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تقرير اجلمهورية اليمنية عن التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ وإعمـال أحكـام            
  تفاقية حقـوق الطفـل املتعلـق ببيـع        وبنود الربوتوكول االختياري ال   

  األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية      
  ةمقدم

يمنية إىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال            انضمت اجلمهورية ال    -١
   مـن  ١١ومبوجب الفقـرة    . ٢٠٠٤أغسطس   / آب ٢٤ بتاريخ   ٢٠واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية بالقانون رقم        

  .تبعة لتنفيذ أحكامه من هذا الربوتوكول االختياري، نقدم هذا التقرير حول التدابري امل١٢املادة 

تقع اجلمهورية اليمنية يف جنوب شبة اجلزيرة العربية حيدها من الشمال اململكة العربية            : حملة عن اجلمهورية اليمنية     -٢
وتنقسم من حيث    .السعودية ومن اجلنوب البحر العريب وخليج عدن ومن الشرق سلطنة عمان ومن الغرب البحر األمحر              

وبلغ عدد السكان حـسب     ). واجلزر اليمنية  الربع اخلايل،  ساحلية، هضابية، جبلية،( مخسة مناطق    التكوينات الطبيعية إىل  
 تسعة عشر مليون وستمائة ومخسة ومثانون       ١٩ ٦٨٥ ١٦١ ،٢٠٠٤النتائج النهائية للتعداد العام للسكان واملساكن للعام        

 عشرة مليون وثالمثائة ١٠ ٣٦٩ ٣٨٦ ة عشرة يف حني بلغ عدد من هم دون سن الثامن         .ألف ومائة وواحد وستون نسمة    
وقدرت نسبة من   . إناث ٥ ٠١٧ ٣٧٥ذكور، و  ٥ ٣٥٢ ٠٢٩وتسعة وستون ألف وثالمثائة وستة ومثانون نسمة، منهم         

  . من إمجايل عدد السكان يف املائة٥٢,٦٨ بهم دون سن الثامنة عشرة 

   الوضع القانوين للربوتوكول االختياري يف اليمن- أوالً
  . ن لالتفاقيات الدولية والربوتوكوالت امللحقة هبا اليت صادقت عليها اجلمهورية اليمنية قوة القانون يف اليمنإ  -٣

كما أن معظم اجلرائم الواردة يف هذا الربوتوكول االختياري مشمولة ضمن أحكام القوانني والتشريعات املطبقة                 -٤
  .يف اليمن

  بيع األطفال -١

لكـن   ومل يسبق أن سجلت أو نظرت فيها احملـاكم اليمنيـة،           ل من اجلرائم النادرة جداً،    إن جرمية بيع األطفا     -٥
ن حدثت حيـث  إان عدم حدوثها ومعاقبة مرتكبيها التشريعات اليمنية قد تضمنت نصوصاً عقابية على هذه اجلرمية لضم     

  : وتعديالته باآليت١٩٩٤ لعام ١٢العقوبات رقم  وقضى قانون اجلرائم

 أو باع أو أهدى     اشترى منه على عقوبة قد تصل إىل احلبس عشر سنوات لكل من             ٢٤٨ادة  نصت امل   )أ (  
  ؛صّدر منها إنسان بغرض التصرف فيهأو تصرف بأي تصرف كان يف إنسان وكذا لكل من جلب إىل البالد أو 

ـ ٢٥٠ و ٢٤٩وعاقب يف املادتني      )ب ( إذا  منه على جرمية خطف احلدث بعقوبة قد تصل إىل سبع سنوات ف
صاحب عملية اخلطف أو تالها اعتداء أو إيذاء أو تعذيب فقد تصل العقوبة إىل عشر سـنوات وذلـك دون اإلخـالل               

الدية أو األرش على حسب األحوال وإذا صاحب عملية اخلطف أو تالها قتل أو زنا أو لواط كانت                   و بأحكام القصاص 
  ؛حوالك بنفس العقوبة على حسب األالعقوبة اإلعدام وعاقب الشري
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أنه كل من خطف طفالً حديث العهد بالوالدة أو أخفاه أو بدل به غريه أو               " منه   ٢٥٢وجاء يف املادة      )ج (
  ".تزيد عن مخس سنوات عزاه زوراً إىل غري والديه يعاقب باحلبس مدة ال

 أصيل  و حق أن حق الطفل يف احلياة ه     "  منه على  ٤ يف املادة    ٢٠٠٢ لعام   ٤٥وقد نص قانون حقوق الطفل رقم         -٦
من أهداف قانون حقـوق الطفـل محايـة         ": منه على ما يلي    ٣ من املادة    ٤، ونصت الفقرة    "ال جيوز املساس به إطالقاً    

 على  ١٤٧، واملادة   " جيرمها القانون وبيان العقوبات اخلاصة مبرتكبيها      األطفال من مجيع أنواع االستغالل واعتبارها أفعاالً      
طفل من مجيع أشكال االستغالل اجلنسي واالقتصادي وعليها اختاذ اإلجـراءات والتـدابري             على الدولة محاية ال   : "ما يلي 

   الدعارة أو غريها مـن املمارسـات  ، استخدامهم واستغالهلم يفيطفال من مزاولة أي نشاط ال أخالق   املشددة حلماية األ  
  ".غري املشروعة

  بأي عقوبة أشـد منـصوص عليهـا يف أي         خالل  مع عدم اإل  ":  من القانون نفسه ما يلي     ١٥٥وجاء يف املادة      -٧
  :قانون آخر

 عن وليده أو عهد به إىل       ختلىيعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات كل من                 )أ(  
  ؛ حرض األبوين أو أحدمها على ذلكخر، ويعاقب بنصف العقوبة كل منآشخص 

 به أو يوصـله إىل      ن عثر على وليد أو طفل ومل يبلغ       يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر كل م           )ب(  
  ؛اجلهة املختصة

 أو آخـر  بطفل يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنتني كل من أقدم عمداً على إخفاء طفل أو استبداله          )ج(  
  ؛تسليمه لغري أبويه

من حكم عليه   تزيد عن عشرين ألف ريال كل        تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال       يعاقب باحلبس مدة ال     )د(  
  ؛نته أو كفالته وامتنع عن تسليمهبتسليم طفل إىل احملكوم له حبضا

 كان قـد    يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة عشرين ألف ريال كل من أمهل طفالً                  ) ه(  
  ؛ار أو مؤسسة الرعاية االجتماعيةعهد إليه بتربيته من قبل د

تربيته باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة              يعاقب كل من عهد إليه بطفل ل        ) و(  
  أضـرار بدنيـة أو نفـسية      عشرين ألف ريال إذا تعمد سوء معاملته وعدم العناية به وتتضاعف العقوبة إذا حلق بالطفل                

  ؛نتيجة ذلك

 نفقـة طفـل   يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر كل من حكم عليه بتسليم               )ز(  
  ".وامتنع عن تسليمها مع قدرته على ذلك

شد منصوص عليها يف أي قانون      أمع عدم اإلخالل بأي عقوبة      ":  من القانون نفسه ما يلي     ١٦٤وجاء يف املادة      -٨
خر يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد عن مخس عشرة سنة كل من اشترى أو باع أو تصرف بأي                       آ

  ". أو أنثىفل ذكراًشكل كان يف ط
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كما تضمن مشروع تعديالت القوانني اخلاصة بالطفولة اليت مت مراجعتها بعد املـصادقة علـى الربوتوكـولني                   -٩
ومن بني تلك القوانني قانون اجلرائم والعقوبات الذي مت إقراره من جملس الوزراء ورفعه إىل جملس النـواب                  . االختياريني

  :النصوص القانونية اخلاصة ببيع األطفال ومنهاملناقشته وإقراره، العديد من 

  ٢٤٨املادة 
  جرمية الرق

  :تزيد عن عشر سنوات كل من يعاقب باحلبس مدة ال  )أ(

  ؛ي تصرف كان يف إنسانأاشترى أو باع أو أهدى أو تصرف ب  -  

  ؛در منها إنساناً بقصد التصرف فيهجلب إىل البالد أو ص  -  

ـ            دة ال تشدد عقوبة احلبس حىت تبلغ م       )ب( كورة يف  ذتزيد عن مخس عشرة سنة إذا وقع أي من األفعال امل
  .سان مل يتم الثامنة عشرة من عمرهمن هذه املادة على إن) أ(الفقرة 

  ٢٤٩املادة 
  اخلطف واجلرائم املقترنة به

تزيد عن مخس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع اخلطف على أنثى أو على جمنون  يعاقب باحلبس مدة ال    
أو معتوه أو كان اخلطف بالقوة أو التهديد أو احليلة كانت العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن سبع سنوات وإذا وقع اخلطف                      
على إنسان مل يتم الثامنة عشرة من عمره أو صاحب اخلطف أو تاله إيذاء أو اعتداء أو تعذيب كانت العقوبة احلبس مدة                      

 حبق اجملين عليه يف القصاص أو الدية أو األرش على حسب األحوال إذا              ال تزيد عن عشر سنوات وذلك كله دون إخالل        
  .ترتب على اإليذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب اخلطف أو تاله قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة اإلعدام

  ٢٥٢املادة 

خطف طفالً   من هذا القانون يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن عشر سنوات كل من               ٢٥١مع مراعاة حكم املادة       
اً ر أو بدل به غريه أو عزاه أو نسبه زو أخفاهحديث العهد بالوالدة ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سبع سنوات كل من              

  .إىل غري والديه

 منه علـى مراكـز      ٢٧وفـي ما خيص األطفـال اللقطاء أكد قانون األحوال املدنية والسجل املدين يف املادة                -١٠
 أن يبلغوا إدارة فـرع املـصلحة   )اللقطاء(ت واملالجئ املعدة الستقبال األطفال حديثي الوالدة        وأقسام الشرطة واملؤسسا  

املختص عن كل طفل حديث الوالدة عثر فيها عليه أو سلم إىل إحدى هذه املؤسسات واملالجئ وجيب أن يتضمن التبليغ                    
اسم ولقب وسن وساعة وحمل إقامة الذي عثر عليه         تاريخ اليوم والساعة اليت عثر فيها على الطفل أو حصل فيها التسليم و            

أو سلمه ما مل يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب املختص، وعلى مدير األحوال املدنية أن يسمي  
فيهـا  نه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغري بيان أاملولود تسمية كاملة مث يقيده يف السجل اخلاص باملواليد وال يذكر          

  ). اخلانة اخلاصة باملقرألأحد الوالدين بإقرار بأبوته فتمإال إذا تقدم 
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   استغالل األطفال جنسياً-٢

ن يقومون باستغالل األطفال جنسياً بأي شكل من األشكال         حددت التشريعات اليمنية عقوبات مشددة على مَ        -١١
  :آليتا ١٩٩٤ لعام ١٢ائم والعقوبات رقم حيث ورد يف قانون اجلر

  اب املقررة يعاقب باحلبس مـدة     مىت سقط احلد الشرعي لسبب من األسب      " على أنه    ٢٦٩نصت املادة     )أ(  
 كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة احلبس ال تزيد عن سبع سنني كل من اعتدى باالغتصاب على أي شخص ذكراً         

 فأكثر أو كان اجلاين من املتولني اإلشـراف         مدة ال تقل عن سنتني وال تزيد عن عشر سنني إذا ارتكب اجلرمية شخصان             
على اجملين عليه أو محايته أو تربيته أو حراسته أو معاجلته أو أصيب اجملين عليه بسبب احلادث بضرر جـسيم يف بدنـه أو      
صحته أو محلت اجملين عليها بسبب اجلرمية وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تتجاوز مخس عشرة                    

 كل إيالج جنسي نة إذا كان سن اجملين عليها مل تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعل انتحار اجملين عليها ويعد اغتصاباً             س
  ؛" كان أو أنثى بدون رضاهجرى ارتكابه على شخص الغري ذكراً

زنا خر دون الآان وخيدش احلياء يقع من شخص على      على أن كل فعل يطال جسم اإلنس      : "٢٧٠املادة    )ب(  
  ؛"اللواط والسحاق يعترب هتك للعرضو

يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة أو بالغرامة اليت ال تتجاوز ثالثة آالف ريال كل من                 " :٢٧١ادة  امل  )ج(  
  ؛" عليه الفعل برضاه بذات العقوبةهتك عرض إنسان حي بدون إكراه أو حيلة ويعاقب من وقع

 تزيد عن مخس سنوات كل من هتك عرض إنسان حي باإلكراه            يعاقب باحلبس مدة ال   : "٢٧٢ادة  امل  )د(  
 مل يتجاوز اثنيت عشرة سنة أو معدوم اإلرادة أو          أو احليلة أو إذا كان اجملين عليه أنثى مل تتجاوز مخس عشرة سنة أو ذكراً              

  ؛"ين عليه أو من املتولني تربيتهناقصها ألي سبب أو إذا كان اجلاين من أصول اجمل

  باحلبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو بالغرامة كل مـن ميـارس الفجـور               " ٢٧٨املادة  عاقبت  و  ) ه(  
  ".أو الدعارة

  : ألنواع االستغالل اجلنسي ومنهاتعريفاً) ٢٧٣، ٢٧٠، ٢٧٧، ٢٦٤، ٢٦٨(وقد أورد القانون نفسه يف املواد   -١٢

س مدة ال تتجاوز ثالث سنوات      السحاق وهو إتيان األنثى لألنثى وتعاقب كل من تساحق غريها باحلب            )أ(  
  ؛تد احلبس إىل سبع سنواتفإذا وقع الفعل بإكراه جيوز أن مي

ن إ ة كان أو أنثى باجللد مائـة جلـد  اللواط هو إتيان اإلنسان من دبره، ويعاقب الالئط وامللوط ذكراً     )ب(  
  ؛إن كان حمصناًكان غري حمصن وجيوز تعزيره باحلبس مدة ال تتجاوز سنة ويعاقب بالرجم حىت املوت 

الق الغري أو   الفجور والدعارة هو إتيان فعل من األفعال املاسة بالعرض واملنافية للشرع بقصد إفساد أخ               )ج(  
  ؛التكسب من وراء ذلك
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هتك العرض هو كل فعل يطال جسم اإلنسان وخيدش احلياء يقع من شخص على آخـر دون الزنـا                     )د(  
  ؛ للعرضاللواط والسحاق يعترب هتكاًو

الفعل الفاضح املخل باحلياء هو كل فعل ينايف اآلداب العامة أو خيدش احلياء ومن ذلك               : الفعل الفاضح   ) ه(  
  .التعري وكشف العورة املتعمد والقول واإلشارة املخل باحلياء واملنايف لآلداب

ن اجلـرائم   وذلك ضمن مشروع تعـديالت قـانو       "استغالل األطفال جنسياً  " باسم    كامل وقد مت إضافة فرع     -١٣
والعقوبات والذي مت مراجعته ضمن مشروع تعديالت القوانني اخلاصة بالطفولة واملعروض حالياً على جملـس النـواب                 

  :والذي سيناقش يف الدورة القادمة متهيداً إلقراره، وقد جاء فيه

  االستغالل اجلنسي لألطفال - الفرع الثاين

  ٤) مكرراً ٢٦٢(املادة 

تزيد عن سبع سنوات كل من دفع طفالً مل يتم الثامنة عشرة من عمره               اليعاقب باحلبس مدة      )أ(
  شـجعه أو أعانـه بـأي وسـيلة    ذكراً كان أو أنثى ملمارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة بأن أغراه أو       

  ؛على ذلك

تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن عشر سنوات إذا كان اجلاين من أصـول الطفـل أو                    )ب(  
  ؛املتولني تربيته أو اإلشراف عليهنه أو إخوا

تكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن اثنيت عشرة سنة إذا استخدم اجلاين أي وسـيلة مـن                    )ج(  
  .ل اإلكراه أو التهديد أو احليلةوسائ

  ٥)  مكررا٢٦٢ً(املادة 

من عمـره عـرب     تزيد عن سبع سنوات كل من نقل طفالً مل يتم الثامنة عشرة              يعاقب باحلبس مدة ال     
تزيـد عـن    احلدود الوطنية بقصد استغالله جنسياً أو ساعد أو حرض على ذلك وتكون العقوبة احلبس مدة ال         

عشر سنوات إذا كان اجلاين من أصول الطفل أو أخوته أو املتولني تربيته أو اإلشراف عليـه، أو إذا اسـتخدم                     
  .اجلاين وسيلة من وسائل احليلة أو اإلكراه

  ٦)  مكررا٢٦٢ً(املادة 

تزيد عن مخس سنوات كل من أغرى أو شجع أو ساعد طفالً مل يتم الثامنـة                 يعاقب باحلبس مدة ال     
  .عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى على هجر مرتل والديه بقصد ممارسة أعمال البغاء أو الفجور أو الدعارة
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  ٧)  مكررا٢٦٢ً(املادة 

 طفل مل يـتم     اسمكل من استخدم صورة أو رسم أو        يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن مخس سنوات           
الثامنة عشرة من عمره يف أي وسيلة من وسائل النشر أو اإلعالم أو اإلعالن على حنو يثري الغرائز اجلنـسية أو                     
يدعو أو حيرض أو يرغب يف األعمال املنافية لألخالق واآلداب العامة، وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عـن            

  .ذا أظهرت الصورة أو الرسم عضواً من أعضائه اجلنسيةسبع سنوات إ

  استغالل األطفال يف البغاء -٣

تزيد عن ثالث سنوات من حرض   يعاقب باحلبس مدة ال   " منه بأن    ٢٧٩حدد قانون اجلرائم والعقوبات يف املادة         -١٤
بة احلبس الذي ال يتجـاوز سـبع        غريه على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت اجلرمية بناء على هذا التحريض تكون العقو             

 مل يبلغ اخلامسة عشرة من عمره أو كان احملرض يعول يف معيشته             سنوات وإذا كان من حرضه ووقعت منه اجلرمية صغرياً        
فـإذا اجتمعـت     .على فجور أو دعارة من حرضه جيوز أن تصل عقوبة احملرض إىل احلبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات                 

  ".ة احملرض احلبس مدة ال تتجاوز مخس عشرة سنةاحلالتان جاز أن تصل عقوب

 أو  تزيد عن عشر سنوات كل من يدير بيتـاً         يعاقب باحلبس مدة ال   " من القانون نفسه     ٢٨١كما جاء يف املادة       -١٥
 كان للفجور أو الدعارة وحيكم يف مجيع األحوال بغلق البيت أو احملل مدة ال تتجاوز سـنتني وحيكـم كـذلك                    أياً حمالً
  ". فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارةرة األثاث واألدوات وغريها مما كان موجوداًمبصاد

 منصوص عليها يف أي أشد منه على أنه مع عدم اإلخالل بأي عقوبة ١٦٣وعاقب قانون حقوق الطفل يف املادة       -١٦
  أنثـى علـى ممارسـة    كـان أو   ذكـراً قانون آخر يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن عشر سنوات كل من حرض طفالً            

  .الفجور والدعارة

وقد تضمن مشروع تعديالت القوانني اخلاصة بالطفولة اليت مت مراجعتها بعد املـصادقة علـى الربوتوكـولني                   -١٧
االختياريني ومن بني تلك القوانني قانون اجلرائم والعقوبات، العديد من النصوص القانونية اخلاصة باستغالل األطفـال يف        

  :على جملس النواب والذي سيناقش يف الدورة القادمة متهيداً إلقراره ومن تلك النصوصحالياً روض البغاء واملع

د على ثالث سنوات من حرض غريه على الفجور أو الـدعارة فـإذا              ييعاقب باحلبس مدة ال تز    : "٢٧٩املادة    
  .واتوقعت اجلرمية بناء على هذا التحريض تكون العقوبة احلبس مدة ال تتجاوز سبع سن

 الثامنة عشرة من العمر أو كان احملرض يعول يف معيـشته            مل يتم وإذا كان من حرضه ووقعت منه اجلرمية صغرياً           
فـإذا اجتمعـت   . على فجور أو دعارة من حرضه جيوز أن تصل عقوبة احملرض إىل احلبس مدة ال جتاوز عشر سـنوات       

  ".س عشرة سنةاحلالتان جاز أن تصل عقوبة احملرض احلبس مدة ال جتاوز مخ

  استغالل األطفال يف املواد اإلباحية -٤

  :تضمنت التشريعات اليمنية العديد من النصوص اخلاصة باستغالل األطفال يف العروض واملواد اإلباحية ومنها  -١٨
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ل وهو الفع ( معاقبة مرتكيب الفعل الفاضح املخل باحلياء        ٢٧٥ و ٢٧٤جاء يف قانون اجلرائم والعقوبات يف املواد          
التعري وكشف العورة املتعمد والقول واإلشارة املخلـة باحليـاء          ( ومن ذلك    )الذي ينايف اآلداب العامة أو خيدش احلياء      

 عالنية حبيث يراه أو      فاضحاً تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعالً          بأن يعاقب باحلبس مدة ال    ) واملنايف لآلداب 
بغري رضـاها   مع أنثى  فاضحاً مدة ال تتجاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعالً     وكذلك يعاقب باحلبس   يسمعه اآلخرون، 

  . منها يعاقب االثنان باحلبس مدة ال تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال تتجاوز ألف ريالىفإذا كان الفعل عن رض

فل من مجيع أشكال االستغالل     على الدولة محاية الط   " من قانون حقوق الطفل على أن        ١٤٧كما جاء يف املادة       -١٩
  :اجلنسي واالقتصادي وعليها اختاذ اإلجراءات والتدابري املشددة حلماية األطفال من

  مزاولة أي نشاط ال أخالقي؛   )أ(  

  ".استخدامهم واستغالهلم يف الدعارة أو غريها من املمارسات غري املشروعة  )ب(  

 اخلاص بالئحة الصحافـة واملطبوعـات بأنـه حيظـر نـشر      من القرار اجلمهوري١١٦كمـا جاء يف املادة    -٢٠
 مـن هـذا     ١٠٤وقد نصت املادة رقم     . اإلعالنات املتضمنة عبارات أو صور تتناىف مع القيم اإلسالمية واآلداب العامة          

يـد  شد يف أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذا القانون بغرامة ال تزأمع عدم اإلخالل بأي عقوبة     "القانون على أنه    
  ". ريال أو باحلبس ملدة ال تزيد عن سنة واحدة١٠ ٠٠٠عن 

   نقل أعضاء األطفال توخياً للربح-٥

ال توجد نصوص تشريعية بذلك، وقد مت إقرار مشروع تعديالت قانون اجلرائم والعقوبات من جملس الـوزراء                   -٢١
  ة عقابية حـول نقـل األعـضاء توخيـاً         ييتضمن هذا املشروع نصوص قانون     ورفعه إىل جملس النواب ملناقشته وإقراره،     

  :للربح، وهي

تزيد عن مخس سنوات كل من قام باملتاجرة بأي عضو من أعضاء             يعاقب باحلبس مدة ال   : "مكرراً ٢٣٣املادة    
 وقع تزيد عن سبع سنوات إذا كان من إنسان سواًء داخل اجلمهورية أو عرب احلدود الوطنية وتكون العقوبة احلبس مدة ال      

  لفعل طفالً مل يتم الثامنة عشرة من عمره أو إذا كان اجلاين مـن أصـول اجملـين عليـه أو املتـولني تربيتـه أو                         عليه ا 
  ".اإلشراف عليه

   تسخري األطفال يف عمل قسري-٦

استشعاراً من اجلمهورية اليمنية مبخاطر وآثار عمالة األطفال اختذت العديد من اإلجراءات الرامية إىل احلد مـن                   -٢٢
واليت تضمنت النصوص القانونية الراميـة إىل تنظـيم عمـل           . لظاهرة ومنها سن العديد من القوانني والتشريعات      هذه ا 

الذي عـرف    "تنظيم عمل األحداث  " فصالً كامالً حتت مسمى      ١٩٩٥ لعام   ٥فقد خصص قانون العمل رقم      . األطفال
اخلاصة ) ٥٣،  ٥٢،  ٥١،  ٤٨،  ٢٩(على املواد    احتوىاحلدث بأنه كل ذكر أو أنثى بلغ اخلامسة عشرة من العمر حيث             

 سـاعة يف    ٤٢ و  سـاعات يف اليـوم     ٧بتنظيم عمل األحداث وشروط عملهم وحتديد ساعات عملهم اليت ال تتجاوز            



CRC/C/OPSC/YEM/1 
Page 11 

كما ألزم ذات القانون رب العمل على فتح سـجل          . األسبوع، وإعطاء احلدث ساعة راحة خالل ساعات العمل اليومية        
  .نده، وكذلك على إجراء فحوصات صحية دورية لألطفالخاص باألطفال العاملني ع

ــا     -٢٣ ــاً ك ــل باب ــوق الطف ــانون حق ــضمن ق ــل   ت ــل مش ــل العام ــة الطف ــول رعاي   مالً ح
احتوت هذه املواد علـى ما ورد يف قانون العمـل،          ) ١٤٠،  ١٣٩،  ١٣٨،  ١٣٧،  ١٣٦،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٣(املواد  

سنة وحيظر عمل من هم دون ذلك السن كما حيظـر تـشغيل             وكذا عرف الطفل العامل بأنه من بلغ عمره أربع عشرة           
  .الطفل يف األعمال الصناعية قبل بلوغه سن اخلامسة عشرة

  ن ألف ريال على كل من خـالف أحكـام          من قانون حقوق الطفل غرامة مالية قدرها مخسو        ٦فرضت املادة     -٢٤
 لنمـاذج عقـود      لديه إبرام عقود معهم وفقاً     على صاحب العمل الذي يشغل أطفاال     " اليت تنص على ما يلي       ١٣٤املادة  

  ".العمل املعدة من قبل الوزارة

   على األطفال العاملني من هم أقـل        االجتماعية والعمل الئحة حتديد األعمال احملظورة      الشؤونأصدرت وزارة     -٢٥
ع هذه الالئحة   ، مت وض  ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ بتاريخ   ٢٠٠٤ لعام   ٥٦ سنة، وذلك بقرار وزاري رقم       ١٨من  

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية        ) ١٩٩٩(١٨٢ييت منظمة العمل الدولية رقم      استناداً إىل اتفاق  
  .بشأن احلد األدىن لسن االستخدام) ١٩٧٣(  رقم١٣٨للقضاء عليها واالتفاقية رقم 

 عدم تشغيل األطفال الـذين      :األولي،  جزاء ه ورة على األطفال يف ثالث أ     وحددت هذه الالئحة األعمال احملظ      -٢٦
الـصناعات  : والثالـث ؛ محل األثقال أو جرهـا أو دفعهـا  :  يف الصناعات واألعمال؛ والثاين  سنة ١٨يقل عمرهم عن    

 سنة إال إذا كانت لديهم شـهادة        ١٤ سنة وأكرب من     ١٨واألعمال اليت ال جيوز تشغيل األطفال فيها إذا كانوا أقل من            
  .قدرهتم الصحية واجلسمية على القيام هباطبية تثبت م

   حتفظات اليمن على الربوتوكول االختياري-ألف 

 ٢٠متت اإلجراءات القانونية للمصادقة على الربوتوكول االختياري استناداً إىل القرار اجلمهوري رقـم                -٢٧
  .، بعد موافقة جملس النواب٢٠٠٤أغسطس / آب٢٤ بتاريخ

  ذ الربوتوكول االختياري اجلهات املخولة بتنفي-باء 

هناك العديد من اجلهات احلكومية وغري احلكومية اليت تتعاون يف تنفيذ هذا الربوتوكول االختياري على الوجـه                   -٢٨
  :وهذه اجلهات هي. األمثل بإشراف ومتابعة من جملسي النواب والشورى

  اجمللس األعلى لألمومة والطفولة؛  )أ(

  وزارة العدل؛  )ب(

  داخلية؛وزارة ال  )ج(

   االجتماعية والعمل؛الشؤونوزارة   )د(
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  وزارة حقوق اإلنسان؛  ) ه(

  وزارة الدفاع؛  )و(

   القانونية؛الشؤونوزارة   )ز(

  وزارة اإلعالم؛  )ح(

  وزارة اخلارجية؛  )ط(

  وزارة الصحة؛  )ي(

  وزارة األوقاف واإلرشاد؛  )ك(

  وزارة التربية والتعليم؛  )ل(

  .منظمات اجملتمع املدين  )م(

   نشر املعلومات عن أحكام الربوتوكول االختياري على عامة الناس- مجي

  . أدناه١٥٤-١٤٣انظر الفقرات   -٢٩

   نشر الربوتوكول االختياري والدورات التدريبية- دال

قامت اجلمهورية اليمنية بعد مصادقتها على الربوتوكول االختياري بنشر وثيقة التصديق يف اجلريدة الرمسية اليت                 -٣٠
  . القانونيةالشؤونرها وزارة تصد

 االجتماعية والعمـل وزارة     الشؤونوزارة   وزارة الداخلية،  قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة ووزارة العدل،        -٣١
واملنظمة السويدية لرعايـة األطفـال بطباعـة        ) اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة     حقوق اإلنسان بالتعاون مع منظمة    

توزيعه على املـشاركني يف املـؤمترات        و اري وكذلك توزيعه على اجلهات احلكومية وغري احلكومية       الربوتوكول االختي 
  .والندوات والدورات التدريبية وورش العمل اخلاصة بالطفولة

قامت وزارة حقوق اإلنسان بالتعاون مع الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة بتنفيذ مشروع قاعدة بيانات حقـوق                  -٣٢
وي على معظم االتفاقيات واملواثيق واملعاهدات الدولية واإلقليمية اليت وقعت وصادق عليها الـيمن ومنـها                اإلنسان حتت 

اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال         
 أدلة عنبتاوي اليت يصدرها املعهد العـريب حلقـوق          )الرق وأشكاله املعاصرة  إلغاء  (على أدلة تدريبية    أو  يف املواد اإلباحية    
 دليـل إعـداد     -ومنها جزء يتضمن عن األحداث اجلاحنون السياسات العقابية واإلدماج يف اجملتمع            . اإلنسان يف تونس  

ء واملشاركة ومحاية األطفال من      حقوق الطفل يف البقاء والنما     -  من اتفاقية حقوق الطفل    ٤٤التقارير البديلة طبقاً للمادة     
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ودراسـات وأحبـاث    ) تقرير اخلارجية األمريكية عن هتريب األشخاص يف الـيمن        (، وأوراق عمل وتقارير     )االستغالل
  .وقرارات وإعالنات وبيانات وتوصيات خلدمة الباحثني ومجيع أفراد اجملتمع

  الدورات التدريبية 

ق االنسجام والتطبيق األمثل ألحكام الربوتوكول االختياري يف املؤسسات         حرصاً من اجلمهورية اليمنية على حتقي       -٣٣
  . توكول االختياريواملعنية، مت تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للعاملني حول الرب

 فقد مت بالتعاون بني اجمللس األعلى لألمومة والطفولة ووزارة الداخلية وبدعم من اليونيسيف واملنظمة الـسويدية                 -٣٤
لرعاية األطفال، تنفيذ أربع دورات تدريبية وورش عمل توعوية لضباط الشرطة يف خمتلف حمافظات اجلمهوريـة مت مـن                 

  .خالهلا التوعية والتعريف ببنود الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل

لشرطة والعاملني يف التوجيـه     كما قامت وزارة الداخلية بدعم من اليونيسيف بتنفيذ األسبوع التوعوي لرجال ا             -٣٥
  . املعنوي يف سلك وزارة الداخلية حول قضايا الطفولة ومنها مشكلة هتريب األطفال

ومت بالتعاون بني اجمللس األعلى لألمومة والطفولة ووزارة العدل وبدعم من اليونيسيف واملنظمة السويدية لرعاية                 -٣٦
ل االتفاقية والربوتوكولني االختياريني استهدفت العاملني من قـضاة         األطفال تنفيذ أربع دورات تدريبية وورش عمل حو       

  .وخرباء اجتماعيني يف حماكم األحداث وكذلك وكالء وأعضاء النيابات اخلاصة باألحداث يف خمتلف احملافظات

ل اإلعـالم   ومت تنفيذ دورة تدريبية يف جمال التوعية حول مشكلة هتريب األطفال لإلعالميني والعاملني يف وسائ                -٣٧
  .وكذلك مؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف جمال الطفولة

وبدعم من اليونيسيف بتنفيذ برنامج تدرييب      ) منظمة غري حكومية  (ومت بالتعاون بني وزارة العدل ومؤسسة إيفاء          -٣٨
 أيضاً تنفيذ برنـامج     كما مت . للعاملني يف املؤسسات القضائية اخلاصة باألحداث حول البدائل غري االحتجازية لألحداث          

اللجوء للعدالة اإلصالحية والتدابري غري االحتجازية وقد تضمن هذا الربنامج عقد ورشة عمل نوعية متخصصة مـصنفة                 
وقد  .احملاور لبحث إمكانية اللجوء للتدابري غري االحتجازية يف قضاء األحداث، وكذلك تنفيذ أربع ورش تدريبية توعوية               

وكذلك . القيادات والكوادر األمنية يف العديد من احملافظات حماكم االستئناف، رؤساء النيابات،استهدف الربنامج رؤساء  
 مت تنفيذ برنامج تعزيز االتصال وتعديل السلوك وقد استهدف هذا الربنامج العاملني يف دور التوجيه االجتماعي لألحداث،          

  . املمارسات الطبية يف جمال طب األطفالوقد مت تنفيذ ورشة تقنني. نفذ هذا الربنامج يف ست حمافظاتو

 ومت عقد ست ورش عمل تدريبية توعوية ضمن فعاليات املؤمتر اإلقليمي الثاين لوقاية األطفـال مـن العنـف                    -٣٩
واملراجعة العشرية لدراسة ماشيل بـشأن محايـة األطفـال يف            اإلساءة واإلمهال تضمنت تقييم وضع الطب الشرعي،      و

 يف جمال محاية األطفال، والتقييم الطيب حلاالت اإلساءة         ةذلك إرشادات وأدلة منظمة الصحة العاملي     الرتاعات املسلحة، وك  
توفري إطار للعمل متعدد القطاعات وإرشادات لوقاية األطفال من اإلساءة، وأمناط العنـف ضـد األطفـال                  و اجلسدية،
  . العنف اجلسديوأشكال
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 الـسجون   -أقـسام الـشرطة     ( الداخلية لدخول مراكز احلجز      وحصل برملان األطفال على تصريح من وزير        -٤٠
ودور التوجيه اخلاصة برعاية األحداث يف مجيع حمافظات اجلمهورية يف أي وقت ملتابعـة أوضـاع        ) االحتياطية واملركزية 

  .األطفال داخل تلك السجون والدور

 إىل تطوير آلية احلماية يف املؤسـسات        بتنفيذ مشروع يهدف  ) منظمة غري حكومية  (وقامت املدرسة الدميقراطية      -٤١
وقد ُنفذ املشروع من خالل عقـد  . ٢٠٠٦املتعاملة مع األطفال بالتعاون مع املنظمة السويدية لرعاية األطفال خالل عام           

حلقة نقاش للتعرف على االنتهاكات النفسية والصحية واالجتماعية واالقتصادية اليت يتعرض هلا األطفال يف املؤسـسات                
 ورقة عمل تناولت أوضاع املؤسسات وآليات   ١٥عاملة معهم، ووضع آلية حلماية األطفال، وقدمت يف احللقة النقاشية           املت

  ملة مـع األطفـال يف أمانـة العاصـمة         احلماية فيها وكذا ورشيت عمل حول آليات محاية األطفال يف املؤسسات املتعا           
  .وحمافظة عدن

 عمل يف حمافظيت صنعاء وعدن استهدفت احملامني، مدراء املدارس، شرطة           كما نفذت املدرسة الدميقراطية ورشيت      -٤٢
 إساءة املعاملة واملخاطر اليت     ف مبعىن ياألحداث، صحفيني وعاملني يف منظمات اجملتمع املدين اليت تتعامل مع األطفال للتعر           

 عند النـشر وأمهيـة وجـود        قد يتعرض هلا األطفال يف املؤسسات وحتديد مصادرها وضرورة مراعاة مصلحة األطفال           
  . محاية األطفال هتدف إىلسياسات واضحة وحمددة

وقام مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان بعقد أربع دورات تدريبية يف جمال حقوق اإلنسان وقد تـضمن                   -٤٣
  .تفاقيةالربنامج التدريب والتأهيل حول اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني باال

وقامت هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غري احلكومية لرعاية حقوق الطفل بتنفيذ دورة تدريبية يف جمال كيفيـة                   -٤٤
  .إعداد التقارير الدورية اخلاصة بالربوتوكولني االختياريني

ري وأهـم   اآلليات واإلجراءات املتبعة يف التقييم لتنفيذ الربوتوكـول االختيـا           -هاء 
  اليت تواجه ذلكالتحديات 

  :حرصاً من اجلمهورية اليمنية على املتابعة والتقييم لتنفيذ الربوتوكول االختياري قامت مبا يلي  -٤٥

قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مبتابعة وتنفيذ كافة اإلجراءات اخلاصة بالتصديق والتوقيـع علـى                 )أ(
ولية حلقوق الطفل، من حيث املوافقة عليها يف جملس الوزراء واملـصادقة            الربوتوكولني االختياريني امللحقني باالتفاقية الد    

  ؛ جملس النواب وكذا التوقيع عليهاعليها من

يقوم اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بطلب التقارير السنوية والدورية من اجلهات ذات العالقة عـن                 )ب(
  ؛الطفولة كل جهة يف جمال اختصاصهاالتقدم احملرز يف جمال 

 إعداد تقرير حول وضع األطفال يف اليمن استناداً إىل اآللية           ٢٠٠٦مت خالل األشهر األخرية من العام         )ج(
  ؛ وسيتم إعداد هذا التقرير سنوياًاملتبعة يف إعداد التقارير الدورية املقدمة للجنة حقوق الطفل يف جنيف
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حتليل تفصيلي حول أوضاع الطفولة والشباب      عقد املؤمتر الوطين للطفولة والشباب والذي قام مبناقشة           )د(
وقد مت مؤخراً إعداد خطة العمل الوطنية اخلاصة بذلك وتنظـيم             وطنية للطفولة والشباب،   باستراتيجيةملناقشتها واخلروج   

  ؛دعم الالزم لتنفيذ اخلطة الوطنيةورشة شراكة للماحنني إلجياد ال

  /ال من العنف واإلسـاءة واإلمهـال يف صـنعاء يف حزيـران            عقد املؤمتر اإلقليمي الثاين لوقاية األطف       ) ه(
وتنسيق اجلهود واالستفادة من التجـارب       ، والذي هدف إىل دعم ومناصرة مبادرات وبرامج محاية الطفل،         ٢٠٠٧يونيه  

وإكساب املشاركني مهارات ومعارف حول كيفية التعامل مع حـاالت   الرائدة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل،  
واخلـروج   العنف واإلساءة، ونشر البحوث والدراسات واالستفادة منها يف وضع السياسات واخلطط واختاذ القرارات،            

  ؛الالزمة لتوفري بيئة حامية للطفلبقرارات وتوصيات لتطوير نوعية ومستوى التدخالت 

القة واخلروج بتوصـيات    عقد العديد من اللقاءات التشاورية اخلاصة بالطفولة ملناقشة القضايا ذات الع            )و(
  ؛ وطنية للجهات ذات العالقةومقترحات وعكسها يف خطط

 حول حقـوق    ٢٠٠٦-٢٠٠٥قام املرصد اليمين حلقوق اإلنسان بإصدار التقريرين السنويني لألعوام            )ز(
  طفـل مبـا فيهـا اتفاقيـة حقـوق الطفـل           اإلنسان والدميقراطية يف اليمن واملتـضمن فـصالً حـول حقـوق ال            

  .والن االختياريانوالربوتوك

  :وبالنسبة ألهم التحديات اليت تواجه عملية متابعة وتقييم تنفيذ الربوتوكول االختياري نذكر منها  -٤٦

  ؛مع البيانات واملعلومات وحتليلهاقصور النظم الوطنية متكاملة جل  )أ(

  ؛الت االعتداء واالستغالل لألطفالضعف أو قلة آليات الرصد اخلاصة حبا  )ب(

الواردة ة اخلربات الوطنية وافتقارها للخربات العملية والنظرية ولإلمكانيات الكافية للتصدي للجرائم            قل  )ح(
  ؛يف الربوتوكول االختياري

  .تنفيذ بنود الربوتوكول االختياريقلة املوارد املالية اخلاصة مبتابعة   )د(

الطفـل  مواكبة تنفيذ الربوتوكول االختياري ملبادئ اتفاقية حقـوق      - ثانياً
  ٣٦، و٣٥، و٣٤، و٣٣، و٣٢و، ٢١، و١١، و١وخاصة املواد 

تسعى اليمن من خالل تنفيذها ملا جاء يف هذا الربوتوكول االختياري يف إطار عام يشمل تنفيذ مبادئ االتفاقية                    -٤٧
  :وفيما يتعلق مبواد االتفاقية املذكورة أعاله .الدولية حلقوق الطفل

  ١املادة 

كل إنسان مل يتجـاوز مثـاين       " بأنه   ٢٠٠٢ لعام   ٤٥ ي من قانون حقوق الطفل رقم        ٢ادة  يعرف الطفل يف امل     -٤٨
كمـا أن   .وهو تعريف يتطابق متاماً مع تعريف الطفل يف االتفاقية        ". عشرة سنة من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك          

  ".لغ سن الرشدكل طفل بلغ السابعة من عمره ومل يب"القانون ويف نفس املادة يعرف احلدث بأنه 
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، احلدث  ١٩٩٧ لعام   ٢٤ املعدل بالقانون رقم     ١٩٩٢ لعام   ٢٤ من قانون رعاية األحداث رقم       ٢عرفت املادة     -٤٩
بأنه من مل يتجاوز سن اخلامسة عشرة سنة كاملة عند ارتكابه فعالً جمرماً قانوناً أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض          

على أنه إذا ارتكب احلدث الذي مل يكمل أربعة عشر عامـاً            ) أ(لقانون يف الفقرة     من هذا ا   ٣٧ونصت املادة   . لالحنراف
  بالسجن مدة ال تقل عـن ثـالث سـنوات         ومل يتجاوز اخلامسة عشرة من العمر، جرمية عقوبتها اإلعدام فيحكم عليه            

رى حيكم علـى احلـدث      من املادة نفسها على أنه يف سائر اجلرائم األخ        ) ب(ونصت الفقرة   . وال تزيد عن سبع سنوات    
  .تزيد عن ربع احلد األقصى للعقوبة املقررة لكل جرمية قانوناً بعقوبة ال

  التقاضي أمام احملاكم

أو مميزاً مأذوناً وسن الرشد هي مخس ) رشيداً(اشترط قانون اإلثبات أن يكون املدعي يف القضايا القانونية مكلفاً       -٥٠
  .ما حددها القانون املدينعشرة سنة، وسن التمييز هي عشر سنوات، ك

 من قانون حقوق الطفل على أنه إذا ارتكب احلدث الذي مل يتجاوز العاشرة مـن العمـر                  ١٢٥ونصت املادة     -٥١
جرمية فال يالحق بأي عقوبة أو تدابري مما ينص عليه قانون العقوبات، وإمنا حيكم عليه بواحد مـن التـدابري املنـصوص                      

ن األحداث، وهي التوبيخ، التسليم، االلتحاق بالتـدريب املهـين، اإليـداع يف أحـد                من قانو  ٢٦عليهـا يف املـادة    
  .املستشفيات املتخصصة، االلتزام بواجبات معينة، االختبار القضائي، اإليداع يف إحدى دور التأهيل االجتماعي

التعيني الدائم يف الوظائف     بشأن اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية شروط        ١٩٩١ لعام   ١٩كما حدد القانون رقم       -٥٢
 سنة يف الوظائف واملهن اليت يتطلب شغلها        ١٦ سنة، وجيوز تعيني من ال يقل عمره عن          ١٨واملهن ملن ال يقل عمره عن       

  .إعداداً خاصاً يف معاهد أو مراكز التدريب ويف مواقع العمل

ر عمل من هم ظ سنة، وحي١٤من بلغ فل العامل هو  من قانون حقوق الطفل على أن الط١٣٣وقد أكدت املادة    -٥٣
ـ  ) ١٩٧٣(١٣٨دون ذلك السن، وقد صادقت اليمن على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم              د األدىن لـسن    بشأن احل

  .بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليه) ١٩٩٩(١٨٢االستخدام ورقم 

  ١١املادة 

  . أعاله١٠-٥انظر الفقرات   -٥٤

  ٢١املادة 

وعند مصادقتها علـى     إن اجلمهورية اليمنية دولة إسالمية استمدت قوانينها وتشريعاهتا من الشريعة اإلسالمية،            -٥٥
 خيالف أحكام الـشريعة     االتفاقية الدولية حلقوق الطفل مل تتحفظ على أي مادة من موادها ولكنها صادقت عليها مبا ال               

  .ام الرعاية البديلة وكذلك تفعيل دور مؤسسات الرعاية اخلاصة باأليتاموتقوم حالياً بتفعيل نظ ,اإلسالمية

  ٣٢املادة 

  . أعاله٢٦-٢٢ الفقرات انظر  -٥٦
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  ٣٣املادة 

  خدرة واملواد املؤثرة على العقلوقاية األطفال من االستخدام غري املشروع للمواد امل

وز جلب املواد املخدرة مهما كانـت الوجهـة         ، ال جي  ١٩٩٢ لعام   ٢ من قانون املخدرات رقم      ٤ للمادة   وفقاً  -٥٧
ال جيوز منح إذن اجللب      و وبتوقيع الوزير ) وزارة الصحة (النهائية هلا إال مبوجب ترخيص كتايب مسبق من اجلهة املختصة           

  :املشار إليه يف املادة الثالثة لالستخدامات الطبية والعلمية إال للجهات اآلتية

  املؤسسات الصحية احلكومية؛  )أ(

  .دوية؛الشركة اليمنية لصناعة وجتارة األ  )ب(

  .املؤسسة الوطنية لألدوية؛  )ج(

  .معامل التحاليل الكيميائية واألحباث العلمية وكليات ومعاهد العلوم اخلاضعة إلشراف وزارة الصحة  )د(

دام واحلكـم    عقوبات شديدة تصل إىل اإلع     ١٩٩٢ لعام   ٢تفرض القوانني اليمنية ومنها قانون املخدرات رقم          -٥٨
  :بالسجن املؤبد على

  كل من صدر أو جلب مواد خمدرة بقصد االجتار أو الترويج قبل احلصول علـى التـرخيص املـشار                    )أ(  
  أعاله؛إليه 

  كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد خمدرة وكان ذلك بقصد االجتار؛  )ب(  

 أو نقل أو قدم للتعاطي مادة خمدرة وكـان           أو باع أو سلم    اشترىكل من متلك أو حاز أو أحرز أو           )ج(  
  ؛ ذلك بقصد االجتار فيها بأية صورة وذلك يف غري األحوال املصرح هبا يف هذا القانون

 أو صدر أو جلب أو حاز أو أحرز أو اشترى  ١ من النباتات الواردة يف اجلدول رقم        كل من زرع نباتاً     )د(  
ر اجتات يف أي طور من أطوار منوها هي أو بذورها وكان ذلك بقصد االجتار أو  من هذه النباتأو باع أو سلم أو نقل نباتاً

  فيها بأية صورة وذلك يف غري األحوال املصرح هبا يف هذا القانون؛ 

كل من رخص له يف حيازة مواد خمدرة الستعماهلا يف غرض من أغراض معينة وتصرف فيها بأية صورة   ) ه(  
  غري تلك األغراض؛ كانت يف

  خدرات؛عد أو ّهيأ مكانا لتعاطي املأكل من أدار أو   )و(  

   غـري األحـوال املـصرح هبـا يف          كل من قدم للتعاطي بغري مقابل مواد خمدرة أو سهل تعاطيها يف             )ز(  
  .قانون املخدرات
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سائل  كان نوعها كما حيكم مبصادرة وكما حيكم يف كل األحوال مبصادرة األموال املتحصلة من هذه اجلرائم أياً   -٥٩
  .النقل اليت تكون قد استخدمت يف اجلرمية وكذا بإتالف املواد املخدرة املضبوطة

بالسجن ملدة مخس سنوات كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو               "٣٨ويعاقب ذات القانون يف املادة        -٦٠
ا أو اشتراها وكان ذلك بقـصد      أو حازه  ١ فصل أو صنع مواد خمدرة أو زرع نبات من النباتات الواردة يف اجلدول رقم             

 ألحكام هذا    قد رخص له بذلك مبوجب تذكرة طبية أو طبقاً         أنهالتعاطي أو االستعمال الشخصي وذلك كله ما مل يثبت          
  من توقيع العقوبة املنصوص عليها يف هذه املادة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه على تعاطي                وجيوز للمحكمة بدالً  . القانون

 هلذا الغرض ليعاجل فيها إىل أن تقرر اللجنة املختصة ببحث حالة املودعني باملصحات             أى املصحات اليت تنش   املخدرات إحد 
  ".املذكورة اإلفراج عنه وال جيوز أن تقل مدة البقاء باملصحة عن ستة أشهر

لقـانون يعاقـب    شد ينص عليها ذات ا    أمع عدم اإلخالل بأية عقوبة      " من القانون نفسه أنه      ٣٩وجاء يف املادة      -٦١
 يف قانون املخدرات كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنـتج أو                   ٣٨بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة      

 وكان بغري قصد االجتـار أو       ١ من النباتات الواردة يف اجلدول رقم        استخرج أو فصل أو صنع مادة خمدرة أو زرع نباتاً         
  ".لك يف غري األحوال املصرح هبا قانوناًالتعاطي أو االستعمال الشخصي وذ

  ١اجلدول 
  النباتات املمنوع زراعتها

  م  النباتات املمنوع زراعتها
احلشيش أو الكمنجة أو الباجنو أو غري   : ذكراً كان أو أنثى جبميع مسمياته مثل      " كانا بيس ساتيفا  "القنب اهلندي   

  ١  .ذلك من األمساء اليت قد تطلق عليه

جبميع أصنافه ومسمياته مثل األفيون أو أبو النوم أو غري ذلك من األمساء اليت قد               " ري سو منيفريم  باباف"اخلشخاش  
  ٢  .تطلق عليه

  ٣  .مجيع أنواع جنس البابافري
  ٤  .جبميع أصنافه ومسمياته" أيروثروكسيلوم كوكا"الكوكا 

ت غري احلكومية ذات العالقـة مبوضـوع        مت إعداد هذا التقرير مبشاركة العديد من اجلهات احلكومية واملنظما           -٦٥
الربوتوكول االختياري، حيث قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بالتواصل مع اجلهات ذات العالقـة لتـشكيل جلنـة          

  نوقد ضم قرار تـشكيل اللجنـة واحـد وثالثـو          . حتضريية إلعداد تقرير حول مستوى تنفيذ الربوتوكول االختياري       
  : ميثلوناًعضو

نة الفنية للمجلس األعلى لألمومة والطفولة، جملس النواب، جملس الشورى، مكتب النائب العام،             األما  -
 االجتماعية والعمـل،    الشؤونوزارة   وزارة الداخلية، وزارة التخطيط والتعاون الدويل، وزارة املالية،       

وزارة   اإلنـسان،  وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة حقـوق           
وزارة  وزارة الثقافـة،    القانونية، وزارة الـسياحة،    الشؤونوزارة   وزارة األوقاف واإلرشاد،   اإلعالم،

مؤسـسة  (اللجنة الوطنية للمرأة، وبعض املنظمات غري احلكومية منـها           االتصاالت وتقنية املعلومات،  
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هيئة التنسيق للمنظمـات غـري       اء اليمن، الصاحل االجتماعي للتنمية، مجعية اإلصالح اخلريية، احتاد نس       
مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، املرصـد الـيمين حلقـوق            احلكومية، املدرسة الدميقراطية،  

  .)س شورى الشباب، برملان األطفالاإلنسان، جمل

 ورشة عمل ضمت    وكذا مت عرض التقرير يف     كما مت تشكيل جلنة منبثقة عن اللجنة التحضريية لصياغة التقرير،           -٦٦
ه باملالحظات، وإدخال تلـك  ئ يف جمال الطفولة ملناقشته وإثراخمتلف اجلهات واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية العاملة   

وعرضه على جلنة املراجعة واليت تكونت من خرباء وطنيني يف جمال الطفولـة ملراجعتـه                املالحظات على مسودة التقرير،   
إرساله إىل اللجنة الدولية حلقوق الطفل يف جنيف، وسيتم بعد ذلك نشر وتوزيع التقرير علـى             وإخراجه بصيغته النهائية و   

  .خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة

   اإلجنازات والتقدم احملرز على صعيد تطبيق الربوتوكول االختياري- ثالثاً
ل االختياري على تفعيل بنوده ومواده ويف مـا يلـي           حرصت اجلمهورية اليمنية بعد مصادقتها على الربوتوكو        -٦٧

  :تفاصيل ذلك

  مت مراجعة النصوص القانونية يف التشريعات اليمنية اخلاصة بالطفولـة وإدخـال التعـديالت عليهـا                 )أ(
 ١٤ولة يف مبا ينسجم مع االتفاقية والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا حيث مت مراجعة النصوص القانونية املتعلقة بالطف           

كما مت إقرار مشروع التعـديالت يف       .  قانوناً ١١، وإدخال تعديالت وإضافة بعض املواد وحذف املواد املتكررة يف           قانوناً
وكانت القوانني الـيت متـت       .جملس الوزراء، وهذا املشروع مطروح يف وقتنا احلايل على جملس النواب ملناقشته وإقراره            

ائم مشروع تعديله املقدم من قبل احلكومة إىل جملس النواب، قانون اجلر           و اث وتعديالته مراجعتها هي قانون رعاية األحد    
قانون األحوال املدنية والسجل املدين، قانون تنظيم السجون،  قانون األحوال الشخصية،، والعقوبات، قانون حقوق الطفل

 نون تنظيم محل األسلحة والذخائر واالجتـار هبـا،        قانون اجلنسية، قا   القانون املدين،  قانون اجلرائم والعقوبات العسكرية،   
 قانون العمل وتعديالته، وقد مت عقـد        ،قانون اإلجراءات اجلزائية، قانون رعاية وتأهيل املعاقني، قانون الرعاية االجتماعية         

الت، اتـسمت   ورشة عمل تعريفية ألعضاء اللجان املختصة يف جملس النواب باألمهية اليت مت من أجلها إجراء تلك التعدي                
  ؛املختصة على ضرورة تلك التعديالتتلك الورشة بتفاعل كبري من قبل أعضاء اللجان 

مت تشكيل الشبكة الوطنية ملناهضة العنف ضد األطفال وهذه الشبكة هتدف إىل احلد من العنف ضـد                   )ب(
  :األطفال من خالل

 هات ذات العالقة واملعنيـة، احلكوميـة     تنسيق اجلهود املبذولة ملناهضة العنف ضد األطفال من قبل اجل           ‘١‘
  ؛ الدولية يف إطار خطة عمل مشتركةاملنظمات وغري احلكوميةو

لعالقة ملناهضة العنف   املشاريع املوجهة من قبل اجلهات ذات ا       و تقييم األنشطة  و مناصرة ومتابعة  و دعم  ‘٢‘
  ؛ضد األطفال

  ؛ هبا أعضاء الشبكة يف هذا اجملالالفعاليات اليت يقوم وتبادل املعلومات يف جمال األنشطة  ‘٣‘
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  ؛لعنف ضد األطفالا يف جمال مناهضة املشاركة يف إعداد اخلطط القصرية واملتوسطة وبعيدة املدى  ‘٤‘

املقترحات الالزمة لتعديلها لتتناسب مع االتفاقيات الدوليـة   و إبداء املالحظات  و دراسة القوانني النافذة    ‘٥‘
  ؛ مبا يتناسب مع القوانني احملليةطفالاملتعلقة مبناهضة العنف ضد األ

  ؛ة عن العنف ضد األطفال يف اليمنإحصائي وإنشاء قاعدة معلوماتية  ‘٦‘

  .رصد ومتابعة حاالت العنف  ‘٧‘

وتضم الشبكة الوطنية ملناهضة العنف ضد األطفال يف عضويتها اجلهات احلكومية ذات العالقة بالطفولة اللجان                 -٦٨
قانونية  و لطفولة ومنظمات اجملتمع املدين الوطنية واملنظمات الدولية املهتمة بالطفولة وشخصيات اجتماعية          الربملانية املعنية با  

  .مهتمة بالطفولة إضافة إىل برملان األطفال

  :مت إنشاء الشبكة الوطنية لرعاية األطفال الواقعني يف خالف مع القانون كما هتدف هذه الشبكة إىل  -٦٩

  ال الواقعني يف خالف مع القانون؛ األطفتطوير وحتسني وضع  )أ(

  العمل على تقليل عدد األطفال الذين هم يف ظروف تؤهلهم للخالف مع القانون؛  )ب(

  العمل على نشر الوعي باألسباب واملخاطر املؤدية إىل احنراف األطفال؛  )ج(

مع القانون من قبل اجلهـات      تنسيق اجلهود املبذولة يف جمال رعاية ومحاية األطفال الواقعني يف خالف              ) د(
  املعنية يف إطار خطة عمل مشتركة؛ 

  دعم ومناصرة ومتابعة وتقييم األنشطة واملشاريع ذات العالقة؛  ) ه(

  العمل على نشر الوعي اجملتمعي حبقوق األطفال الواقعني يف خالف مع القانون؛   )و(

  .ت املشاريع ذات العالقةمراجعة مشاريع القوانني املقترحة واالستراتيجيات ومقترحا  )ز(

وتضم الشبكة الوطنية لرعاية األطفال الواقعني يف خالف مع القانون يف عضويتها اجلهات احلكومية ذات العالقة                  -٧٠
منظمات اجملتمع املدين الوطنية واملنظمات الدولية املهتمة بالطفولة وشخصيات          و بالطفولة اللجان الربملانية املعنية بالطفولة    

  .قانونية مهتمة بالطفولة واجتماعية

ويتم حالياً عملية دمج الشبكتني يف شبكة واحدة تسمى شبكة محاية الطفل وستشتمل عضويتها على مـستوى                   -٧١
  .عايل من كل اجلهات احلكومية وغري احلكومية العاملة يف جمال الطفولة

 متـضمناً   الً متكـام  اً ورفع تقريـر   وقام جملس الشورى بعقد جلسة خاصة حول واقع محاية الطفولة يف اليمن             -٧٢
توصيات للجهات التنفيذية إىل رئيس اجلمهورية لتعميمه على كافة اجلهات لتنفيذ ما خرج به تقرير تلك اجللـسة مـن                    

  .توصيات من شأهنا تطوير محاية ورعاية حقوق الطفل يف اليمن
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ا العديد من اجلهات ذات العالقة احلكومية ومت تشكيل جلنة فنية ملكافحة هتريب األطفال واليت ضمت يف عضويته  -٧٣
  :ومن مهامها وغري احلكومية،

   الوطنية ملكافحة هتريب األطفال؛إقرار اخلطة  )أ(

  التنسيق هبذا اخلصوص مع اجلهات املعنية بالدول اجملاورة؛  )ب(

  الدول اجملاورة؛ ومتابعة املصادقة على اتفاقية التعاون بني اجلمهورية اليمنية  )ج(

  فحة هتريب األطفال كل فيما خيصه؛قيام الوزارات املعنية بتنفيذ ما خيصها من بنود اخلطة الوطنية ملكا  )د(

  الـسعودية حـول   العربيـة   اململكـة    و التنسيق لتنفيذ الدراسة املشتركة بـني اجلمهوريـة اليمنيـة           ) ه(
  هتريب األطفال؛

  تنفيذ زيارات ميدانية تفقدية ألوضاع األطفال املهربني؛  )و(

  سودة التفاهم مع اجلانب السعودي؛إقرار م  )ز(

  متابعة إنشاء مركز استقبال األطفال املعاد ترحيلهم؛  )ج(

  .رفع خمرجات االجتماعات التشاورية إىل أصحاب القرار يف اجلهات املعنية  )ي(

مـن حمافظـات    وقام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة مبسح ميداين حول ظاهرة أطفال الشوارع يف العديـد                 -٧٤
واملعاناة اليت يلقاها طفل الـشارع،       اجلمهورية لغرض التعرف على حجم الظاهرة، واألسباب والعوامل املؤدية للظاهرة،         

وانتهى اجمللس األعلى كذلك . ومعرفة انتماء الطفل العامل يف الشارع، وموقع أطفال الشوارع يف برامج وسياسات الدولة      
يدانية حول اإلساءة لألطفال واليت هدفت إىل حتديد طبيعة وأسباب اإلساءة لألطفال ومدى             من املراحل األوىل للدراسة امل    

  :وذلك من خالل التعرف على ما يلي انتشارها

  العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية املؤثرة واليت تساهم يف اإلساءة لألطفال؛  )أ(  

  القيم والعادات املؤثرة عليها؛ طفال،البيئة الثقافية واالجتماعية لإلساءة ضد األ  )ب(  

  أشكال اإلساءة لألطفال؛  )ج(  

  اخلصائص الدميغرافية لضحايا اإلساءة؛  )د(  

  اإلطار املؤسسي والقانوين للربامج املوجهة للحد من اإلساءة لألطفال؛  ) ه(  

  ؛"يف حال تواجدها"ة التدخالت احلالية من اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين للحد من اإلساء  )و(  
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  .مقترحات للتدخالت املستقبلية  )ز(  

وقام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع أعضاء الشبكة الوطنية لرعاية األطفال يف خالف مع القانون                  -٧٥
ـ      (بالرتول امليداين إىل املؤسسات القضائية اخلاصة باألحداث         ه االجتمـاعي   حماكم ونيابات وأقسام الشرطة ودور التوجي

يف مجيع حمافظات اجلمهورية وذلك لتفقد وتقييم أوضـاع األحـداث داخـل تلـك               ) والسجون املركزية واالحتياطية  
  .واخلروج بالعديد من التوصيات العاجلة واملقترحات الرامية إىل حتسني أوضاعهم فيها املؤسسات،

وكذلك الختـاذ اإلجـراءات الالزمـة     دول اجلوار، الستقبال األطفال املهربني والعائدين من  نومت فتح مركزي    -٧٦
  .رب اجلوأحد هذين املركزين يف أمانة العاصمة صنعاء الستقبال األطفال املرحلني َع إلرجاعهم إىل أسرهم،

وقامت وزارة حقوق اإلنسان بالرتول امليداين إىل العديد من حمافظات اجلمهورية للتوعية باملخاطر واآلثار الناجتة                 -٧٧
  .ريب األطفال إىل دول اجلوارعن هت

وتقوم وزارة الداخلية بعمليات الضبط واإلحباط لعدد من حماوالت هتريب األطفال من خالل تشديد اإلجراءات             -٧٨
  . يف املنافذ على عملية سفر األطفال

واليـد ومـنح    ومت تنفيذ اللقاء التشاوري األول بني اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية حول تـسجيل امل                -٧٩
كما يتم حالياً مسح وتقييم الوضع الراهن للسجل املدين على مستوى احملافظات وذلك ملعرفة املـشاكل                .شهادات امليالد 

  -  الوفيـات  -املواليـد   ( وحتديد نقاط الضعف ومتكني البدء يف التسجيل اآليل لعملية القيد والتسجيل جلميع الواقعات            
  ). الطالق-الزواج 

ء قسم األحداث بإدارة أمن مديرية حرض احلدودية للمتابعة واالهتمام بقضايا األطفال العائدين مـن               ومت إنشا   -٨٠
إعداد مشروع اخلطة الوطنية ملكافحة هتريب األطفال ومناقشتها يف ورشة عمـل             كما مت . دول اجلوار أو احملبط هتريبهم    

مت إدراج برامج مكافحة هتريب األطفال ضمن بـرامج         كما  . ضمت ممثلي مجيع اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية       
  . الوطنية للطفولة والشبابلالستراتيجيةاخلطط التنفيذية 

 بزيارة لدار التوجيـه     ٢٠٠٧وقامت وزارة حقوق اإلنسان يف إطار خطتها لزيارة السجون ودور الرعاية للعام               ٨١
 وزيارة أخرى لدار األمل لرعاية الفتيـات اجلاحنـات          ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٤االجتماعي للبنني بأمانة العاصمة بتاريخ      

 لتلمس أوضـاع الـرتالء يف تلـك الـدور           ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٥ومركز مكافحة التسول بأمانة العاصمة بتاريخ       
ومساعدهتم يف االنتهاكات اليت تعرضوا هلا من خالل رفع مذكرات إىل اجلهات املعنية مثل وزارة الداخلية وزارة العـدل                   

  :ومكتب النائب العام متضمنة ما يلي

  ؛ ذكرهم يف األحكام املرفوعة ضدهنحتديد مصري أطفال اجلاحنات وعدم إغفال  -
  ؛ سنة إىل نيابة األحداث١٨-١٦ سن إحالة مجيع القضايا اخلاصة باألطفال من  -
  ؛األطفال املتواجدين يف هذه الدورإلقاء القبض على اجلناة املعتدين على مجيع   -
  .دم إيداع األحداث واجلاحنات يف الدور قبل الكشف الطيب للتأكد من سنهم القانوينع  -
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الصعوبات اليت تؤثر يف مستوى الوفاء بااللتزامات اليت يفرضـها           - رابعاً
  الربوتوكول االختياري

   لتلـك  تفـصيل هناك العديد من الصعوبات واملشاكل اليت تواجه تطبيق الربوتوكول االختياري ونـورد هنـا        -٨٢
  :املشاكل والصعوبات

قلة املوارد املالية اخلاصة بتنفيذ بنود الربوتوكول االختياري وكذلك نقص يف اإلمكانيات البشرية كون                )أ(
  د نامٍ يعاين من مشاكل اقتصادية؛اليمن بل

  ضعف التنسيق بني اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة باستغالل األطفال؛  )ب(

  املعلومات حول هذه اجلرائم املتعلقة باستغالل األطفال وقصور نظم املعلومات؛ضعف يف   )ج(

  تأخر إقرار مشروع تعديالت التشريعات الوطنية اخلاصة بالطفولة؛  )د(

تقوم بعالجهم من آثار االعتداء وتعيد دجمهم يف         قلة وجود مراكز متخصصة حلماية األطفال الضحايا،        ) ه(
  نيات املادية والفنية؛اجملتمع بسبب قلة اإلمكا

  عدم وجود مراكز إيواء لألطفال الضحايا؛  )و(

  ندرة اخلربات احمللية يف جمال محاية األطفال من االستغالل ويف كيفية عالجهم ودجمهم يف اجملتمع؛  )ز(

  .قلة التوعية اإلعالمية يف هذا اجملال يف الوسائل اإلعالمية املختلفة  )ح(

  الربوتوكول االختياريصصة لتطبيق املوازنات املخ

مل نتمكن من احلصول على أرقام للموازنات املخصصة للجهات ذات العالقة بتطبيق الربوتوكـول االختيـاري       -٨٣
ولكن متت معرفة أنه مت زيادة موارد اجلهات ذات العالقة برعاية ومحاية األطفال من خالل إدراج عدد مـن املـشاريع                     

فقد مت زيـادة املخصـصات الـسنوية     . انية الوزارات واهليئات والصناديق اخلاصة    والربامج املخصصة لألطفال ضمن ميز    
 االجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والتربيـة       الشؤون: للقطاعات ذات الصلة بالطفولة يف كل من الوزارات التالية        

 الوطنيـة   االسـتراتيجية حيث مت إقرار    الشباب والرياضة،   ووالتعليم، والتعليم الفين والتدريب املهين، والصحة والسكان،        
 االجتماعية والعمـل والـصناديق      الشؤونكما أن وزارة    . للطفولة والشباب اليت خصصت برامج عديدة لقضايا الطفولة       

اخلاصة بالتنمية والرعاية ختصص النصيب األوفر من موازناهتا ملشاريع الطفولة منها بناء املدارس واملراكز الصحية ودعـم                 
الصحية األولية وبرامج احلماية والرعاية اخلاصة باألطفال، كما مت التنسيق مع الشركاء من دول ومنظمات دولية                الرعاية  

وقد عقدت الدولة مؤمترات بدعم الدول املاحنة لدعم مـشاريع تنفيـذ            . ماحنة بشأن حتسني املوارد ودعم برامج الطفولة      
 الدعم املقدم لربامج الطفولة من قبل املنظمات الدولية وخاصـة            زيادة ملموسة يف   ٢٠٠٦كما شهد عام    . اخلطط القادمة 

  .اليونيسيف واملنظمة السويدية لرعاية األطفال
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  النصوص التشريعية واإلدارية املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري

  .  أعالهانظر الفرع أوالً  -٨٤

  ٣من املادة  ١القوانني اجلزائية املتعلقة باجلرائم اليت نصت عليها الفقرة 

 مـن الربوتوكـول     ٣ من املـادة     ١هناك العديد من القوانني اجلزائية املتعلقة باجلرائم اليت نصت عليها الفقرة              -٨٥
  :االختياري وهي

، ٢٦٩،  ٢٧٠،  ٢٤٨،  ٢٤٩،  ١٩،  ١٨،  ٩املـواد   : ١٩٩٤ لعام   ١٢قانون اجلرائم والعقوبات رقم       )أ(
  ؛٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٧١، ٢٥٠، ٢٦٤، ٢٦٨

، ٣٩، ٤٠، ٣٨، ٣، ١٦، ١٧، ١٩، ٢١، ٣٧املواد : ١٩٩٤ لعام ١٣قانون اإلجراءات اجلزائية رقم   )ب(
  ؛٥٣٦، ٤٢، ١٧٧، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٣٥، ٥٣٢

، ١٣٥،  ١٣٤،  ١٣٣،  ٦،  ١٢٥،  ١٣١،  ٢،  ٣،  ٤املواد  : ٢٠٠٢ لعام   ٤٥قانون حقوق الطفل رقم       )ج(
  ؛١٦٣، ١٦٤، ١٥٥، ١٦١، ١٤٧، ١٤٠، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٧، ١٣٦

   ؛٣٧، ٢، ٩، ١٤، ١٥، ٢٦املواد : ١٩٩٧ لعام ٢٦ وتعديالته ١٩٩٢ لعام ٢٤قانون رعاية األحداث رقم   )د(

  ؛٢، ٥١، ٥٢، ٥٣املواد : ١٩٩٥ لعام ٥قانون العمل رقم   ) ه(

  .٢دة املا: ١٩٩٨ لعام ٢٤قانون جرائم االختطاف والتقطع رقم   )و(

   حظر بيع األطفال واملواد اإلباحية عن األطفال وبغاء األطفال- خامساً
   السن القانونية اليت تستخدم لتحديد من هو الطفل- ألف

اختلف تعريف الطفل يف القوانني والتشريعات اليمنية حيث توجد العديد من القوانني اليمنية الـيت أخـذت يف                    -٨٦
  وقانون رعايـة األحـداث     ،٢٠٠٢نوفمرب  /ون حقوق الطفل الصادر يف تشرين الثاين      مضموهنا تعريف الطفل ومنها قان    

، وقانون اخلدمة املدنية    ٢٠٠٢ لعام   ١٤والقانون املدين رقم     ،١٩٩٧ لعام   ٢٦ املعدل بالقانون رقم     ١٩٩٢ لعام   ٢٤رقم  
  . ١٩٩٥ لعام ٥، وقانون العمل رقم ١٩٩١ لعام ١٩رقم 

كل إنسان مل يتجاوز مثانية عشر      " منه الطفل بأنه     ٢ يف املادة    ٢٠٠٢ لعام   ٤٥ وعرف قانون حقوق الطفل رقم      -٨٧
وهو تعريف يتطابق متاماً مع تعريف الطفل يف االتفاقية الدولية حلقـوق            ". سنة من عمره ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك         

، "بعة من عمره ومل يبلغ سن الرشـد       كل طفل بلغ السا   "وجاء يف ذات املادة تعريف احلدث بأنه         .الطفل يف مادهتا األوىل   
   سنة، وحيظـر عمـل مـن هـم دون    ١٤بلغ هو من " من القانون نفسه ١٣٣كما جاء تعريف الطفل العامل يف املادة      

  ".ذلك السن
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 يف مادته الثانية سن ١٩٩٧ لعام ٢٦ وتعديالته بالقانون رقم ١٩٩٢ لعام  ٢٤وحدد قانون رعاية األحداث رقم        -٨٨
 أو عند وجوده يف إحدى       قانوناً  جمرماً خص مل يتجاوز سنه مخس عشرة سنة كاملة وقت ارتكابه فعالً          احلدث بأنه كل ش   

  .حاالت التعرض لالحنراف

 شروط ٢٢ بشأن اخلدمة املدنية والئحته التنفيذية يف مادته رقم    ١٩٩١ لعام   ١٩وحدد قانون اخلدمة املدنية رقم        -٨٩
 سنة يف الوظائف    ١٦ سنة، وجيوز تعيني من ال يقل عمره عن          ١٨ال يقل عمره عن     التعيني الدائم يف الوظائف واملهن ملن       

  .واملهن اليت يتطلب شغلها إعداداً خاصاً يف معاهد أو مراكز التدريب ويف مواقع العمل

 يف مادته الثانية سن الطفل والذي ُسمَي يف هذا القانون باحلدث وهـو              ١٩٩٥ لعام   ٥وحدد قانون العمل رقم       -٩٠
  .ذكر أو أنثى مل يبلغ اخلامسة عشرة من العمركل 

   العقوبات عند ارتكاب هذه اجلرائم والظروف املشددة أو املخففة للعقوبة- باء

  فيما يتعلق ببيع األطفال

  : ما يلي١٩٩٤ لعام ١٢ من قانون اجلرائم والعقوبات رقم ٢٥٢ و٢٥٠ و٢٤٨حددت املواد   -٩١

كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بـأي            :زيد عن عشر سنوات   ت يعاقب باحلبس مدة ال   " :٢٤٨ادة  امل
  ."التصرف فيه در منها إنساناً بقصدوكل من جلب إىل البالد أو ص تصرف كان يف إنسان،

 املخطوف بعد ىخفأيعاقب بالعقوبات السابقة على حسب األحوال كل من اشترك يف اخلطف أو " :٢٥٠ادة امل
 اليت مت فيها اخلطف وباألفعال اليت صاحبته أو تلته وإذا كان الشريك أو املخفـي عاملـاً                خطفه إذا كان يعلم بالظروف      

  ."تزيد عن مخس سنوات باخلطف جاهال مبا صاحبه أو تاله من أفعال أخرى اقتصر عقابه على احلبس مدة ال

 إىل غري والديه     زوراً  حديث العهد بالوالدة أو أخفاه أو بدل به غريه أو عزاه           كل من خطف طفالً   " :٢٥٢املادة  
  ."تزيد عن مخس سنوات يعاقب باحلبس مدة ال

يعاقب باحلبس مدة ال تقل     " : ما يلي  ١٩٩٨ لعام   ٢٤ من قانون جرائم االختطاف والتقطع رقم        ٢ورد يف املادة      -٩٢
كـون   فإذا وقع اخلطف على أنثى أو حدث فتتزيد عن مخس عشرة سنة كل من خطف شخصاً عن اثنيت عشرة سنة وال    

العقوبة احلبس مدة عشرين سنة وإذا صاحب اخلطف أو تاله إيذاء أو اعتداء كانت العقوبة احلبس مدة ال تزيد عن مخس                     
  سب األحـوال إذا ترتـب علـى اإليـذاء     على حاألرشوعشرين سنة وذلك كله دون اإلخالل بالقصاص أو الدية أو    

  ".لواط كانت العقوبة اإلعداما أو ما يقتضي ذلك وإذا صاحب اخلطف أو تاله قتل أو زن

  فيما يتعلق باستغالل األطفال يف البغاء 

مىت سقط احلد الـشرعي     ":  على ما يلي   ١٩٩٤ لعام   ١٢ من قانون اجلرائم والعقوبات رقم       ٢٦٩ادة  نصت امل   -٩٣
  ذكراً تزيد عن سبع سنني كل من اعتدى باالغتصاب على أي شخص           لسبب من األسباب املقررة يعاقب باحلبس مدة ال       

تزيد عن عشر سـنني إذا ارتكـب اجلرميـة       كان أو أنثى بدون رضاه وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنتني وال             
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شخصان فأكثر أو كان اجلاين من املتولني اإلشراف على اجملين عليه أو محايته أو تربيته أو حراسته أو معاجلته أو أصـيب                      
بدنه أو صحته أو محلت اجملين عليها بسبب اجلرمية وتكون العقوبة احلبس مدة             اجملين عليه بسبب احلادث بضرر جسيم يف        

ال تقل عن ثالث سنوات وال جتاوز مخس عشرة سنة إذا كان سن اجملين عليها مل تبلغ الرابعة عشرة أو تسبب عن الفعـل    
  ." كان أو أنثى بدون رضاه كل إيالج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغري ذكراًانتحار اجملين عليها ويعد اغتصاباً

  يعاقب بـاحلبس مـدة    ":  على ما يلي   ١٩٩٤ لعام   ١٢ من قانون اجلرائم والعقوبات رقم       ٢٧٩املادة  ونصت    -٩٤
تزيد عن ثالث سنوات من حرض غريه على الفجور أو الدعارة فإذا وقعت اجلرمية بناء على هذا التحـريض تكـون                      ال

 مل يبلغ اخلامسة عشر مـن       وإذا كان من حرضه ووقعت منه اجلرمية صغرياً       . تالعقوبة احلبس الذي ال يتجاوز سبع سنوا      
  عمره أو كان احملرض يعول يف معيشته على فجور أو دعارة من حرضه جيوز إن تصل عقوبة احملرض إىل احلـبس مـدة                      

  ."عشر سنةاحلبس مدة ال جتاوز مخسة ن تصل عقوبة احملرض أفإذا اجتمعت احلالتان جاز . ال جتاوز عشر سنوات

مع عدم اإلخالل   ":  حقوق الطفل على ما يلي     بشأن ٢٠٠٢ لعام   ٤٥ من القانون رقم     ١٦٣املادة  وكما نصت     -٩٥
  منصوص عليها يف أي قانون أخر يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن عشر سنوات كل من حـرض طفـالً       أشدبأي عقوبة   

  ."أنثى على ممارسة الفجور والدعارة كان أو ذكراً

  علق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية فيما يت

ـ :  على ما يلـي    ١٩٩٤ لعام   ١٢م   من قانون اجلرائم والعقوبات رق     ٢٧٥ و ٢٧٤ نصت املادتان     -٩٦ : ٢٧٤ ادةامل
".  عالنية حبيث يراه أو يسمعه اآلخرون       فاضحاً تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعالً          يعاقب باحلبس مدة ال   "

بغري رضاها فإذا كان الفعل      مع أنثى     فاضحاً يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعالً            ":٢٧٥املادة  
  ".تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة اليت ال جتاوز ألف ريال  منها يعاقب االثنان باحلبس مدة الىعن رض

  فيما يتعلق بتسخري األطفال لعمل قسري

يعاقب بغرامة مالية قدرها مخسون ألف ريال كـل مـن           "قانون حقوق الطفل على أنه      من   ١٦١جاء يف املادة      -٩٧
  لديه إبرام عقود معهـم وفقـاً       ل أطفاالً واليت نصت على صاحب العمل الذي يشغِّ        من هذا القانون،   ١٣٤خالف املادة   

  ".)وزارة الشؤون االجتماعية والعمل(لنماذج عقود العمل املعدة من قبل الوزارة 

 سنة واليت أصدرهتا وزارة ١٤كما تضمنت الئحة حتديد األعمال احملظورة على األطفال العاملني من هم أقل من     -٩٨
الشؤون االجتماعية والعمل؛ عقوبات ملن خيل بأحكام هذه الالئحة مع عدم اإلخالل ألي عقوبة منصوص عليها يف قانون      

  :خر وهذه العقوبات على النحو التايلآ

كل من دفع أو حرض طفالً علـى          سنوات ٨وال تزيد عن      سنوات ٥بس ملدة ال تقل عن      يعاقب باحل   )أ(
  ؛ وتضاعف العقوبة بتكرار املخالفة هبا أو الترويج هلااالجتارتعاطي املخدرات أو املؤثرات العقلية أو 

ـ                     )ب( ور احلبس ملدة ال تزيد عن عشر سنوات كل من حرض طفالً ذكراً كان أو أنثى على ممارسـة الفج
  ؛والدعارة أو يف عمل ال أخالقي
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شترى أو باع أو تصرف     ااحلبس ملدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد عن مخس عشرة سنة كل من                  )ج(
  .بأي شكل كان يف طفل ذكر كان أو أنثى

  فيما يتعلق باالجتار باألعضاء 

م والعقوبات من جملس الـوزراء      وقد مت إقرار مشروع تعديالت قانون اجلرائ       ال توجد نصوص تشريعية بذلك،      -٩٩
انظـر  . يتضمن هذا املشروع نصوص قانونية حول نقل األعضاء توخياً للـربح  ورفعه إىل جملس النواب ملناقشته وإقراره،  

  . أعاله٢١الفقرة 

   التقادم يف القوانني اليمنية فيما يتعلق باجلرائم- جيم

  دستور اجلمهورية

حيدد القانون عقاب من خيالف أحكام أي فقرة من فقـرات           " :ونصها) ه(رة   التقادم يف الفق   ٤٨حددت املادة     -١٠٠
هذه املادة، كما حيدد التعويض املناسب عن األضرار اليت قد تلحق بالشخص من جراء املخالفة، ويعترب التعذيب اجلسدي                  

ميارسها أو يـأمر هبـا أو      أو النفسي عند القبض أو االحتجاز أو السجن جرمية ال تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من                 
ومن نص هذه الفقرة جند أن أي من اجلرائم احملددة يف هذه املادة ال تسقط بالتقادم ومنها جرمية التعـذيب               . "يشارك فيها 

  .التقادم كما ورد يف القوانني اليمنية األخرى :ثانياً. اجلسدي أو النفسي عند القبض أو االحتجاز أو السجن

يسري التشريع اجلديد املتعلق بالتقادم مـن       ) أ(على  : ٢٠٠٢ لعام   ١٤ القانون املدين رقم      من ٢١نصت املادة     -١٠١
فإذا قرر التشريع اجلديد مدة تقادم أطول مما قرره التشريع القدمي امتدت            ) ب(و العمل به على كل تقادم مل يكتمل؛      وقت  

قصر مما قرره التشريع القدمي سرت املدة اجلديدة مـن          أ يدةوإذا كانت املدة اجلد    )ج(و  للتشريع اجلديد؛  املدة القدمية طبقاً  
 للتشريع  أما إذا كان الباقي من املدة طبقاً       )د(وقت العمل بالتشريع اجلديد ولو كانت املدة القدمية قد بدأت قبل ذلك؛ و            

كل حال يسري التـشريع     يف  و )ه( و ؛ التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي     فإنقصر من املدة املقررة يف التشريع اجلديد        أالقدمي  
  .القدمي على املسائل اخلاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن املدة السابقة على العمل بالتشريع اجلديد

  : ما يلي١٩٩٤ لعام ١٣جاء يف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم   -١٠٢

  .خالف ذلك نون علىينص القاينقضي احلق يف مساع الدعوى اجلزائية مبضي املدة ما مل : ٣٧املادة 

 املدة الدعوى اجلزائية يف اجلرائم املاسة حبرية املـواطنني  مبضي ال تنقضي    ٣٧استثناء من أحكام املادة     : ١٦املادة  
  .ن اعتداء على حرية احلياة اخلاصةأو كرامتهم أو اليت تتضم

ختضع طرق الطعـن يف     ) ب(؛ و  يف ظل قانون معمول يستمر قائماً      كل عمل إجرائي مت صحيحاً    ) أ: (١٩املادة  
األحكام للقانون املعمول به وقت صدور احلكم ما مل يكن التشريع اجلديد أصلح للمحكوم عليه فيكون هـو واجـب                    

  .ومل يكتمل  قبلهاأانت أصلح للمتهم على كل تقادم بدتسري القواعد اخلاصة بالتقادم إذا ك) ج(؛ واالتباع
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زائية يف اجلرائم اجلسيمة مبضي عشر سنوات من يوم وقوع اجلرمية           ينقضي احلق يف مساع الدعوى اجل     : ٣٨املادة  
 إحدى العقوبات املقررة هلا ويف اجلرائم غري اجلـسيمة        األرشفيما عدا اجلرائم املعاقب عليها بالقصاص أو تكون الدية أو           

  .٤٠ للمادة مبضي ثالث سنوات من يوم وقوع اجلرمية كل ذلك ما مل ينقطع التقادم وفقاً

  .ال يسري اإليقاف على التقادم يف الدعوى اجلزائية بل تقام وإذا مضت املدة سقطت: ٣٩ادة امل

تنقطع املدة بإجراءات التحقيق اجلدية أو احملاكمة، وكذلك باألمر اجلزائي أو بإجراءات االستدالالت             : ٤٠املادة  
هاء االنقطاع وإذا تعددت اإلجراءات اليت تقطـع  اجلدية إذا اختذت يف مواجهة املتهم وتسري املدة من جديد ابتداء من انت    

  .خر إجراءآاهنا يبدأ من تاريخ سري فإن املدة

ال جيوز حتريك الدعوى اجلزائية ويتعني إهناء إجراءاهتا إذا كانت قد بـدأت يف إحـدى األحـوال                  : ٤٢املادة  
لـسبق  ) د( اجلزائية؛   املساءلةم بلوغ سن    عد) ج(إذا مل تتوافر عناصر اجلرمية؛      ) ب(عند عدم وجود جرمية؛     ) أ: (اآلتيـة
  قامة الـدعوى واسـتنفاد طـرق طعنـه؛        ال وجه إل  بألسبق صدور قرار    ) ه (ر حكم يف القضية غري قابل للطعن؛      صدو

  .بانقضاء الدعوى بالتقادم) ح(وفاة املتهم؛ و) ز(صدور عفو عام أو خاص؛ ) و(

ن أ يف اخلـارج و    نه عوقب هنائياً  أتهم إذا قدم ما يدل على       ال جيوز أن تقام الدعوى اجلزائية على امل        :٢٥٠املادة  
كان قد نفذ جزء منها تعني مراعـاة ذلـك قـدر             فإن   العقوبة املقضي عليه هبا قد نفذت يف اخلارج أو سقطت بالتقادم          

  .كم الذي يصدر بعد إعادة حماكمتهاإلمكان عند تنفيذ احل

يسقط احلق يف تنفيذ عقوبة اإلعـدام مبـضي مخـس            رش،فيما عدا حاالت القصاص والدية واأل     : ٥٣٢املادة  
ويسقط احلق يف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية مبضي ضعف املدة احملكوم هبا وعلى أال يزيد ذلـك علـى                   . وعشرين سنة 

وإذا كانت العقوبة بالغرامة يسقط احلق يف تنفيذها مبضي سنتني كل ذلك ما مل              . عشرين سنة وال يقل عن مخس سنوات      
  . للمواد التاليةقطع مدة التقادم أو توقف طبقاًتن

يترتب على انقضاء التقادم املنصوص عليها يف هذا القانون سريان مدة جديدة تبـدأ مبجـرد زوال   : ٥٣٦املادة  
 املدة اليت بدأت تستكمل سرياهنا مبجـرد زوال         فإنأما يف حالة وقف مدة تقادم احلق يف تنفيذ العقوبة           . سبب االنقطاع 

  لعقوبة يف مجيـع األحـوال إىل أكثـر   على انه ال جيوز أن تطول مدة سقوط احلق يف تنفيذ ا            .نع الذي أدى إىل وقفها    املا
  .من ضعفها

  يف اجلمهورية اليمنية) القانونية(الشخصية االعتبارية  -دال 

  :لتايل الشخصية االعتبارية على النحو ا٨٧حدد القانون املدين للجمهورية اليمنية يف املادة   -١٠٣

  األشخاص االعتباريون 

الدولة واحملافظات واملدن واملديريات بالشروط اليت حيددها القانون، والوزارات واملصاحل وغريها مـن               )أ(  
  ها القانون الشخصية االعتبارية؛املنشات العامة اليت مينح
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  هلا الدولة بالشخصية االعتبارية؛اهليئات اليت تعترف   )ب(  

  األوقاف؛  )ج(  

  .الشركات التجارية واملدنية؛  )د(  

  ملؤسسات املبينة يف هذا القانون؛ ألحكام اجلمعيات واة وفقاًأاجلمعيات واملؤسسات املنش  ) ه(  

  .شخصية االعتبارية مبقتضى القانونكل جمموعة من األشخاص واألموال اليت تثبت هلا ال  )و(  

الشخص االعتباري يتمتع جبميـع     : رية وهي كما يلي    حقوق الشخصية االعتبا   ٨٨كما حدد القانون يف املادة        -١٠٤
  : بصفة اإلنسان الطبيعية فيكون لهاحلقوق إال ما كان منها متصالً

  ذمة مالية مستقلة؛  )أ(

  ؛ أهلية، يف احلدود اليت يعّينها سند إنشائه أو اليت يقرها القانون  )ب(

  ؛ حق التقاضي  )ج(

  ؛  املرافعات ملا هو مبني يف قانونموطن مستقل طبقاً  )د(

  .نائب يعرب عن إرادته وميثله يف التقاضي وغريه  ) ه(  

   الشروع يف ارتكاب اجلرائم السابقة أو التواطؤ أو االشتراك فيها- هاء

الشروع هو البدء يف تنفيذ فعل بقصد       " منه   ١٨املادة   يف   ١٩٩٤ لعام   ١٢وعرف قانون اجلرائم والعقوبات رقم        -١٠٥
سلوك الفاعل أو خاب أثره لسبب ال دخل إلرادته فيه ولو استحال حتقق اجلرمية الـيت قـصد                  ارتكاب جرمية إذا أوقف     

  . "الفاعل ارتكاهبا لقصور الوسيلة املستعملة أو لتخلف موضوع اجلرمية أو لعدم وجود اجملين عليه

حلد األقـصى املقـرر      وال تزيد العقوبة عن نصف ا      يعاقب على الشروع دائماً   " ذات القانون     من ١٩املادة  ويف    -١٠٦
للجرمية التامة إال إذا نص القانون على خالف ذلك وإذا كانت عقوبة اجلرمية التامة هي اإلعدام، تكون عقوبة الـشروع                    

  .احلبس الذي ال يزيد عن عشر سنوات وتسري على الشروع األحكام اخلاصة بالعقوبات التكميلية املقررة للجرمية التامة

  )الكفالة( التبين - واو

لكنها تسمح بكفالة األطفال اللقطاء واأليتـام       ؛  إن القوانني اليمنية املستمدة من الشريعة اإلسالمية ال جتيز التبين           -١٠٧
كمـا يـتم كفالتـهم       للمؤسسات احلكومية واألهلية أو األفراد ممن تتوفر فيهم الشروط واملعايري اليت حددها القانون،            

  .خل إوالصحية واالجتماعية واملعيشيةورعايتهم من مجيع اجلوانب التعليمية 
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  ٢دول اجل
  عدد دور رعاية األيتام احلكومية يف اجلمهورية اليمنية

  م  اسم الدار  احملافظة الطاقة االستيعابية  جهات اإلشراف  جهات الدعم  مالحظات
  أيـضاً  يستفيد من الـدار   

يتيم من   ١ ٥٠٠ما يقارب   
  خارج الدار 

التربيـــة وزارة   وزارة التربية والتعليم 
  والتعليم 

  ١  دار رعاية األيتام   أمانة العاصمة   ١ ٥٠٠

يستفيد من خدمات الـدار     
 طفل غـري    ٦٠٠أيضاً عدد   

  األيتام 

ــيم  ــة والتعل + وزارة التربي
 جملس اآلباء + مجعية الشارقة 

وزارة التربيـــة 
جملـس  + والتعليم  

  اآلباء 

  ٢ دار رعاية األيتام   احملويت /الطويلة  ٤٠٠

+ االجتماعية  الشؤون   وزارة  
  مجعية الشارقة 

 الـــشؤون وزارة
  االجتماعية 

  ٣ دار رعاية األيتام   حجة   ٦٠

يقع ضمن جزء مستقل من     
  دار األحداث 

+ االجتماعية   الشؤون   وزارة
  جملس إدارة أهلي 

 الـــشؤون وزارة
 االجتماعية

  ٤ دار رعاية األيتام   تعز   ١٠٠

 الـــشؤون وزارة  جتماعيةاال الشؤون وزارة   ٢٠٠٥بدأ العمل يف 
 االجتماعية

  ٥ دار رعاية األيتام   احملويت   ٦٠

ــصندوق   ــن ال ــم م دع
  االجتماعي 

 الـــشؤون وزارة  مل يعمل حىت اآلن
 االجتماعية

  ٦ دار رعاية األيتام   عمران   ١٥٠

ــصندوق   ــن ال ــم م دع
  االجتماعي 

 الـــشؤون وزارة مل يعمل حىت اآلن
 االجتماعية

  ٧ يتام دار رعاية األ  ذمار  ١٥٠

ــصندوق   ــن ال ــم م دع
  االجتماعي

 الـــشؤون وزارة مل يعمل حىت اآلن
 االجتماعية

  ٨ دار رعاية األيتام   عدن   ١٥٠

 الـــشؤون وزارة مل يعمل حىت اآلن  دعم من فاعل خري 
 االجتماعية

  ٩ دار رعاية األيتام   حضرموت   ٣٠٠

ــصندوق   ــن ال ــم م دع
  االجتماعي

  الـــشؤونوزارة  حتت البناء والتشييد 
 االجتماعية

 ١٠ دار رعاية اليتيمات   تعز   ٥٠
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  ٣دول اجل
  دور ومراكز رعاية األيتام واليتيمات األهلية القائمة يف اجلمهورية اليمنية

  جهات اإلشراف  جهات الدعم
الطاقة 
  م  املركز/اسم الدار  احملافظة  االستيعابية

  حكومية أهلية مشتركة  )أ(
وزارة + وزارة التربية والتعلـيم     

 جملس اآلباء+  االجتماعية لشؤونا
وزارة التربية والتعليم  

 الــشؤونوزارة + 
جملس + االجتماعية  

  آباء أهلي 

  دار رعاية األيتام   إب  ١٢٠
١  

مؤسسة تنميـة   + مجعية اإلصالح   
  اليتيم 

جملس أمنـاء أعلـى     
 الشؤونبرئاسة وزير   
مجعية + االجتماعية  

مؤسسة + اإلصالح  
  تنمية اليتيم 

مركز رئيس اجلمهورية لرعاية       العاصمة أمانة  ٣٠٠
  األيتام 

٢  

  أهلية  )ب(
مجعية + مؤسسة الشوكاين اخلريية    

 الـــشؤونوزارة + الـــشارقة 
 وبعـض اجلمعيـات     االجتماعية

  األهلية من دول اخلليج 

مؤسسة الـشوكاين   
  اخلريية 

  دار الشوكاين لرعاية األيتام   أمانة العاصمة   ٣٠٠
١  

+ رييــة مؤســسة الــشوكاين اخل
 اجلمعيات األهلية من دول اخلليج 

مؤسسة الـشوكاين   
  اخلريية 

  ٢  دار الشوكاين لرعاية األيتام  عدن   ٨٠

+ مؤســسة الــشوكاين اخلرييــة 
  اجلمعيات األهلية من دول اخلليج

مؤسسة الـشوكاين   
  اخلريية 

  ٣  دار اهلجرة لرعاية األيتام   بين ضبيان   ٩٠

  ٤  دار الصديق لرعاية األيتام  أمانة العاصمة   ٥٥  لس إدارة أهلي جم  فاعلو خري + جملس إدارة أهلي 
ــصاحل   مؤسسة الصاحل االجتماعية ــسة ال مؤس

  االجتماعية 
  ٥  مركز اللواء لرعاية اليتيمات   أمانة العاصمة   ٣٠

ــصاحل   مؤسسة الصاحل االجتماعية ــسة ال مؤس
  االجتماعية

  ٦  دار األبطال لرعاية األيتام  أمانة العاصمة  ١٢٠

+ مؤسسة الرمحة للتنمية اإلنسانية     
 االجتماعيــة الــشؤونوزارة 

  ) صندوق الرعاية(

مؤسسة الرمحة للتنمية 
  اإلنسانية 

  دار الرمحة لرعاية اليتيمات   أمانة العاصمة   ٨٢
٧  

ــة   مؤسسة التنمية اإلنسانية  ــسة التنمي مؤس
  اإلنسانية 

  ٨  دار األسرة للطفولة   أمانة العاصمة  ٣٠

مركز رعاية /عاملية للشبابالندوة ال
  هنارية 

ــة   ــدوة العاملي الن
  للشباب 

  ٩  مركز الندوة لتأهيل األيتام  أمانة العاصمة   ١٦٧

مركز رعاية /الندوة العاملية للشباب
 هنارية

ــة   ــدوة العاملي الن
 للشباب

 ١٠  مركز الندوة لتأهيل األيتام   تعز   ١٢٣

مركز رعاية /الندوة العاملية للشباب
 هنارية

ــد ــة الن وة العاملي
 للشباب

 ١١  مركز الندوة لتأهيل األيتام  حضرموت   ١١٨

مؤســسة الرمحــة العامليــة   
  مركز رعاية هنارية/اخلريية

مؤسسة الرمحة العاملية 
  اخلريية 

 ١٢  مركز الطفل االجتماعي   أمانة العاصمة   ٣٠

 ١٣  دار الرمحة لرعاية اليتيمات   تعز   ١٦٠  مجعية اإلحسان   مجعية اإلحسان 
    اإلمجايل   ١ ٨٠٥    
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   الضمان االجتماعي- زاي

  . تقدم اخلدمات واملساعدات االجتماعية لأليتام يف وسط األسر على النحو التايل  -١٠٨

   )صندوق الرعاية االجتماعية(مساعدات الضمان االجتماعي 

اعية لعدد من الفئـات     يقدم صندوق الرعاية االجتماعية مساعدات ضمان اجتماعي وفق قانون الرعاية االجتم            -١٠٩
  :والشرائح االجتماعية ومنها

   ؛)يتيم األب أو األبوين معاً(فئة األيتام   -  
  .)يتام متوىف والدهم وتعوهلم أمهمأ(فئة أرملة هلا أوالد   -  

وتبلغ عدد حاالت فئة األيتام وفئة األرامل ذات األوالد املستفيدة من املساعدات الشهرية من صندوق الرعايـة                   -١١٠
 )مليون ومثانية وثالثني ألف ومخسمائة وثالثة وأربعـني       ( ١ ٠٣٨ ٥٤٣حالة يستفيد منها عدد      ٢١٠ ٧٩٧ االجتماعية

أربعـة  ( ٤ ٣٠٣ ٣٣٤ ٤٠٠وإمجايل املبلغ السنوي الذي يقدمه الصندوق لفئة األيتـام واألرامـل ذات األوالد               ،يتيماً
  ٢١ ٦٢٤ ٧٩٥ مـا يعـادل    ،) وأربعمائـة ريـال    ثالثـون ألفـاً   مليارات وثالمثائة وثالثة ماليني وثالمثائة وأربعة و      

  . أمريكيدوالر

  يتام من وزارة التربية والتعليماملساعدات الغذائية املقدمة لأل

ويقدر . أيتاماً أو أقساماً داخلية   أطفاالً ً وهي حصص غذائية تقدم لأليتام يف مدارس التعليم اليت تضم بني طالهبا               -١١١
  . يتيم سنويا٥ً ٠٠٠ املستفيدين من برنامج التغذية املدرسية التابع لوزارة التربية والتعليم عدد األطفال األيتام

  ط األسر من قبل اجلمعيات األهليةكفاالت األيتام يف وس

وهو نظام تقدم فيه اجلمعيات األهلية مبالغ شهرية لتغطية نفقات اليتيم الشهرية وهو يعيش يف وسـط أسـرته                     -١١٢
غذاء والصحة والتعليم رغم أنه ال توجد إحصائيات رمسية ودقيقة عن عدد حاالت األيتام املكفولني وسط                تشمل نفقات ال  

  .  ألف يتيم ويتيمة٣٠األسر من قبل اجلمعيات األهلية إال أن ما هو متاح يشري إىل أن عدد هؤالء األيتام هو حبدود 

   الوالية القضائية- حاء

  اليمين الوالية القضائية يف القانون -١

  :  ما يلي١٩٩٤ لعام ١٣جاء يف قانون اإلجراءات اجلزائية رقم   -١١٣

يسري هذا القانون على كافة اجلرائم اليت تقع على إقليم الدولة أيا كانت جنسية مرتكبها وتعد اجلرمية                 : ٣ادة  امل
كلها أو بعضها يف إقليم الدولة يسري       مقترفة يف إقليم الدولة إذا وقع فيه عمل من األعمال املكونة هلا ومىت وقعت اجلرمية                

كما يسري هذا القانون على اجلرائم اليت تقع خـارج          . هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مسامهته يف اخلارج          
  . لقانون اإلجراءات اجلزائيةإقليم الدولة وختتص احملاكم اليمنية هبا وفقاً
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تسري ) ب(و إجرائي يتخذ يف إقليم اجلمهورية؛    لى كل عمل    يسري قانون اإلجراءات اجلزائية ع    ): أ(١٧ادة  امل
  .قوانني اإلجراءات اجلزائية على املواطنني، وكذلك على رعايا الدول األجنبية واألشخاص عدميي اجلنسية

النيابة العامة هي صاحبة الوالية يف حتريك الدعوى اجلزائية ورفعها ومباشرهتا أمام احملاكم وال ترفـع                 :٢١ادة  امل
  .ن غريها إال يف األحوال املبينة يف القانونم

ختتص احملاكم اليمنية كذلك بالفصل يف اجلرائم اليت تقع يف عرض البحر على منت بـواخر حتمـل                  : ٢٤٤املادة  
 كانت جنسية مرتكيب هذه اجلرمية ويف اجلرائم اليت تقع على منت باخرة جتارية أجنبية مىت كان وجودهـا                   العلم اليمين أياً  

  . ميناء حبري ميين أو املياه اإلقليمية اليمنية وينعقد االختصاص حملكمة أول ميناء ميين ترسو فيه الباخرةداخل

 كانـت   ختتص احملاكم اليمنية كذلك بالفصل يف اجلرائم اليت تقع على منت الطائرات اليمنية أيـاً              : ٢٤٥ادة  امل
على منت طائرات أجنبية إذا كان اجلاين أو اجملين عليه ميـين            جنسية مقترف اجلرمية، كما ختتص بالفصل باجلرائم اليت تقع          

ع يف دائرهتا مكـان     وينعقد االختصاص عندئذ للمحكمة اليت يق     . اجلنسية، وإذا هبطت طائرة يف اليمن بعد وقوع اجلرمية        
 إذا مت القبض يف اليمن لقي القبض على املتهم يف دائرهتاأليه وقت اهلبوط أو للمحكمة اليت      القبض ع أُلقي  ن  إهبوط الطائرة   

  .أما إذا قبض على املتهم خارج إقليم الدولة فيجوز للمحاكم اليمنية أن تنظر الدعوى

 يعد مبقتضى القانون جرمية     ختتص احملاكم اليمنية مبحاكمة كل ميين ارتكب خارج إقليم الدولة فعالً          : ٢٤٦ادة  امل
  .ضى قانون الدولة الذي ارتكبت فيه عليه مبقتإذا عاد إىل اجلمهورية وكان الفعل معاقباً

ختتص احملاكم اليمنية مبحاكمة كل من ارتكب خارج إقليم الدولة جرمية خملة بأمن الدولة مما نص                : ٢٤٧ادة  امل
من قانون العقوبات أو جرمية تقليد أو تزييف أختام الدولة أو إحدى اهليئـات              ) يف الباب األول من الكتاب الثاين     (عليه  

  . أو إخراجها أو تروجيها أو حيازهتا بقصد الترويج أو التعامل هبا وطنية متداولة قانوناًةوير عملالعامة أو تز

تسري أحكام املواد الثالث السابقة حىت ولو اكتسب اجلاين اجلنسية اليمنية بعد ارتكـاب الفعـل              : ٢٤٨ادة  امل
  .املسند إليه

 أو فعل وقع يف اخلارج إال من النيابة العامة ويف غـري             ال تقام الدعوى اجلزائية على مرتكب جرمية      : ٢٤٩ادة  امل
 أو  ٢٧ جيب أن يسبقها شكوى املضرور يف األحوال املنصوص عليها يف املـادة              ٢٤٧األحوال املنصوص عليها يف املادة      

  .إبالغ رمسي من السلطات األجنبية اليت وقعت اجلرمية يف إقليمها

ن أ يف اخلـارج و    نه عوقب هنائياً  أائية على املتهم إذا قدم ما يدل على         ال جيوز أن تقام الدعوى اجلز     : ٢٥٠ادة  امل
ن كان قد نفذ جزء منها تعني مراعـاة ذلـك قـدر             إذت يف اخلارج أو سقطت بالتقادم ف      العقوبة املقضي عليه هبا قد نف     

  .اإلمكان عند تنفيذ احلكم الذي يصدر بعد إعادة حماكمته

ل إال عند عدم وجود اتفاقيات مع الدول األجنبية أو يف حال سـكوت              ال تطبق أحكام هذا الفص    : ٢٥١ادة  امل
  .تلك االتفاقيات عن إيراد حكم فيها
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جيوز للنيابة العامة أو احملكمة أثناء نظر الدعوى أن تنيب إحدى السلطات األجنبية يف اختاذ إجـراء           : ٢٥٢ادة  امل
ه اإلنابة إىل وزارة اخلارجية لتبليغها بـالطرق الدبلوماسـية   أو أكثر من إجراءات التحقيق االبتدائي أو النهائي وتوجه هذ         

وجيوز يف أحوال االستعجال أن توجه اإلنابة مباشرة إىل السلطة القضائية األجنبية املطلوب منها القيام باإلجراء ويف هذه                  
  .تبليغها بالطرق الدبلوماسية من اإلنابة القضائية مصحوبة جبميع الوثائق إىل وزارة اخلارجية لةاحلالة جيب أن ترسل صور

تقبل النيابة العامة أو احملكمة اإلنابة القضائية اليت ترد إليها بالطرق الدبلوماسية من إحدى السلطات               : ٢٥٣ادة  امل
 وال جيوز إبالغ نتيجة اإلجراء إىل السلطات األجنبية قبل        .  للقواعد املقررة يف القانون اليمين     وجيري تنفيذها وفقاً  . األجنبية

  .وصول الطلب الرمسي بالطريق الدبلوماسي إذا كانت اإلنابة قد وجهت مباشرة

  ٢٠٠٢ لعام ٤٠قانون املرافعات والتنفيذ املدين رقم  -٢

  : ما يلي٢٠٠٢ لعام ٤٠وجاء يف قانون املرافعات والتنفيذ املدين رقم   -١١٤

و مل يكن له موطن أو حمل إقامة يف اليمن فيما           ختتص احملاكم اليمنية بالدعاوى املرفوعة على اليمين ول       : ٧٨ادة  امل
  .عدا الدعاوى املتعلقة بعقار واقع يف اخلارج

ختتص احملاكم اليمنية بنظر الدعاوى اليت ترفع على األجنيب الذي له موطن أو حمل إقامة يف اليمن فيما                  : ٧٩ادة  امل
  .عدا الدعاوى املتعلقة بعقار يف اخلارج

اليمنية بنظر الدعاوى املرفوعة على األجنيب الذي ليس له موطن يف اليمن وذلـك يف               ختتص احملاكم   : ٨٠ادة  امل
إذا كانت الدعوى تتعلق مبال موجود يف الـيمن أو كانـت            ) ب( ؛ إذا كان له موطن خمتار يف اليمن       )أ: (احلاالت اآلتية 

إذا كانت الدعوى  ) ج(؛  الس أشهر يف اليمن   انت متعلقة بإف   تنفيذه يف اليمن أو ك      أو نفذ أو كان واجباً     أمتعلقة بالتزام نش  
إذا كانت الدعوى بشان نسب الـصغري أو        ) د( صغري إذا كانوا مقيمني يف اليمن؛      أو للزوجة أو لل    لألمتتعلق بطلب نفقة    

لة من مسائل األحوال الشخصية وكـان       أإذا كانت الدعوى متعلقة مبس    )    ه(  يف اليمن؛  الوالية على نفسه مىت كان مقيماً     
إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركات وكانت التركة قـد بـدئ يف            ) و(انون اليمىن هو الواجب التطبيق يف الدعوى؛        الق

إذا كان ألحد املدعى عليهم ) ز(؛ عضها يف اليمن أو كانت أموال التركة كلها أو ب    تقسيمها يف اليمن أو كان املورث مينياً      
  .موطن أو حمل إقامة يف اليمن

 للمواد الـسابقة إذا      يف اختصاصها طبقاً   ةالفصل يف الدعوى ولو مل تكن داخل       احملاكم اليمنية ب   ختتص: ٨١ادة  امل
  . أو ضمناًقبل املدعى عليه واليتها صراحةً

ختتص احملاكم اليمنية بالفصل يف املسائل األولية والطلبات العارضة املرتبطة بالطلبـات األصـلية إذا               : ٨٢ادة  امل
  .كانت خمتصة هبا

ختتص احملاكم اليمنية باألمر باإلجراءات الوقتية والتحفظية اليت تنفذ يف اليمن ولو كانت غري خمتـصة           : ٨٣ ادةامل
  .بالدعوى األصلية
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إذا رفعت الدعوى أمام احملاكم اليمنية وهي غري خمتصة بنظرها ومل حيضر املدعى عليه حتكم احملكمـة    : ٨٤ادة  امل
  .بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها

أال خيالف السند التنفيـذي األجـنيب أحكـام         ) أ: (يشترط لتنفيذ السند التنفيذي األجنيب ما يأيت      : ٤٩٤ ادةامل
أن تكون احملاكم اليمنية غري خمتصة بالرتاع الذي ) ب(الشريعة اإلسالمية أو اآلداب العامة أو قواعد النظام العام يف اليمن؛         

 لقواعد االختصاص القضائي الـدويل      ألجنبية اليت أصدرته خمتصة به طبقاً     ن احملكمة ا  أصدر فيه السند التنفيذي األجنيب و     
أن يكون التنفيذ بنفس الشروط املقررة يف ذلك البلد لتنفيذ السندات التنفيذية اليمنية معاملة باملثل؛ ) ج(؛ املقررة يف قانوهنا

يكون احلكم أو األمر حائز لقوة األمر املقضي        ن  أ من حمكمة أو هيئة قضائية خمتصة و        أن يكون السند التنفيذي صادراً     )  ه(
أن يكون اخلصوم يف الدعوى اليت صدر فيها احلكم األجنيب قد كلفوا باحلـضور              ) و( لقانون ذلك البلد األجنيب؛      به وفقاً 

  يذي األجنيب مـع حكـم سـبق صـدوره مـن           أال يتعارض السند التنف   ) ز(؛  اً صحيح ومثلوا أمام تلك احملكمة متثيالً    
  .م اليمنيةاحملاك

السندات الرمسية القابلة للتنفيذ احملررة يف بلد أجنيب، جيوز األمر بتنفيذها بنفس الشروط املقررة يف               : ٤٩٥ادة  امل
قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرمسية القابلة للتنفيذ احملررة يف اليمن، ويطلب األمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إىل قاضـي                   

لرمسيـة  اتدائية اليت يراد التنفيذ يف دائرهتا وال جيوز األمر به إال بعد التحقق من توافر الشروط املطلوبة                  التنفيذ باحملكمة االب  
  . لقانون البلد الذي مت فيه ومن خلوه مما خيالف اآلداب أو قواعد النظام العام يف اليمنلسند وفقاًل

ت املعقودة واليت تعقد بني اليمن وبني غريها مـن          العمل بالقواعد املتقدمة ال خيل بأحكام املعاهدا      : ٤٩٧ادة  امل  
  .الدول يف هذا الشأن

   تسليم اجملرمني- طاء

  : عقدت اجلمهورية اليمنية اتفاقيات بشأن تسليم اجملرمني ومنها  -١١٥

  : ١٩٩٦اتفاقية التعاون األمين بني اململكة العربية السعودية واجلمهورية اليمنية لعام 

  :  إذا توفر يف الطلب الشرطان التاليانيكون التسليم واجباً:  اجملرمني وفقا لآليتجيري تسليم: ١١ادة امل

 إىل القواعـد    إذا كانت اجلرمية حبسب وصفها من قبل اجلهة املختصة يف الدولة الطالبة استناداً              )أ(
 قررة نظاماً عقوبة امل  أو أن يكون احلد األدىن لل      ررائم احلدود أو القصاص أو التعزي     املعمول هبا تشكل جرمية من ج     

  شهر؛أال يقل عن السجن ستة 

إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت يف أراضى الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الـدولتني                   )ب(
 إذا  وكان النظام يف الدولة الطالبة يعاقب على اجلرم إذا ارتكب خارج أراضيها ويكون تسليم الشخص املطلوب جوازياً                

  .ايا الدولة املطلوب منها التسليمكان من رع
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  :١٩٩٦اتفاقية وزاريت الداخلية يف اجلمهورية اليمنية ومجهورية جيبويت لعام 

 تتعاون الوزارتان مبختلف أجهزهتما وعلى األخص أجهزة الضبط القضائي يف تنفيذ األحكام القضائية              :١٠ادة  امل
التعـاون القـضائي     للقواعد املرعية يف البلدين واتفاقية       م عليهم وفقاً  وطلبات االسترداد لتسليم املتهمني واجملرمني احملكو     

  .العربية النافذة

  :١٩٩٨اتفاقية التعاون األمين بني اجلمهورية اليمنيـة واجلماهريية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى لعام 

ـ        التعاون بني الطرفني لتقدمي املساعدات املتبادلة يف جم       : ٤ادة  امل اربني ال إجراءات البحث عـن األشـخاص اهل
  .املتهمني أو احملكوم عليهم

إذا كانت اجلرمية حبسب وصفها مـن       ) أ: ( إذا توفر يف الطلب الشرطان التاليان      يكون التسليم واجباً  : ١٤ادة  امل
 لألنظمـة   املعاقب عليها وفقاً إىل القواعد املعمول هبا تشكل جرمية من اجلرائمقبل اجلهة املختصة يف الدولة الطالبة استناداً 

إذا كانت  ) ب( ؛ عن السجن ستة أشهر    والقوانني النافذة يف الدولة الطالبة حبيث ال يقل احلد األدىن للعقوبة املقررة قانوناً            
اجلرمية قد ارتكبت يف أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتني وكان القانون يف الدولة الطالبة                   

  .يعاقب على اجلرم إذا ارتكب خارج أراضيها

  :٢٠٠٢ية اليمنية ودولة قطر لعام اتفاقية للتعاون األمين بني اجلمهور

تعزيز التعاون بني الطرفني وتقدمي املساعدات املتبادلة يف جمال إجراءات البحث عن األشخاص اهلاربني              : ٢ادة  امل  
  ).نائيةج(واملتهمني أو احملكوم عليهم بعقوبات جزائية 

يلتزم الطرفان بتسليم األشخاص املوجودين على أراضيهما املتهمني أو احملكوم عليهم من قبل السلطات              : ٨ادة  امل  
  . للقواعد والشروط الواردة يف هذا القسماملختصة يف الدولة األخرى، وفقاً

كانت األفعال حبسب وصفها من قبل إذا ) أ: (يكون التسليم واجبا إذا توفر يف الطلب الشرطان التاليان: ٩ادة امل  
 لألنظمـة    إىل القواعد املعمول هبا تشكل جرمية من اجلرائم املعاقب عليها وفقـاً            اجلهة املختصة يف الدولة الطالبة استناداً     

ـ  والقوانني النافذة يف الدولة الطالبة حبيث ال يقل احلد األدىن للعقوبة املقررة قانوناً         ذا  عن السجن ستة أشهر، ويـسري ه
احلكم ولو كانت اجلرمية قد ارتكبت خارج أراضي الدولتني الطالبة واملطلوب إليها التسليم طاملا أن القوانني واألنظمة يف                  

إذا كان احلكم الصادر عن اجلهـات       ) ب(الدولة الطالبة تعاقب على تلك اجلرمية إذا ارتكبت داخل أو خارج أراضيها؛             
  .رض عقوبة مقيدة للحرية ملدة ال تقل عن ستة أشهرالقضائية يف الدولة الطالبة يقضي بف

  عـل أو سـقطت العقوبـة مبقتـضى أنظمـة           عـن الف   اجلرميميتنع عن التسليم إذا زال الوصف       : ١٠ادة  امل  
  .الدولة الطالبة
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   مصادرة البضائع واألرباح وإغالق املباين- ياء
جيب على النيابة  ":يشأن التعليمات العامة ما يل ب١٩٩٤ لعام ١٣ من القرار اجلمهوري رقم     ٤٥٣جاء يف املادة      -١١٦

أن تطلب من احملكمة احلكم مبصادرة األشياء اليت تضبط يف القضية يف األحوال اليت جييز القانون احلكم فيها باملـصادرة                    
  يابـة يف نون الـيت تـستند إليهـا الن   ويبني يف وصف التهمة ويف طلبات تكليف املتهمني باحلضور أمام احملكمة مواد القا     

  ".طلب املصادرة
يعاقب باحلبس  " منه على أنه     ٢٨١ يف املادة    ١٩٩٤ لعام   ١٢كما تضمن قانون اجلرائم والعقوبات رقم         - ١٧٧
 كان للفجور أو الدعارة وحيكم يف مجيع األحوال بغلق  أياً أو حمالًتزيد عن عشر سنوات كل من يدير بيتاً ال مدة

 فيه أثنـاء     وحيكم كذلك مبصادرة األثاث واألدوات وغريها مما كان موجوداً         البيت أو احملل مدة ال جتاوز سنتني      
  ".أو الدعارة ممارسة الفجور

إال أننا مل نتمكن يف احلصول على إحصائيات توضح عدد احلاالت اليت مت فيها الـضبط ومـصادرة البـضائع                      -١١٨
  .ياري بنود الربوتوكول االختإليهاواألرباح وإغالق املباين اليت تطرقت 

   محاية حقوق األطفال الضحايا- كاف
  ءات املتبعة خالل عملية احملاكمةاإلجرا
اجلمهوريـة   صلحة الفضلى للطفل هي االعتبار األساسي يف التشريعات واألنظمة األساسية وحرصاً مـن            املإن    -١١٩

حماكمة عادلة وموضوعية للطفل    على   و اليمنية على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وعلى توفري احلماية والرعاية لألحداث          
تأخذ بعني االعتبار خصوصية الطفل احلدث وتراعي التركيبة النفسية واالجتماعية للحدث أنشأت اليمن نظـام خـاص                 

وبالنسبة حملاكم األحداث فقد مت      .بقضاء األحداث من حماكم ونيابات وشرطة أحداث وكذلك من دور توجيه اجتماعي           
 - حضرموت   - احلديدة   - أبني   - تعز   - عدن   -صنعاء  (ها من النيابات يف تسع حمافظات       مثل و إنشاؤها يف تسع حماكم   

  ). ذمار-  إب- حجة
 مخس عشرة سنة   قانون رعاية األحداث يف املادة الثانية منه أن احلدث كل شخص مل يتجاوز سنه                واعترب  - ١٢٠

ت التعرض لالحنراف، وقد تضمن مشروع       أو عند وجوده يف إحدى حاال       قانوناً  جمرماً كاملة وقت ارتكابه فعالً   
التعديالت اخلاصة بقوانني الطفولة على رفع سن احلدث إىل مثاين عشرة سنة وهذا املشروع مطروح اآلن علـى                  

  .جملس النواب ملناقشته وإقراره
  كيفية حتديد العمر احلقيقي للطفل

 عـدم   أثبتر سن احلدث بغري وثيقة رمسية فإذا        أنه ال يعتد يف تقدي    " من قانون رعاية األحداث      ٩املادة  تضمنت    -١٢١
  ".وجودها مت تقدير سنه بواسطة خبري متخصص

  رام كرامة األطفال أثناء التحقيقاحت
يؤكد القانون اليمين على عدم استعمال العنف واإلساءة بشىت أنواعها يف التعامل مع احلـدث وتقييـده أثنـاء                   -١٢٢

ال جيوز اإلساءة يف معاملة احلدث أو استخدام القيود         " رعاية األحداث على أنه    من قانون    ١٤التحقيق، وقد نصت املادة     
  ".احلديدية كما حيظر التنفيذ بطريقة اإلكراه البدين على احملكوم عليهم اخلاضعني ألحكام هذا القانون
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  حق حضور الوالدين أثناء التحقيق

اكمة احلدث بصورة سرية وال جيـوز أن حيـضر          جتري حم " من قانون حقوق الطفل على أنه        ١٣١نصت املادة     -١٢٣
  ."حماكمة احلدث إال أقاربه والشهود واحملامون واملراقبون االجتماعيون

  إبالغ الطفل حبقوقه القانونية 

كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب االشتباه يف ارتكابـه           " من الدستور أن   ٤٨من املادة   ) ج(جاء يف الفقرة      -١٢٤
إىل القضاء خالل أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على األكثر وعلى القاضي أو النيابـة                 جرمية جيب أن يقدم     

العامة تبليغه بأسباب القبض واستجوابه ومتكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته وجيب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار                 
 االستمرار يف احلجـز ألكثر من سـبعة أيـام إال بـأمر             القبض أو اإلفراج عنه، ويف كل األحوال ال جيوز للنيابة العامة          

  ".قضائي، وحيدد القانون املدة القصوى للحبس االحتياطي

   للطفل بالتعبري عن رأيهالسماح

يقصد باالستجواب عالوة على توجيه التهمة إىل املتـهم         " من قانون اإلجراءات اجلزائية أنه       ١٧٧ادة  املجاء يف     -١٢٥
 يكفل للمتهم حقوق    أن، وجيب على احملقق     ألدلة القائمة على نسبة التهمة إليه ومناقشته فيها تفصيالً        مواجهته بالدالئل وا  

وللمتهم يف كل وقت أن يبدي ما لديه من دفاع          . الدفاع كاملة وعلى األخص حقه يف تفنيد ومناقشة األدلة القائمة ضده          
  ".ه وطلباته يف احملضرأو يطلب اختاذ إجراء من إجراءات التحقيق ويثبت مجيع أقوال

  الدعم النفسي واالجتماعي خالل إجراءات احملاكمة

تشكل حمكمة من قاضي واحد يعاونه خبريان من األخصائيني أحدمها على األقل من النساء يكون حـضورها                    -١٢٦
التعامل مـع   ويتوىل قضاء األحداث قضاة متخصصون خيوهلم القانون صالحيات متكنهم من            ،إجراءات احملاكمة وجوبياً  

  .هذه القضايا ويتم اختيارهم من ذوي التأهيل اخلاص

  محاية خصوصية وهوية الطفل املعتدى عليه

إن النصوص املتضمنة يف قانون رعاية األحداث وإن كانت مجيعها تتحدث عن احلدث املتهم وإجراءات حماكمته       -١٢٧
ن هذه النصوص أيضاً تضمن محاية خصوصية وهوية الطفل وأ والضمانات املمنوحة أثناء احملاكمة وغري ذلك من األحكام،

وكذلك وجود نص يقضي بسرية احملاكمة، وبضرورة الفصل بني األطفال الـذكور             .املعتدى عليه وعلى وجه اخلصوص    
 ومن نصوص مـواد قـانون رعايـة         .وأيضاً وجود نص يقضي بأن حماكمة األحداث تكون بصفة مستعجلة          واإلناث،

  :١٩٩٧ لعام ٢٦ بقانون رقم ه وتعديالت١٩٩٢عام  ل٢٤األحداث رقم 

ال جيوز اإلساءة يف معاملة احلدث أو استخدام القيود احلديدية كما حيظر التنفيذ بطريقـة اإلكـراه                 : ١٤ادة  امل  
  .البدين على احملكوم عليهم اخلاضعني ألحكام هذا القانون
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 جسيمة حمامي يدافع عنه فإذا مل يكن قد اختار          جيب أن يكون للحدث املتهم جبرائم جسيمة أو غري        : ١٩املادة    
  . تولت النيابة أو احملكمة ندبه طبقا للقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائيةحمامياً

  :٢٠ادة امل  

جتري حماكمة احلدث بصورة سرية وال جيوز أن حيضر حماكمة احلدث إال أقاربه والشهود واحملـامون                  )أ(
  ؛يز له احملكمة احلضور بإذن خاصون ومن جتواملراقبون االجتماعي

قرة السابقة  للمحكمة أن تأمر بإخراج احلدث من اجللسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد من ذكروا يف الف                 )ب(
  ؛إذا رأت مقتضى لذلك

ال جيوز للمحكمة يف حالة إخراج احلدث أن تأمر بإخراج حماميه أو املراقب االجتماعي كما ال جيـوز          )د(
  ؛دث مبا مت يف غيبته من إجراءات احلكم باإلدانة إال بعد إفهام احلللمحكمة

ـ       جيوز للمحكمة إعفاء احلدث من حضور احملاكمة بنفسه إذ          ) ه(  ىا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتف
  .حبضور وليه أو وصيه نيابة عنه ويف هذه احلالة يعترب احلكم حضورياً

تعرض لالحنراف ويف اجلرائم اجلسيمة والغري جسيمة وقبل الفصل يف          جيب على احملكمة يف حاالت ال     : ٢١ادة  امل  
 يوضح العوامل الـيت دفعـت احلـدث          اجتماعياً أمر احلدث أن تستمع إىل أقوال املراقب االجتماعي بعد تقدميه تقريراً          

  .مة االستعانة يف ذلك بأهل اخلربةلالحنراف والتعرض له ومقترحات إصالحه كما جيوز للمحك

إذا رأت احملكمة أن حالة احلدث البدنية والعقلية والنفسية أثناء التحقيق أو احملاكمة تستلزم فحـصه                : ٢٢ ادةامل  
قـف الـسري يف     وقبل الفصل يف الدعوى قررت وضعه حتت املالحظة يف أحد األماكن املناسبة املدة اليت تلزم لـذلك وي                 

  .و احملاكمة إىل أن يتم هذا الفحصإجراءات التحقيق أ

 يبلغ إىل أحد والديـه أو       شأنهكل إجراء مما يوجب القانون إعالنه إىل احلدث وكل حكم يصدر يف             : ٢٥ادة  امل  
  .دث طرق الطعن املقررة يف القانون عنه ولكل من هؤالء أن يباشر ملصلحة احلاملسؤولمن له الوالية عليه أو إىل 

دائرهتا دون غريه بالفصل يف مجيـع املنازعـات         خيتص قاضي حمكمة األحداث اليت جيري التنفيذ يف         : ٢٨ادة  امل  
ن يتقيد عند الفصل يف إشكاالت التنفيـذ        أوإصدار القرارات واألوامر املتعلقة بتنفيذ األحكام الصادرة على احلدث على           

يذ بالقواعد املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلزائية، كما خيتص قاضي حمكمة األحداث باإلشراف والرقابة على تنف               
دبـه  ت من ين  أواألحكام والقرارات الصادرة على احلدث وتقدم إليه التقارير املتعلقة بتنفيذ التدابري ويتوىل قاضي األحداث               

من خبريي احملكمة زيارة دور الرعاية والتأهيل وغري ذلك من اجلهات اخلاصة باألحداث وذلك مرة كل ثالثة أشهر على                   
  . تقدم له من تلك اجلهات املختصةفي بالتقارير اليتن يكتأاألقل ولقاضي حمكمة األحداث 

  .ة بإيداعهم دار تأهيل ورعاية واحدال جيوز اجلمع بني األحداث من الذكور واإلناث: ٢٩ادة امل  

  .ية وسيلة من وسائل النشرأ ملخصها يف أوو نشر وقائع احملاكمة أحيظر نشر اسم وصورة احلدث : ٥٢ادة امل
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  سالمة الشهودتأمني سالمة الضحايا و

  تيعابه بعد يف التـشريعات اليمنيـة      إن مبدأ محاية الشهود باملعىن املتعارف عليه دولياً هو مبدأ حديث مل يتم اس               -١٢٨
وهذا املبدأ يفـرض علـى       إال أن اليمن تطبق هذا املبدأ من خالل التزامها بتنفيذ االتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها،              

  .اذ إجراءات هتدف إىل محاية الشهود واحملافظة عليهم من أن تطاهلم أيدي املتهمني أو أقارهبمسلطات إنفاذ القانون اخت

  تأمني حق حصول األطفال الضحايا على التعويض

ـ                   -١٢٩ رراً نتيجـة   األطفال كغريهم من أبناء اجملتمع هلم احلق يف احلصول على التعويض مىت ما كان هذا التعويض مق
 منه واليت تقرر حق التعـويض       ٩ يف املادة    ١٩٩٤ لعام   ١٢م وقد ورد يف قانون العقوبات رقم        هقالرتكاب جرمية تقع حب   

  عن اجلرائم املرتكبة مع عدم اإلخالل حبقوق الغري حسن النية وبالتايل فاحلق يف التعويض حق مكفول لألطفال كغريهـم                  
  .من البشر

  باحية منع بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإل- سادساً
اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية والسياسات والتدابري        - ألف

  املتخذة لتطبيق الربوتوكول االختياري

 الوطنية للطفولـة    االستراتيجية إقرار   ٢٠٠٧أغسطس  / الربوتوكول االختياري مت يف آب     بعد مصادقة اليمن على     -١٣٠
 واليت ارتكزت   ٢٠٠٧أكتوبر  /ستراتيجية يف تشرين األول   االية هلذه    وكذا مت إقرار اخلطة التنفيذ     ٢٠١٥-٢٠٠٦والشباب  

كما مت   تعاجل أولويات القضايا لدى األطفال والشباب،  حموراً ١٢على أهداف األلفية الثالثة واتفاقية حقوق الطفل متناولة         
  :مني ما يليوقد تضمن أحد تلك احملاور مكون حول محاية األطفال احملرو إعداد اخلطة التنفيذية هلا،

  ؛أوسع عن فئات األطفال احملرومنيإجياد قاعدة معلومات لتوفري فهم   -
حـول  ) اجلهات احلكومية ومنظمة اجملتمع املدين    (إجياد مفاهيم توعوية مشتركة وتعزيز العمل اجلماعي          -

  ؛نيفئات معينه من األطفال احملروم
  ؛توفري تدابري احلماية االجتماعية  -
  ؛ اجلنائية وأحكام عقوبة بديلةاملسؤوليةلقضائي والقوانني لألحداث مثل رفع سن تعزيز اإلصالح ا  -
  ؛توثيق وإعادة تأهيل ودمج القضاياالعمل على مناهضة العنف ضد األطفال من خالل رصد و  -
  .التنسيق بني املؤسسات املختلفة ملنع االزدواجية  -

ام اخلاصة بالطفولة بغرض ضمان محاية الطفل وحقوقه يف العديد  وقد مت إنشاء العديد من اإلدارات العامة واألقس         -١٣١
وزارة حقوق اإلنسان، وزارة التعليم الفـين        االجتماعية والعمل، وزارة الداخلية،    الشؤونمن الوزارات املعنية منها وزارة      
  .والتدريب املهين ووزارة العدل
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ة بالطفولة وإدخال التعديالت عليها مبا يتواءم مع االتفاقية         مراجعة النصوص القانونية يف التشريعات اليمنية اخلاص        -١٣٢
، وإدخـال    قانونـاً  ١٤والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا حيث متت مراجعة النصوص القانونية املتعلقة بالطفولة يف             

ـ  يف جملس الوزراء و    تلك التعديالت كما مت إقرار    .  قانوناً ١١تعديالت وإضافة بعض املواد وحذف املواد املكررة يف          ي ه
  .مطروحة عند كتابة هذا التقرير يف جملس النواب ملناقشتها وإقرارها

بتقـدمي   كما قامت وزارة حقوق اإلنسان بالتعاون مع مشروع دعم القدرات الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان،                -١٣٣
تنظيم ورش عمل حول حقوق الطفـل  الدعم لعدد من املنظمات غري احلكومية إلنشاء مراكز معلومات حقوق اإلنسان و      

  .يف املواثيق الدولية والتشريعات الوطنية

قام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بتشكيل بعض الشبكات الوطنية الرامية إىل توحيد وتكثيف اجلهود الراميـة          -١٣٤
ات العالقة، الشبكة الوطنية لرعاية     اللجنة الوطنية ملكافحة هتريب األطفال من اجلهات ذ       : إىل محاية ورعاية األطفال ومنها    

ويتم حالياً إعـداد خطـة وطنيـة     األطفال الذين هم يف نزاع مع القانون، الشبكة الوطنية ملناهضة العنف ضد األطفال،         
  .ملكافحة هتريب األطفال لتوزيعها على اجلهات ذات العالقة لتنفيذها

م من مكتيب اليونيسيف يف اليمن ودول اخللـيج حـول           هناك تنسيق وتعاون مشترك بني اليمن والسعودية بدع         -١٣٥
وقد مت التنـسيق    . مكافحة هتريب األطفال يتضمن إجراءات عند ضبط األطفال وإعادة ترحليهم ونظام لتبادل املعلومات            

 ٢٠٠٦ هيولي/لتبادل الزيارات مع اجلهات املعنية يف اململكة العربية السعودية حيث متت األوىل يف الرياض خالل شهر متوز            
، والرابعة يف الرياض    ٢٠٠٦نوفمرب  / والثالثة يف صنعاء خالل تشرين الثاين      ٢٠٠٦يوليه  /والثانية يف صنعاء خالل شهر متوز     

  : وقد خلصت أعمال تلك اللقاءات إىل جمموعة من التوصيات أمهها. ٢٠٠٧أكتوبر /خالل شهر تشرين األول

راء الدراسات وإجياد آليات للحد من مـشكلة هتريـب          تعزيز التعاون القائم بني البلدين من خالل إج         -
  ؛تطوير اخلطط الوطنية اخلاصة بذلك واألطفال

  ؛ ومبشاركة مؤسسة أكادميية دوليةتنفيذ دراسة مشتركة بني البلدين يف مشكلة هتريب األطفال  -
  ؛ين يف جمال مكافحة هتريب األطفالتعزيز دور اجملتمع املد  -
  ؛لقانونية ضد مهريب األطفالاءات ادعم وتطوير اإلجر  -
ون مع جامعة نايف    تفعيل توصيات احللقة العلمية حول االجتار باألطفال اليت عقدهتا اليونيسيف بالتعا            -

  ؛للعلوم األمنية
  ؛نة تنسيق يف كال البلديناقتراح إنشاء جلنة تنسيق بني البلدين ملتابعة التوصيات وجل  -
  ؛ واإلعالمية يف كال البلدينوعويةالعمل على تكثيف الربامج الت  -
  .تعيني منسق يف كل دولة  -

حصر وتوثيق وتسجيل كافة األطفال الذين مت هتريبهم أو املعاد ترحيلهم إىل املنافذ من قبل األجهـزة األمنيـة                     -١٣٦
  .وإحالة كثري من املتهمني بتهريب األطفال إىل النيابة والقضاء) وزارة الداخلية(

لذين مت ترحيلهم من دول اجلوار إىل مركز االستقبال لألطفـال خـالل             تايل عدد األطفال ا   الويوضح اجلدول     -١٣٧
  :٢٠٠٧-٢٠٠٦-٢٠٠٥األعوام 
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  ٤اجلدول 
  ذين مت ترحيلهم من دول اجلوار إىل مركز االستقبال لألطفالعدد األطفال ال

  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦- ٢٠٠٥خالل األعوام 

  م  العام  عدد األطفال
 ١  ٢٠٠٥  ) فتيات ٣منهم (  ٣٨٦

٢  ٢٠٠٦  ٨٧٣ 
٣  ٢٠٠٧  ٦٠٣ 

اختاذ اإلجراءات الالزمة من قبل النيابات واحملاكم ضد مهريب األطفال وإعطاء قضايا هتريب األطفـال صـفة                   -١٣٨
  .االستعجال وصدور عدد من األحكام ضد املهربني

 اجلاحنني أو منهم يف خـالف  قامت املدرسة الدميقراطية بتشكيل فريق من احملامني املتطوعني للدفاع عن األطفال       -١٣٩
  .مع القانون

 إىل املؤسسات املتعاملـة مـع األطفـال مثـل           ٢٠٠٧نفذ برملان األطفال نزوله امليداين األول والثاين يف عام            -١٤٠
املستشفيات واملراكز الصحية، اإليواء، واألحداث واأليتام، هبدف إعداد تقرير عن أوضاع األطفـال والتعـرف علـى                 

الختاذ اإلجراءات الالزمـة مشـل       األطفال يف هذه املؤسسات ومت تقدمي التقرير إىل اجلهات ذات العالقة،          سياسات محاية   
  .األول أمانة العاصمة والثاين مجيع حمافظات اجلمهورية

عقد برملان األطفال جلسته الرابعة اليت خصصت ملناقشة خلو السجون وأماكن االحتجاز من األطفال بناء على                  -١٤١
) ية، أقسام الشرطة، الـسجن املركـزي      السجون االحتياط (برملان األطفال عن الرتول امليداين إىل أماكن االحتجاز         تقرير  

، واخلروج بتوصيات أكدت على ضرورة الرتول امليداين        ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين  ١الذي نفذ يف أمانة العاصمة بتاريخ       
ز الـشرطة ملناقـشته     اد تقرير عن أحوال األطفال يف السجون ومراك       الثاين لربملان األطفال على مستوى اجلمهورية وإعد      

  .لة اجلهات املعنيةءواستدعاء ومسا

مت عقد جلسات دورات انعقاد برملان األطفال واليت يتم فيها مناقشة قضايا الطفولة يف اليمن يف شىت اجملـاالت                     -١٤٢
واخلروج بالتوصيات   لة اجلهات املعنية،  ءومناقشة واستدعاء ومسا  ،  ).خل إ التربوية الصحية، االجتماعية،  التعليمية،(احلياتية  

واملقترحات املناسبة ورفعها إىل رئيس اجلمهورية ورئاسة الوزراء وجملس النواب الختاذ اإلجراءات املناسبة حيـال تلـك             
  .التوصيات واملقترحات

   التوعية- باء

) ٢٠١٠-٢٠٠٦( خالل سنوات اخلطة اخلمسية الثالثـة        تضمنت األهداف العامة للسياسة اإلعالمية يف بالدنا        -١٤٣
ختصيص برامج توعوية تتوجه بالعناية واالهتمام حنو املرأة والطفولة والتوسع يف مساحة املادة اإلعالمية اليت تستهدف رفع                 

 والتوعيـة  كما مت تعميم اتفاقية حقوق الطفل على كافة وسائل اإلعالم هبدف نـشرها        . ومة والطفولة الوعي بقضايا األم  
ودراسة  "أطفالنا والتوعية اجملتمعية بوسائل رعايتهم وتنمية قدراهتم      ": كما شاركت وزارة اإلعالم بدراسة بعنوان     . ببنودها
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وتناولت وسائل اإلعالم الرمسية وغري الرمسية قضايا حقوق        ". من أجل قضية متوازنة للطفل ومحايته وتنمية قدراته       "بعنوان  
  :عة ومنهاالطفل عرب برامج متنو

  الصحافة

فقد خصـصت الـصحف     .  تابعت املؤسسات الصحفية التوعية بقضايا حقوق الطفل عرب إصداراهتا الصحفية           -١٤٤
العديد من الصفحات للتوعية بقضايا األمومة والطفولة، حيث تـصدر          )  أكتوبر ١٤ الثورة، اجلمهورية، (الرمسية الثالث   
ي خيصص مساحات للطفولة، تتناول القضايا االجتماعية والصحية والثقافية         األسبوعي الذ ) ملحق األسرة (صحيفة الثورة   

 كما يتم فيها نشر بنود اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني، كما تصدر الصحيفة ملحقـاً              . والقانونية للطفل 
  .ة لذلكاملشاهب قضايا الطفولة وخاصة قضايا األحداث والقضايا يتناول أيضاً) قضايا وناس(آخر 

جملة نصف شهرية متخصصة باألطفال توزع كملحق للـصحيفة         ) الثقافية(وتصدر مؤسسة اجلمهورية صحيفة       -١٤٥
ويسهم امللحق يف التوعية باحلقوق القانونية واالجتماعية والتنشئة السليمة البعيدة عن العنف وتأمني             ) املثقف الصغري (باسم  

 "أسـامة "جملة  ) منظمة غري حكومية  (ا تصدر مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية       كم. احلق الثقايف واملعريف للطفل اليمين    
  .تتناول هذه اجمللة توعية األطفال حبقوقهم عرب العديد من القصص واملقاالت اهلادفة إىل ذلك

 يتم من خالهلا توعية "أطفال شوذب"بإصدار جملة حتت عنوان ) منظمة غري حكومية (كما تقوم مؤسسة شوذب       -١٤٦
األطفال حبقوقهم وكذلك هتتم بتنمية مواهبهم وقدراهتم، وأيضاً قامت املؤسسة بإعداد دليـل الطفـل للحمايـة مـن                   

  محايـة الطفـل لنفـسه مـن       التحرشات واالستغالل، من خالل الرسوم الكرتونية والرسائل الداعمـة عـن كيفيـة              
  .التحرشات واالستغالل

 واألهلية واحلزبية منها صحف األيـام     )  أكتوبر ١٤ و رة واجلمهورية الثو(وقد كتبت عدد من الصحف الرمسية         -١٤٧
الناس والوحدة العديد من التقارير واالستطالعات والتحقيقات املصورة اليت تعاجل قضايا الطفولة وتنبه من خماطر عمالة                و

  . األطفال وهتريبهم واألطفال الواقعني يف خالف مع القانون

اجملالت اخلاصة بالطفولة منها جملة أسامة واليت تقوم بالتوعية ملختلف قضايا الطفولة            وهناك العديد من الصحف و      -١٤٨
  ). العنف ضد األطفال-التسرب املدرسي  -عمالة األطفال (

كما يتم توظيف زوايا خاصة يف الصحف باللقطات والكاريكاتري والصورة والتعليق يف عرض مشاكل الطفولة                 -١٤٩
  .ووضع تصورات ملعاجلتها

اهتماماً خاصاً باتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني هبا،        ) سبـأ(وتويل وكالة األنباء اليمنية       -١٥٠
كما أولت الوكالة عـرب إدارهتـا       . حيث غطت الفعاليات واألنشطة من ندوات ودورات وورش عمل خاصة بالطفولة          

والربوتوكولني االختياريني هبدف التوعية حبقوق الطفل وتعميق الفهم اخلاص         املتخصصة باألخبار اهتماماً كبرياً باالتفاقية      
كما يوجد لدى الوكالة نافذة خاصة بالطفل عرب موقعها على شبكة اإلنترنت يتم من خالهلـا نقـل                  . بذلك يف اجملتمع  

  . الفعاليات واألنشطة
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  ةـاإلذاع

ا برامج تستهدف قطاعات واسعة من املستمعني وخاصة        لإلذاعة دور بارز يف تفعيل حقوق الطفل من خالل بثه           -١٥١
وتتضمن الربامج اليت تقدمها اإلذاعة الربناجمني األول والثاين مبا فيها اإلذاعات احمللية للتوعيـة حبقـوق            . يف املناطق الريفية  

ـ                   ة مبخـاطر  الطفل سلسلة من النشاطات اإلعالمية للتعريف باتفاقية حقوق الطفل وأعطـت اهتمامـاً خاصـاً للتوعي
  .هتريب األطفال

  التلفزيـون 

  :إن دور التلفزيون مؤثر وهام ويعد وسيلة إعالمية متنوعة ومباشرة إذا مت توظيفه للتوعية بقضايا الطفولة ومنها  -١٥٢

برنامج احلراس وهو برنامج تلفزيوين تعده اإلدارة العامة للعالقات العامة بوزارة الداخلية يتم بثه عـرب                  -
وىل يتناول موضوع األطفال يف خالف مع القانون هبدف التعريف بآثار احنراف األحـداث              القناة األ 

  ؛واستغالل األطفال وهتريب األطفالعلى الطفل واجملتمع والتوعية مبخاطر العنف 
  ؛ا الطفولةبث العديد من الفالشات التوعوية حول قضاي  -

، ٢٠٠٦د االتفاقية الدولية حلقوق الطفل يف بدايـة عـام           ومت تقدمي برنامج للتعريف بقانون حقوق الطفل وبنو         -١٥٣
وكان ذلك بالتعاون مع اجمللس األعلى لألمومة والطفولة للترويج لالتفاقية وخلق وعي واسع مببادئها وأحكامها مثل نبذ                 

  .العنف ضد األطفال واألعمال اخلطرية اليت تضر هبم أو العقوبات القاسية الالإنسانية

 مبجاالت التوعية مببادئ ومفاهيم حقوق األطفال والقضايا اليت متس تلـك            ة حقوق اإلنسان اهتماماً   وتويل وزار   -١٥٤
احلقوق، وتعمل الوزارة حالياً يف عدة اجتاهات للتوعية حبقوق الطفل من خالل تعميم هذه املبادئ هبا يف أوساط اجملتمـع              

ترة املاضية عدداً من األنشطة التوعوية فيما خيص مكافحة هتريب بكافة شرائحه وحتقيقاً هلذه املهام نفذت الوزارة خالل الف
  :األطفال أمهها

  ؛والتبليغ عن حوادث هتريب األطفالافتتاح مركز للرصد   -
تنفيذ العديد من احلمالت التوعوية يف عدد من احملافظات واستهدفت هذه احلمالت الربملانيني وأعضاء                -

 املهـرة،   ،حضرموت حجة، احملويت، ( املساجد يف احملافظات التالية   السلطة احمللية ورجال األمن وأئمة      
ـ            ) احلديدة، رمية  دف وكذا توزيع بروشورات توعوية عن خماطر هتريب األطفال يف تلك احملافظات هب

  ؛التوعية مبخاطر هتريب األطفال
ألطفـال ضـمن    قامت الوزارة بالتعاون مع املنظمة السويدية لرعاية الطفولة بإدراج موضوع هتريب ا             -

  ؛ جامعة صنعاء- احملاضرات اخلاصة باملبادئ األساسية حلقوق الطفل لطلبة كلية التربية
كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات بتفعيل اخلط الساخن التـابع                -

  ؛ث هتريب األطفال وجعل اخلط جماينملركز الرصد والتبليغ عن حواد
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لعديد من احلمالت التوعوية حول مشكلة هتريب األطفـال وآثارهـا وخماطرهـا يف املنـاطق             تنفيذ ا   -
  .واحملافظات املستهدفة للمشكلة

تنفيذ دورة تدريبية يف جمال التوعية حول مشكلة هتريب األطفال لإلعالميني والعـاملني يف وسـائل                  -
  ؛ للمسامهة يف نشر الوعيذا اجملالاإلعالم وكذلك مؤسسات اجملتمع املدين العاملة يف ه

ما يقوم به املركز الترفيهي الثقايف التابع ملكتب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل يف حمافظة حجة من                  -
تفعيل دور فـرق    أنشطة توعوية يف منطقة أفلح الشام يف حمافظة حجة حول تكوين جمالس األطفال و             

  ؛محاية األطفال
بإجياد الشخصية الكرتونية لألسرة اليمنية والبـدء       ) حكوميةمنظمة غري   (كما قامت مؤسسة شوذب       -

  .بإنتاج فلم كرتوين توعوي لألطفال حول مشكلة هتريب األطفال وأثارها وخماطرها
. نفذت وزارة الداخلية األسبوع الثاين لرجال الشرطة والعاملني يف التوجيه املعنوي حول قضايا الطفولة           -

 امج واحللقات اإلذاعية والتلفزيونية عرب الربامج املخصصة لـوزارة        وأصدرت العديد من النشرات والرب    
  ؛الداخلية يف اإلذاعة والتلفزيون

ف واملنظمة يمت بالتعاون بني املؤسسات احلكومية وغري احلكومية وبدعم من املنظمات الداعمة كاليونيس     -
يفية اخلاصة حبماية الطفل مـن      إصدار العديد من املطويات وامللصقات التعر     ) لسويدية لرعاية األطفال  ا

وحول كيفية التعامل األمثل     وكذلك من التهريب،   العنف واستغالله من األعمال وخاصة اخلطرة منها،      
مل مع األطفال   كما يتم حالياً إصدار دليل إرشادي حول كيفية التعا        . مع األطفال داخل أقسام الشرطة    

  ؛داخل أقسام الشرطة
بإنتاج فيلم رسوم متحركة مبشاركة األطفال بعنـوان  ) منظمة غري حكومية  (قامت املدرسة الدميقراطية      -

وكذا إصدار قرص مـدمج      .تناول العنف واإلساءة اجلنسية اليت قد يتعرض هلا األطفال        ) حكاية طفل (
(CD) ملصقات خاصة بربنامج ) بوسترات(كما قامت بطباعة مثاين .  توعوى حول العنف ضد األطفال

اللمسة املسيئة، التأخر عن العودة للبيت، اللعب مع أطفال يف نفـس            : ولت مواضيع محاية األطفال تنا  
العمر، االبتعاد عن التدخني والسلوكيات الضارة، عدم اللحاق أو الذهاب مـع أنـاس ال يعـرفهم                 

  ؛ر يف األمور اليت جيهلها األطفالاألطفال، ضرورة احلصول على شهادة ميالد، واحلديث مع الكبا
ارة األوقاف واإلرشاد بإصدار كتيبات ونشرات وإعداد خطب منوذجية خلطباء املساجد حول قامت وز  -

قضايا الطفولة، كما تقوم عرب املرشدات بالتوعية بقضايا الطفولة مبا يف ذلك هتريب األطفال وذلك عن                
  .طريق املساجد وأماكن جتمع النساء

   املساعدة والتعاون الدوليان- سابعاً
  .ات املتبعة املتخذة ملعاجلة أسباب املشكلة كالفقر والبطالة اإلجراء- ألف

تنفذ اجلمهورية اليمنية من السياسات والربامج الوطنية اهلادفة إىل العمل على حتـسني األوضـاع االقتـصادية                   -١٥٥
  :واالجتماعية ألسر األطفال املهربني من خالل
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االجتماعي إىل املناطق املستهدفة مبا فيها بـرامج  االستمرار بربامج مكافحة الفقر وتوسيع شبكة األمان    -
الجتماعيـة،  صندوق الرعاية ا   الصندوق االجتماعي للتنمية،   القروض الصغرية وبرامج األسر املنتجة،    

  ؛صندوق رعاية املعاقني
دعم العديد من منظمات اجملتمع املدين اليت هتتم مبساعدة األسر الفقرية من هذه املنظمـات مؤسـسة                   -

 واليت هتدف إىل احلد من الفقر وحتـسني األحـوال   ٢٠٠٤ االجتماعية للتنمية اليت أنشئت عام  الصاحل
  .مع على مستوى حمافظات اجلمهوريةاملعيشية ألفراد اجملت

  جهود احلكومة ملعاجلة احلد من الفقر والبطالة

ج اإلصـالح   بعد اعتمـاد برنـام      التعقيدات اليت تنطوي عليها مشكلة البطالة خصوصاً       أدركت احلكومة متاماً    -١٥٦
 تقليص فرص العمل يف القطاع احلكومي والعام واملختلط كما أن التقليل من البطالـة يفـرض      االقتصادي الذي أدى إىل   

وأمـام هـذه    . العديد من التحديات يف مقدمتها حتقيق معدالت النمو االقتصادي اليت تفوق معدالت منو القوى العاملة              
بد للحكومة من انتهاج أسلوب التخطيط االستراتيجي الذي يضع    ات الراهنة واملستقبلية كان ال    األوضاع ويف ظل التحدي   

فراده اآلنية والبعيدة املدى، وجيعل من هذا اجملتمع وسيلة خللق فرص           أيف رأس سلم أولوياته سد احتياجات اجملتمع اليمين و        
  .عتبار أن اإلنسان هو هدف التنمية ووسيلتها معاً لدور احلكومة با للتنمية االقتصادية ومكمالًللعمل وحمركاً

 أن نسبة البطالة مبفهومهـا      ٢٠٠٤  عام واملنشآتكما أظهرت النتائج النهائية للتعداد العام للمساكن والسكان           -١٥٧
 من قوة   ٢٠٠٦  عام يف املائة ١٥,٨ واخنفضت هذه النسبة إيل حوايل       ٢٠٠٥  عام  يف املائة  ١٦,٥السافر قد بلغت حوايل     
ان يف سن العمـل مـن        ارتفاع عدد السك   يث أدى النمو السكاين املرتفع إىل      سنة فأكثر، ح   ١٥العمل يف الفئة العمرية     

وعلى الرغم مـن    .  يف املائة  ٢,٧ مبعدل منو سنوي     ٢٠٠٦ مليون يف عام     ١١,٤ إىل حوايل    ٢٠٠٥عام    مليون يف  ١١,١
  .البطالة يف الدول الناميةمعدالت االخنفاض امللحوظ إال أهنا تعد من أعلى معدالت 

سـتراتيجية  اال االقتصادية واالجتماعية اليت توجه اجلهود احلكومية يف الرؤيـة           االستراتيجيةوتتمثل أهم الوثائق      -١٥٨
 ويف  ٢٠٠٥-٢٠٠١انيـة    والث ٢٠٠٠-١٩٩٦ ىل ويف خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية األو      ٢٠٢٥لليمن حىت عام    

خطة التنميـة االقتـصادية   ( ٢٠١٠-٢٠٠٦ وكذا اخلطة اخلمسية الثالثة   ٢٠٠٥-٢٠٠٣لفقر  ستراتيجية التخفيف من ا   ا
  ).واالجتماعية

وركزت السياسات والربامج املعتمدة على معاجلة األسباب الكاملة وراء الفقر وختفيف آثاره من خالل تعزيـز                  -١٥٩
شرائح الفقرية واجملموعات األخرى املتأثرة بالنتـائج       شبكة األمان االجتماعي وإجياد آلية للحماية االجتماعية للفئات وال        

السلبية لتنفيذ برامج اإلصالح االقتصادي واملايل واإلداري، ومتثلت اجلهود القائمة للتخفيف من الفقر واحلد من البطالة يف      
  :برامج موسعة لتشمل اآلليات املؤسسية التابعة لشبكة األمان واحلماية االجتماعية التالية

 تقدمي منظومة متنوعـة مـن       نمشروع األشغال العامة واللذان يستهدفا     و ندوق االجتماعي للتنمية  الص  -
اخلدمات واملشاريع العامة يف جمال تنمية البنية األساسية املادية واالجتماعية وخاصة تلك اليت تـساعد               

 وخلق فرص عمـل     على رفع اإلنتاجية وحتفيز االستثمار وكسر عزلة املناطق الريفية وتوسيع األسواق          
  ؛ حتسني مستوى التنمية البشريةإىلباإلضافة 
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الصغرية الذي يقوم بتقدمي قروض متناهية الصغر إلقامة املنـشآت          واملنشآت  صندوق متويل الصناعات      -
تنميـة  سـتراتيجية الوطنيـة ل    االالصغرية واألصغر املولدة للدخل وتوفري فرص العمل لتحقيق أهداف          

  ؛غريةالصناعات واملنشآت الص
وصندوق دعم وتشجيع اإلنتاج الزراعي والسمكي الذي يقوم بتمويل وتنفيذ عدد مـن املـشروعات       -

 يالنبايت واحليواين واجملـال الـسمك     والربامج يف جمال الري واملنشآت املائية ويف اجملال الزراعي بشقيه           
  ؛ن السلطة احملليةودعم الالمركزية قانو

 إقامة خدمات مراكز تنمية اجملتمـع واألسـر         واألسر املنتجة يهدف إىل   مع  الربنامج الوطين لتنمية اجملت     -
  انـاة ويف مقدمتـها  املنتجة للنهوض باألسرة واجملتمعات احمللية اليت تعيش حتـت وطـأة الفقـر واملع       

  ؛املرأة الفقرية
واأليتام فاقدي  صندوق الرعاية االجتماعية الذي يقوم بتقدمي اإلعانات النقدية للسكان الفقراء واملسنني              -

  ؛ألسرية واملرأة الفقرية يف الريفالرعاية ا
صندوق رعاية وتأهيل املعاقني الذي يقوم بتقدمي خدمات الرعاية والتأهيـل االجتمـاعي املؤسـسي                 -

  ؛لمعوقنيلوالفردي واجملتمعي 
للدولة جلهاز اإلداري   اهليئة العامة للتأمينات واملعاشات اليت توفر التغطية التأمينية للعاملني يف وحدات ا             -

  ؛والقطاعني العام واملختلط
  ؛للعاملني يف مؤسسات القطاع اخلاصاملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية اليت توفر التغطية التأمينية   -
  ؛يدائرة التقاعد العسكري بوزارة الدفاع اليت توفر التغطية التأمينية للعاملني يف السلك العسكر  -
  للتقاعد بوزارة الداخلية اليت توفر التغطية التأمينيـة للعـاملني قـي قطـاع الداخليـة               اإلدارة العامة     -

  .واألمن العام

 واحلماية االجتماعية خـالل     األمانوعلى الرغم من اإلجنازات اليت حققتها الربامج واملشروعات التابعة لشبكة             -١٦٠
 علـى مـستوى    من خالل احلفاظ نـسبياً  إجيابياً أثراً والنجاح يف السيطرة على التضخم قد ترك         ٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة  

 للرفـع مـن املـستويات    الدخول احلقيقية ومحاية الفئات منخفضة الدخل، إال أن معدل النمو االقتصادي مل يكن كافياً         
  . املعيشية للسكان وتوليد فرص عمل منتجة بالقدر الذي يضمن استدامة ذلك النمو والتخفيف من الفقر واحلد من البطالة

  محاية الضحايا 

ومت إنشاء عدد من مراكز الطفولة اآلمنة حلماية وتأهيل أطفال الشوارع وبدعم من املنظمات الدولية العاملة يف                   -١٦١
وتقدم مراكز الطفولة اآلمنة خدمات الرعايـة  . اليمن كاليونيسيف وبالتنسيق مع اجلمعيات األهلية إلدارة وتشغيل املراكز    

لنفسي وإعادة اإلدماج االجتماعي ألطفال الشوارع وذلك من خالل أنشطة متعددة ومتداخلة تبدأ             االجتماعية والتأهيل ا  
 - ورياضية   - ترفيهية   - ثقافية   - تعليمية   -صحية  (باستقطاب الطفل من الشارع إىل املركز مث القيام باألنشطة التأهيلية           

 تتمثل بدار رعاية اجتماعية أخرى مثل حاالت األيتام         ةبيئة بديل ية أو   وتنتهي بإعادة الطفل إىل أسرته أو بيئته الطبيع       ) مهنية
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واألطفال املستفيدون من خدمات هذه املراكز هم األطفال املشردون أو ضحايا التفكك األسري أو ضـحايا                . أو غريها 
  .العنف املرتيل الفارين من أسرهم

 م، وعدن م،    -طفولة اآلمنة يف كل من أمانة العاصمة        ويبلغ عدد املراكز اليت تعمل يف هذا اجملال ثالثة مراكز لل            -١٦٢
وبلغ . وتقوم بإدارهتا واإلشراف املباشر عليها مجعيات أهليه أسندت إليها الوزارة عملية تشغيل وإدارة هذه املراكز              ) وتعز

 هنـاك   وإىل جانب هذا   .٢٠٠٥ -٢٠٠٢ خالل الفترة    الً طف ١ ٠٢٦عدد أطفال الشوارع املستفيدين من هذه املراكز        
مجعيات أهلية كثرية تعمل يف جمال محاية وتأهيل أطفال الشوارع، بعض هذه اجلمعيات مدعومة من احلكومة وبعضها هلا                  

  .متويالهتا الذاتية، وهذه اجلمعيات هلا نشاط ملموس يف هذا اجلانب

  افظـات خـالل   يف احمل ) عأطفـال الـشوار   ( عدد املستفيدين من مراكز الطفولة اآلمنـة         ٥ويوضح اجلدول     -١٦٣
  .٢٠٠٦عام 

  ٥دول اجل
  ٢٠٠٦يف احملافظات خالل عام ) أطفال الشوارع(عدد املستفيدين من مراكز الطفولة اآلمنة 

  م  اسم املركز   احملافظة  عدد املستفيدين
  ١  مركز الطفولة اآلمنة   أمانة العاصمة  ١٠٤
  ٢  مركز الطفولة اآلمنة   عدن  ١٤٣
  ٣  مركز الطفولة اآلمنة  تعز  ١٤٩
  اإلمجايل     ٣٩٦

 للفتيات، موزعة علـى     ٢ و  للبنني ٨ومت إنشاء عشر دور توجيه اجتماعي لألطفال يف خالف مع القانون منها               -١٦٤
وتقوم هذه الدور برعاية وتأهيل وتدريب األطفال ممن عليهم أحكام قضائية، وبتقدمي خدمات وأنـشطة               . مثاين حمافظات 

 وإعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال الذين يرتكبون أفعاالً خمالفة للقانون الواقعني يف            الرعاية االجتماعية والتأهيل النفسي   
  . طفل حدث سنوياً ذكوراً وإناثا٩٠٠ًويستفيد من خدمات هذه الدور ما يقارب . سنة ١٥-٧الفئة العمرية 

  ٦دول اجل
  عدد دور التوجيه االجتماعي لرعاية األحداث القائمة يف اجلمهورية اليمنية

جهات الدعم 
  الرئيسة

جهات اإلشراف 
  الرئيسية

سنة 
 التأسيس

عدد 
املستفيدين 
  سنوياً

الطاقة 
  م  اسم الدار  احملافظة االستيعابية

ــشؤونوزارة  الـ
  االجتماعية

ــشؤونوزارة   ال
  االجتماعية 

أمانـــة   ١٥٠  ٣٠٠٠  م ٧٩
  العاصمة 

ــه  دار التوجيـ
االجتماعي للبنني 

١  

ــشؤونوزارة  الـ
سةاالجتماعية ملؤس 

ــة ــصاحل مجعي ال
  الشارقة 

ــشؤونوزارة   ال
االجتماعية مسند  

  ملؤسسة الصاحل 

أمانـــة   ٥٠  ٤٠  ٢٠٠١
  العاصمة 

دار األمل لرعاية   
  الفتيات 

٢  
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جهات الدعم 
  الرئيسة

جهات اإلشراف 
  الرئيسية

سنة 
 التأسيس

عدد 
املستفيدين 
  سنوياً

الطاقة 
  م  اسم الدار  احملافظة االستيعابية

ــشؤونوزارة  الـ
االجتماعية مجعيـة

  الشارقة 

ــشؤونوزارة   ال
االجتماعية مسند  
ــة ذوي  جلمعيـ

  االحتياجات 

ــه   عدن   ٥٠  ١١٠  ٢٠٠٠ دار التوجيـ
بنني االجتماعي لل

٣  

ــشؤونوزارة  الـ
  االجتماعية

ــشؤونوزارة   ال
  االجتماعية 

ــه   عدن   ٥٠  ١٥  ٢٠٠٥ دار التوجيـ
ــاعي  االجتمـ

  للفتيات 

٤  

ــشؤونوزارة  الـ
جملس+ االجتماعية  

  هلي إدارة أ

ــشؤونوزارة   ال
ــة اال + جتماعي

 هلي جملس إدارة أ

ــه   تعز   ٥٠  ١٣٥  ١٩٧٩ دار التوجيـ
االجتماعي للبنني 

٥  

ــشؤونوزارة  الـ
  االجتماعية

ــشؤونوزارة   ال
  االجتماعية

ــه   احلديدة   ٥٠  ١٦٥  ٢٠٠٣ دار التوجيـ
 االجتماعي للبنني 

٦  

ــشؤونوزارة  الـ
 االجتماعية 

ــشؤونوزارة   ال
 االجتماعية 

ــه   اب   ٦٠  ٤٠  ٢٠٠٣ دار التوجيـ
 االجتماعي للبنني 

٧  

ــشؤونوزارة  الـ
 االجتماعية 

ــشؤونوزارة   ال
 االجتماعية 

ــه  حضرموت   ٥٠  ٤٥  ٢٠٠٣ دار التوجيـ
 االجتماعي للبنني 

٨  

ــشؤونوزارة  الـ
 االجتماعية 

ــشؤونوزارة   ال
 االجتماعية 

ــه   حجة   ٣٠  ٥٠  ٢٠٠٥ دار التوجيـ
 االجتماعي للبنني 

٩  

    اإلمجايل   ٤٥٠  ٩٠٠      

 للمرة األوىل وانتهت فترة احلكـم وإخـراجهم مـن           لآلخرينوتتم متابعة األحداث ممن عليهم حقوق خاصة          -١٦٥
 ورعايته  بنهباسام اخلاصة هبم يف السجن وتسليمهم إىل أولياء أمورهم بعد أخذ تعهد من ويل األمر بضرورة االهتمام                  األق

  .وبعدم تكرار ما قام به االبن

  االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة - باء

  :النحو التايلوقد صادقت اجلمهورية اليمنية على االتفاقيات الدولية ذات الصلة وهي على   -١٦٦

  ؛١٩٨٧فرباير / شباط٩ يف ١٩٥٣ عام  اخلاصة بالرق واملعدلة بربوتوكول١٩٢٦اتفاقية عام   -
  ؛١٩٦٩أبريل / نيسان١٤يف ) ٢٩رقم ( ١٩٣٠اتفاقية السخرة لعام   -
  ؛١٩٦٩ أبريل/نيسان ١٤يف ) ١٠٥رقم  (١٩٥٧اتفاقية حترمي السخرة لعام   -
  ؛١٩٨٧فرباير / شباط٩ود الزواج يف ألدىن لسن الزواج، وتسجيل عقاتفاقية الرضا بالزواج، واحلد ا  -
  ؛١٩٨٩أبريل / نيسان٦ارة الغري يف اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل دع  -
بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجـراءات        ) ١٩٩٩(١٨٢قية منظمة العمل الدولية رقم      اتفا  -

  .الفورية للقضاء عليها
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  دات املالية الدولية املساع- جيم

تقوم املنظمات الدولية املاحنة ومنها اليونيسيف واملنظمة السويدية وكذلك الصندوق االجتماعي للتنمية بتقـدمي                -١٦٧
الدعم املادي والفين لتنفيذ الورش التوعوية وبرامج الدورات التدريبية وإعداد األدلة اإلرشادية التدريبية اخلاصـة بتنفيـذ                 

  .كول االختياريأحكام الربوتو

   أحكام قانونية ذات صلة مل ترد يف الربوتوكول االختياري- دال

  .مل نتمكن من احلصول على أي معلومات حول هذا البند وسيتم إدراجها يف التقارير القادمة  -١٦٨

- - - - -  


