيةمجع الكثري من املعلومات والبيانات عن

يتم حالياً التنسيق بني اجمللس األعلى لألمومة والطفولة وبدعم من منظمة اليونيسف إنشاء مرصد  
وطين حلقوق الطفل، وسيكون من أهدافه توفري اإلحـصائيات مبختلـف أنواعهـا عـن أوضـاع الطفولـة،                   

 املؤسسات العاملة يف جمال الطفولة، التنسيق بـني  االنتهاكات ومتابعتها، الرتول امليداين الدوري إىل خمتلف    رصد
ته ورعايته الطفل، دعم ومناصرة حقوق الطفل، يخمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة حبقوق ومحا

 .إعداد التقارير الوطنية والدورية اخلاصة بالطفولة

ة بيانات لرصد عمالة األطفال     قاعدوهناك خطوات مت القيام هبا وتتمثل برصد األطفال املعاقني           
خالل إنشاء املراكز املستحدثة يف  من بالنسبة لألطفال الذين يتم هتريبهم،و االجتماعية والعمل، الشؤونيف وزارة 

 .وأمانة العاصمةكل من حرض 

 وزارة  وزارة العـدل،  يـضم    األحـداث     ومعلومات قضاء  نظام بناء قاعد بيانات   مت استكمال    
شؤون االجتماعية والعمل ونيابات وحماكم األحداث بدعم من منظمة اليونيسيف، وسيتم البدء الداخلية، وزارة ال

  .بتطبيقه خالل الفترة القادمة

تعمل وزارة الصحة العامة والسكان حالياً على إنشاء نظام للرصد خاص حباالت اإلصـابات               
عنف األسري، إصابات األعرية النارية، والعنف وتشمل هذه احلاالت حوادث السري، الغرق، احلروق، السقوط، ال

 مستشفيات ١٠إصابات اآلالت احلادة، االنتحار، العنف املوجه لألطفال، والعنف ضد املرأة، ويشمل هذا الرصد 
احلديدة، وذلـك      أمانة العاصمة، حمافظة عدن، حمافظة تعز، حمافظة إب، حمافظة         :مركزية يف مخس حمافظات هي    

  . يف حمافظات أخرىكخطوة أوىل يليها التوسع

قامت وزارة حقوق اإلنسان بالتعاون مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بتنفيذ مشروع قاعدة بيانات               
حقوق اإلنسان اليت حتتوي على معظم االتفاقيات واملواثيق واملعاهدات الدولية واإلقليمية اليت وقعت وصـادقت عليهـا                 

وثيقة منها اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري اخلاص ببيع األطفال          ) ١ ٠٠٠(وتضم القاعدة أكثر من      اليمن،
 قاعـدة البيانـات أدلـة تدريبيـة     اءوبغاء األطفال واستخدام األطفال يف العروض واملواد اإلباحية إىل جانـب احتـو           

سياسات العقابية، واإلدماج    أدلة عنبتاوي ومنها جزء يتضمن عن األحداث اجلاحنون، ال         -وأشكاله املعاصرة    الرق إلغاء(
 حقوق الطفـل يف البقـاء والنمـاء    - من اتفاقية حقوق الطفل ٤٤ دليل إعداد التقارير البديلة طبقاً للمادة   -يف اجملتمع   

تقرير اخلارجية األمريكية عن هتريـب األشـخاص يف         ( وأوراق عمل وتقارير     )واملشاركة ومحاية األطفال من االستغالل    
 .أحباث وقرارات وإعالنات وبيانات وتوصيات خلدمة الباحثني ومجيع أفراد اجملتمع ودراسات و)اليمن
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تقوم وزارة العدل بإنشاء وإعداد ربط شبكي إلكتروين للمحاكم تضم خمتلف القضايا ومن بينها  
  :بكيالقضايا ذات الصلة باألطفال، يف مثان حمافظات ويبني اجلدول التايل احملاكم اليت ستدخل ضمن الربط الش

  احملاكم  اسم احملافظة  م
  حمكمة االستئناف 
  اجلزائية املتخصصة
  الشعبة اجلزائية

  أمانة العاصمة  ١

  احملكمة الغربية 
  حمافظة عدن   ٢  حمكمة االستئناف 

  حمكمة صرية 
  حمكمة االستئناف   حمافظة تعز   ٣
  حمكمة االستئناف   حمافظة احلديدة   ٤
  كمة االستئناف حم  حمافظة حضرموت  ٥

  حمكمة االستئناف  حمافظة صنعاء واجلوف   ٧ -  ٦
  حمكمة االستئناف  حمافظة عمران   ٨

معلومات عن املخصصات احملددة يف امليزانية لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختيـاري علـى               :البند الرابع
  الصعيدين احمللي واإلقليمي وعلى الصعيد املركزي

امليزانية املرصودة لتنفيذ بنود الربوتوكول ولكن هناك ميزانية مرصودة حلماية مل نتمكن من احلصول على   
  :نا يف احلصول عليها ما يليمكّورعاية الطفل بشكل عام، ومن امليزانيات اليت َت

هناك موازنة حملية على شكل مرتبات وأجور ملراكز احلماية والتأهيل، مراكز اخلدمة االجتماعية،  
 ٧  ٣٦٨  ٠٠٠ حيث بلغت موازنة ذلـك       ؛نة، جلنة التسيري والعاملني مبشروع الرعاية الشاملة      مراكز الطفولة اآلم  

ريال ميين للعام الواحد، كما بلغت موازنة مرتبات ونفقات تشغيل مشروع مكافحة عمالـة األطفـال للعـام                  
 .) ريال ميين٢٠٠= الدوالر األمريكي الواحد (ريال ميين  ١  ٦٠٠  ٠٠٠  الواحد

 ١١  ٢٢٤  ٨٠٠لصاحل االجتماعي للتمنية ميزانية تشغيلية ملركز احلماية يف حرض تقدم مؤسسة ا 
 .ريال ميين سنوياً

 :هناك موازنات مرصودة يف جمال محاية ورعاية الطفل من قبل بعض املنظمات الدولية الداعمة ومنها

اية الطفـل   اعتمدته منظمة اليونيسيف يف دعم متويل األنشطة والفعاليات اخلاصة بربنامج مح          ما   
اإلساءة واإلمهال ضد األطفال، مكافحة ختـان اإلنـاث، قـضاء           ومكافحة هتريب األطفال، مناهضة العنف      (

 حيث بلغت امليزانية ؛اإليدز/، وكذلك مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية    )ومناصرة التشريعات   األحداث، دعم 
 .ر دوال٦  ٣٧٥  ٠٠٠، مبلغ ٢٠١١- ٢٠٠٧املعتمدة لذلك خالل الفترة 
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 ميزانية لدعم األنشطة اخلاصة مبكافحة عمالة وهتريب األطفال للفترة CHFوقد اعتمدت منظمة  
دوالر أمريكـي منـها      ٢٩٥  ٦٦٧، مببلغ إمجايل    ٢٠١١سبتمرب  /أيلولوحىت   ٢٠٠٨ أكتوبر/تشرين األول من  
 رفع الـوعي، تعزيـز     مسامهة اجملتمع احمللي، وذلك لتنفيذ العديد من األنشطة تضمنت         دوالر أمريكي  ٧٨  ٠٠٠

وتقوية سياسات عن عمالة األطفال والتعليم، دعم األحباث ومجع البيانات املوثوقة، االستدامة، دعـم األطفـال                
 .والعاملني يف مركز إعادة التأهيل يف حمافظة عدن، دعم وحدة عمالة األطفال يف حمافظيت صنعاء وعدن

ة مبكتبها اإلقليمي يف دعم عدد من األنشطة خالل كما قامت املنظمة الدولية لإلصالح اجلنائي ممثل    
، وذلك يف جمال تفعيل نظام الرعاية الالحقة واملراقبة االجتماعية يف حمافظيت تعز واحلديـدة،               ٢٠٠٩- ٢٠٠٧الفترة  

تدريب وتأهيل العاملني يف قضاء األحداث وذلك حول أمهية نظام الرعاية الالحقة واملراقبة االجتماعيـة وتعزيـز            و
وذلك نفقات تطوير سياسات لنظام     (دوالر   ١٣٤  ٣٣٦دابري غري االحتجازية لألحداث، وقد بلغت تلك امليزانية         الت

  ).، ودورات تدريبية وبرامج توعية ألعضاء اجملتمع احمللي، وأجور خرباء خارجنيةالرعاية الالحقة واملراقبة االجتماعي

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تسند إليها         معلومات عن التقدم احملرز يف اجتاه       :البند اخلامس
، الربوتوكول االختياري وكذلك تلقي الشكاوي مـن األطفـال         والية لرصد تنفيذ أحكام   

   فيما خيص انتهاكات هذه األحكام،ممن ينوب عنهم  أو

ـ              صكوك الدوليـة   هناك عدد من املؤسسات الوطنية اليت تضمنت أهدافها ومهامها متابعة تنفيذ االتفاقيات وال
املتعلقة حبقوق الطفل مثل االتفاقية الدولية حلقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا، كما أهنا هتتم باسـتقبال          

  :الشكاوي اخلاصة بانتهاكات حقوق الطفل والقوانني واالتفاقيات اخلاصة به ومن تلك املؤسسات

  :اجمللس األعلى لألمومة والطفولة 

لة عن مجيع قضايا الطفولة ويضم يف عضويته وزراء الوزارات املعنية حبماية ؤوترب اجمللس اجلهة املسحيث يع
ورعاية األطفال وكذا بعض منظمات غري احلكومية والشخصيات االجتماعية ذات العالقة، ومن مهامه وأهدافه              

إقرارها، ودراسة االتفاقيات الدولية    بعة  ارسم السياسات واالستراتيجيات واخلطط، وإعداد مشاريع القوانني ومت       
اخلاصة بالطفل، وكذا متابعة وتقييم تنفيذ االستراتيجيات واخلطط الوطنية اخلاصة بالطفولة، ورفع الوعي اجملتمعي 
حبماية ورعاية حقوق الطفل، وقد قام اجمللس بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة بإنشاء عدد من الشبكات الوطنية              

لوطنية ملناهضة العنف ضد األطفال، والشبكة الوطنية لرعاية األطفال الواقعني يف خالف مع القانون، منها الشبكة ا
 دمج هذه الشبكتني يف شبكة وطنية واحدة حتت مسمى الشبكة الوطنية حلماية الطفـل،               ٢٠٠٨وقد مت يف عام     

يهم من العنف واإلساءة واإلمهـال      وتسعى هذه الشبكة إىل توفري بيئة آمنة تليب حاجات األطفال يف اليمن وحتم            
واالستغالل، من خالل تنسيق اجلهود بني أعضائها واجلهات ذات العالقة يف تصميم وتنفيـذ وتقـومي الـربامج                  

  .واألنشطة املختلفة ذات الصلة حبماية الطفل

  :وزارة حقوق اإلنسان 

  العالقـة حبقـوق الطفـل،      قبة مستوى تنفيذ الربامج الوطنية ذات     ارم على متابعة و   الوزارةعمل  حيث ت 
اقتراح السياسات واخلطط والربامج واإلجراءات الكفيلة بتعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها              الوزارة ب   وتقوم
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 دراسة التشريعات والقوانني ومعرفة مدى انسجامها مع مبادئ وقواعد          ،وتنفيذها بالتنسيق مع اجلهات املختصة    
قوق اإلنسان املصادقة بالدنا على موادها واقتراح التعديالت الالزمة يف          االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتعلقة حب    

تلقي الشكاوى املرفوعـة مـن املـواطنني        ،  نصوص التشريعات الوطنية املختلفة وفقاً للدستور والقوانني النافذة       
إعداد  صة،يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع اجلهات املخت         مااملؤسسات ودراستها ومعاجلة    وواهليئات  

مجع املعلومات وحتليلها وتوثيقهـا      التقارير الدورية حول التزامات بالدنا الدولية بالتنسيق مع اجلهات املختصة،         
فيما يتصل مبجاالت حقوق اإلنسان وسياسة احلكومة جتاهها، تنمية الوعي القانوين للمواطن بإرشاده إىل حقوقه               

وتعزيز جماالت   وق اإلنسان يف أوساط اجملتمع مبختلف وسائل التوعية،       ونشر ثقافة حق    دستوراً وقانوناً،  ةاملكفول
 التنسيق مع املنظمـات الدوليـة       ،التعاون مع منظمات ومؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف جمال حقوق اإلنسان          

حـة   مـن الالئ   )٢(نصت عليـه املـادة        ما، وهذا   تنمية جماالت التعاون معها   والعاملة يف جمال حقوق اإلنسان      
تفق مع كثري مـن املبـادئ املتـصلة مبركـز وعمـل املؤسـسات الوطنيـة حلمايـة                   ي  ماالتنظيمية للوزارة و  

املؤرخ ) ١٩٩٢/٥٤( اليت أقرهتا جلنة حقوق اإلنسان مبوجب قرارها رقم          )باريس  مبادئ(اإلنسان    حقوق  وتعزيز
 .١٩٩٢ مارس/آذار ٣يف 

ومتابعة التنفيذ للخطط الوطنيـة     يف الرقابة    يقومان بدور بارز      اللذان جملسي الشورى والنواب   
  .تقوم به الدولة من جهود يف محاية الطفولة  ماو

يف متابعة وتقييم مستوى تنفيذ الربامج املتعلقة       اً   بارز دوراًتؤدي  اللجنة العليا للطفولة والشباب      
   .شباب الوطنية للطفولة والستراتيجيةحبقوق األطفال يف إطار متابعتها ملستوى تنفيذ اال

والنشطة يف جمال الطفولة، واليت     منظمات اجملتمع املدين وغريها من املنظمات االجتماعية الفاعلة          
، وهلا كاستحداث خطوط هاتفية لتقدمي االستشارات النفسية واالجتماعية لألطفال واألسرقدمت وتقدم خدمات 

ه، ورصد وضع حقوق ف اجملتمع بآثار ، وتعري  واالستغالل تعرض األطفال للعنف  ورصد  دور يف اكتشاف حاالت     
 املدرسة الدميقراطية واملؤسسة العربية حلقوق اإلنسان وهيئة التنسيق للمنظمات غـري            الطفل، وعلى سبيل املثال   

 .واملرصد اليمين حلقوق اإلنساناحلكومية لرعاية حقوق الطفل 

القـانون اجلنـائي       تغطى متاماً يف   معلومات أخرى عن التدابري التشريعية املتخذة لضمان أن         :البند السادس
الربوتوكول االختياري، وفضالً عن   قانون العقوبات مجيع األفعال واألنشطة املشار إليها يف  أو

 جتـرمي اسـتخدام األطفـال يف        ،يف سياق بيع األطفال   ،  ذلك معلومات عما إذا كان جيري     
  باعتباره شكالً من أشكال بيع األطفال) العمل القسري(السخرة 

الوضع القانوين للربوتوكول يف اجلمهوريـة      : د يف التقرير اخلاص بتنفيذ بنود الربوتوكول ضمن البند ألف         ور
 التدابري التشريعية املنصوص عليها يف القوانني الوطنية واليت تضمنت خمتلف القـضايا             ٢٩ إىل   ٦اليمنية يف الفقرات من     
ل جنسياً، استغالل األطفال يف البغاء، استغالل األطفال يف املواد          بيع األطفال، استغالل األطفا   (اليت مشلها الربوتوكول    

  .)اإلباحية، نقل أعضاء األطفال توخياً للربح، تسخري األطفال يف عمل قسري
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 ، اليت مت مراجعتها بعد املصادقة على الربوتوكولني       ،كما تضمن مشروع تعديالت القوانني اخلاصة بالطفولة      
 مت إقراره من جملس الوزراء ورفعه إىل جملس النواب ملناقشته           حيث اجلرائم والعقوبات،    ومن بني تلك القوانني قانون    

  : بالقضايا اليت أشار إليها الربوتوكول وهيالنصوص القانونية اخلاصةمشاريع عدد من تضمن  ؛وإقراره

  :بيع األطفال  *

  : جرمية الرق)٢٤٨(مادة   - 

  : كل منيعاقب باحلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات  )أ(

  ؛ تصرف كان يف إنسانأياشترى أو باع أو أهدى أو تصرف ب  ‘١‘
  .جلب إىل البالد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه  ‘٢‘

تشدد عقوبة احلبس حىت تبلغ مدة ال تزيد على مخسة عشرة سنة إذا وقع أي من األفعال   )ب(
  .م الثامنة عشرة من عمره من هذه املادة على إنسان مل يت)"أ"(كورة يف الفقرة ذامل

  : اخلطف واجلرائم املقترنة به)٢٤٩(مادة   - 

على  يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع اخلطف على أنثى أو
ذا وقع  وإ،جمنون أو معتوه أو كان اخلطف بالقوة أو التهديد أو احليلة كانت العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات

تعذيب كانت العقوبة  اعتداء أو اخلطف على إنسان مل يتم الثامنة عشرة من عمره أو صاحب اخلطف أو تاله إيذاء أو
احلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخالل حبق اجملين عليه يف القصاص أو الدية أو األرش على حسب 

  .صاحب اخلطف أو تاله قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة اإلعدام وإذا يقتضي ذلك، مااألحوال إذا ترتب على اإليذاء 

 من هذا القانون يعاقب باحلبس مدة ال تزيد علـى  )٢٥١( مع مراعاة حكم املادة   )٢٥٢(مادة    - 
 حديث العهد بالوالدة ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سبع طفالًعشر سنوات كل من خطف 

  . غريه أو عزاه أو نسبه زواً إىل غري والديهأو بدل بهأخفى سنوات كل من 

  :استغالل األطفال جنسياً  *

  وذلك ضمن مشروع تعديالت قانون اجلرائم والعقوبات  "استغالل األطفال جنسياً"حتت عنوان مت إضافة فرع كامل 

  :االستغالل اجلنسي لألطفال  *

 طفـالً ع سنوات كل من دفع      يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سب      ) أ( ‘٤‘ ) مكرر ٢٦٢(مادة    - 
يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ملمارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الـدعارة                   مل
  .أغراه أو شجعه أو أعانه بأي وسيلة على ذلك  بأن
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تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن عشر سنوات إذا كان اجلاين من أصول الطفل أو إخوانه                   )ب(
  . تربيته أو اإلشراف عليهأو املتولني

 عشرة سنة إذا استخدم اجلاين أي وسيلة من وسائل          أثنيتعقوبة احلبس مدة ال تزيد عن       تكون ال   )ج(
  .اإلكراه أو التهديد أو احليلة

 مل يتم طفالً يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سبع سنوات كل من نقل -  ‘٥‘ ) مكرر٢٦٢(مادة   - 
حلدود الوطنية بقصد استغالله جنسياً أو ساعد أو حرض على ذلـك     الثامنة عشرة من عمره عرب ا     

وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على عشر سنوات إذا كان اجلاين من أصول الطفل أو أخوته                 
  .املتولني تربيته أو اإلشراف عليه، أو إذا استخدم اجلاين وسيلة من وسائل احليلة أو اإلكراه  أو

 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل من أغـرى أو              -  ‘٦‘ ) مكرر ٢٦٢(مادة    - 
 مل يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى على هجر مرتل والديـه  طفالًشجع أو ساعد  

  .بقصد ممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة

ـ      -  ‘٧‘ ) مكرر ٢٦٢(مادة    -  تخدم  يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على مخس سنوات كل مـن اس
سم طفل مل يتم الثامنة عشرة من عمره يف أي وسيلة من وسائل النـشر أو                اصورة أو رسم أو     

اإلعالن على حنو يثري الغرائز اجلنسية أو يدعو أو حيرض أو يرغب يف األعمال املنافية                 اإلعالم أو 
ت لألخالق واآلداب العامة، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد على سبع سـنوات إذا أظهـر             

  .الرسم عضواً من أعضائه اجلنسية  الصورة أو

  :استغالل األطفال يف البغاء  *

  : )٢٧٩(مادة   - 

د على ثالث سنوات من حرض غريه على الفجـور أو الـدعارة             ييعاقب باحلبس مدة ال تز      -
  .وقعت اجلرمية بناء على هذا التحريض تكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز سبع سنوات فإذا

م الثامنة عشرة من عمره أو كان       مية صغرياً مل يت    من حرضه ووقعت منه اجلر     وإذا كان   - 
 تصل عقوبة احملرض    أناحملرض يعول يف معيشته على فجور أو دعارة من حرضه جيوز            

فإذا اجتمعت احلالتان جاز أن تـصل عقوبـة          .إىل احلبس مدة ال جتاوز عشر سنوات      
  .احملرض احلبس مدة ال جتاوز مخسة عشر سنة

يرجى توضيح مدى إمكانية قيام الدولة الطرف مبمارسة واليتها القضائية على اجلرائم املشار إليها                :بند السابعال
عندما ترتكب   سيما ال، و ٤يف الربوتوكول االختياري وذلك يف مجيع احلاالت املبينة يف املادة رقم            

يمن أو يكون شخصاً يوجـد      اجلرمية يف اخلارج ويكون الشخص املدعى ارتكابه هلا أحد مواطين ال          
  حمل إقامته املعتاد يف اليمن، أو عندما يكون الضحية أحد مواطين اليمن 
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اليمن دولة ذات سيادة ومتتد هذه السيادة لتشمل مجيع أراضيها وكل من فيها وقد ورد يف بعض القوانني   
  :نصوصاً قانونية يف هذا الشأن منها

   :ما يلي ١٩٩٤ لسنة) ١٣( اجلزائية رقم اإلجراءاتقانون جاء يف  

   :)١٧( املــادة  - 
   . اجلمهوريةإقليم يتخذ يف إجرائي اجلزائية على كل عمل اإلجراءاتيسري قانون  -١

 واألشخاص األجنبية اجلزائية على املواطنني، وكذلك على رعايا الدول اإلجراءاتتسري قوانني  - ٢
  .عدميي اجلنسية

  :)٢٣٦( املــادة  -
 معروف  إقامة القانون اليمين ومل يكن ملرتكبها حمل        أحكامة يف اخلارج مما يسري عليها        وقعت جرمي  إذا  -١

   . حماكم العاصمةأماميف اجلمهورية ومل يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى اجلزائية 

ا احملكمة الواقع يف دائرهت   اً  داخلها اختصت حملي  اً   خارج اجلمهورية وجزئي    ارتكبت اجلرمية جزئياً   إذا أما  -٢
  . اجلرمية داخل اجلمهوريةأفعالمكان ارتكاب 

  :)٢٤٤( املــادة  - 
ختتص احملاكم اليمنية كذلك بالفصل يف اجلرائم اليت تقع يف عرض البحر على منت بواخر حتمـل العلـم                 

دها  مىت كان وجو   أجنبية كانت جنسية مرتكيب هذه اجلرمية ويف اجلرائم اليت تقع على منت باخرة جتارية               أياًاليمين  
  . ميناء ميين ترسو فيه الباخرةأول اليمنية وينعقد االختصاص حملكمة اإلقليمية املياه أوداخل ميناء حبري ميين 

   :)٢٤٥( املــادة  - 

 كانت جنـسية    أياًختتص احملاكم اليمنية كذلك بالفصل يف اجلرائم اليت تقع على منت الطائرات اليمنية              
 اجملين عليه ميـين  أو كان اجلاين إذا أجنبيةرائم اليت تقع على منت طائرات مقترف اجلرمية، كما ختتص بالفصل باجل     

   . هبطت طائرة يف اليمن بعد وقوع اجلرميةوإذااجلنسية، 

 القبض عليه وقت    يلقأُ أنوينعقد االختصاص عندئذ للمحكمة اليت يقع يف دائرهتا مكان هبوط الطائرة              
 قبض على املتهم خارج     إذا  ماأ مت القبض يف اليمن      إذا املتهم يف دائرهتا      القبض على  يلقأُ للمحكمة اليت    أواهلبوط  
  . تنظر الدعوىأن الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية إقليم

   :)٢٤٦( ملــادةا  - 

 يعد مبقتضى القـانون جرميـة        الدولة فعالً  إقليمختتص احملاكم اليمنية مبحاكمة كل ميين ارتكب خارج         
  . عليه مبقتضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيهن الفعل معاقباً اجلمهورية وكاإىلعاد   إذا
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    : ما يلي١٩٩٤كما ورد يف قانون اجلرائم والعقوبات لسنة  

   :)٣( املــادة  - 

 كانت جنسية مرتكبها وتعد اجلرمية      أياً الدولة   إقليميسري هذا القانون على كافة اجلرائم اليت تقع على            
 الدولة إقليم املكونة هلا ومىت وقعت اجلرمية كلها أو بعضها يف األعمالع فيه عمل من وقإذا  الدولة إقليممقترفة يف 

 كما يسري هذا القانون على اجلرائم اليت  .يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مسامهته يف اخلارج           
  .ائيةلقانون اإلجراءات اجلزاً  الدولة وختتص احملاكم اليمنية هبا وفقإقليمتقع خارج 

األفعال الـيت   عن التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا           إضافية معلومات  :البند الثامن
 اجلنـائي لـضمان عـدم       القضاءالربوتوكول االختياري يف مجيع مراحل إجراءات       حيظرها  

وخباصة معلومات عن القواعد واملمارسات املتعلقة حبمايـة األطفـال          ،  معاملتهم كمجرمني 
  لضحايا املطلوبني يف القضايا اجلنائية ا

، ٢٠٠٢ لعـام    )٤٥(إن املشرع اليمين قد حدد األهداف األساسية والرئيسية لقانون حقوق الطفل رقم             
محاية األطفال من مجيع أنواع االستغالل واعتبارها أفعاالً جيرمها القـانون وبيـان العقوبـات اخلاصـة     (ومنها  

رض احلماية لألطفال من كل أشكال االستغالل واعترب كل أنواع االسـتغالل             وهو نص عام يتضمن ف     )مبرتكبيها
أفعاالً جمرمة مبوجب القانون، كما أن املشرع اليمين قد وضع عدد من التدابري بغرض محاية األطفال من االستغالل 

   : منهاحيث فرض على الدولة القيام باختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية األطفال، يف عدد من القوانني

   : على ما يلي)١٤٨، ١٤٧، ١٤٦(ما نص عليه قانون حقوق الطفل يف املواد  
 )د( : للطفولة علىاألعلى االجتماعية واجمللس الشؤونتعمل الدولة من خالل وزارة      ":)١٤٦(املادة    - 

   ."محايتهم من التردي يف بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية، مبا يف ذلك العقوبة الشرعية اجلنائية
 االستغالل اجلنسي واالقتصادي وعليها أشكالعلى الدولة محاية الطفل من مجيع  ":)١٤٧(املادة   - 

   : مناألطفال والتدابري املشددة حلماية اإلجراءاتاختاذ 
   .أخالقيط ال  نشاأيمزاولة   )أ(
  ." غريها من املمارسات غري املشروعةأواستخدامهم واستغالهلم يف الدعارة   )ب(

 من اسـتخدام املـواد      األطفالعلى الدولة اختاذ التدابري الالزمة لوقاية ومحاية        " :)١٤٨(املادة    - 
  ." االجتار هباأو إنتاجهااملخدرة واملواد املؤثرة على العقل ومنع استخدامهم يف 

انون رعاية األحداث تضمن على عدد كبري من التدابري اليت تكفل للطفـل احلمايـة القانونيـة            ق 
 أو التحقيق أو احملاكمة، ووردت      )التحري والتحفظ (والقضائية سواء من خالل مرحلة مجع االستدالالت        

واد فهذه امل) ٢٠، ١٩، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ٨(نصوص كثرية بشأن ذلك منها نصوص املواد 
   :متنح احلماية للضحايا األطفال يف مراحل التحقيق واحملاكمة وقررت قواعد جيب مراعاهتا ومنه

 .االستماع إليهم والتعامل معهم على أهنم ضحايا وليسوا جمرمني  •
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 .احلماية واملساعدة الصحية واالجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل واإلدماج يف اجملتمع •

 .حيال الطفل حتكمها املصلحة الفضلى لهكافة اإلجراءات  •

 .عدم إيداعهم يف السجون أو يف مراكز االحتجاز املخصصة للمجرمني أو املتهمني •

 .إيداعهم يف أماكن رعاية متخصصة •

ضمان سرية احملاكمة تفادياً للتشهري بسمعة الضحايا وأسرهم أو تعرضهم لألذى مـن              •
 .املتهمني وأسرهم وأعواهنم

الفرصة للضحية لسماع أقواله وعـرض رؤاه وخماوفـه يف املراحـل املختلفـة              تقدمي   •
لإلجراءات اجلنائية ضد املتهمني بطرق ال متس حقوق املتهمني يف توفري حماكمة عادلة             

 .هلم، مع توفري مترجم ملساعدة الضحية على سري احملاكمات

 .اعتبار قضايا األحداث من القضايا املستعجلة •

 من حيـث    )١٨١(رائم والعقوبات على حماولة التأثري على الشاهد ويف املادة          عاقب قانون اجل   
 عرض عطيـة  أو التهديد أو بالغرامة كل من استعمل القوة     أويعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة        "نصت على   

 يبلـغ    ومل  على الشهادة زوراً   أو الشهادة   أداء على عدم    خرآ وعد بشيء من ذلك حلمل       أو نوع   أيمزية من     أو
   ." ذلك بالنسبة للخبري واملترجميمقصده ويسر

وهو نص عام ميكن تطبيقه يف حماولة التأثري على أداء الشهادة من قبل األطفال وميثل نوعاً من احلمايـة                   
  .القانونية للشهود

مساعدة يرجى إبالغ اللجنة مبا يتاح لضحايا اجلرائم اليت يشملها الربوتوكول االختياري من   :البند التاسع
  يف جمال إعادة اإلدماج يف اجملتمع فضالً عن تدابري التعايف البدين والنفسي اليت تتاح هلم 

 الـضحايا يف    األطفالمساعدة وإدماج   يف جمال   هناك عدد من التدابري والربامج اليت مت اختاذها وتنفيذها          
  :اجملتمع ومنها

  :األطفال ضحايا التهريب

 يفألطفال ضحايا التهريب األول يف منطقة حرض احلدودية         ااية  مت أنشاء مركزين الستقبال ومح     
تقدمي احلمايـة    دف، وذلك هب  ٢٠٠٨مارس  /آذار شهر   يف والثاين يف أمانة العاصمة صنعاء       ،٢٠٠٥أبريل  /نيسان

  . سنة وإعادة دجمهم بأسرهم١٨دون سن  لألطفال ضحايا التهريب ما

 :آلية استقبال األطفال يف املركزين 

ستقبال األطفال يف مراكز احلماية املؤقتة وتقدمي الدعم النفسي هلم مـن خـالل     ويتم ا   - ١
  .ناجللسات النفسية مع األخصائية النفسية حىت يشعروا بالطمأنينة واألما
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يتم بعد استقبال األطفال يف املركز تقدمي الرعاية الصحية من خالل إجراء الفحوصات               - ٢
بية ومن خالل مشرف صحي وتقيم األدوية املطلوبة للطفل ويف حالة الالزمة يف عيادة جمهزة باملعدات الط

 . الشك يف وجود أمراض كبرية يتم إرساهلم إىل املستشفيات إلجراء الفحوصات الالزمة هلم

مل تقتضي   مامدة إقامة األطفال داخل املركز من مخسه عشر يوم إىل شهر كحد أقصى           - ٣
  . الطفل بقائه باملركزةمصلح

  :ينليت تقدم لألطفال خالل فترة بقائهم داخل املركزاخلدمات ا 
  .التهدئة والرعاية النفسية للطفل عند استقباله ومتابعته بشكل يومي عن طريق أخصائي نفسي  -١
   .أجراء الفحص الطيب األويل أثناء االستقبال ومتابعته طبياً بشكل يومي من قبل موظف صحي  -٢
  .ةات العمريئ بشكل منظم وفق مواصفات تتناسب مع الفتوفري اإليواء وامللبس والتغذية  - ٣
عمل دراسة اجتماعية متكاملة أسرية وبيئية واقتصادية وحتديـد األسـباب الرئيـسية            - ٤

  .األسرةخلروجه من 
 هبدف حتديد مستواه العلمي     ة وحياتي ة إبداعي ة وأنشط ةنظاميية غري   إحلاقه بربامج تعليم    - ٥

  شجيعه للعودة إىل املدرسة  وتاإلبداعيةواستكشاف مواهبه 
  . بالربامج الرياضية والترفيهية للترويح عنه نفسياً وبناء قدراته اجلسديةهحلاقإ  - ٦
تقدمي احلماية القانونية للطفل من خالل متابعه املتورطني يف هتريبه واسـتغالله أمـام                - ٧

  .اجلهات القضائية واألمنية من خالل خمتص قانوين
قق خلق بيئة أسرية يسودها احلـب والـوعي         حي  االطفل وأسرته مب  حتسني العالقة بني      - ٨

  .الستقرار الطفل
التنسيق مع مراكز ودور الرعاية االجتماعية ملساعدة األطفال ضحايا التهريب ودعـم            كما مت    

  .أسرهم إلعادة إدماجهم يف اجملتمع

 .ظة حجةاعتماد تأسيس معهدين للتدريب املهين والفين يف منطقيت حرض وعبس يف حماف 

مت إشراك أعضاء اجملالس احمللية واملشايخ واألعيان والسلطات األمنية يف عملية إلزام األسر بعدم               
 .إعادة هتريب أطفاهلم

 .مني ألسرهم لألطفال ضحايا التهريب املسلَالالحقة برنامج الرعاية مت البدء بتنفيذ 

 - لك يف ثالث حمافظات وهي حجة        طفل من األطفال ضحايا التهريب وذ      ٩٠املتابعة الالحقة لعدد     
 ومت متابعـة  ٢٠٠٩سبتمرب /أيلولبريل إىل أ/نيسان طفل كل شهر ابتداء من شهر  ١٥ احملويت وذلك بواقع     - احلديدة  

 ١٠ كيس سكر عبوة     -كيس بر   (تقدمي مساعدة غذائية مكونة من      ودجمهم يف العملية التعليمية،     واستقرارهم يف أسرهم،    
 .) زي وحقيبة مدرسية- قطعة مالبس - كرتون متر - جالون زيت - كيلو ١٠ كيس أرز عبوة -كيلو 
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طفل من ضحايا التهريب يف معهد بغداد للتـدريب املهـين، وإجـراء             ) ٤٠(مت تدريب عدد     
 : ختصصات هي٣اختبارات هلم لتحديد ميوهلم وقدراهتم وقد مت إدراجهم يف 

  .جنارة  )أ(
  .ميكانيك سيارات  )ب(
  .تكهرباء سيارا  )ج(

 -  غـذاء  - هبدف مساعدهتم يف احلصول على عمل مبهنة كرمية وقد مت توفري مجيع احتياجاهتم من سكن    
  .  مصروف جيب-  ترفيه -  أدوية - مالبس 

 يف املدارس   إدماجهموقد قام مشروع أكسس مينا بتوزيع مساعدات لألطفال الضحايا تضمن            
مت و وطالبـة،    طالب )٤  ١٠١( رسي واحلقيبة املدرسية لعدد   ومنع تسرهبم، ومتثلت املساعدات يف توفري الزي املد       

 . فتح فصول للتعليم العالجي يستهدف احلد من تسرب األطفال يف مدينة حجة

 إىل برامج وأنشطة جاذبة لألطفال      تقدم املدارسمت تأسيس مراكز ثقافية ترفيهية شبابية يف نفس          
حيث مت ترميم املدارس املستهدفة     ،   حلمايتهم من التهريب   اديةواإلرشتأهيلهم وتقدمي املساعدات النفسية     لاملدارس  
 .خاصة بكل مدرسةئية  كهربامولداتوتوفري 

مت إسناد مركز االستقبال يف حرض إىل مؤسسة الصاحل وذلك لتعزيز مشاركة منظمات اجملتمع               
  .املدين املتميزة يف ميدان برامج محاية الطفل

حجه كتجربة ميكـن  /فلح الشام م  أوى العزل يف مديرية     تشكيل فرق حلماية الطفل على مست     مت   
 . بعد جناحهاأخرىتعميمها على مديريات 

 واإلمكانيـات ودعمه باملعدات   أفلح الشام    مديريةإنشاء مركز رياضي ترفيهي لألطفال يف       مت   
 . من املديريةاألطفال املنطقة واملساعدة يف عدم خروج أبناء ةالالزمة للمسامهة يف توعي

فيذ برامج تعليمية وثقافية واجتماعية وترفيهية لألطفال يف مراكز االستقبال وتوفري الكوادر            مت تن  
 طفـل خـالل الفتـرة مـن       ٢  ٥٧٩( بلغ عدد املستفيدين من خدمات املركـزين         حيثالفنية الالزمة لذلك،    

 : موزعني علي النحو التايل٢٠٠٨سبتمرب /أيلول -  ٢٠٠٥  مايو/أيار

  اإلمجايل  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  العام
  ١  ٩٤٣  ٤١٤  ٥٤٤  ٦٠٣  ٧٩٦  مركز حرض
  ١٧  ١٣  ٤      مركز صنعاء
  ١  ٩٤٧  ٤٢٧  ٥٨٤  ٦٠٣  ٧٩٦  إمجايل
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تقدم املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان دعم ومساعدة نفسية لألطفال ضحايا العنف واإلساءة واالستغالل،              
  .٢٠٠٩يناير /كانون الثاينتتاح هذه العيادة يف شهر عرب العيادة النفسية التابعة هلا أو خط املساعدة النفسية، وكان اف

  ذين تلقوا مساعدة ودعم نفسي من العيادة النفسية  اللاجلداول التالية تبني عدد األطفا
  :التابعة للمؤسسة العربية حلقوق اإلنسان وكانوا على النحو اآليت

  اإلساءة والعنف  )أ(

  إلمجايلا  غري معروف/نواألطفال والبالغ  البالغ  الطفل  
  العدد  العدد  العدد  العدد  

  ٢٣  -   ١٠  ١٣  إساءة جسدية
  ١٣  -   ٤  ٩  إساءة جنسية
  ٢٣  -   ١١  ١٢  إساءة عاطفية

  ١٣  -   ٨  ٥  إمهال
  ٢٤  -   ١٠  ١٤  شاهد على العنف

  ١٣  -   ٦  ٧  التنّمر
  ٢٦  -   ١١  ١٥  عنف أسري

  ٢  -   -   ٢   وأسباب أخرىدغري حمد
  ١٣٧  -   ٦٠  ٧٧  اإلمجايل

  تجارياالستغالل ال  )ب(

غري /األطفال والبالغون  البالغ  الطفل  
  معروف

  اإلمجايل

  العدد  العدد  العدد  العدد  
  ٨  -   -   ٨ عمل األطفال القسري هبدف سد ديون العائلة

  ٦  -   -   ٦  عمالة األطفال يف املنازل
  ٤  -   -   ٤  دعارة األطفال/لألطفالي االستغالل اجلنس

  ٧  -   -   ٧  األطفالب االجتار
  ٨  -   -   ٨  مالة األطفالأنواع أخرى من ع
  ٣  -   -   ٣  اخلطف

  ٨  -   -   ٨  استخدام األطفال يف التسول
  ٤  -   -   ٤  استخدام األطفال يف النشاطات اإلجرامية

  ٢  -   -   ٢  األطفال يف الرتاعات املسلحة
  ١  -   -   ١  غري حمدد وأسباب أخرى

  ٥١  -   -   ٥١  اإلمجايل



CRC/C/OPSC/YEM/Q/1/Add.1 
Page 18 

  

  :العاملنياألطفال 

مل وخباصة األكثر عرضة للخطر من خالل متابعة تنفيذ قرار اية األطفال املنخرطني بسوق الع   مح 
 الذي حيظر تشغيل األطفال يف املهن الشاقة واخلطرة         ٢٠٠٤لسنة  ) ٥٦( االجتماعية رقم    الشؤونوزارة العمل و  

  .والعمل يف املناطق اخلطرية دون سن الرابعة عشرة من العمر

لعمل والفحوصات الدورية والراحة وأوقات  باااللتحاقكما مت متابعة الفحص الطيب الالزم قبل   
العمل واإلجازات وغري ذلك من األحكام القانونية ذات العالقة بتنظيم عمل األطفال اتساقاً مع اتفاقية حقـوق                 

   .الطفل واالتفاقيات الدولية األخرى اخلاصة بعمالة األطفال
  .لصحافةنشر التوعية حول حظر عمل األطفال من خالل الندوات وامللصقات وا 
  . حمافظة تكثر فيها مشكلة عمالة األطفال)١١( اختيار منسقني لعمالة األطفال يف 
  املتابعة الدورية ومجع املعلومات من خالل رصد أماكن تواجد عمل األطفال  
  . ٢٠٠٦ دراسة مسحية حول ظاهرة عمالة األطفال يف العاصمة خالل عام مت تنفيذ 
  .األطفال مفتش عمل خاص ب)١٥( تأهيل وتدريب 
   .طفل عامل يف مواقع العمل املختلفة على مستوى احملافظات) ٥  ٠٤١( زيارة 
   .طفل عامل إىل املدارس) ٣٤١( إعادة 
   . إىل أعمال خفيفة تتناسب مع قدراهتم اجلسمية وجزء آخر مت ختفيف سعة العمل عنه)٥٠٥( حتويل 
  .لتلقي العالجإجراء فحوصات طبية وإحالة عدد من احلاالت إىل مراكز صحية  
  .طفل عامل يف جمال صيانة أجهزة التلفاز) ٢٥(تدريب  

   من خمتلف شرائح اجملتمع٢٠٠٧–٢٠٠٦املستهدفني من الربنامج خالل الفترة  يوضح جدول

 ة طالب مدارس وسلطة حملي-  منظمات جمتمع مدين -  أصحاب أعمال -  وأسرهم أطفال عاملني وأقراهنم
  االجتماعية والعملالشؤونني وحدة مكافحة عمل األطفال بوزارة ب ألنشطةخالل الشراكة يف العمل وا  من

  ) عدن وسيئون- األمانة (:  مراكز إعادة تأهيل األطفال العاملني يف:كال مـنو

  نوع االستهداف  اجلهة املنفذة  العدد  نوع الفئة املستهدفة  م
طــالب مــدارس أمانــة   ١

  العاصمة
+ طفال  وحدة مكافحة عمل األ     ةطالب/ طالب١٦٠

  برملان األطفال
 حول خطـورة    ةبرامج توعي 

  التسرب الدراسي
قطاع غري  /أصحاب أعمال   ٢

  منظم 
ــالقرار   وحدة مكافحة عمل األطفال   صاحب عمل٢٦ ــة وتعريــف ب توعي

  ٥٦الوزاري رقم 
 شخص ممثلني من ١٥   ة حمليةسلط  ٣

  خمتلف القطاعات
+ وحدة مكافحة عمل األطفـال      

 احملافظاتمكاتب الوزارة يف بعض 
توعية وتعريف بدور احلكومة يف     

  احلد من ظاهرة عمل األطفال 
 مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني  ة أسر٥٣٤  سر أطفال عاملني أ  ٤

  )األمانة(
  وتعريفية باملركز ةزيارات توعوي
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أسر األطفـال العـاملني       ٥
  امللتحقني باملركز

  )األمانة(

  ة أسر٧٤٨
  

ال العاملني مركز إعادة تأهيل األطف
  )األمانة(

ـ    )تكـرار ( ةزيارات تعزيزي
لضمان استمرارية بقاء الطفل    

  يف املركز

ــاملني   ٦ ــال الع ــر األطف أس
  )األمانة( امللتحقني باملركز

ة أسر١  ٢٨٢  
  

مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني 
  )األمانة(

  منح مشروعات صغرية 
 حمـل   ١ بقاالت، عدد    ٢عدد  

  يك ورشة مكان١دجاج، عدد 
أسر األطفـال العـاملني       ٧

  امللتحقني باملركز
  )األمانة(

  ة أسر٨
  

مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني 
 بالتعاون مع املبـادرة     )األمانة(

  العربية حلماية األطفال

 - بيـضاء    ةمنح قروض صـغري   
 بعد تدريبهم حول    -بدون فوائد   

كيفية إدارة املشاريع باالسـتعانة     
دل بــبعض االستــشاريني مبعــ

  ة ريال لكل أسر١٠٠ ٠٠٠
أهايل األطفـال العـاملني       ٨

  امللتحقني باملركز
  )األمانة(

  مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني   أسرة١٢
 بالتعاون مع املبـادرة     )األمانة(

  العربية حلماية األطفال

   بسيطةةمساعدات مالي
  

أهايل األطفـال العـاملني       ٩
  امللتحقني باملركز

  )األمانة(

مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني   ة أسر٣٠
 بالتعاون مع املبـادرة     )األمانة(

  العربية حلماية األطفال

  غذائية/مساعدات عينية

أهايل األطفـال العـاملني      ١٠
  )جمتمع مدين(

  ة أسر١  ٢٨٢
  

+ وحدة مكافحة عمل األطفال     
مركز إعادة تأهيـل األطفـال      

  )األمانة(العاملني 

ــة  ــدف التوعي ــارات هب زي
  إلرشاد وا

أقــران األصــغر لألطفــال  ١١
   سنوات٧-٤العاملني 

 مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني  ةطفل/ طفل٤٣٣
  )األمانة(

  )األمانة( التحاق باملركز

أطفال عـاملني يف سـن       ١٢
  ة سن١٤العمل 

مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني    طفل عامل١٤
  التدريب املهين + )األمانة(

ــمن  ــاجهم ض ــرامج إدم ب
  :التدريب

 كهربـاء   -  حلـام    - جنارة  
  أجهزة ومعدات

  )إناث(أطفال عاملني  ١٣
   سنة١٤- ٧

+ وحدة مكافحة عمل األطفـال        ة عاملة طفل٧٦
 مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني

 )األمانــة( التحــاق بــاملركز
  واالستفادة من اخلدمات 

  )ذكور(أطفال عاملني  ١٤
   سنة١٤- ٧

+ مكافحة عمل األطفال    وحدة     طفل عامل٤٨٥
مركز إعادة تأهيـل األطفـال      

  )األمانة(العاملني 

 )األمانــة( التحــاق بــاملركز
  واالستفادة من اخلدمات

 مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني   طفل٧٦  سنة١٦- ٦أطفال متسولني  ١٥
  )األمانة(

ــاملركز ــة( التحــاق ب  )األمان
  واالستفادة من اخلدمات

ين تعمل  منظمات جمتمع مد   ١٦
  يف جمال الطفولة 

ــالقرار   وحدة مكافحة عمل األطفال   منظمات٧ ــة وتعريــف ب توعي
  ٥٦الوزاري رقم 

مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني        طفل١٥٢  أطفال عاملني ١٧
  مجعية النهضة+ سيئون  -

التحاق مبركز تأهيل األطفال    
   سيئون- العاملني 
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ز إعادة تأهيل األطفال العاملني     مرك   طفل١٥٢  أطفال عاملني وأسرهم  ١٨
  مجعية النهضة+ سيئون  - 

انسحاب من سوق العمـل      
  وعودة للمدارس

مركز إعادة تأهيـل األطفـال         مدرسة٣٥  مدارس تعليم أساسي ١٩
مكتـب  + سـيئون    - العاملني  

  التربية بوادي حضرموت

 يف كـال مـن مـدارس        ةتوعي
  شبام والقطن- سيئون :مديريات

مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني       ة طفله عامل٢٠   فتيات عامالت ٢٠
  مجعية النهضة+  سيئون -

 )تدبري مرتيل(تلقي برامج تدريب 

مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني       أسرة/ طفلة٧١  فتيات عامالت وأسرهم  ٢١
  برنامج األسر املنتجة+  عدن -

 االستفادة من برامج األسر املنتجة 

مركز إعـادة تأهيـل األطفـال         ة أسر١٧   العاملني أهايل األطفال ٢٢
 مجعية االرتقاء+  عدن - العاملني 

  برامج إقراض

مركز إعادة تأهيـل األطفـال        طفلة/ طفل٢٠٣ أطفال عاملني يف االصطياد ٢٣
  احملافظة + عدن - العاملني 

 )عــدن( التحــاق بــاملركز
واالستفادة مـن اخلـدمات     

  التعليمية والتدريبية
مركز إعادة تأهيـل األطفـال        ةطفل/ طفل١٣٨  ألطفال العاملني أقران ا ٢٤

مجعية مكافحة   +العاملني عدن   
  عمل األطفال

 )عــدن( التحــاق بــاملركز
واالستفادة مـن اخلـدمات     

  التعليمية والتدريبية
مركز إعادة تأهيل األطفال العاملني       ة أسر١٥  أهايل األطفال العاملني ٢٥

 + مجعيـة النهـضة   +  سيئون -
  ندوق االجتماعي للتنميةالص

 ٥٠ ٠٠٠بني   برامج إقراض ما  
   ريال١٥٠ ٠٠٠ -ريال 

أطفال عاملني وأسـرهم     ٢٦
  )الزراعة(

+ وحدة مكافحة عمل األطفال        طفل ٥٩
+ مكاتب الوزارة باحملافظـات     

  الصحة والسالمة املهنية 

 املراكز الـصحية    إىلحتويلهم  
  للعالج 

  جمتمع مدين حملي ٢٧
 - - - - - - -  

إعادة تأهيـل األطفـال     مركز  
مجعيـة  +  سـيئون  - العاملني  
  خطباء املساجد+  النهضة

 مبخـاطر االسـتخدام     ةتوعي
العشوائي للمبيدات يف الزراعة 

  خاصة مع اإلناث
أطفال إناث عـامالت يف      ٢٨

  الزراعة
مركز إعادة تأهيـل األطفـال         عاملةة طفل٩٨

وحـدة  +  سـيئون  - العاملني  
  مكافحة عمل األطفال

مبخـاطر االسـتخدام     ةتوعي
 العشوائي للمبيدات يف الزراعة

أطفال عاملني يف خمتلـف      ٢٩
  األعمال

+ وحدة مكافحة عمل األطفال       ةطفل/ طفل٤٤٠
  مكاتب الوزارة باحملافظات 

توعية حبقوقهم ومنحهم حرية    
يوم (اللعب من خالل نشاط     

  )بال عمل

  :أطفال الشوارع

حلديثة يف اجملتمع اليمين واليت تعود أصالً ملشكلة تزايد نسب الفقـر            تعد ظاهرة أطفال الشوارع من الظواهر ا      
وتصاعد األعباء املعيشية على األسر وانتشار البطالة إىل جانب املشكالت االجتماعية النامجـة عـن تطبيـق بـرامج       

  .ب اخلليجاالختالفات االقتصادية واملالية وضعف التنمية الريفية وعودة مئات األلف من اليمنيني نتيجة حر
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واهتمت احلكومة ومبشاركة اجملتمع املدين مبشكلة أطفال الشوارع من خالل القيام بعدد مـن الـربامج                
  : حلماية وتأهيل أطفال الشوارع وإعادة إدماجهم يف األسرة واجملتمع، ومن اجلهود املتخذة يف هذا اجملال

حلماية  ) تعز افظةحم -  عدن   حمافظة - أمانة العاصمة   (إنشاء عدد ثالثة مراكز للطفولة اآلمنة يف          - 
تقـدم    مـا  ك ،والتنسيق مع اجلمعيات األهلية إلدارة وتشغيل املراكز      ،  وتأهيل أطفال الشوارع  

 والتأهيل النفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي،      االجتماعيةمراكز الطفولة اآلمنة خدمات الرعاية      
طفل من الشارع إىل املركز مث القيام وذلك من خالل أنشطة متعددة ومتداخلة تبدأ باستقطاب ال

وتنتهي بإعادة الطفل )  مهنية-  ورياضية -  ترفيهية -  ثقافية -  تعليمية - صحية ( تأهيلية بأنشطة
 مثل حاالت األيتام أو أخرى تتمثل بدار رعاية اجتماعية ةإىل أسرته أو بيئته الطبيعية أو بيئة بديل

ه املراكز هم األطفال املشردون أو ضحايا التفكك        واألطفال املستفيدون من خدمات هذ    . غريها
   .األسري أو ضحايا العنف املرتيل الفارين من أسرهم

ـ     -   ةعدد املراكز اليت تعمل يف هذا اجملال هي وتقوم بإدارهتا واإلشراف املباشر عليها مجعيات أهلي
 وبلغ عـدد    .راكز عملية تشغيل وإدارة هذه امل     وزارة الشؤون االجتماعية والعمل   أسندت إليها   

 ).٢٠٠٥- ٢٠٠٢(طفل خالل الفترة ) ١  ٠٢٦(أطفال الشوارع املستفيدين من هذه املراكز 

مـأوى    كز الطفولة اآلمنة إىل محاية ورعاية وتربية وتأهيل أطفال الشوارع بال          اسعى مر تحيث    - 
ماعيـة  يضمن توافقهم مع ذاهتم وأسرهم وجمتمعهم من خالل تنفيذ الربامج واألنشطة االجت             امب

  .والنفسية والتعليمية والصحية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والترفيهية

  : وأقارهبمأسرهم إىلعادة أطفال الشوارع إبالنسبة لتعزيز وتسهيل و

 وذلك لتهيئتهم للدمج مع أسرهم مع تكثيف الـرتول           ونفسياً كز بدراسة األطفال اجتماعياً   اقوم املر ت  -
  األطفال لدراسة أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية ومساعدهتم لتقبل أطفاهلم يف األسرةامليداين إىل أسر 

 الرعاية الصحية وفرص التعليم إىلضمان توفري الغذاء واملأوى املناسب ألطفال الشوارع باإلضافة   - 
لغـذاء  كز لألطفال املأوى وا   اوفر املر  حيث ت  :الء األطفال ؤوتوفري احلماية املناسبة واملساعدة هل    

املناسب الذي حيتوي على العناصر الغذائية األساسية اليت حيتاجوهنا يف املراحل العمرية املختلفة             
يتوىل عمل الفحوصات الصحية الدورية للمقيمني ومتابعة نظافة األطفال واإلشراف على             ماك

  .سعافية حيث يوجد ملف صحي لكل طفلاستخدام األدوية ومتابعة احلاالت اإل

  :منها التربوي والتعليمي بعدد من األنشطة يف اجملالوم قكما ت  - 
  . األطفال يف املدارس احلكومية القريبة من املركزإدماج  - ١
 .توفري املتطلبات الدراسية  - ٢

 .الرتول امليداين للمدارس ومتابعة األطفال  - ٣
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 .عمل تقوية لألطفال يف املركز ومساعدهتم يف حل الواجبات واالستذكار  - ٤

 . ملفات تعليم لكل طالبفتح  - ٥

بـاملركز،  اً  العمل على إجراء تقييم لتحديد املستوى التعليمي للطالب امللتحقني دراسي           - ٦
  .حيث مت فتح فصل حمو األمية لألطفال الذين جتاوز أعمارهم السن القانوين للتعليم النظامي

 تعليم جديدة إضافة تدريب األطفال على كيفية استخدام أجهزة احلاسوب إلكساهبم مهارات         -٧
 .طالع وقراءة الكتب املتنوعةدت خبصوصية تتالءم مع األطفال لالإىل وجود مكتبة داخلية يف املركز أع

إقامة املسابقات الثقافية املختلفة لألطفال وتوزيع اجلوائز التشجيعية وتكرمي األطفـال             - ٨
 .املنضبطني يف املدارس والفصول الداخلية يف املركز

 يتمحور العمل االجتماعي والنفسي يف املركز على لألطفاللق توفري احلماية واملساعدة  ومن منط   - 
محاية األطفال وإعادة البناء التدرجيي لشخصيتهم وإعادة تأهيلهم يف كافة اجلوانب وقد قـسم              

  :العمل االجتماعي والنفسي إىل قسمني
  . املقترحاتكز ويتمثل بدراسة حاالت األطفال وتقدمياالعمل داخل املر  - ١
كز هبدف استكمال املعلومات من اجملتمع احمليط ببيئة الطفـل          االعمل امليداين خارج املر     - ٢

 .والعمل على إعادة دجمه يف أسرته

كز بتعريف األطفال حبقوقهم وتشجيعهم ومتكينهم من التعبري عنها وتزويـدهم           اقوم املر تكما    - 
  .أنفسهم من االستغالل واإلساءةباملهارات واملعلومات اليت حيتاجوهنا حلماية 

 حقوقهم وكيفية احملافظة إىلتوفري الكوادر البشرية املؤهلة حلماية األطفال وتوجيههم وإرشادهم   - 
  .عليها والتعبري عنها

وإىل جانب هذا هناك مجعيات أهلية كثرية تعمل يف جمال محاية وتأهيل أطفال الشوارع، بعـض هـذه                  
  . وبعضها هلا متويالهتا الذاتية، وهذه اجلمعيات هلا نشاط ملموس يف هذا اجلانباجلمعيات مدعومة من احلكومة

   يف احملافظات)أطفال الشوارع(جدول يوضح عدد املستفيدين من مراكز الطفولة اآلمنة 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  اسم املركز

  ١٣٥  ١٢٠  ١٠٤  مركز الطفولة اآلمنة األمانة
  مركز الطفولة اآلمنة 

  عدن
١١٠  ١٦٢  ١٤٣  

  مركز الطفولة اآلمنة 
  تعز

١٦٩  ٧٢  ١٤٩  

  ٤١٤  ٣٥٤  ٣٩٦  اإلمجايل
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 يف  لخدمات االجتماعيـة الـشاملة    مت إنشاء مركزين ل   ويف جمال اخلدمات االجتماعية الشاملة        - 
عدد من األنشطة اهلادفة إىل توفري الرعاية الشاملة لألسرة والطفل  لتقدمي ،)صنعاء، عدن( حمافظيت

 ت يف اجلانب التعليمي واالجتماعي والصحي واألشغال اليدويـة لعـدد          تقدمي خدما من خالل   
 وطفلة باملدارس القريبـة مـن       طفالً) ٣٧٣( وامرأة، باإلضافة إىل إحلاق عدد       طفالً) ١  ٣٧١(

  ).صنعاء، عدن( يف كل من ٢٠٠٧املركزين يف عام 

ومـة والطفولـة     تنفيذ اتفاقية مشتركة بني اجمللس األعلى لألم       ٢٠٠٨- ٢٠٠٦مت خالل عامي      - 
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل مع اجمللس العريب للطفولة والتنمية لدعم مشروع أطفـال             

   :الشوارع والذي حيتوي على األنشطة التالية
  .دعم مسح ميداين حول أطفال الشوارع باملشاركة على نطاق مثان حمافظات  *
وج بتوصيات مبشاركة صنــاع     تنظيم ورشة عمل وطنية ملناقشة نتائج الدراسة واخلر         *

  .القرار واملنفذين
  . من العاملني مع أطفال الشوارع٣٠عقد دورة تدريب مدربني لعدد   *
 االتصال حـول محاية الطفل ومسؤويل من اإلعالميني ١٠٠ ورش تدريبية لعدد ٤عقد   *

  .مع التركيز على حقوق أطفال الشوارع
 ) التلفزيونية واإلذاعية، ملصقات ومطويـات     ربامجال(إصدار عدد من املواد اإلعالمية        *

  .حول أطفال الشوارع

إذا كان سيقدم تدريب خاص قانوين ونفسي لألشخاص العـاملني يف             ماالرجاء اإلشارة إىل      :البند العاشر
  جمال إعادة إدماج األطفال ضحايا اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري

 مـن   ابتـداء  دورات تدريبية    ٣ وذلك بواقع     من أفراد شرطة وحرس احلدود     ٩٠تدريب عدد    
 فرد وكان عنوان الربنامج ٣٠ يف كل دورة تدريبية مت تدريب عدد ٢٠٠٩ يونيو/حزيرانبريل وحىت أ/نيسان  شهر
 ).رفع مستوى الوعي احلقوقي والقانوين لدى شرطة وحرس احلدود حول مكافحة هتريب األطفال( هو

التأهيل للمختصني يف جمال مكافحة هتريب األطفال حيث        مت تنفيذ العديد من برامج التدريب و       
 منظمة اهلجرة الدولية للعاملني يف مركز محاية األطفال         نفذتهقامت منظمة اليونيسيف بدعم برنامج التأهيل الذي        

 االجتماعيـة  العاملني يف مراكز ودور الرعاية       االجتماعيني ومت تأهيل مدراء املركز واألخصائيني       ضحايا التهريب 
 إجـراءات احلماية والتأهيل النفسي، إعادة اإلدماج االجتمـاعي،     (:  حول اجملاالت التالية   اآلمنةومراكز الطفولة   

ألطفال املهربني، تطوير مهارات العاملني حول كيفية التعرف على األطفال ضحايا           ل تشغيل مراكز ودور احلماية   
  .منظمة اهلجرة الدولية بدعم من منظمة اليونيسيف و) شخص١٢٠استهدفت () التهريب

قامت وزارة العدل بإعداد وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية، الرامية إىل رفع وتطوير مهارات               
رؤساء حماكم االستئناف، رؤساء حماكم األحداث، قضاة حماكم، رؤسـاء ووكـالء            (العاملني مع األحداث من     
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ية مدراء مكاتب الشؤون االجتماعية والعمل، عاملني وأعضاء نيابات، حمامني خرباء اجتماعيني، أعضاء جمالس حمل
 : وكانت هذه الدورات التدريبية على النحو اآليت)يف مؤسسات ومنظمات جمتمع مدين

  .خصوصية التعامل مع قضاء األحداث  - 
 .العدالة اإلصالحية والتدابري غري االحتجازية  - 

 .ثتقييم برامج التحويل والتدابري غري االحتجازية لألحدا  - 

 .خصوصية قضاء األحداث ومبادئ العدالة اإلصالحية لألحداث  - 

 .دعم التكوين النفسي واالجتماعي والقانوين للعاملني مع األحداث  - 

 املرأة واألحداث بوزارة الداخلية العديد من الدورات التدريبيـة          لشؤونعقدت اإلدارة العامة     
 ، وبلغ عدد املستفيدين من هذه الـدورات )ذكوراً وإناثاً(رطة اخلاصة للعاملني يف هذا اجملال من منتسيب هيئة الش      

 :شخص، وهي كما يلي) ٥٩٨(

) أمل(دورة تدريبية خاصة بالطرق النفسية والقانونية للتعامل مع األحداث وفقاً للدليل              - 
 من  ٤٠(عنصر من عناصر الشرطة النسائية،       ٨٠نظمتها اإلدارة العامة، استهدفت فيها      

، قدم خالهلا شرح للمفاهيم القانونية اخلاصة       ) من أمن أمانة العاصمة    ٤٠ أمن احملافظات، 
  .ف بدعم من منظمة اليونيسي٢٠٠٧ يوليه/متوزبالطفولة واستمرت ملدة أسبوع يف شهر 

 ضابط شرطة من ٣٠ أشكال عمالة األطفال، استهدفت أسوأدورة تدريبية خاصة حول   - 
لمفاهيم اخلاصة بقانون عمالـة األطفـال،       إدارات أمن احملافظات، قدم خالهلا شرح ل      

 أيـام، نظمتـها وزارة      ٣األعمال احملظور تشغيلهم فيها، استمرت الدورة ملدة          وكذا
  .٢٠٠٨ االجتماعية والعمل بدعم من منظمة العمل الدولية يف الشؤون

دورة تدريبية خاصة حبماية األطفال أثناء الطوارئ وإشـراك األطفـال يف الرتاعـات                - 
 من عناصر الشرطة النسائية، قدم فيهـا        ٤ من ضباط الشرطة،     ٤ة شارك فيها    املسلح

 الـشؤون أيام ونظمها وزارة     ٣ مواد الربوتوكول اخلاص بذلك واستمرت الدورة ملدة      
  .٢٠٠٨ أغسطس/آباالجتماعية والعمل دعم من صندوق األمم املتحدة للسكان يف 

 الشرطة النسائية يف أمن احملافظات    دورة تدريبية خاصة لتدريب ضباط الشرطة وعناصر        - 
شخص قدم خالل هذه     ٤٠٠أسابيع أستهدف خالهلا     ٥وأمن أمانة العاصمة استمرت     

الدورة شرح للقوانني الوطنية والدولية املعنية بالطفولـة وكـذا االتفاقيـة الدوليـة              
) األحـداث ( وبروتوكوالها االختياريني، وأفضل طرق وسبل التعامل مـع األطفـال         

 املرأة واألحداث، بدعم من منظمة لشؤونارهم ضحايا، نظم الدورة اإلدارة العامة باعتب
  .٢٠٠٨أكتوبر /تشرين األولأغسطس و/آب خالل شهري فاليونيسي

 : منهاة من الدورات التدريبيدنفذت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل عد 
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لوائح املنظمة هلا بالتعـاون  ورشة العمل التدريبية اخلاصة بإدارة املؤسسات اإليوائية وال    - 
  .مع مبادرة محاية األطفال اليافعني

الدورة التدريبية اخلاصة بتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال الواقعني يف خالف             - 
 .مع القانون

 اخلاصة بتثقيف األقران حول عدوى فريوس اإليدز واملهارات احلياتية          ةالدورة التدريبي   - 
 .يسيفبدعم من منظمة اليون

دورات تدريبية ألعضاء اجملالس احمللية ومنظمات اجملتمع املـدين وخطبـاء املـساجد               - 
 مديرية يف حمافظيت تعز واحلديـدة حـول املراقبـة           )١٦(والشخصيات االعتبارية يف    
 .االجتماعية والرعاية الالحقة

 دور  محالت توعوية حول الوقاية من مرض اإليدز لألطفال والعاملني مع األحداث يف             - 
 .)أمانة العاصمة، تعز، احلديدة، عدن(ومراكز الرعاية يف حمافظات 

  .تدريب مدربني يف جمال الوقاية من عدوى فريوس اإليدز يف مراكز الطفولة اآلمنة  - 

 االجتماعينيكما مت تنفيذ دورات تدريبية عرب مشروع أكسس مينا ملدراء املدارس واألخصائيني              
وقد مت التدريب ، مديريات ٥يف حمافظة حجة ضمن برنامج مكافحة هتريب األطفال يف  استهدافها مدارس مت ٨يف 

مدرب ومدربة يعملون يف املناطق املـستهدفة قـاموا     )١٥ (استهدفتيف جمال املنهجيات املتمحورة على الطفل       
  .معلم يف املدارس املستهدفة )١٨٩(بتدريب 

وزارة الصحة العامة والسكان واجمللس األعلى      ويف إطار عملية التنسيق والعمل التكاملي قامت         
لألمومة والطفولة وبدعم من منظمة الصحة العاملية ومنظمة اليونيسيف بإعداد الدليل الصحي حلـاالت العنـف                
والذي يستهدف األطباء والعاملني الصحيني هبدف تشخيص حاالت العنف لدى األطفـال والبـالغني وكيفيـة         

يف مثل هذه احلاالت، ونشري هنا إىل أن الدليل املشار إليه أعاله يف مرحلة املراجعة ليتم عالجها واإلجراءات املتبعة 
 .بعد ذلك اعتماده وطباعته

 -  -  -  -  - 


