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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ٤-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
 بالتقرير قائمة املواضيع اليت ينبغي أخذها يف احلسبان فيما يتعلق        ردود اليمن على      - ثانياً  

  ٤  ١٤٨-٥  ........................بشأن مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفلع الدوري الراب
  ٥٤  .........................................................................................  - املرفقات  
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 مقدمة  -أوالً  

جلنـة   فيما يتعلق باستفـسارات    هذا التقرير املتضمن معلومات إضافية       إعداديأيت    -١
 مستوى تنفيذ    بشأن ٢٠١٠عام   الطفل على التقرير الدوري الرابع للجمهورية اليمنية         حقوق

لربوتوكـول  ا مستوى تنفيذ بنـود       بشأن ٢٠١١عام  وتقريرها الثاين    الطفل،   اتفاقية حقوق 
  .االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة

توىل اجمللس األعلى لألمومة والطفولة إعداد هذا التقرير مبشاركة فاعلة مع خمتلـف               -٢
األمانة الفنية للمجلـس    ( حلكومية وهي اجلهات ذات العالقة حبقوق الطفل احلكومية وغري ا       

 ، وزارة الداخلية ،وزارة الدفاع  ، وزارة الشؤون االجتماعية والعمل    ،األعلى لألمومة والطفولة  
 ، وزارة حقوق اإلنسان   ، وزارة الصحة العامة والسكان، وزارة التربية والتعليم       ،وزارة العدل 

 الـصندوق   ،، مكتـب النائـب العـام       وزارة التعليم الفين والتدريب املهين     ،وزارة اإلعالم 
 مبـادرة محايـة األطفـال    ، األمانة العامة ملؤمتر احلوار الوطين الـشامل  ،االجتماعي للتنمية 

 املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان، هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غري احلكوميـة             ،واليافعني
 احتاد نـساء    ،سة الدميقراطية  مؤسسة الصاحل االجتماعية للتنمية، املدر     ،لرعاية حقوق الطفل  

 ،لتنميةوالطفولة  ل مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية، مؤسسة شوذب        ، منظمة سول  ،اليمن
  .منظمة سياج حلماية الطفل

 مت مجع املعلومات والبيانات من خالل فريق عمل ممثل لتلك اجلهات، كمـا مت               وقد  -٣
 ٤٠ األولية للتقرير شارك فيها قرابة       عقد ورشة عمل ملدة يومني الستعراض ومناقشة املسودة       

 هدفت الورشة إىل مناقشة     ، ومشاركة من خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية       اًمشارك
 وقد مت اخلروج من ورشة      ،التقرير وإثرائه باملالحظات واستيفاء املعلومات والبيانات الناقصة      

 واليت مت   ،املعلومات والبيانات فد التقرير مبجموعة من     العمل بعدد من املالحظات وكذلك رُ     
إدراجها ضمن التقرير عند مراجعته وإخراجه بصيغته النهائية وقد قام فريـق مـن اخلـرباء                
الوطنيني من ذوي اخلربة والدراية بصياغة التقارير الدورية اخلاصة بالطفولة بصياغة التقريـر             

  .بصورته النهائية

  يرالصعوبات واملشاكل اليت واجهت إعداد التقر    
  : إعداد التقرير عدد من املشاكل والصعوبات أمههاواجه  -٤

 حيث ختلل فترة إعداده شهر رمـضان املبـارك          ،ضيق الوقت املتاح إلعداد التقرير     •
  ؛ عيدي الفطر واألضحى املباركتاوإجاز

 ؛الظروف واألوضاع اليت متر هبا اليمن •

 ؛لف اجلهاتعدم وجود قاعدة بيانات ومعلومات خاصة حبقوق الطفل لدى خمت •
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ضعف جتاوب بعض اجلهات املعنية حكومية وغري حكومية يف تـوفري املعلومـات              •
والبيانات املطلوبة خالل الفترة الزمنية احملددة، عالوة على أن بعض الردود مل تكن             

 ؛دقيقة وحبسب املالحظات املطلوبة

 ؛ضعف توثيق األنشطة والربامج امليدانية لدى بعض اجلهات •

 .ستمرة للتيار الكهربائياالنقطاعات امل •

 قائمة املواضيع اليت ينبغي أخذها يف احلسبان فيما يتعلق        ردود اليمن على      -ثانياً  
  بشأن مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفلالدوري الرابع  بالتقرير

 اجلزء األول    

 إذا مت االتفاق على إطار زمين لتبين التعديالت وورقـة         مايرجى حتديد     -١ رقم السؤال    
 تضمني  بشأن كيفية يرجى تقدمي املعلومات    و .السياسة التشريعية يف إطار العملية االنتقالية     

  حقوق الطفل يف عملية صياغة الدستور اجلديد يف الدولة الطرف

 ورقة السياسة التشريعية يتعلق بفيما    

ن  األمانة الفنية للمجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الـشؤو           قامت  -٥
القانونية ومن خالل فريق قانوين من خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية بإعداد ورقـة              
السياسات التشريعية اخلاصة حبقوق الطفل وقد تضمنت هذه الورقة مشروع مادة دسـتورية    

رعاية األمومة والطفولة ( :تعاجل حقوق الطفل واإلشكاليات اليت تواجهه وهذا النص كما يلي
، واحلقوق الـواردة يف الـشريعة       باحلقوق املعترف هبا دولياً   ألطفال  ويتمتع ا  واجب وطين، 

اإلسالمية، واالتفاقيات واملواثيق الدولية واإلقليمية اليت صادقت عليها اجلمهوريـة اليمنيـة            
  :احلق يف  وإناثاًولألطفال ذكوراً وعلى وجه اخلصوص اتفاقية حقوق الطفل،

  ؛احلماية والرعاية الشاملة  -١  
بالقيام بعمل يلحق ضـرراً     أن ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح هلم            -٢  
  ؛م أو بصحتهم أو بتعليمهمبسالمته
  ؛احلماية من اإليذاء واملعاملة القاسية  -٣  
حيرم القانون تعريض األطفال للضرب واملعاملة القاسيتني من قبل ذويهـم             -٤  

   ؛متويل رعايتهم أو تعليمهم أو إيوائهم أو
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ال يتم اللجوء إىل احتجاز األطفال يف خالف مع القانون إال كمـالذ             أن    -٥  
حكم عليهم بعقوبة مت احتجازهم أو يفصلوا إذا  كافة التدابري األخرى، وأن    دأخري بعد استنفا  

، سالبة للحرية عن البالغني وأن يعاملوا بطريقة تستهدف إصالحهم وتتناسب مع أعمـارهم            
   ؛عنهم يف كافة إجراءات ومراحل احملاكمةوأن يكون هلم حمام للدفاع 

 أو يتم إشراكهم بشكل مباشر يف الرتاعـات املـسلحة، وأن            اأن ال جيندو    -٦  
  ؛يتمتعوا باحلماية يف أوقات الرتاعات املسلحة والكوارث وحاالت الطوارئ

تكون ملصاحل الطفل الفضلى أمهية تسمو على ما عداها من اعتبـارات يف               -٧  
   ؛فلكل ما خيص الط

ألحكام هذه املادة يعين مصطلح الطفل كل إنسان مل يتم الثامنة عشر مـن     -٨  
   .عمره
 مـن   ١١٨قترح إعادة صياغة نص املـادة       وضع م  تضمنت ورقة السياسات     كما  -٦

يتوىل رئيس اجلمهورية إصدار قرار املصادقة على املعاهدات واالتفاقيـات          (الدستور لتصبح   
 املصادقة على االتفاقيات اليت ال حتتـاج إىل تـصديق           وأيضا ،اباليت يوافق عليها جملس النو    

اليت يوافق عليهـا    واالتفاقيات  للمعاهدات  وتكون  ،  جملس النواب بعد موافقة جملس الوزراء     
  ).قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها يف اجلريدة الرمسيةجملس النواب 

ت إىل جملس الوزراء للموافقة عليه      مشروع التعديال  مت االتفاق على تقدمي   كان قد   و  -٧
 .وإحالته إىل جملس النواب ملناقشته وإقراره

  تضمني حقوق الطفل يف عملية صياغة الدستور اجلديديةكيففيما يتعلق ب    

 : يف هذا اجلانب إىل ما يلينشري  -٨

املقدم إىل مؤمتر احلوار الـوطين الـشامل         )١(تضمن مقترح فريق احلقوق واحلريات     •
حقوق الطفل ضمن الفئات اخلاصة اليت سيتم استيعاب قضاياها أثناء صياغة           اعتبار  

 حقـوق   - حقـوق الطفـل      -ة  حقوق املرأ : (ذه الفئات هي  الدستور اجلديد وه  
 حقـوق   - حقوق املغتـربني     - األقليات حقوق   - حقوق الالجئني    -املهمشني  
  ؛) زواج الصغريات-الشباب 

ار الوطين الشامل جمموعة من املواد الدسـتورية        مؤمتر احلو ناقشت اللجان املعنية يف      •
 ،لتصويت عليها يف اجللسة العامة اخلتامية     ورفعتها ل الطفل  خبصوص حقوق   املقترحة  

  :وهذه املواد هي

__________ 

 .فريق احلقوق واحلريات، أحد فرق مؤمتر احلوار الوطين الشامل )١(
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 لكل طفل فور الوالدة احلق يف اسم مناسب وجنسية ورعاية           :مادة دستورية  •
انيـة  أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنميـة دينيـة ووجد          

ومعرفية وتلتزم الدولة برعايته ومحايته عند فقدانه أسرته وتكفل حقوق الطفل           
 تشغيل الطفل قبل جتـاوزه سـن        وحيظراملعاق وتأهيله واندماجه يف اجملتمع      

اإللزام التعليمي يف أعمال ال تناسب عمره أو متنع استمراره يف التعليم وتتخذ             
طفل احلماية من مجيع أشكال التمييز أو       الدولة مجيع التدابري املناسبة لتكفل لل     

العقاب على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونني عليه أو أعضاء            
  ؛ املعرب عنها أو معتقداهتمرائهمآاألسرة أو أنشطتهم أو 

 وتوفر له املـساعدة     ةدو ال جيوز احتجاز الطفل إال ملدة حمد       :مادة دستورية  •
 فيه الفصل بني اجلنـسني      ىمكان مناسب يراع  القانونية ويكون احتجازه يف     

واملراحل العمرية ونوع اجلرمية والبعد عن أماكن احتجاز البالغني وحيـالون           
بالسرعة املمكنة إىل القضاء للفصل يف قضاياهم ويعامل األحداث يف السجون  

 العقابية  املنشآت تنظممعاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوين كما جيب أن          
  ؛ها أماكن إلصالح وإعادة تأهيل نزالئهامبا جيعل

تتعهد الدولة حبماية الطفل من كافة أشـكال االسـتغالل          : دستوريةمادة   •
  ؛اجلنسي

 تكفل الدولة للطفل املعاق العيش بكرامة وتعزز اعتماده على          :دستوريةمادة   •
 ؛النفس وتأهيله وتيسر مشاركته الفعلية يف اجملتمع

 ؛ عام١٨ مل يتجاوز سانإنالطفل هو كل  :دستوريةمادة  •

ـ  ١٥ي شكل قبل بلوغهم     أطفال ب ال جيوز تشغيل األ    :مادة دستورية  •  اً عام
جر مناسب  أن يكون هذا العمل وفق القدرة البدنية للطفل ويسمى له           أعلى  

و حرفة معينة بعـد جتـاوزهم       أ مهنة   األطفالويستثىن من ذلك جواز تعليم      
شراف مؤسـسات تربويـة     إن يكون ذلك التعليم حتت      أ عام على    ١٢ سن

 ؛خاصة

 ؛ من العمر١٨ لاال جيوز جتنيد أي شخص مل يتجاوز : مادة دستورية •

 ؛طفال يف احلروبشراك األإال جيوز : مادة دستورية •

جـازة  إا خيص   مم في جازات مناسبة لأل  إتلتزم الدولة بوضع    : مادة دستورية  •
 ؛والًأالرضاعة واحلضانة مبا يضمن مصلحة الطفل 

 حيث يكون لـيس     دىن لزواج الفتيات الصغريات   أحيدد سن   : مادة دستورية  •
 ؛ ويعاقب كل من خيالف ذلكاً عام١٨ أقل من
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تشكيل هيئة ختتص حبماية املـرأة والطفـل مـن العنـف            : مادة دستورية  •
 .سرياالجتماعي واأل

إعداد ورقه سياسات هتدف إىل تفعيـل       ) منظمة جمتمع مدين  ( نساء اليمن    احتادتبىن    -٩
األمم املتحدة   ة العدل وبدعم من منظم    ةة يف نظام عدالة األحداث بالتعاون مع وزار       دور املرأ 
 . وقد مت تقدميها إىل مؤمتر احلوار الوطين لتضمينها يف الدستور اجلديد،)اليونيسيف(للطفولة 

إشراك األطفال وحقوق   هبا  مت  اليت   يةكيفال عنيرجى تقدمي املعلومات      -٢السؤال رقم     
 يقة ذات معىن يف احلوار الوطين اجلاري يف الدولة الطرفاألطفال بطر

مت إشراك األطفال بطريقة غري مباشرة يف مؤمتر احلوار الوطين الشامل وذلـك مـن                 -١٠
  : منهاوخالل ما قامت به بعض اجلهات احلكومية وغري احلكومية، 

ـ           • وار الـوطين   قيام األمانة الفنية للمجلس األعلى لألمومة والطفولة مبوافاة مؤمتر احل
الشامل بقائمة أمساء منظمات اجملتمع املدين اليت أنشأت مكونات خاصة مبـشاركة            
األطفال أنفسهم، هبدف تواصل مؤمتر احلوار مع تلك املنظمات وإشراك األطفال يف            

  ؛جلسات احلوار الوطين

طفال حضور النائب األول لألمني العام ملؤمتر احلوار الوطين الشامل جلسة لربملان األ            •
ملناقشة قضايا الطفولة يف املؤمتر وقامت بالرد علـى الكـثري مـن االستفـسارات             

  ؛والتساؤالت عن آليات املؤمتر وغريها
استقبال وحدة املشاركة اجملتمعية ضمن األمانة العامة ملؤمتر احلوار الوطين الـشامل             •

جلسات جملموعة من املشاركات اجملتمعية اليت تضمنت خمرجات ونتائج ورش عمل و      
 :منهاو ،استماع لألطفال واليت تناولت قضايا الطفولة

 ؛تعريف الطفل •

 ؛ املواليدتسجيل األطفال •

 ؛عدم التمييز •

 ؛دعم اخلدمات الصحية كاملة جماناً •

 ؛احلماية لألطفال •

 ؛والظروف االستثنائية  حاالت الطوارئاألطفال يف •

 ؛االجتار باألطفال والتحرش هبم •

  .إعدام األطفال •
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فرق عمل املؤمتر برتوالت ميدانية إىل مراكز إيواء األطفال املهربني يف حرض،             قامت  -١١
، وقد قام أعضاء املؤمتر بـاجللوس       ةناهيك عن زيارهتم إىل خميمات النازحني يف حمافظة حج        

واالستماع إىل األطفال ضمن املخيم واألخذ مبشكالهتم لعدم تكرارها يف املستقبل والقيـام             
 .كمخرجات للمؤمتربعكسها على الواقع 

 قضاياهم يف جلـسات مـؤمتر       ةعرض معاناة األطفال وأوضاعهم يف اليمن ومناقش        -١٢
نتيجة احلروب والرتوح والفقر واستغالل األطفال واالجتار هبـم وجتنيـدهم           ،  احلوار الوطين 

وأوضاع األحداث داخل السجون ومتت املطالبة بالنهوض بأوضاع األطفال خاصة األحداث           
 .جون والدور وتقدمي مقترحات وتوصيات تعمل على محاية األطفالداخل الس

 العديد من الندوات التوعوية حول حقوق الطفل لتوعية أعضاء مؤمتر احلـوار             تنفيذ  -١٣
الوطين الشامل بقضايا الطفولة من قبل خرباء متخصصني هبدف تبين قضاياهم واستيعاهبا يف             

 :الدستور اجلديد وأهم تلك القضايا

 ؛ سنة١٨ب سن الطفولة  حتديد •

 ؛ سنة١٨ ب للزواج آمنحتديد سن  •

 ؛ سنة١٨ قل منأمنع جتنيد من هم  •

  . أنواع احلماية مبا يف ذلك احلماية اجلنائية وفقاً للقانون الدويلكافةتوفري  •

يرجى تقدمي املعلومات حول أهداف وغايات االسـتراتيجية الوطنيـة            -٣السؤال رقم     
كما يرجى أيضاً تقدمي املعلومات حول املـوارد        ). ٢٠١٥-٢٠٠٦(للطفولة والشباب   

ويرجـى تبيـان مـا إذا كانـت     . البشرية واملالية املخصصة لضمان تنفيذ االستراتيجية     
املؤشرات ومعايري الرقابة قد طُوِّرت من أجل تقييم تنفيذ تلك االستراتيجية ومبا يتوافـق              

 )١٩، الفقرة CRC/C/15/Add.267(مع املالحظات اخلتامية السابقة الصادرة عن اللجنة 

 مـن خـالل     وذلك محاية وتنمية الطفولة والشباب يف اليمن        إن غاية االستراتيجية    -١٤
 : التاليةاألهداف

محاية الطفولة والشباب من احلرمان، أثناء طفولتهم وشباهبم، من خالل توصـيف             •
   ؛ متعددة القطاعات يف مراحل حرجة من دورة حياهتمهادفةتدخالت 

  ؛ والشباب الذين يعانون من مستويات مرتفعة من احلرماناألطفالتهداف اس •
 جديدة من التكامل والتعاون بني اجلهات املعنيـة وامللتزمـة           مستوياتاستحداث   •

   .حبماية وتطوير الطفولة والشباب
 الوطنية للطفولة والشباب على ثالث مراحل حياتيـة حامسـة           االستراتيجيةتركز  و  -١٥

  :، كما يليةاالستراتيجي حموراً لألهداف) ١٢(ن وتضع جمموعة م
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  سنوات٥ - صفر    

  ؛تعزيز اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة  -١  
   ؛)الروتيين(التحصني الدوري  تعزيز  -٢  
   ؛وضع خطة وطنية شاملة للتغذية  -٣  
  .تطوير برنامج وطين لتنمية الطفولة املبكرة  -٤  

  سنة١٤-٦    

  ؛) يف ظروف صعبه باملدارساألطفال إدماج(مل تعزيز التعليم الشا  -١  
  ؛تقوية وتطوير الصحة والتغذية املدرسية  -٢  
  ؛زيادة عدد املدرسات املؤهالت  -٣  
 .محاية األطفال احملرومني  -٤  

   سنة٢٤-١٥    

  ؛تكوين بيئة وخطة وطنية لتوظيف الشباب  -١  
   ؛تعزيز اهلوية الوطنية وإدماج الشباب ومشاركتهم  -٢  
وسيع اخليارات التروحيية وخلق ختطيط عمراين حضري مالئم للطفولـة           ت  -٣  
  ؛والشباب
  .الوقاية من احلمل املبكر وتقليص املخاطر على الصحة اإلجنابية  -٤  

وبالنسبة للموارد البشرية واملالية املخصصة لتنفيذ االستراتيجية فهي معتمدة ضـمن             -١٦
 .  حسب األنشطة والربامج لكل جهةموازنات اجلهات املعنية اليت تقوم بتنفيذها

 لألمومـة  ت األمانة الفنية للمجلس األعلى قاموحول تطوير مؤشرات معايري الرقابة        -١٧
 بدعم من الـصندوق     لالستراتيجيةبإعداد تقييم نصفي      الشباب والرياضة  ةوالطفولة ووزار 

 االسـتراتيجية فيـذ   االجتماعي للتنمية من خالل فريق فين ممثل جلميع الوزارات املعنيـة بتن           
حالة التنفيذ لألنشطة املخططـة خـالل       تقييم  نتائج  ، وأظهرت   واالستعانة خبرباء مستقلني  

 أن هناك مستوى جيد من عملية التنفيذ لألنشطة املخططة هلا           ٢٠١٠-٢٠٠٦املرحلة األوىل   
  .)٢(بعض الوزارات بالرغم من الصعوبات اليت حالت دون تنفيذ بعض األنشطة من قبل

لتحـديث    من اجلهات املعنيـة    ةتشكيل جلنه حتضريي   مت بناء على خمرجات التقييم   و  -١٨
املـتغريات  تـستوعب    االستراتيجيةللمرحلة النصفية التالية من       اخلطة إعداد و االستراتيجية

__________ 

 .نصفي لالستراتيجية الوطنية للطفولة والشبابالتقييم بالمرفق التقرير اخلاص  )٢(
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 ،٢٠١٣ أغـسطس /آب خمرجات املؤمتر الـوطين للـشباب      مبا يف ذلك     واملتطلبات احلالية 
 . الشاملوار الوطينؤمتر احليف م  املشاركةخمرجات الفرقو

يرجى تقدمي معلومات حمدثة حول وضع مسودة القانون الذي ينـشئ             -٤ رقم السؤال    
  مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وكذلك مرصد حلقوق الطفل

   الوطنية املستقلة حلقوق اإلنساناهليئة  )أ(  
  :اذ اخلطوات التالية اهليئة الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان جرى اختخيصفيما   -١٩

 بتشكيل اللجنة الفنية اخلاصـة      ٢٠١٢يونيه  /حزيرانر قرار جملس الوزراء يف      وصد •
 ؛بإعداد مشروع القانون

عداد مشروع القانون من قبل اللجنة الفنية مبشاركة عدد من منظمـات اجملتمـع              إ •
 .املدين

ت اللجنة الفنيـة    ويف سبيل إعداد مشروع القانون ولتحقيق املشاركة الواسعة اتبع          -٢٠
 :العديد من اإلجراءات أمهها

االسترشاد بتجارب الدول العربية اليت أنشأت مثل هذه املؤسـسات، كـاملغرب،             •
 جتربتها يف إنشاء مؤسسة     على إىل تونس لالطالع     فينإيفاد فريق    و ،، واألردن وقطر

 ؛مستقلة حلقوق اإلنسان

 ، احلديـدة  ،األمانة(فظات   عدد من ورش العمل يف حما      يفقانون  المناقشة مشروع    •
  ؛) تعز، حضرموت،عدن

ورشة عمل استهدفت أعضاء فريـق اهليئـات        يف  قانون  المناقشة مسودة مشروع     •
  ؛املستقلة ملؤمتر احلوار الوطين

 ؛ورشة عمل استهدفت أعضاء جملس النوابيف قانون ال مشروع مسودةمناقشة  •

 باإلضافة إىل منظمات    ، القانون على عدد من منظمات اجملتمع املدين       مشروععرض   •
  ؛)منركي حلقوق اإلنسانا املعهد الد،املفوضية السامية حلقوق اإلنسان(مثل دولية 

لكترونية على اجلمهور إلبـداء مالحظـاهتم       إلعرض مشروع القانون عرب املواقع ا      •
 ؛وآرائهم

 .املناسب منهاستيعاب وا ،القانونشروع  كافة املالحظات واآلراء اخلاصة مبلااستقب •

إىل جملـس النـواب     الذي أحاله بـدوره      جملس الوزراء    وقد مت تقدمي املشروع إىل      -٢١
جتدر اإلشارة إىل أن موضوع      و .ملناقشته وإقراره ومن مث رفعه إىل رئيس اجلمهورية إلصداره        
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عين املفريق  ال من قبل   الشامل إنشاء اهليئة الوطنية املستقلة قيد املناقشة يف مؤمتر احلوار الوطين         
 .شاء اهليئات املستقلةبإن

 املرصد الوطين حلقوق الطفل  )ب(    

 : يف إطار اإلجراءات املنفذة إلنشاء املرصد مت ما يلي  -٢٢

مت تشكيل جلنة حتضريية إلنشاء املرصد بقرار مـن وزيـر حقـوق اإلنـسان يف                 •
وزارة (م ضمت يف عضويتها ممثلني من جهـات حكوميـة            ٢٠١٣ أغسطس/آب

ن ؤو األعلى لألمومة والطفولة، وزارة العـدل، وزارة الـش       حقوق اإلنسان، اجمللس  
هيئة (ومنظمات جمتمع مدين    )  وزارة الداخلية  ،ن االجتماعية ؤوالقانونية، وزارة الش  

 املدرسة الدميقراطية، املرصد اليمين حلقوق اإلنسان، منظمة سول، منظمـة         ،التنسيق
خصيات أكادميية ونسويه وخبري    إضافةً إىل احتاد املعاقني ونقابة احملاميني وش      ) شوذب

 املفوضـية  ،منظمة اليونيسيف(وطين وعضوية ثالث جهات دولية كأعضاء مراقبني     
 ؛)السامية حلقوق اإلنسان، منظمة رعاية األطفال

عقدت اللجنة التحضريية عدداً من االجتماعات ملناقشة اخلطوط العريضة إلنـشاء            •
 ؛املرصد ومهام وآلية عمل اللجنة

عمل مبشاركة عدد من املختصني يف اجلهات احلكومية وغري احلكومية          عقد ورشيت    •
عيته، متخض عنها إعداد رؤية ورسالة املرصد وأهدافه االستراتيجية وآليات عمله وتب          

 :ما يليوقد متثلت أهداف املرصد في

   ؛توفري احلماية الالزمة لألطفال املنتهكة حقوقهم  -١
   ؛فية عن واقع حقوق الطفل يف اجلمهوريةتوفري البيانات واملعلومات الكا  -٢  
  ؛بناء القدرات يف جمال رصد وتوثيق االنتهاكات الواقعة على األطفال  -٣  
 .رفع الوعي املؤسسي واجملتمعي بآليات محاية األطفال الوطنية والدولية  -٤  

يرجى تقدمي معلومات حول اإلجراءات امللموسة املتخذة مـن قبـل             -٥السؤال رقم     
 من االتفاقية ولـضمان اعتبـار كافـة         ١ املادة   مع تعريف الطفل    ملواءمة الطرف   الدولة

يرجى كذلك تقدمي املعلومات حول اإلجراءات      و. أطفاالً عاماً   ١٨األشخاص دون سن    
املتخذة من أجل تبين احلد األدىن لسن الزواج ولزيادة الـسن األدىن يف اجملـاالت ذات                

  الدوليةعمل ومبا يتوافق مع املعايري لية اجلنائية والؤوالصلة مثل املس

قامت األمانة الفنية للمجلس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الـشؤون              -٢٣
القانونية ومن خالل فريق قانوين يضم يف عضويته ممثلني من جهات حكومية وغري حكومية              

ن للطفل يتوافق مع املعايري     مبراجعة كافة التشريعات املتعلقة بالطفل، ومت إعداد مشروع قانو        
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مثـاين  الدولية ذات الصلة حيث مت تعريف الطفل بأنه كل إنسان ذكراً كان أم أنثى مل يـتم        
 وسن املساءلة اجلزائية    اً عام ١٨ب  سنة ميالدية كاملة من عمره، ومت حتديد سن الزواج           عشرة

نه مت دمج قانوين رعايـة  أ سنة، وجتدر اإلشارة إىل ة عشريتمت تعديله من سبع سنوات إىل اثن     
 .)٣(األحداث وحقوق الطفل يف قانون واحد حتت مسمى قانون حقوق الطفل

النقاشية حول حتديد سن الزواج     لقاءات  عدد من ال  عقد   اللجنة الوطنية للمرأة ب    قامت  -٢٤
 .لذلكمع املعارضني 

ديـد سـن     من الفعاليات حول حت    اًعدد) منظمة جمتمع مدين  (نفذ احتاد نساء اليمن       -٢٥
 :الزواج وبيان أضرار الزواج املبكر أمهها

 ؛لقاءات مع الشخصيات املؤثرة ومع صناع القرار •

 ؛مسريات •

 ؛أنشطة توعوية •

  ؛إعداد دراسات •
عقد ورشيت عمل مبقر جملس النواب مبشاركة بعض أعضائه وخمتصني من اجلهـات              •

  .احلكومية وغري احلكومية
 ٢٠١٢خالل عـام    ) منظمة جمتمع مدين  ( مؤسسة شوذب للطفولة والتنمية      قامت  -٢٦

بتشكيل فريق من عدة جهات لدعم ومناصرة موضوع حتديد سن الزواج باإلضافة إىل عدة              
 .قضايا خاصة بالطفولة

 اإلجراءات املتخذة واملخطط هلـا      بشأنيرجى تقدمي معلومات مفصلة       -٦السؤال رقم     
 من أجل منع التمييز ضد األطفال األخدام واملهمشني

ن االجتماعية والعمل دعما لتشجيع اجلمعيـات       ؤو احلكومة ممثلة بوزارة الش    قدمت  -٢٧
ومنظمات اجملتمع املدين لفئة األخدام واملهمشني لتنفيذ برامج اإلدماج وكذا إشراك هذه الفئة             

  .يف األنشطة اليت تقوم هبا الوزارة وخصوصا مع فئة األطفال
 للمكاتب واملدارس يف احملافظـات بإعفـاء        ات وزير التربية والتعليم    توجيه صدور  -٢٨

تالميذ وطالب الفئات املهمشة من الرسوم الدراسية، وتوزيع احلقائب واملستلزمات املدرسية           
 .والتغذية والزي املدرسي على أولئك والتالميذ والطالب

  مع الوزارات املعنية قام الصندوق االجتماعي للتنمية بالعديد من التدخالت          بالتنسيق  -٢٩
  :ومتثلت األنشطة املنفذة باآليت

__________ 

 .مرفق نسخة من مشروع التعديالت القانونية )٣(
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 تأسيس برنامج الدمج اجملتمعي وتعزيز الربامج املوجودة من سـابق للفئـات األوىل         •
 حمافظـة   ،)مديرية عبس (، حمافظة حجة    )ةمديرية صعد  (ةبالرعاية يف حمافظة صعد   

 ؛حمافظة إب ذمار،

  ؛حتسني البنية التحتية واخلدمية يف األماكن املعيشية للمهمشني •

  ؛لعمل على بناء القدرات املؤسسية والفنية للجمعيات العاملة مع هذه الفئاتا •

 إطار التأهيل اجملتمعي للعمل مع الفئات األوىل بالرعاية داخل اجملتمعات احملليـة             تبين •
من خالل إجياد الوعي الكايف والعمل على تقدمي اخلدمات األساسية يف إطار اجملتمع             

   ؛ابية مع األطراف األخرى املقدمة للخدمةجياإلاحمللي وخلق العالقات 
 ؛ يف بعض مديريات حمافظة تعزاً دراسيفصالً) ٢٠(بناء وترميم وتأثيث عدد  •

 ؛توعية اجملتمعات احمللية بأمهية التعليم والتعلم لألطفال من كافة الفئات •

  ؛توعية العاملني يف املدارس الستيعاب األطفال املهمشني ومواصلتهم يف التعليم •

بناء قدرات املعلمني يف مدارس الدمج للفئات األوىل بالرعاية يف بعض مـديريات              •
 .حمافظة ذمار

منها مجعية اإلصالح االجتماعي اخلرييـة      و بعض منظمات اجملتمع املدين      قامتكما    -٣٠
ومؤسسة الصاحل االجتماعية للتنمية بتنفيذ عدد من األنشطة اليت تستهدف إدمـاج أطفـال              

  :أبرزها، وة يف التعليمشالفئات املهّم
 ؛ األطفالضيا برأطفال ١١٠إحلاق  •

  ؛لتعليم النظامي يف اأطفال ١١٠ إعادة تأهيل •
 ؛ طفالً باملدارس احلكومية٧٢ إحلاق •

   ؛ التربوية احلديثةواألساليب باملهارات أسرة ٣٣٠توعية  •
 ؛فتح فصول حمو أمية •

 ؛توزيع زي مدرسي وحقائب مدرسية •

 ؛ة التعليمعقد ندوات للتوعية بأمهي •

 عروض مسرحية حول قضايا العنـف       ٩ ورش توعوية للقيادات اجملتمعية و     ٥تنفيذ   •
 .القائم على أساس النوع االجتماعي

باقتراح تدابري تعمل    يف مؤمتر احلوار الوطين الشامل        فريق احلقوق واحلريات   قامكما    -٣١
احلماية واآلليـات   املواطنني املهمشني من خالل وضع عدد من وسائل         أوضاع   على حتسني 
التقرير وضع نسبة    يقترحو. نوعية احلياة وتسريع اندماجهم ومشاركتهم يف اجملتمع       لتحسني
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املنتخبة ويلزم الدولة باختاذ      يف الدستور للمهمشني يف كافة اهليئات       يف املائة  ١٠ تبلغ   )كوتا(
 من أخرىوهناك توصيات . احلياة املدنية والسياسية كافة التدابري الفاعلة لتعزيز مشاركتهم يف

 :باقي الفرق تشمل ما يلي

والدولـة ملزمـة     تدابري إلدماج املهمشني بالعملية التعليمية واعتماد إلزامية التعليم        •
واجلامعية وختصيص نـسبة مـن       الثانويةواألساسية   املراحلبتقدمي منح دراسية يف     

 ؛املقاعد يف املعاهد والكليات العسكرية

 ط وتبين سياسات وطنية عادلة تكفل حـق املهمـشني يف          تكفل الدولة وضع اخلط    •
اجملانيـة   احلصول على السكن الالئق واخلدمات األساسية وتوفر هلم الرعاية الصحية         

حق احلياة  يكفل هلم وفرص العمل واحلماية والرعاية االجتماعية والتقاضي العادل مبا  
لزامي على  إته واجب   صيل وضمان احترامه ومحاي   أ كحق   اإلنسانيةوالعيش والكرامة   

  ؛كافة سلطات الدولة
 :مالحظـة  (تلتزم الدولة بإنشاء هيئة وطنية للمهمشني تعمل على دجمهم يف اجملتمع           •

لفرق العمل    النصفية ةكان هذا من تقرير لتحليل خمرجات احلوار الوطين بعد اجللس         
  .) تغريات من بعدأيمن ضومل يت

ل اإلجراءات امللموسة املتخذة للتخلص من      يرجى تقدمي املعلومات حو     -٧السؤال رقم     
املعتقدات الثقافية والتقليدية اليت تساهم يف استمرار التمييز ضـد الفتيـات يف الدولـة        

 الطرف

 اجلهات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين املعنية بتنفيذ عدد مـن األنـشطة             قامت  -٣٢
  :نحو التايلاهلادفة إىل رفع مستوى الوعي اجملتمعي نتناوهلا على ال

 واخلطة اخلمسية الرابعـة للتنميـة       ٢٠١٥-٢٠٠٦ستراتيجية تنمية املرأة    اتضمنت   •
 أنشطة إعالمية توعوية تـستهدف تغـيري        ٢٠١٥-٢٠١١االقتصادية واالجتماعية   

الصورة النمطية للمرأة يف اإلعالم وتناول إشكالية تنمية املرأة اقتـصادياً وسياسـياً             
  ؛ارها قضية ذات أولوية يف خمتلف الربامج اإلعالميةواجتماعياً وثقافياً، واعتب

نفـذ  ، ٢٠١٠ إنشاء مركز معين بإعالم املرأة والطفل تابع لوزارة اإلعالم يف عـام  •
العديد من املهام اخلاصة بتنفيذ برامج هدفها رفع مستوى الوعي اجملتمعي يف القضايا             

ملرئية واملـسموعة واملقـروءة     اليت هتم املرأة وقضايا الطفولة عرب الوسائل اإلعالمية ا        
  :املتاحة بنشر مواد توعوية وكانت على النحو اآليت

 ؛ يف الصحافة الرمسيةاًموضوع) ١٣٩( نشر •

  ؛ساعة يف القنوات التلفزيونية) ١٨٠(بث  •
 .ساعات يف احملطات اإلذاعية) ٢١٠(بث  •
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  :كما نفذت وزارة التعليم الفين والتدريب املهين يف هذا اجملال ما يلي  -٣٣
 ؛فالشات تلفزيونية •

  ؛فلم وثائقي •
  ؛مقابالت تلفزيونية •
  ؛حتقيقات صحفية •
مطويات وملصقات مجيعها حول أمهية التعليم الفين والتدريب املهين للفتيات وذلك            •

  .منظمة العمل الدوليةبالتعاون مع 
 الصورة تعزيز إىل اهلادفة األنشطة من بالعديد واإلرشاد األوقاف  وزارة قامتكما    -٣٤
 :منها اجملتمع يف املسؤوليات يف والنساء الرجال بني املرأة واملساواة عن جيابيةاإل

من ) سيداو ( أشكال التمييز ضد املرأةمجيععقد ندوات تعريفية باتفاقية القضاء على       •
  ؛منظور إسالمي

إعداد خطب دينية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمرأة واجمللس الوطين للسكان ومجعيـة              •
األسرة اليمنية وتعميمها على مكاتب وزارة األوقاف واإلرشـاد يف احملافظـات            رعاية  

 يدز وقضايا الصحة اإلجنابية وكذا القضايا السكانية؛اإلتناولت التوعية بأضرار مرض 

 ؛املرأة ضد العنف ملناهضة خطبة )١٥( يضم كتيب إصدار •

 -ن منظور إسالمي    دليل خاص مبناهضة العنف ضد املرأة م      (إعداد دليلني تدريبيني     •
 ؛)دليل توعوي حول تعليم الفتاة

 الصحة - السياسية للمرأة املشاركة حول احملافظات من عدد يف تدريبية تنفيذ دورات •
 .الفتاة تعليم - االجتماعي بالنوع التعريف - اإلجنابية

م  رسالتها التربوية والتعليمية نفذت وزارة التربية والتعليم خـالل األعـوا           إطاريف    -٣٥
 وتشجيع األهايل   جمموعة من األنشطة اليت تساهم يف رفع الوعي اجملتمعي        ) ٢٠١٢-٢٠١٠(

وتغيري املوروث الثقايف التقليدي السليب حنو تعليم الفتيـات         التعليم ومواصلته   بإلحلاق بناهتم   
 . بياهنا تنفيذ الربامج التايلمن خاللوذلك 

  ة تعليم الفتاة املشاركة اجملتمعية للتوعية بأمهيإسهامات  )أ(  
  : هذا اجملال متثلت أبرز األنشطة املنفذة بالتايليف  -٣٦

 جملـساً لآلبـاء واألمهـات يف عـدد مـن احملافظـات يف               )٤ ٠٩٥(تشكيل   •
اً يف  جملس) ٢ ٢٦٨( و ٢٠١٠ عام   اًجملس) ١ ٨٢٧( منها   ٢٠١٢-٢٠١٠ األعوام

 ؛٢٠١٢ و٢٠١١ منيالعا
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 ؛الس اآلباء واألمهاتخاصة جمل الئحة إعداد •

  ؛نسخة وتوزيعها على املدارس) ١٣١ ٠٠٠( عدد طباعة •
من العاملني يف إدارات مشاركة اجملتمع       )٣٦٥(ورش تدريبية لعدد    ) ٥( عدد   تنفيذ •

  ؛باحملافظات
 ؛من األخصائيني االجتماعيني ومشاركة اجملتمع) ٩٤ (عدد تدريب •

 ؛ من اجملالس التنسيقية يف احملافظاتجملساً) ١٨( عدد وتدريبتشكيل  •

 .مدرسة) ١ ٠٠٠( للمدارس لعدد تقييميةيارات ز •

  احلوافز النقدية املشروطةصرف  )ب(  

استفاد منـها عـدد   اليت  النقدية املشروطة يف حمافظيت حلج واحلديدة       احلوافزصرف   •
 ؛ةتلميذ) ٤٤ ٠٧٦(

) ٤( وتلميذ يف عـدد      ةتلميذ) ٣ ٤٣١(صرف املساعدات النقدية املشروطة لعدد       •
 ؛بتمويل من صندوق الضمان االجتماعيمديريات مبحافظة تعز 

 ؛دوالر شهرياً) ١٠٠(معلمة بواقع ) ٨٩( املعلمات لعدد ملساعدات حوافزصرف  •

مديرية تتـوزع يف    ) ١٧(من الطالبات يف    ) ٢ ٨٥٤(صرف منح مواصالت لعدد      •
 ؛حمافظات) ٦(عدد 

 صرف التغذية املدرسية واحلقائب والقرطاسية  )ج(  

طالبـة  ) ١٧٧ ٦٥١(لطالبات اسـتفادت منـها عـدد         املدرسية ل  التغذيةتوزيع   •
طالبـة  ) ١٢٢ ٠٤٠( وعـدد    ٢٠١١طالبة عام   ) ١٢٢ ٦٥١( وعدد   ٢٠١٠ عام
 ؛٢٠١٢ عام

توزيع احلقيبة املدرسية واملستلزمات على الطالب والطالبات استفاد منـها عـدد             •
 .٢٠١١عام ) ٩١٧ ١٤٧( وعدد ٢٠١٠عام ) ٨٨ ٦٣٢(

  املعلماتتوظيف  )د(  

 يف األريـاف    اتعلمم) ٥٠٦( التعاقد مع  و ،ةمعلم) ٣٩٥ (لوزارة بتوظيف قامت ا   -٣٧
 .حمافظات) ٧( يف

عقدت العديد من الفعاليات واألنشطة واإلصدارات التوعوية اهلادفة إىل التعريـف             -٣٨
والتوعية ببعض القضايا اليت هتم توسيع مشاركة املرأة يف العملية التنموية من قبـل بعـض                

غري احلكومية، وأهم اجملاالت اليت تناولتها تلك الفعاليـات واألنـشطة           اجلهات احلكومية و  
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املشاركة السياسية للمرأة اليمنية، مناهضة العنـف ضـد املـرأة،           (واإلصدارات يف جماالت    
املوازنات املستجيبة الحتياجات النوع االجتماعي، التوعية مبخاطر مرض اإليـدز يف كـل             

 األضرار الصحية والنفسية واالجتماعية خلتـان اإلنـاث،         حمافظات اجلمهورية، تعليم الفتاة،   
  ).العمل الكرمي والعدالة االجتماعية، خماطر الزواج املبكر

يف إطار برنامج تعليم الفتاة الـذي       ) منظمة جمتمع مدين  ( احتاد نساء اليمن     قام كما  -٣٩
  :ينفذه بالشراكة مع منظمة اليونيسيف بتنفيذ األنشطة التالية

اجملتمعي يف عدد من القرى يف بعض احملافظات من خالل إقامة لقـاءات      الوعيرفع   •
 ٩٠ مرشدة و  ٤٣  حيث مت عقد لقاء مع     ،خ وأولياء األمور  يتوعوية مع األمناء واملشا   

 لقاء مع   ٣٢٤وقام هؤالء األمناء واملشايخ واملرشدات بإقامة       ،  من األمناء واملشايخ  
كما مت التنسيق مـع  .  رجل وامرأة  ٦ ٥٠٠ قرية استهدفت    ٧٢اآلباء واألمهات يف    

ومت .  خطبـة  ٤٠التعليم من خـالل     بخطباء املساجد بتوعية األسر بإحلاق الفتيات       
 وإقامة مهرجانات لتكـرمي الطالبـات املتفوقـات         ة، توعوي مطوية ٣ ٠٠٠توزيع  
 ؛املثالية واألسر

، كمـا مت توزيـع األدوات       مدّرسة ٢٠ صف حمو أمية وتوقيع عقود مع        ٢٠فتح   •
وملصقات وشعار احلملة علـى     مدرسة، وتوزيع الدفاتر واألقالم    ٦٠رياضية على   ال

 ؛الطالبات يف املدارس

  . معلمة٧٠ مدرسة ومدير ٦٠تدريب  •

 إذا كانت أي من اإلجراءات اهلادفة لتحسني معدالت         مايرجى تأكيد     -٨السؤال رقم     
يرجـى كـذلك    . نفيـذها  من التقرير قد مت ت     ١٠٧تسجيل املواليد املذكورة يف الفقرة      

عنية بقرار رئيس الـوزراء     إىل كيفية ضمان الدولة الطرف أن تلتزم السلطات امل         اإلشارة
 والذي ينص على أن تسجيل املواليد جماين) ٢٠٠٦(١٢٠رقم 

 قيـد   أو اهلادفة لتحسني معدالت تسجيل املواليد اليت يتم تنفيـذها           اإلجراءاتمن    -٤٠
مصلحه األحوال املدنية سواء بتمويـل     ى تنفيذها    اليت تعمل عل   واليت تندرج يف اخلطط    التنفيذ

 :العمل على وطين أو بدعم من شركاء التنمية

صدور تعميم من رئيس مصلحة األحوال املدنية والسجل املدين إىل مجيع وحـدات              •
   ؛إصدار شهادات امليالد بالعمل بتفعيل جمانية شهادة امليالد

 ؛تشفيات ومراكز األمومة والطفولةفتح مكاتب للسجل املدين يف املس •

  ؛التحول من النظام اليدوي لتسجيل املواليد إىل النظام اإللكتروين •

 ؛ املناطق النائية واألكثر احتياجاًإىل امليدانية الرتوالت •

 ؛٢٠١٣ العام الدراسي وهذا ما مت خالل هذا العاماية  املدارس خالل بدإىل الرتول •
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 ةوزار - الصحة   ةوزار( املدنية واجلهات ذات العالقة      تشكيل جلان من مصلحه األحوال     •
 رفع  إىلوذلك لتنسيق العمل املشترك الذي يهدف       )  العدل ة وزار - التربية والتعليم 

 .مستوى تسجيل املواليد

 الصندوق االجتماعي للتنمية بدعم تأسيس خدمات التسجيل اآليل للمواليـد           ساهم  -٤١
بعض احملافظات وبعض املديريات فيها كما هو موضح يف مراكز   ) تدريب+ تأثيث  + جتهيز  (

كما ساهم أيضاً يف دعم تأسيس فرق تسجيل وقيد املواليد يف عدد            . )٤()١(يف اجلدول رقم    
  .من املستشفيات العامة ودعم فرق تسجيل املواليد امليدانية

ات  مبادرة محاية األطفال واليافعني حبملة تسجيل املواليد يف بعـض مـديري            قامت  -٤٢
ومت إصدار شـهادات مـيالد      )  احليمة الداخلية واخلارجية   ، هنم ،ارحب(حمافظة صنعاء هي    

 ألف طفل، باإلضافة إىل قيام املبادرة بداية كـل عـام دراسـي    ١١وتسجيل ما يزيد على     
ذين يلتحقون بالفصول الصديقة يف إطار مشروع املتسربني        بإصدار شهادات ميالد للتالميذ ال    

 .نة العاصمةالذي تنفذه بأما

يرجى اإلشارة إىل ماهية اإلجراءات اليت مت اختاذها مـن أجـل املنـع        -٩السؤال رقم     
. الصريح للعقوبة اجلسدية يف البيت ويف ترتيبات الرعاية البديلة وكذلك كعقوبة للجرائم           

الدولة الطرف احترام منع العقوبات     بشأن الكيفية اليت تضمن هبا      يرجى توفري املعلومات    و
 سدية يف املدرسة ويف النظام اجلزائياجل

 اجلهات املعنية عدداً من اإلجراءات اليت تضمن املنع الـصريح للعقوبـات             اختذت  -٤٣
 .اجلسدية متثلت يف جوانب عدة يرد بياهنا أدناه

 اجلانب التشريعي    

  :متثلت اإلجراءات املتخذة يف اجلانب التشريعي فيما يلي  -٤٤
 حقوق الطفل نصوصاً صرحية متنع العقوبة اجلسدية        تضمن مشروع تعديالت قانون    •

  : على ما يلي١٩٢على األطفال حيث نصت املادة 
 يف معاملة تتناسب مع سنه وحتمي شرفه وكرامته         طفل احلق كل  ل  )أ(  

 للتعذيب اجلـسدي أو املعنـوي     الطفل  يف اجملتمع، وحيظر إخضاع      يسر اندماجه وُت
  ؛ة بالكرامة اإلنسانيةملهينة أو احلاطّالعقوبة أو املعاملة القاسية أو ا أو

وال بالـسجن املؤبـد      بعقوبـة اإلعـدام      الطفلحكم على   ال يُ   )ب(  
   ؛أو العقوبات البدنيةالعقوبات املالية  أو

__________ 

جيل وقيد املواليد بتأسيس    يوضح مسامهة الصندوق االجتماعي للتنمية يف برنامج تس       ) ١(مرفق اجلدول رقم     )٤(
 .خدمات التسجيل اآليل للمواليد
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 يف احلاالت اليت يبدي فيهـا       الطفل إال حظر استخدام القيود مع     ُي  )ج(  
   ؛ة الغري للخطرويعرض سالمته وسالم ،و الشراسة ما يستوجب ذلكأمن التمرد 
 ألحكـام   الطفل اخلاضع حظر التنفيذ بطريقة اإلكراه البدين على       ُي  )د(  

   ؛هذا القانون
عطى األولوية للوسائل الوقائية والتربوية والتأهيلية ويتجنب قدر         ُت  )ه(  
والتدابري السالبة للحرية وخباصة قصرية املدة   االحتياطي  إىل التحفظ    االلتجاء اإلمكان
  ؛ ع مصلحة الطفل الفضلىمبا يتفق م
  .ال تقبل الدعوى املدنية أمام حمكمة الطفل  )و(  

 اجلانب اإلداري    

  :متثلت اإلجراءات املتخذة يف اجلانب اإلداري فيما يلي  -٤٥
 مبنع العقوبات النفـسية  ٢٠١٢لسنة ) ٤٢٦(صدور قرار وزير التربية والتعليم رقم        •

تربية والتعليم يف كل احملافظات لنشره      واجلسدية يف املدارس وتعميمه على مكاتب ال      
 ؛على املدارس ودور األيتام التابعة للوزارة وااللتزام بتنفيذه

 ؛استقبال الشكاوى اليت ترد إليها هبذا الشأن، واختاذ اإلجراءات القانونية حياهلا •

متدربة من اإلناث، ضمن    ) ٧٥ (متدرباً ومتدربة، منهم عدد   ) ٣٦٠ (تدريب عدد  •
 ؛)امل مع العنف القائم على النوع االجتماعي يف املدارس وكيفية جتنبهالتع (برنامج

 ؛معلماً ومعلمة على طرق التدريس التربوية والتعامل مع التالميذ) ١٤١(تدريب عدد  •

 ؛معلماً ومعلمة يف جمال اإلرشاد التربوي) ١ ٢٨٨(تدريب عدد  •

 يف خمتلـف دور     أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل مدونة سلوك للعاملني        •
ومراكز الرعاية البديلة تتضمن منع العقوبات اجلسدية والنفسية لألطفال داخل تلك           
الدور، ومت التدريب عليها وكذا إلزام كل العاملني بالتوقيع عليها والعمـل هبـا،              

 .أنشأت الوزارة صناديق شكاوى يف تلك الدور واملراكز كما

 اجلانب التوعوي    

م عرب الوسائل اإلعالمية املتاحة بتغطية املوضوعات املتعلقة بالعنف          وزارة اإلعال  تقوم  -٤٦
  :ومن ضمنها العنف املدرسي وذلك كما يلي

 ؛موضوعاً يف الصحافة الرمسية) ٨٩(نشر  •

 ؛ساعة يف القنوات التلفزيونية) ٣٠(بث  •

  .ساعة يف احملطات اإلذاعية) ٣٦(بث  •
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 مجعيـة اإلصـالح االجتمـاعي       ،لمنظمة سو ( منظمات اجملتمع املدين     قامتكما    -٤٧
وكذلك مبادرة محاية األطفال التابعة ألمانة العاصمة بتنفيذ العديد مـن األنـشطة             ) اخلريية

ـ  ،التوعوية والتدريبية يف هذا اجملال استهدفت املعلمني وطالب املـدارس          ت مؤسـسة    وقام
لكـشف  بتجهيز وتأثيث غرف مـصدرية ل     ) منظمة جمتمع مدين  (شوذب للطفولة والتنمية    

ـ  ، مدارس مستهدفة بأمانة العاصـمة     ٦والتبليغ عن تعرض األطفال للعنف يف        غ عـدد    وبل
 حالة كما هو موضح يف اجلدول       ٣٤٢يف املدارس    ٢٠١٢احلاالت اليت مت رصدها يف العام       

 وملعاجلة آثار العنف عند األطفال تقوم املؤسسة بالتنسيق مع بعـض اجلهـات              .)٥()٢( رقم
ات اجملتمع املدين ذات االختصاص هبدف تقدمي اخلدمات االستشارية         احلكومية وبعض منظم  

 ويف حاالت العنف    ،اخلدمات القانونية والضبط القضائي   واخلدمات الطبية   والنفسية والصحية   
نظـم احلمايـة   املدرسة تقوم املؤسسة بإحالتها إىل حدود املوجهة ضد األطفال خارج إطار     
وزارة الداخلية وغريها لتقـدمي اخلـدمات الـضرورية يف          املختصة مثل إدارة محاية األسرة ب     

 .اجلانبني الطيب والقانوين

 إىل ذلك قامت املؤسسة بتنفيذ أنشطة توعوية وتدريبية استهدفت بعـض            باإلضافة  -٤٨
  .األسر واألخصائيني االجتماعيني ومدراء املدارس

ة ملكافحـة ختـان    يرجى تقدمي معلومات تفصيلية حول اخلطة الوطني    -١٠م  السؤال رق     
وعلى األخص فيما يتعلق بتنفيذها واإلجنازات احملققة حـىت الوقـت           ) ٢٠٠٨(اإلناث  

يرجى كذلك اإلشارة إىل اإلجراءات املتخذة لكبح ممارسـات         . هن يف الدولة الطرف   الرا
 زواج األطفال ومعاجلة قضية ما يسمى بقتل الشرف يف الدولة الطرف 

يف إطار اخلطة الوطنية حلماية الطفولة، ومت        افحة ختان اإلناث  مت دمج اخلطة الوطنية ملك      -٤٩
  الـزواج  -ختان اإلنـاث    (ختصيص مكون للتصدي للممارسات التقليدية الضارة جتاه الفتيات         

هبدف رفع الوعي مبخاطر ختان اإلناث وضرورة التخلي عنه، وفيما يلي أبرز اجلهود             ) املبكر
هات احلكومية املعنية مثل األمانة الفنية للمجلس األعلـى  اليت بذلت يف هذا اجملال من قبل اجل 

 ، ووزارة األوقـاف   ،ن االجتماعية والعمل  ؤووزارة الش ووزارة الصحة،   و ،الطفولةولألمومة  
  :التعليم، واللجنة الوطنية للمرأةووزارة التربية و

تنفيذ دراسة مسحية بالتعاون مع جامعة صنعاء تناولت اآلثار الـسلبية الـصحية               •
 ؛النفسية واالجتماعية خلتان اإلناثو

 ؛إعداد دليل توعوي تدرييب ملناهضة ختان اإلناث •

__________ 

الذي يبني أنواع حاالت العنف اليت مت رصدها من قبل مؤسـسة شـوذب خـالل      ) ٢(مرفق جدول رقم     )٥(
 . يف ست مدارس بأمانة العاصمة٢٠١٢ العام
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إعداد دليل اخلطباء واملرشدين حول حقوق الطفل يف اإلسالم من قبل فريـق مـن                •
علماء الدين وكان من ضمن موضوعات الدليل عادة ختان اإلناث من منظور ديين             

 ؛ واالجتماعية والنفسية هلاإىل جانب شرح األضرار اجلسدية واجلنسية

 : كتابان حتت عنوانإعداد وإصدار •

 ؛ محلة التثقيف الصحي يف حمافظة احلديدةاإلناث وتأثريختان  '١'

 . نتائج دراسة ملناطق خمتارة من اليمناإلناثختان  '٢'

 ؛ وعرضها عرب اإلذاعة والتلفزيون فالشات تناقش ختان اإلناثإنتاج •

  .اإلناث ختان واإلشاعات حول احلقائق  عنمطويات توعوية وطباعة ونشر إعداد •
 شـبكة شـيماء،     ،احتاد نساء الـيمن   ( قامت عدد من منظمات اجملتمع املدين        كما  -٥٠

بتنفيـذ عـدد مـن      )  املدرسة الدميقراطية، مجعية اإلصالح    ، منظمة سول  ،مؤسسة شوذب 
 وبعض  ،يبيةومحالت التوعية والدورات التدر    األنشطة مثل اللقاءات التشاورية وورش العمل     

للختان على حياة    النفسيةواالجتماعية  والدراسات املسحية للتوعية باألضرار السلبية الصحية       
 .الفتاة يف حاضرها ومستقبلها، استهدفت األسر وطالبات املدارس وخطباء املساجد

ما يتعلق بكبح ممارسات زواج األطفال تسعى الدولة جاهدة للتـصدي هلـذه             وفي  -٥١
  : اإلمكان حلماية فتيات اليمن من اآلثار السلبية للزواج املبكراملمارسات قدر

مشروع التعديالت القانونية الشاملة اخلاصة حبقوق الطفل ومنها املـادة املتعلقـة             •
 ؛بتحديد سن آمن للزواج يف قانون األحوال الشخصية

إدراج موضوع حتديد سن الزواج املبكر كإحدى القضايا اهلامة اليت تبناهـا فريـق      •
  عاماً ١٨احلقوق واحلريات مبؤمتر احلوار الوطين الشامل جلعل السن القانونية للزواج           

 ؛كحد أدىن

تنفذ وزارة التربية والتعليم برنامج احلوافز النقدية املـشروطة يف حمـافظيت حلـج               •
واحلديدة وبعض مديريات حمافظة تعز هبدف تشجيع األسر على استمرار الفتيات يف            

 ؛انوي مما يترتب عليه تأخري سن الزواج للفتياتمواصلة تعليمهن الث

مشروع احلماية االجتماعية لدعم الفقراء الذي يساهم يف رفع مستوى دخل األسر             •
 .وعدم تزويج فتيات تلك األسر يف سن مبكر

وتعمل مبادرة محاية األطفال واليافعني التابعة ألمانة العاصمة على التدريب حـول              -٥٢
حيث نظمت العديد    (٢٠١٢ حىت   ٢٠١٠ هلا خالل األعوام     واملناصرة قضايا احلماية والدعم  

للمجالس احمللية ومنظمات اجملتمع املدين العاملة يف املـديريات          من لقاءات الدعم واملناصرة   
 ٦يف  ) جمـالس اآلبـاء واألمهـات     ( والتدريب للمتعاملني مع األطفال وأسرهم       )املستهدفة

 .مديريات مستهدفة بأمانة العاصمة
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 شـبكة  -  مؤسسة شـوذب - احتاد نساء اليمن(كما تقوم منظمات اجملتمع املدين      -٥٣
الدراسات و، بعدد من الربامج     ) املدرسة الدميقراطية  - منظمة سياج    -منظمة سول    - شيماء

واليت هتدف إىل رفـع الـوعي اجملتمعـي     محالت التوعيةواألنشطة التوعوية وورش العمل    و
 .عية بضرورة تعليم الفتاةالتوومبخاطر زواج الطفالت 

 مـن  ألهنـا  بيانات أو معلومات نظراً   أيةأما بالنسبة جلرائم الشرف فلم تتوفر لدينا          -٥٤
 قبـل الشخـصيات  من ء مثل تلك القضايا احلوادث النادرة يف اليمن وإن حدثت فيتم احتوا  

  .الوجاهات االجتماعيةو

شاء إطار لوضع نظـام بـديل       يرجى تقدمي معلومات حمدثة حول إن      -١١السؤال رقم       
يرجى اإلشارة  و.  من التقرير  ١٤٠للرعاية األسرية يف الدولة الطرف واملذكور يف الفقرة         

 الدولة الطرف مبراقبة جودة خدمات الرعاية املقدمة لألطفال املوجودين يف            كيفية قيام  إىل
 االتفاقية من ٢٥ومبا يتوافق مع املادة ) الكفالة(مؤسسات للرعاية 

 تقـوم  ،فيما يتعلق باملعلومات حول إنشاء إطار لوضع نظام بديل للرعاية األسـرية    -٥٥
تطوير نظام للرعاية   ببالتعاون مع منظمة اليونيسيف     وزارة الشؤون االجتماعية والعمل      حالياً

 :هيمكونات ة ث ويتضمن ثالاألسرية البديلة

 توافرهـا يف     حتدد الشروط الواجـب    الئحة للرعاية األسرية البديلة   وضع    -١  
 ؛ نفسهاالبديلةمبا فيها دور األسر الدولة   وواجباهتا والتزاماهتا ودور والتزاماتالبديلةاألسر 

 ؛ يف هذا اجملالالرائدة الدول إلحدى زيارة  -٢  

ـ الالئحة التنظيمية والزيارة االستطالعية   كس ما سوف حيدد يف      ع  -٣    ة يف خط
   .يف اليمن البديلة للرعاية لتطوير نظام ةعمل وطني

 تقوم وزارة الـشؤون     ،أما ما يتعلق باخلدمات املقدمة يف مؤسسات الرعاية البديلة          -٥٦
االجتماعية والعمل بتقدمي اخلدمات الالزمة لألطفال يف دور التوجيـه االجتمـاعي البـالغ              

الـدور   يف سبع حمافظات واإلشراف املباشر على اخلدمات اليت تقـدمها            داراً) ١١( عددها
بة عليها من خالل جلان الرقابة والتفتيش عالوة على تدريب العاملني يف تلك الـدور               والرقا

 .ورفع مستوى كفاءهتم

 وزارة التربية والتعليم بإيواء األطفال الذين ال جيدون من يعوهلم يف دور رعاية              تقوم  -٥٧
فقاهتم الغذائية  وتتكفل الوزارة بكافة ن   )  احملويت ،صنعاء(األيتام اليت تشرف عليها يف حمافظيت       

 .والكسائية مع االهتمام بالرعاية الصحية إضافةً إىل التعليم باملرحلتني األساسية والثانوية

عملت مبادرة محاية األطفال واليافعني التابعة ألمانة العاصمة وبتمويل من منظمـة              -٥٨
نة العاصمة  اليونيسيف على تدريب فريق تثقيف نظراء يف معظم الدور ومراكز اإليواء يف أما            
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على قضايا  ) املشرف الليلي /األخصائي االجتماعي (باإلضافة إىل تدريب العاملني مع األطفال       
  .احلماية ومعايري العمل يف مؤسسات اإليواء

كما قامت املبادرة بالشراكة مع وزارة الـشؤون االجتماعيـة والعمـل ومتويـل                -٥٩
 .اكزاليونيسيف على تطوير اللوائح الداخلية للدور واملر

بتقـدمي  ) منظمة جمتمع مدين  (كما تقوم مؤسسة الصاحل االجتماعية اخلريية للتنمية          -٦٠
إعانات لألطفال األيتام يف نطاق أسرهم ملواصلة التعليم مثل احلقائـب املدرسـية والـزي               

ن من تلـك اإلعانـات      ياملدرسي واملنح الدراسية والتدريب والتأهيل وقد بلغ عدد املستفيد        
 ).٣ ٩٠٠(وعدد الذكور ) ٣ ٤٦٠(بلغ عدد اإلناث و ،طفالً) ٧ ٣٦٠(

 يرجى تقدمي املعلومات حول اآلليات املوجودة لضمان حقوق األطفال     -١٢السؤال رقم       
. ذوي اإلعاقات من خالل اخلدمات اليت ُتقدم من قبل صندوق اإلعاقة للرعاية والتأهيل            

اً لوضع األطفال ذوي اإلعاقـة     ويرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد نفذت تقييم         
فيما يتعلق بوصوهلم إىل الرعاية الصحية والتعليم والسكن حسبما هو موصى به من قبل              

 وإذا كان األمر كذلك     ،)٥٤، الفقرة   CRC/C/15/Add.267(اللجنة يف توصياهتا السابقة     
 ينبغي اإلشارة إىل النتائج اليت أسفر عنها التقييم

رعاية وتأهيل املعاقني على    لخدماته ومساعداته   أهيل املعاقني   صندوق رعاية وت  قدم  ي  -٦١
 عرب اجلمعيات   أو مباشرة   ذوي اإلعاقة  لألفرادشكل مساعدات مالية ومساعدات عينية سواًء       

 واملعاقني حركياً وتشمل العميومراكز تدريب وتأهيل املعاقني املستهدفني من الصم والبكم و       
 الشخص املعاق مثـل     إليها الطبية املساعدة اليت حيتاج      هزةاألجهذه املساعدات توفري وتأمني     

 التعلـيم   وأدوات معدات   إىل باإلضافة السمع الطبية والنظارات     وأجهزةالكراسي املتحركة   
 جانب دعم الصندوق    إىل هذا   وإناثاًوالتدريب والتأهيل املختلفة ولكافة الفئات املعاقة ذكوراً        

ج التعليمية والثقافية للجمعيات واملراكز التابعة للمعاقني يف         والفعاليات والربام  األنشطةجلميع  
 .عموم حمافظات اجلمهورية

 عمل صندوق رعاية وتأهيل املعاقني بالتعاون مع االحتاد الـوطين جلمعيـات             وقد  -٦٢
 املعاقني اليمنيني يف توفري بعض اخلدمات كاخلدمات الصحية حيث مت توفري عيادات صـحية             

 اخلاصة بذوي اإلعاقة كمركز صحي متكامـل يف مركـز الـسالم             داخل بعض اجلمعيات  
يستفيد من خدمات هذا املركـز أكثـر        و ، توجد فيه مجيع األجهزة الطبية     للمعاقني حركياً 

كما مت فـتح أكثـر       طفلة من ذوي اإلعاقة وتقدم هلم خدمات جمانية،       و طفل   ٢ ٥٠٠ من
كادر املتخصص لتقـدمي اخلدمـة      توفري ال و عالج طبيعي يف معظم احملافظات        مركزَ ١٥ من

  .إعادة تأهيلهم ولألطفال ذوي اإلعاقة 
  : من املشاريع واألنشطة يف هذا اجملال منهااً الصندوق االجتماعي للتنمية عددنفذ  -٦٣
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هدفت إىل تعزيز برامج الدمج القائمة يف مدارس          مشروعاً ١٤ مت تنفيذ    ٢٠١٠عام   •
صري يف عدد منها، مع التركيز علـى        التربية الشاملة وتأسيس خدمات الضعف الب     

دعم البنية التحتية هلذه املدارس وتدريب املعلمـني واألخـصائيني االجتمـاعيني            
 وطرق التدريس وإعداد الوسائل التعليمية،      ،واإلداريني حول مفاهيم الدمج وآلياته    

واستهدفت املشاريُع  .  واملعاجلة النطقية  ،وتوظيف غرف املصادر، وصعوبات التعلم    
طفالً وطفلة من ذوي اإلعاقة احلركية والسمعية والذهنيـة         ) ١ ٣٤٤( هيلَ ودمجَ تأ

 معلماً وأخصائياً اجتماعياً وإداريـاً      ٣٦٦ وتدريب   ،والضعف البصري والتوحُّديني  
 مجعية غري حكوميـة ومركـزاً للتربيـة       ٢٠من  (وأمهات أطفال من ذوي اإلعاقة      

 ؛)افظة حم١٣ مدرسة يف أمانة العاصمة و٧٦اخلاصة، و

 تقدمي الـدعم     حيث مت  مشروعاً لدعم التعليم الشامل    ١٧مت ختصيص    ٢٠١١عام   •
، وإعادة   دراسية املؤسسي إلدارات التربية الشاملة يف عدة حمافظات، وإنشاء فصول        

تأهيل وتأثيث وجتهيز املدارس الداجمة، وتأسيس وحدات مصادَر تعليميٍة، وتدريب          
 ؛ واألدوات التعليميةالكوادر، وتزويد املدارس بالوسائل

 مشروعاً لدعم التعليم الشامل، وتوزعت األنشطة على        ٢٠ختصيص    مت ٢٠١٢عام   •
 :البنية التحتية، والتدريب، والتوعية نوضحها كما يلي

  البنية التحتية
 محامـات  ٦ فصالً، وإعادة تأهيل    ١٧ فصول دراسية وتأثيث وجتهيز      ٩متَّ بناُء    •

" رامبـات "ل ا مـن    ١٦ استخدامها، وبناء    لتمكني األطفال ذوي اإلعاقة من    
)ramps (غرف مصادر   ٥ محاماً لألطفال ذوي اإلعاقات اجلسدية، وبناء        ٢٧و 

 فـصول للتعلـيم     ٤ غرفة أخرى، وتأثيث وجتهيـز       ١٧تعلم وجتهيز وتأثيث    
 مدرسـة   ١٣ ل  ورياض األطفال، وتوفري الوسائل واألدوات التعليمية      التمهيدي

بـارات التقومييـة والكـشفية التربويـة يف جمـال           ومجعيتني، وتكييف االخت  
التعلم، وتأثيث وجتهيز صالة رياضية لألطفال واليافعني التوحُّديني يف          صعوبات

  .أمانة العاصمة
  التدريب

 يف جماالت تعليم األطفال اً وإدارياً وأخصائي اً ومعلم اً ُمَوجِّه ٦٨٢مت بناء قدرات     •
 والتقييم والتـشخيص، واخلطـط      ،والكتابة بلغة برايل   ،ر وضعاف البص  الصم

 واملهـارات احلياتيـة،     ،لغة اإلشارة  و ،الفردية، وفن احلركة، واملعاجلة النطقية    
  ). مفهوماً، ومنهجيةً، ومعايَري(والدمج 
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  التوعية
 محالت توعية على مفاهيم اإلعاقة وأنواعها ومفاهيم الدمج والتعليم          ٧ُنفذت   •

  ؛الشامل
 فقـد نفـذ     أهيل اجملتمعي واالمتداد باخلدمات إىل األرياف     التوفيما يتعلق بربنامج      -٦٤

  :الصندوق االجتماعي للتنمية األنشطة التالية
يهدف األول إىل دعم مجعية رعايـة وتأهيـل        : مشروعنيتنفيذ    مت ٢٠١٠يف العام    •

 ،املكفوفني يف حمافظة عمران لالمتداد خبدماهتا التعليمية للمكفوفني إىل مديرية السود          
 مدارس عامـة يف     ٦ من العاملني يف اجلمعية ومعلمي       ٤٠خالل تدريب   وذلك من   

 ومفاهيم الدمج   ، وفن احلركة والتنقل   ،املديرية حول أساليب وطرق تعليم املكفوفني     
،  وكذلك تزويد هذه املدارس بالوسائل التعليمية املساندة للمكفوفني        ،والتخطيط له 

داد التعليمي للصم إىل مديريات ريف      وهدَف املشروُع الثاين إىل تعزيز برنامج االمت      
، بناء غرفة مصادر وتأثيثها وجتهيزها    وإب عرب بناء وتأثيث ثالثة فصول مع املرفقات         

مشروع استهدف بناء قدرات أعضاء جلنة التأهيل اجملتمعي مبدينة معرب          كما مت تنفيذ    
  ؛يف حمافظة ذمار وجتهيز وتأثيث مقرها

 طفالً من ذوي اإلعاقـة،      ٢ ٦٧٤تستهدف   مشاريع   ١٠ مت تنفيذ    ٢٠١١يف عام    •
هتدف ستة مشاريع إلنشاء خدمات التأهيل اجملتمعي لألطفال املعوقني يف مدن ثـال             

، وقلنـسيه   )رميـة (، وبـالد الطعـام      )حجـة ( وعدن ومديريات احملابشة     ويرمي
 جلان جمتمعية يف مناطق الربنامج ممثلة من        ٦، وذلك من خالل تشكيل      )حضرموت(

ن االجتماعيـة والـصحة     ؤولس احمللية ومكاتب التربية والتعليم والـش      أعضاء اجملا 
والتدريب املهين واملعلمني والشخصيات االعتباريـة واألشـخاص ذوي اإلعاقـة           

فضالً عن تأثيث وجتهيز مراكز التأهيل اجملتمعي التابعة هلذه املشاريع باألثاث           . وأسرهم
مـن   ٢٩٥ للوجسيت والتقين واملؤسسي    والتجهيزات املكتبية الالزمة، وتقدمي الدعم ال     

أعضاء اللجان اجملتمعية، وتوعية اجملتمعات واألسر والعاملني اجملتمعيني على املفاهيم          
وهدفْت املشاريُع األربعة األخرى    . ذات الصلة باإلعاقة والتأهيل املرتكز على اجملتمع      

نة القاعـدة وذي   اجملتمعي القائمة يف كل من مدي  هيلإىل حتسني وتعزيز خدمات التأ    
من ) صنعاء(، ومديرية احليمة الداخلية     )البيضاء(ومدينة رداع   ) حمافظة إب (السفال  

 من معلمي املدارس وعاملي وعامالت التأهيل ومساعدي األطباء         ٩١خالل تدريب   
والعاملني الصحيني فيما يتعلق بالتأخر النمائي، والتدخل املبكـر، وطـرق تعلـيم             

وكذا عرب بناء وتأثيث وجتهيز غرف مصادر . لبصرية والذهنيةاألطفال ذوي اإلعاقة ا  
 طفالً من ذوي اإلعاقة     ٤٩وفصول وتسهيالت هندسية يف مدرستني، استهدفْت َدْمَج        

البصرية والسمعية والذهنية والصعوبات التعليمية، فضالً عن جتهيز وتأثيـث فـصلَْي            
 نفذت  ٢٠١٢ عام ويف ية؛ من ذوي اإلعاقة البصرية والذهن     الً طف ١٧روضة استهدفا   
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 من خالل تنفيـذ  ))community-based rehabilitation (CBR(أنشطة التأهيل اجملتمعي 
يهدف األول إىل حتسني وتعزيز خدمات برنامج       :  شخصاً ٣٥٨مشروعني استهدفا   

التأهيل اجملتمعي القائم يف قرية الفيوش مبحافظة حلج من خالل ترميم وتأثيث وجتهيز             
بيعي لألطفال يف الوحدة الصحية بالقرية، وتزويد املشروع بوسـائل          غرفة عالج ط  

 من عامالت التأهيل يف املسح والضعف البـصري         ١٥تعليمية، فضالً عن تدريب     
 من أعضاء اجملـالس     ٣٢واملعاجلة النطقية، يف حني يهدف املشروع الثاين إىل توعية          

 . احمللية مبحافظة حضرموت حول اإلعاقة والتنمية الشاملة

 الصندوق االجتماعي للتنمية على دعم تطـوير االسـتراتيجية الوطنيـة            عمل كما  -٦٥
ن االجتماعية والعمل   ؤولإلعاقة حيث مت تطوير مسودة االستراتيجية بالشراكة مع وزارة الش         

وكذا اجلهات الشريكة األخرى من جهات حكومية ومنظمات جمتمع مدين إال أهنا مل تقـر               
 .اآلن إىل

ال التعليم فقد متثلت األنشطة اليت نفذهتا وزارة التربية والتعلـيم واملتعلقـة             ويف جم   -٦٦
 إعداد االستراتيجية الوطنية للتربية الـشاملة لألعـوام       بباألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة     

 وتتمثل أهم أهـدافها     . وجاري مناقشتها واعتمادها من اجلهات القانونية      )٢٠١٦-٢٠١٢(
  :الرئيسية مبا يلي

 ؛ األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة باملدارس والتقليص من التسربالتحاقة زياد •

اإليفاء باحتياجات األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة وذلك من خالل السعي إىل            •
 ؛ جودة عاليةيإجياد نظام تعليمي ذ

 اخلاصـة يف    ت للعاملني يف جمال توفري اخلدمات لـذوي االحتياجـا         القدراتبناء   •
  .املدارس

  : االستراتيجية اجملموعات التاليةتستهدفو  -٦٧
 ؛األطفال ذوي اإلعاقات البدنية •

 ؛األطفال الذين يواجهون صعوبات يف التعلم دون أسباب واضحة •

  ؛)السلبية(األطفال الذين ال يستطيعون النهوض من أوضاعهم الصعبة  •
لـة  األطفال النازحني وأطفال الشوارع واألطفال الذين تنطبق عليهم معـايري عما           •

  ؛األطفال
  ؛األطفال املبدعني •
 .أطفال األقليات واملهمشني جمتمعياً •

 :ما يتعلق بالبنية التحتية فقد قامت الوزارة مبا يليوفي  -٦٨
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 ؛مديريات) ٨ (مدارس يف )٩( فصالً ملحقة باملدارس موزعة على) ٣٨ (إضافة •

يـة صـاله    بناء مدرسة متكاملة مع امللحقات لتعليم ذوي اإلعاقة الذهنية يف مدير           •
 ؛حمافظة تعز

 ؛غرف مصادر تعلم بشكل كلي) ٦ (جتهيز •

 .غرفة مصادر تعلم بشكل جزئي) ١٤ (جتهيز •

  : ما يتعلق ببناء القدرات فقد مت تنفيذ ما يليفيأما   -٦٩
اختصاصياً اجتماعياً يف املدارس املستهدفة على كيفية التعامـل مـع          ) ٣٠(تدريب   •

 ؛ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة

 ؛معلماً ومعلمة يف املدارس املستهدفة على برنامج غرفة املصادر) ٢٠(يب تدر •

موجهاً وموجهة يف جمال اإلشراف التربوي على ذوي االحتياجـات          ) ٢٩(تدريب   •
 ؛اخلاصة

 معلماً ومعلمة يف جماالت ذوي االحتياجات التربوية اخلاصة املختلفة ) ٥٤٠ (تدريب •
  ؛وكذا صعوبات التعلم) الذهنية اإلعاقة - البصرية اإلعاقة - السمعية اإلعاقة(

 :وتدريب املدربني عليها وهي النوعية التدريبيةإعداد جمموعة من األدلة  •

  ؛واألخصائياإلدارة املدرسية ودليل التربية الشاملة  •
  ؛ اخلاصةاالحتياجاتسني أداء املعلم وطرق التعامل مع األطفال ذوي حت دليل •
 .در واملالحقوغرف املصا دليل صعوبات التعلم •

  :كما قامت وزارة التعليم الفين والتدريب املهين مبا يلي  -٧٠
  ؛املعاهد الحتياجات ذوي اإلعاقةجاهزية مسح حول مدى  •
  ؛تنفيذ دورات تدريبية لذوي اإلعاقة •
العمل على تأهيل عدد من املعاهد الحتياجات ذوي اإلعاقة كمرحلة أولية تعمـم              •

  ؛بعدها على كافة املعاهد
 . لتوفري مناهج وجتهيزات تتناسب مع قدرات ذوي اإلعاقةالتوجه •

الوسائل اإلعالمية املتاحة بتغطية املوضـوعات املتعلقـة         وزارة اإلعالم عرب     وتقوم  -٧١
  : باألطفال ذوي اإلعاقة ومن ضمنها حقوقهم يف التعليم وذلك كما يلي

  ؛ يف الصحافة الرمسيةاً موضوع٣٧نشر  •
  ؛لفزيونية ساعة يف القنوات الت٣٩بث  •
  . ساعة يف احملطات اإلذاعية٤٢بث  •
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تـشكيل جلـان    ب) منظمة جمتمع مدين  (كما قامت املؤسسة العربية حلقوق اإلنسان         -٧٢
مناصرة تعمل على دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التعليم األساسي يف املـدارس احلكوميـة               

 .واخلاصة

 يتعلق بوصـوهلم إىل الرعايـة        يتعلق بتقييم لوضع األطفال ذوي اإلعاقة فيما       وفيما  -٧٣
 .الصحية والتعليم والسكن مل تتوفر بيانات حول تنفيذ التقييم

 يرجى تقدمي املعلومات حول اخلطـوات املتخـذة ملعاجلـة تـدهور             -١٣السؤال رقم       
الصحية والدمار الذي حل باملرافق الصحية بسبب األزمة األخـرية احلاصـلة             اخلدمات

ويرجى اإلشارة إىل اإلجراءات املتخذة ملعاجلـة       . لطرف يف الدولة ا   ٢٠١٢-٢٠١١ يف
 سوء التغذية يف أوساط األطفـال       تفاقموض  االخنفاض يف معدالت التحصني ضد األمرا     
يرجى كذلك اإلشـارة إىل اإلجـراءات       و. وزيادة انتشار األمراض املعدية مثل احلصبة     

اه والـصرف الـصحي يف   املتخذة ملنع انتشار األمراض املصاحبة لضعف الوصول إىل املي   
 أوساط األطفال وعلى األخص أمراض اإلسهال

 األخـرية عـرب     ةزمبعض اإلجراءات أثناء األ     وزارة الصحة العامة والسكان    اختذت  -٧٤
تقدمي التدخالت العاجلة واهلادفة إىل تقدمي حزمة اخلدمات الصحية للمجتمعات املتـضررة            

  :فيما يلي ملخص للتدخالتو . التنمية الصحيةواملتأثرة وذلك بالتنسيق والشراكة مع شركاء
وتـوفري املعـدات والتجهيـزات       إعادة تأهيل معظم املرافق الـصحية املتـضررة        •

 الطبية الالزمة لتلك املرافق وخاصة يف املناطق املتضررة يف حمافظيت أبني            واملستلزمات
  ؛وصعدة

على األخص  وةاخلدمات الصحي توفري وحتسني الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية •
   ؛املتعلقة بصحة األم والوليد

تنفيذ مسح تقييمي حول وفرة اخلدمات الصحية وجاهزية املرافق الصحية والـذي             •
تعـز،  ،  عدن،  أمانة العاصمة (مشل املستشفيات واملراكز الصحية يف عشر حمافظات        

تزال نتـائج املـسح يف        وال ،)أبني، صعدة، حلج، حجة، البيضاء، عمران، اجلوف      
  ؛حلة حتليل البياناتمر

التحصني الروتيين مستمر إىل جانب رفع الوعي بأمهيتـه عـرب           : خبصوص التحصني  •
  .مجيع الوسائل اإلعالمية إىل جانب االستعانة خبطباء املساجد

 فقد  ٢٠١٣أبريل  /دشنت اليمن محلة التحصني ضد مرض احلصبة خالل شهر نيسان           -٧٥
ني وطنيتني للتحصني ضد شلل األطفال اسـتهدفتا         محلت ٢٠١٣نفذت الوزارة خالل هذا العام      

األطفال دون سن اخلامسة كما عززت الوزارة مجيع األنشطة املتعلقة بالترصد الوبائي وخاصة             
  .فريقياألحلاالت الشلل الرخو وذلك حتسباً من انتقال فريوس الشلل من دول القرن 
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 :ته مت ما يليويف إطار مكافحة سوء التغذية ومضاعفا  التغذيةخبصوص  -٧٦

دشنت الوزارة محلة التحسيس واملناصرة الوطنية ملواجهة سوء التغذية خالل شـهر             •
 malnutrition eradication sensitization and advocacy(أبريـل املاضـي   /نيـسان 

campaign(؛   
مت إنشاء مراكز التغذية لألطفال ضمن خدمات املرافق الصحية وذلك على شـكل              •

، النوع األول يتضمن اخلدمات التغذوية لألطفال يف العيـادات          نوعني من اخلدمات  
، ويتضمن النوع الثاين اخلدمات )OTP - outpatient therapeutic program(اخلارجية 

وتعمل هـذه  ) TFC - therapeutic feeding center(التغذوية لألطفال يف قسم الرقود 
االت سوء التغذية احلاد والـوخيم      املراكز على تقدمي اخلدمات العالجية والوقائية حل      

  .مع التركيز على املناطق املتأثرة واملتضررة جراء األحداث املاضية
يف إطار مواجهة أمراض اإلسهاالت عملت الوزارة يف العام املاضي علـى تدشـني           -٧٧

لقاح الفريوسات العجلية املضاد لإلسهاالت والذي سيسهم يف خفض حاالت الوفيات بني            
  .ون اخلامسة من العمراألطفال د

 تقوم الوزارة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية املتكاملة ألمراض الطفولة وذلك           كما  -٧٨
توفري حماليـل اإلرواء واحملاليـل      إىل  عرب بناء قدرات الكادر وتوفري األدلة العالجية باإلضافة         

 .د من مضاعفاهتاالوريدية واملستلزمات الطبية واهلادفة إىل معاجلة أمراض اإلسهاالت واحل

 اإلجراءات املتخذة ملعاجلة التحـديات      بشأنيرجى تقدمي املعلومات     -١٤السؤال رقم       
 حاالت  عنالتحديات الناشئة    وعلى األخص    ،اليت حتول دون وصول األطفال إىل التعليم      

يرجى .  مثل إعادة بناء وإعادة جتهيز البنية التحتية       ،٢٠١٢-٢٠١١ الرتاع خالل عامي  
 ستراتيجية الوطنية لتعليم الفتاةاالدمي معلومات مفصلة حول تنفيذ ونتائج كذلك تق

 من وزارة التربية والتعليم على مواصلة األطفال للتعليم يف أثناء الكـوارث مت        حرصاً  -٧٩
بتشكيل جمموعة التعليم يف الطوارئ بقيـادة          ٢٠١٠لسنة  ) ١٣(إصدار القرار الوزاري رقم     
 : التنمية وهمالوزارة ومبشاركة شركاء

 ؛)Save the Children(إنقاذ الطفولة منظمة  •

 ؛منظمة اليونيسيف •

 ).Relief International (منظمة اإلغاثة الدولية •

 مهمة اللجنة وضع السياسات التعليمية وحتديد االحتياجات يف حـاالت           وحتددت  -٨٠
 األنـشطة   ومتثلت أبـرز   .الطوارئ واالستجابة هلا بشكل مشترك وبأسلوب منظم وخمطط       

 :املنفذة يف هذا اجملال مبا يلي



CRC/C/YEM/Q/4/Add.1 

GE.13-49885 30 

حصر األضرار اليت حلقت باملنشآت التعليمية، ووضع خطة لترميمهـا وجتهيزهـا،             •
والعمل على تنفيذها، حىت تكون صاحلة لتقدمي اخلدمة التعليمية ووضع تقـديرات            

 .و هنبه التكلفة إلعادة التأهيل والترميم، وتوفري جتهيزات وأثاث بديل عما مت تدمريه أ           
، مدارس) ٨١٠ (بلغومن نتائج احلصر أن عدد املدارس املتأثرة من جراء األحداث           

 ؛حمافظة) ١٢(مكتب تربية يف ) ٢٠(و

مدرسة ضمن املدارس املتضررة من احلرب ) ١٤٦( إعادة تأهيل وصيانة وترميم عدد •
مقـر  ) ٣٠ ٠٠٠(علي اإلرهاب يف عدن، وحلج، وأبني باإلضافة إىل توفري عـدد            

 .رسي وتدخالت طارئة فيهامد

ة املتوقفـة عـن العمـل       ي عملت الوزارة على إعادة تشغيل املؤسسات التعليم       كما  -٨١
فيها حيث اختذت حزمـة واسـعة مـن اإلجـراءات            يكفل انتظام الدراسة واستقرارها    مبا

واألنشطة، والعمل على تعزيز التوجهات العامة حنو الوفاق والتصاحل والـشراكة والقبـول             
 :خر ونبذ ثقافة العنف والكراهية، من خالل اآليتباآل

، التعميم إىل مكاتب التربية والتعليم لتعزيـز      )التعليمية/التربوية( مع النقابات    االلتقاء •
 لتوصيل رسالة تربويـة     ،هذا التوجه، إجراء مقابلة تلفزيونية، والتصرحيات الصحفية      

 ؛للمجتمع

، ٢٠١١ديـسمرب   / كانون األول  ١٤بتاريخ  ) ٢٧٣(إصدار التعميم الوزاري رقم      •
 باحملافظات وأمانة العاصمة، بـشأن      والتعليم التربيةاملوجه لإلخوة مديري مكاتب     

إهناء كافة اإلجراءات العقابية ضد العاملني يف السلك التربوي بـسبب األحـداث             
 ؛٢٠١١مارس / آذار١األخرية منذ تاريخ 

 التربية والتعليم باحملافظـات     عقد لقاء تشاوري للقيادات التربوية ومديري مكاتب       •
، تناول جممل القضايا واألوضاع التربوية،      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٨ بتاريخ

مبا فيها اآلثار الناجتة عن األزمة، وعكست نتائجه وتوصياته يف إطار اخلطة السنوية             
 ؛٢٠١٢للوزارة لعام 

تعلـيم ومكاتبـها     فوارق العالوات السنوية جلميع كوادر وزارة التربيـة وال         صرف •
 / شـباط  ٢٥تـاريخ   ب) ٤٩٤( التعزيز املايل رقم     مبوجبباحملافظات وأمانة العاصمة    

 ؛رياالً) ٢ ٢٩٢ ٦٠٤ ٨١٤( مببلغ إمجايل ٢٠١٠-٢٠٠٥، من ٢٠١٢ فرباير

 واملقاعد واملستلزمات التعليمية والكتب الثقافيـة وأدوات األنـشطة          اخليامتوزيع   •
ية لألطفال يف املناطق املتـضررة، ودعـم تنفيـذ           واأللعاب ووسائل الترف   الرياضية

 ؛األنشطة الالصفية

 حيث قامت الـوزارة     ٢٠١١/٢٠١٢ العودة إىل املدرسة للعام الدراسي       محلةتنفيذ   •
 .حمافظة) ١٣(حقيبة مدرسية يف ) ١ ٠٩٥ ٦٣٩ (عددبتوزيع 
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ملعلمات،  التربوي للطالب والطالبات واملعلمني وا     ويف جمال الدعم النفسي واإلرشاد      -٨٢
لتجاوز آثار األحداث وإعادهتم إىل عملييت التعليم والتعلم فقد مت تنفيـذ دورات تدريبيـة               
متخصصة يف جمال تقدمي الدعم النفسي واإلرشاد للمعلمني واملعلمات الـذين يعملـون يف              
املدارس الواقعة يف مناطق األحداث، حيث مت بناء منوذج تدرييب، يراعي حاجـات الفئـات          

فة، حبيث يتم تنفيذ هذا النظام يف مجيع املناطق املتضررة ومن قبل مجيـع الـشركاء،               املستهد
يوفر تدريب واحد للمعلمني واإلدارة املدرسية واملوجهني، وجيعل الوزارة قـادرة علـى              مبا

بلغ عـدد اإلنـاث      )٧ ٤٦٣(وقد استهدفت تلك الدورات عدد       .متابعة وتقييم التدريب  
 ).٤ ٦٩٤(وعدد الذكور ) ٢ ٧٦٩(

برز أكما قامت الوزارة ببناء قدرات املختصني يف جمال التعليم أثناء الطوارئ وتتمثل               -٨٣
  :األنشطة يف التايل

  ؛ ومعلمة على خماطر األلغاماً معلم٣٣٤تدريب عدد  •
  ؛جيابيةاإل ومعلمة على البدائل اً معلم١١٥تدريب عدد  •
املعايري الـدنيا للتعلـيم يف    خمتصني يف الوزارة يف دورتني خارجيتني على     ٤ تدريب •

  ؛الطوارئ
 من املعنيني علـى     ٢٥٠تنفيذ التدريب على املعايري الدنيا للتعليم يف الطوارئ لعدد           •

   ؛املستوى املركزي واحمللي واملدارس
  .من الطالب يف املدارس ضد خماطر األلغام) ١٣ ٣٨٠( لعدد تنفيذ محالت توعية •
 فقد بلـغ عـدد      ٢٠١٢-٢٠١١نفذة خالل عامي     يتعلق باملباين املدرسية امل    وفيما  -٨٤

) ٩ ١٤٦(مشروعاً مشلت بناء عدد ) ١ ٣٦٧(املشاريع اليت مت تنفيذها خالل الفترة املذكورة 
 :فصالً دراسياً، موزعة كالتايل

) ٢ ٦٩١( وعـدد    ،٢٠١١لعـام   فـصول دراسـية      )٢ ٩٠٦(بناء جديد عدد     •
  ؛٢٠١٢ لعام

) ٤١٣( وعـدد    ،٢٠١١ لعـام    فـصالً دراسـياً   ) ٥٥٥(فصول التوسعة عـدد      •
 ؛٢٠١٢ لعام

) ٢٥( ، وعدد ٢٠١١لعام   فصالً دراسياً ) ١٥٩(فصول إعادة التأهيل فبلغ عددها       •
 ؛٢٠١٢لعام 

 ؛٢٠١٢لعام ) ٢١٨(، وعدد ٢٠١١فصل دراسي لعام ) ٦٠١(ترميم  •

 ؛٢٠١٢لعام ) ١٣٤(، وعدد ٢٠١١غرفة فنية لعام ) ٢١٤(تنفيذ عدد  •
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) ٩٢٧(، وعـدد    ٢٠١١اريـة وخدميـة لعـام       غرفـة إد  ) ٢ ٠٦١(تنفيذ عدد    •
 ؛٢٠١٢ لعام

) ١ ١١٨(، وعـدد    ٢٠١١مرفقاً صـحياً لعـام      ) ١ ٣٦٣(عدد املرافق الصحية     •
 ؛٢٠١٢ لعام

) ١٢٦(، وعـدد    ٢٠١١سوراً مدرسياً لعـام     ) ٦٤(عدد األسوار اليت مت تنفيذها       •
 .٢٠١٢ لعام

 :يلي والوسائل التعليمية مت تنفيذ ما األجهزةوفيما يتعلق ب  -٨٥

 مـع   ، وتوزيعها على املدارس   أجهزة) ٣١٠(توفري أجهزة كمبيوتر مع توابعها عدد        •
 ؛٢٠١٢-٢٠١١مديرية عامي ) ٥٠(تصوير لعدد   فاكس وآالتأجهزة

 ؛معمل مدرسي مبسط) ١٠٠( توفري معامل مبسطة لعدد •

 .مدرسة) ١٣٤( كتاباً للمكتبات لعدد) ٦٧ ٩٣٨( توفري عدد •

 :لتجهيزات املدرسية مت تنفيذ ما يلياملقاعد واوفيما خيص   -٨٦

) ٣٠ ٠٠٠(، وعـدد    ٢٠١١مقعد مدرسي عام    ) ١٦٠ ٠٠٠(توفري وتوزيع عدد     •
  ؛٢٠١٢مقعد عام 

 ؛٢٠١٢ مدرسة ثانوية عام) ٤٤( وجتهيزات لعدد أثاثتوفري  •

 ؛٢٠١٢توفري إذاعات مدرسية لعدد من املدارس عام  •

  وعـدد ٢٠١٠عـام    مدرسـياً  كتابـاً ) ٥٥ ٤٦٩ ٥٤٥(طباعة وتوزيع عـدد      •
  مدرسياًكتاباً) ٧٤٢ ٢٧٧ ١٦٩(و ٢٠١١ عام  مدرسياًكتاباً) ٦٤١ ١٧٨ ٧٢٦(

 .٢٠١٢ عام

) منظمة جمتمع مدين  ( ويف هذا اإلطار أيضاً قامت مجعية اإلصالح االجتماعية اخلريية          -٨٧
  :بتنفيذ األنشطة التالية

ـ         ) ٤٠(ترميم   •  أدواتوفري  مدرسة وإضافة دورات مياه وهتيئة مالعب كرة قدم وت
 ؛اللعب والترفيه

 ؛تعلم  غرفة مصادر٥٧جتهيز  •

  ؛ حمافظات٦يف ) يف الفصول الدراسية( مكتبة فصلية ٣٠ مكتبة مدرسية و٥٠جتهيز  •
 سنة من مواقع األعمال اخلطرة      ١٥-٧ من الفئة العمرية     طفالً) ٥ ٢٨٦(إبعاد عدد    •

مات املدرسية ومتابعتهم وإحلاقهم باملدارس النظامية عن طريق تزويدهم بكافة املستلز    
 ؛خالل فترة الدراسة وتوعية أهاليهم بأمهية بقائهم يف املدارس
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  مـن األطفـال    ، سنة ١٨-١٤ تتراوح أعمارهم بني     ،طفالً) ١ ٣٤٥(إحلاق عدد    •
يف فصول حمو األمية اليت مت فتحهـا        ) الذين مل يسبق هلم االلتحاق بالتعليم     (األميني  

 .لذات الغرض

تواصل وزارة التربية والتعلـيم      ،تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتعليم الفتاة    وفيما يتعلق ب    -٨٨
مع شركاء التنمية تنفيذ األنشطة املخطط هلا يف هذا اجملال وفيما يلي بيانـات ومؤشـرات                

  :تفصيلية حول تنفيذ االستراتيجية
 )١ ١٤١( إىل عدد    ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  ) ١ ٠٧١(زيادة عدد مدارس البنات من عدد        •

 ؛٢٠١١/٢٠١٢عام 

 إىل  ٢٠٠٩/٢٠١٠عـام   ) ١١٥ ٢٥٤(زيادة عدد الغرف الدراسية من عدد        •
 ؛٢٠١١/٢٠١٢عام ) ١٢٨ ٠٩٥(

 من  ))٩-١(الصفوف  (زيادة معدالت االلتحاق الصايف للفتيات باملرحلة األساسية         •
 ،٢٠١١/٢٠١٢عـام  )  يف املائة ٧٢,٨( إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  )  يف املائة  ٦٧,٥(
) ٠,٨١( إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠عـام   ) ٠,٨٠(يف مـن    فجوة النوع الـصا    خفضو

 ؛٢٠١١/٢٠١٢ عام

 من  ))٦-١(الصفوف  (زيادة معدالت االلتحاق الصايف للفتيات باملرحلة األساسية         •
 ،٢٠١١/٢٠١٢عـام  )  يف املائة ٨٣,١( إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  )  يف املائة  ٧٦,٣(
) ٠,٨٤( إىل   ٢٠٠٩/٢٠١٠عـام   ) ٠,٨٣(فجوة النوع الـصايف مـن        خفضو

 ؛٢٠١١/٢٠١٢ عام

 ))١٢-١٠(الـصفوف   (زيادة معدالت االلتحاق الصايف للفتيات باملرحلة الثانوية         •
)  يف املائـــة٢٢,٤( إىل ٢٠٠٩/٢٠١٠عـــام )  يف املائـــة١٨,٨(مـــن 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠عام ) ٠,٦٦(فجوة النوع الصايف من  خفضو ،٢٠١١/٢٠١٢ عام
 ؛٢٠١١/٢٠١٢عام ) ٠,٨١(إىل 

 إىل  ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  ) ٧٠ ٨٦٩(ناث من عدد    زيادة عدد القوى اإلدارية من اإل      •
 ؛٢٠١١/٢٠١٢عام ) ٧٦ ٢٨٠(عدد 

) ٦٥ ١٨٩( إىل عـدد     ٢٠٠٩/٢٠١٠عام  ) ٥٣ ٠٠٢(زيادة املعلمات من عدد      •
 .٢٠١١/٢٠١٢ عام

من التقرير واملتعلقة بـاإلجراءات الـيت       ) ٧( إىل ما ذكر يف الفقرة رقم        وباإلضافة  -٨٩
ة والتقليدية اليت تساهم يف استمرار التمييز ضد الفتيات         اختذت للتخلص من املعتقدات الثقافي    

 بتنفيذ عدد من األنشطة املتعلقـة بتعلـيم   ٢٠١٢-٢٠١٠فقد قامت الوزارة خالل األعوام    
 :أمهها  يف املناطق األقل التحاقاًالفتاة وخصوصاً
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ومـوجهي األخـصائيني    ) ٣-١(تنفيذ دورات تدريبية ملعلمي الـصفوف األوىل         •
متدرب ) ٥٠٠( ووكالء املدارس ورؤساء جمالس اآلباء واألمهات بعدد      االجتماعيني

 ؛ جمال الدعم النفسي والتربويصعدة يف/مديريات ممن 

 ؛توفري التغذية املدرسية •

 ؛توظيف املعلمات •

معلمة، وذلك يف حمافظات    ) ٤٩٧(مت تدريب وتأهيل عدد     : تأهيل معلمات الريف   •
) ٨٧٥(، وتدريب عـدد     ) احملويت ، الضالع ، رمية ، ذمار ، احلديدة ، حجة ،البيضاء(

  ؛متدرباً ومتدربة، على مهارات احلاسوب األساسية
) ٥٩( تنفيذ املبادرة احمللية لدعم تعليم الفتاة املمولة من احلكومة اليابانيـة يف عـدد       •

) ٧(مدرسـة يف عـدد      ) ٧٠( إضافة إىل    ،مديريات مبحافظة تعز  ) ٣(مدرسة يف   
 ؛مديريات مبحافظة ذمار

ذ مشروع التحسني الشامل للمدرسة يف حمافظيت حضرموت واحملويـت لعـدد            تنفي •
 اًمـشارك ) ٢٧٠(مدرسة وتطوير قدرات اإلدارات املدرسية فيهـا لعـدد          ) ٦٠(

 ؛ومشاركة

 .تنفيذ محالت توعوية يف معظم احملافظات •

 يف هذا اجملال بعدد مـن األنـشطة         وزارة التعليم الفين والتدريب املهين    كما قامت     -٩٠
  : مههاأ

 الوطنية للتعليم الفين إلضافة مكون خاص بالفتيات لتحفيـز          االستراتيجية تعديلمت   •
  ؛نسبة التحاقهن

  ؛ القبول باملعاهد لتكون أكثر مرونة لقبول الفتياتمعايريتعديل  •
  ؛ ختصصات جديدة جاذبة للفتياتاستحداثمت  •
 اخلصوصية الثقافية    عدد من املعاهد اخلاصة بالفتيات يف بعض املناطق ذات         إنشاءمت   •

 ؛دعماً لرفع نسبة امللتحقات باملعاهد

 مع احتياجـات الفتيـات لتـصبح        لتتالءم إىل هتيئة عدد من املعاهد       الوزارةتسعى   •
  .أكثر جاذبة

 مجلة من  "أكسس بلس "كما نفذت مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية عرب مشروع           -٩١
 سنة بربامج التدريب املهين     ١٨-١٤العمرية  فتاة من الفئة    ) ٦٥٠(األنشطة منها إحلاق عدد     
 .املستجيبة حلاجات اجملتمع
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 ؛وضـع األطفـال النـازحني     ) أ (:بـشأن يرجى تقدمي املعلومات     -١٥السؤال رقم       
 اإلجراءات احملددة املتخـذة     بيان و ،األطفال يف الشوارع  ) ج (؛األطفال املهاجرين  )ب(

 .إىل التعليم وخدمات الرعاية الصحيةم كفالة وصوهللتوفري احلماية ألولئك األطفال و

 األطفال النازحون  )أ(  

  تقييمـاً  ٢٠٠٩سـبتمرب   /أيلولمنتصف  وزارة الشؤون االجتماعية والعمل     أجرت    -٩٢
 األطفال  ند على اآلثار النفسية واالجتماعية ع      للتعرف سريعاً يف خميم املزرق يف حمافظة حجة      

 وفقدان سـبل    ،ن ارتفاع معدالت التعرض للعنف    أ وأشارت النتائج إىل     ، يف املخيم  واألسر
آلثـار  مثلت أسباباً رئيسية ل   ن داخل املخيم    امانعدام الشعور باأل   و ، والرتوح املتكرر  ،العيش

  .عدالت عاليةمبالنفسية عند املتضررين 
كـانون   إىل بعثات املراقبـة امليدانيـة الـيت أجريـت يف الفتـرة بـني                 واستناداً  -٩٣

  متت اإلشارة  ، يف عمران وحجة وصعدة    ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين و ٢٠٠٩ ديسمرب/األول
ون املتعلقة حبماية األطفـال     ؤانتهاكات حلقوق الطفل وغريها من الش     تتصل ب إىل معلومات   

 ،ومنها العنف القائم على النوع االجتماعي والقتل واهلجمات على املدارس واملستـشفيات           
 .وفصل األطفال عن أسرهم

 الشؤون االجتماعية والعمـل بتنفيـذ مـشروع الـدعم النفـسي              وزارة امتوق  -٩٤
 وقد تضمن ،نوواالجتماعي لألطفال املتضررين يف احملافظات اليت تواجد فيها األطفال النازح       

  : منها، من الربامج واألنشطةاًاملشروع عدد
خدمات الـدعم النفـسي     تقدمي  محاية الطفل و  هبدف   فرق العمل    وتأهيل تدريب •

 ؛ كمرحلة أوىل))٣( عمران ،)٥(حجة  ،)٢٢ (ةصعد(ن احملافظات مواالجتماعي 

 ؛))١٥(، عمران )١٥(حجة  ،)٤٥ (ةصعد( احملافظات ذاهتا  الفرق املساعدة منتدريب •

شراك أفراد  إ فرق عمل من النازحني املتطوعني للعمل يف املشروع كنوع من            تشكيل •
غ عدد املتطوعني العاملني يف     اجملتمعات النازحة يف تقدمي خدمات محاية الطفل وقد بل        

مـن  اً و شخـص ) ٨٠ (ة من اجلنسني وعددهم من صعد     اًشخص) ١٦٠(املشروع  
 ؛اًشخص) ٤٠( ومن حجة اًشخص) ٤٠(عمران 

 ؛كل فريق يف احملافظاتالالزمة ل اإلمكاناتجتهيز كل  •

احملافظات كل من   ومشاركةاًمشارك) ١٠٥(ية لعدد إمجايل تنفيذ ثالث ورش تدريب •
 السلطات احمللية   استهدفت يف الطوارئ    األطفال محاية   حول ) عمران ،حجةصعدة،  (

 ؛ من النازحنياًواجلمعيات واملنظمات األهلية وقيادة املخيمات وبعض
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بعد أن مت تشكيل الفرق العاملة يف تلك احملافظات كانت أهم األنـشطة الـذي مت                  -٩٥
 حىت وقتنا احلايل على     ٢٠٠٩لعام  تنفيذها يف خميمات النازحني واليت استمرت منذ منتصف ا        

 :النحو التايل

استهدف قيادات السلطات احمللية ورجـال      : بناء قدرات اجلهات الرمسية واجملتمعية     •
 ؛األمن وإدارة املخيمات ومنظمات اجملتمع املدين

دورات تدريبيـه للمتطـوعني مـن       ) ٣(تنفيذ  : بناء قدرات النازحني واملتضررين    •
 ؛ية األطفال يف الطوارئالنازحني على برامج محا

 )٦(تقدمي أنشطة الدعم النفسي واالجتماعي واألنشطة الترفيهية لألطفال واليـافعني          •
 :عرب األماكن اآلمنة، واملساحات الصديقة لألطفال يف املناطق التالية

 - سـاقني    - حيـدان    -خميمات النازحني يف صعدة املدينة      : ةحمافظة صعد  •
 ؛ منبه- سحار - جمز

 -) حرف سـفيان  ( خيوان   - مخر   - ريدة   - املدينة   عمران: رانحمافظة عم  •
 ؛الضرب - شبيل - محدة -) جبل عيال يزيد( بري عايض -خارف 

  . مستبا- عبس - ميدي -  بكيل املري-مديرية حرض املزرق : ةحمافظة حج •
رصد االنتهاكات وإحالتها ومناصرة قضايا األطفال واألسر الذين حباجة خلـدمات            •

) ٦( زيارة األسر النازحة من قبل املتطوعني واملرشدين، واجلدول رقـم            احلماية عرب 
 ؛)٧(يبني عدد احلاالت اليت مت رصدها

إشراك اجملتمعات النازحة يف محاية األطفال من خالل تنظيم جلان أهلية من النازحني              •
 ؛يف املخيمات على مستوى املربعات واملخيم

 والدعم النفسي للنازحني خارج املخيمات      تشكيل فرق متنقلة لتنفيذ برامج احلماية      •
  :باإلضافة إىل تنفيذ أنشطة توعوية تناولت القضايا التالية

املخاطر اليت قد يتعرض هلا األطفال وأسباهبا وكيفية مواجهتها مبا يف ذلـك              •
  ؛محاية الطفل يف الطوارئوخماطر األلغام، والعنف، واالستغالل، 

 ؛حقوق األطفال •

 ؛أمهية التعليم •

 ؛ية النظافةأمه •

 .أمهية احلصول على شهادة امليالد لألطفال •
__________ 

لنفـسي  تبني االستفادة من خدمات وأنشطة محايـة الطفـل والـدعم ا           ): ٥(و) ٤(و) ٣(داول  اجلمرفق   )٦(
 -عمـران  (يف حمافظـات  ) ٢٠١٠ديسمرب /كانون األول  -يناير  /كانون الثاين (واالجتماعي خالل الفترة    

 ). حجة-صعدة 
 .الذي يبني عدد احلاالت اليت مت رصدها) ٦(مرفق اجلدول رقم  )٧(



CRC/C/YEM/Q/4/Add.1 

37 GE.13-49885 

كما قامت وزارة التربية والتعليم يف هذا اجملال بتوفري املناهج الدراسية وبناء املدارس               -٩٦
 وتوزيع املـواد التدريـسية الـيت حيتاجهـا          ،وجتهيزها باملستلزمات املدرسية  ) خيام(املؤقتة  
 كما نفذت برامج تدريبية يف     ، مواد غذائية وعينية أخرى    الطالب النازحني إضافة إىل   /التالميذ

 فقـد بلـغ عـدد       ٢٠١٠/٢٠١١جمال الدعم النفسي واإلرشادي، وحبسب بيانات العام        
 منـهم إنـاث     ، وطالبة طالباً) ١٠ ٣٤١( الطالب النازحني امللتحقني باملدارس حنو    /التالميذ

 وتلميذة بـالتعليم    اًتلميذ) ٩ ٤٩٥(  يتوزعون حبسب املرحلة التعليمية إىل عدد      ،)٤ ١٣٦(
تلميذة، أما امللتحقني يف التعليم الثانوي فبلع عـددهم  ) ٣ ٨٦٠( منهم إناث عدد  ،األساسي

طالبة، ومن املتوقع ارتفـاع العـدد إىل        ) ٢٧٦(  وطالبة منهم إناث عدد    طالباً) ٥٤٦(حنو  
 . للحرب اليت تشنها الدولة على تنظيم القاعدةأضعاف نظراً

 مبادرة محاية األطفال واليافعني التابعة ألمانة العاصمة صنعاء منذ األشـهر            تأنشأ  -٩٧
) ٤٠( مساحات صديقة لألطفال يف العديد من مناطق الرتاع يف حـوايل          ٢٠١١األوىل لعام   

  . وأربع منظمات جمتمع مدين قدمت املساحات األنشطة املختلفة التعليمية والترفيهية،مدرسة
  :عدداً من األنشطة يف هذا اجملال أمهها) منظمة جمتمع مدين(يمن نفذ احتاد نساء ال  -٩٨

ت الدخل احملدود من النازحني والفقراء واملساكني يف مديريـة          امساعدة األسر ذو   •
) ٣٠(صعدة هبدف حماولة التخفيف من التسرب من التعليم وبلغ عدد املـستفيدين             

  ؛طفالً وطفلة
 ؛زمات الدراسية مثل احلقيبة والدفاتر واألقالمدفع الرسوم املدرسية وشراء الزى واملستل •

 ؛جل إكمال تعليمهن ومنع تسريبهن من املدرسةأدفع أجور املواصالت للطالبات من  •

تقدمي خدمات التعليم والدعم النفسي عن طريق اللعب لألطفال النازحني من حمافظة       •
 .ل وطفلة طف٢ ٠٠٠أبني من خالل املساحات اآلمنة الصديقة حيث استفاد حوايل 

 : مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية األنشطة التاليةنفذت  -٩٩

وحدة سكنية بدعم من قطر     ) ١٢٩(مشروع إعادة إعمار حمافظة أبني حيث مت بناء          •
وحدة سكنية يف منطقيت لـودر وجعـار        ) ٧٩(اخلريية يف مدينة زجنبار، وكذا بناء       

) ٦٠(مساعدات مالية بقيمة    بدعم من القطاع اخلاص، كما قامت اجلمعية بتوزيع         
أشـهر بـدعم مـن    ) ٣(أسرة نازحة من أبني وملدة    ) ٢٥٠( لعدد   دوالراً أمريكياً 

 ؛الوكالة األمريكية للتنمية

 ؛ أبنيةآبار مياه للشرب يف حمافظ) ٧(حفر  •

رأس ) ٩٠٠(سرة نازحة من أبني وكذا توزيـع        أ) ٧٥٠(توزيع مواد إيوائية لعدد      •
 ؛عدن/يف مغنم لنازحي أبني 

 ؛عدن/ أسرة نازحة من أبني يف م٦٠٠دد حزمة مواد نظافة لع) ٦٠٠(توزيع  •
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مدارس يف حمافظيت أبني وعدن بتوفري معامل كمبيوتر وألعاب وتوزيـع           ) ٥(تأهيل   •
ثالجـات  ) ١٠(مكتبة مدرسية و  ) ٢٠(مكيفاً و ) ٢٧(كرسي دراسي و  ) ٣ ٠٠٠(

 ؛ية للتنميةإذاعات مدرسية بدعم من الوكالة السويسر) ٩(تربيد ماء و

عمران وتزويدها مبعامل كمبيوتر بدعم مـن الـصندوق         /مدارس يف م  ) ٥(تأهيل   •
 .الكندي لدعم املبادرات احمللية

 األطفال املهاجرون  )ب(  

ن االجتماعية والعمل بإضافة قسم خاص باستقبال       ؤوقامت احلكومة ممثلة بوزارة الش      -١٠٠
ات مركز محاية األطفال يف منطقة حـرض        فريقي ضمن خدم  األاألطفال املهاجرين من القرن     

الواقعة على احلدود اليمنية السعودية بالدعم والتنسيق مع منظمة اليونيسيف والـشراكة مـع              
 ٢٠١٣-٢٠١٠طفالً خالل األعوام    ) ٣٧٢(يطالية حيث مت استقبال عدد      اإلمنظمة انترسوس   

  تأهيلهم نفـسياً مة هلم وإعادةثيوبية وسودانية وتشادية، وبعد تقدمي الرعاية الالز إمن جنسيات   
مفوضية األمم املتحدة   وللهجرة  نظمة الدولية   امليتم التنسيق لترحيلهم إىل بلداهنم بالتنسيق مع        

  .ومصلحة اهلجرة واجلوازات السامية لشؤون الالجئني

  األطفال يف الشوارع  )ج(  
 ٢٠١٢مرب  ديـس /كانون األول  حىت   ٢٠١٠يناير/كانون الثاين مت خالل الفترة من       -١٠١

تنفيذ عدد من األنشطة اهلادفة إىل محاية وتأهيل أطفال الشوارع من قبل مراكـز الطفولـة                
وتقدم تلك املراكـز لألطفـال       ) عدن - احلديدة   - تعز   -صنعاء  ( يف أربع حمافظات   اآلمنة

 ،خدمات الرعاية االجتماعية والتأهيل النفسي واالجتماعي وإعادة اإلدمـاج االجتمـاعي          
خدمات الرعاية واحلماية والتأهيـل يف اجلانـب النفـسي          ) ٩(و) ٨(و) ٧(داول  اجل وتبني

 وعدد املستفيدين مـن تلـك اخلـدمات         ،واالجتماعي والنفسي والثقايف والتعليمي واملهين    
 .)٨(٢٠١٢ ،٢٠١١ ،٢٠١٠ لألعوام

عدد األطفال  ) ١٦(و) ١٥(و) ١٤(و) ١٣(و) ١٢(و) ١١(و) ١٠(كما تبني اجلداول      -١٠٢
الذين مت استقباهلم، املتواجدين، املستفيدين مـن اخلـدمات         (يدين من مراكز الطفولة اآلمنة      فاملست

  .)٩()النهارية، الذين مت دجمهم، امللتحقني بالدراسة، املتسربني، املستفيدين من الرعاية الالحقة
 ومـن خـالل     ٢٠١١كما قامت مبادرة محاية األطفال واليافعني التابعة منذ عام            -١٠٣
حات الصديقة لألطفال اليت أنشأهتا بتنفيذ أنشطة تعليمية وترفيهية استهدفت هذه الفئة            املسا

من األطفال يف املناطق اليت توجد فيها تلك املساحات، باإلضافة إىل قيام املبادرة ومن خالل               
__________ 

لنفـسي  خدمات الرعاية واحلماية والتأهيل يف اجلانب النفسي واالجتماعي وا      ): ٩(و) ٨(و) ٧(مرفق اجلداول    ) ٨(
 .٢٠١٢، ٢٠١١، ٢٠١٠والثقايف والتعليمي واملهين، وعدد املستفيدين من تلك اخلدمات لألعوام 

 .اليت تبني عدد املستفيدين من مراكز الطفولة اآلمنة) ١٦(إىل ) ١٠(مرفق اجلداول من  )٩(
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مشروع املتسربني من التعليم الذي تنفذه باستهداف أطفال من الفئات املهمشة واألطفـال             
 . واملتسولنيالعاملني

 يرجى تقدمي املعلومات حول مدى انتشار عمالة األطفال يف الدولـة            -١٦ رقم   السؤال    
 كما يرجى   ،العاملنيرفع احلد األدىن لسن األطفال      لالطرف وكذلك اإلجراءات املتخذة     

كذلك تقدمي املعلومات التفصيلية حول مستوى تنفيذ وإجنازات الربامج اهلادفة حلمايـة            
  من التقرير٥٠٢ أشكال عمالة األطفال املذكورة يف الفقرة أن أسواألطفال م

 سنة املنخرطني   ١٧ و ٥الذين تتراوح أعمارهم بني     والوضع الراهن لعمالة األطفال       -١٠٤
 من عدد األطفال     يف املائة  ٢١ ميثل هذا الرقم  و. طفل ١ ٦١٤ ٠٠٠ بيف سوق العمل يقدر     
 من   يف املائة  ١١  ففيما ،مالة األطفال مع ارتفاع السن    ويزداد انتشار ع  . يف نفس الفئة العمرية   

 يف  ٢٨,٥ يزداد هذا الـرقم إىل       ، يعملون  عاماً ١١ و ٥تراوح أعمارهم بني    تفال الذين   األط
 يف املائة ٣٩,١ يرتفع أكثر إىل  و عاماً   ١٤ و ١٢ل الذين تتراوح أعمارهم بني       بني األطفا  املائة

  . عاما١٧ً و١٥ط الذين تتراوح أعمارهم بني يف أوسا
نـشري إىل أن حالـة   ( وإذا ما مت أخذ األطفال الباحثني عن عمل بعـني االعتبـار        -١٠٥
، يزداد عدد األطفال النشطني على املستوى االقتـصادي         )فقط لألطفال األكرب سناً    البطالة
ف الذين تتـراوح    تقدر نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفو       و. طفل ١ ٦٣٤ ٠٠٠ إىل

تقوم نسبة املشاركة يف القوى العاملة علـى         (يف املائة  ٤٠,٤ ب  عاماً ١٧ و ١٥ني  أعمارهم ب 
 على عدد السكان يف سن العمل وهي تساوي         اًالعاطلني عن العمل مقسوم   وجمموع العاملني   

 من نتائج املسح الوطين حول عمل األطفـال         :املصدر(). معدل العمل لألطفال األصغر سناً    
 ).عاملون يف اجلمهورية اليمنيةاألطفال ال - ٢٠١٠للعام 

الالئحة اخلاصـة   ذلك   خيص رفع السن األدىن لألطفال العاملني فقد تضمنت          وفيما  -١٠٦
 سنة حسب القـرار     ١٨بتحديد األعمال احملظورة واألعمال املسموح هبا لألطفال دون سن          

 .ن االجتماعية والعملؤو الصادر من وزير الش٢٠١٣لسنة ) ١١(الوزاري رقم 

 العديـد مـن     ٢٠١٢-٢٠١١نفذت وحدة مكافحة عمل األطفال خالل الفترة          -١٠٧
األطفال وأمهها على   األنشطة والربامج اليت هتدف إىل محاية األطفال من أسوء أشكال عمالة            

  :النحو التايل
إعادة تأهيل العاملني يف نظام مراقبة عمل األطفال يف االصطياد يف حمافظـة عـدن                •

 ؛والت امليدانية وتفعيل نظام املراقبةلتمكينهم من تنفيذ الرت

  ؛القيام حبملة توعية خبطورة التسرب الدراسي وأضرار عمل األطفال •
عقدت العديد من اللقاءات والندوات اإلعالمية اهلادفة إىل وضع احللول ملـشاكل             •

  ؛عمل األطفال يف الظروف الصعبة
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مت استهداف األطفـال    احتفلت حمافظة عدن باليوم العاملي ملناهضة عمل األطفال و         •
العاملني يف االصطياد كما مت استهداف األطفال العاملني يف الزراعة يف مديرية ماوية             

 ؛حمافظة تعز

قامت وزارة اإلعالم بتنفيذ برامج هادفة توعوية بالتنسيق مع الوحدة، وبلغ خـالل              •
 ؛ ساعة٢٤ ساعة ويف اإلذاعة ٣٠ ما مت بثه يف التلفزيون ٢٠١٢-٢٠١٠عامي

عـرب مـشروع    ) منظمة جمتمع مـدين   ( مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية      نفذت •
 :مجلة من األنشطة أمهها" أكسس بلس"

 سنة من مواقـع األعمـال   ١٥-٧طفالً من الفئة العمرية  ) ٥ ٢٨٦(إبعاد عدد    •
اخلطرة وإحلاقهم باملدارس النظامية عن طريق تزويـدهم بكافـة املـستلزمات            

 ؛رة الدراسة وتوعية أهاليهم بأمهية بقائهم يف املدارساملدرسية ومتابعتهم خالل فت

من اخلطباء واملرشدين واملرشدات حول خمـاطر عمالـة         ) ٩٥(تدريب عدد    •
 ؛األطفال وهتريبهم وحول حقوق الطفل وأمهية التعليم

شخـصاً مـن اإلعالمـيني حـول        ) ٨٠(تنفيذ أربع دورات تدريبية لعدد       •
، تعـز،  ةحج(فل يف أربع حمافظات ظاهرة عمل األطفال وحقوق الط  مكافحة

 ).احلديدة، عدن

 يرجى تقدمي املعلومات املتعلقة باإلجراءات املتخذة ملعاجلـة هتريـب           -١٧السؤال رقم       
األطفال يف اليمن إىل الدول اجملاورة ألغراض االستغالل يف العمل وبيع األعضاء وكذلك             

يرجى و". الزواج السياحي  "استخدام الفتيات اليمنيات لالستغالل اجلنسي حتت مسمى      
كذلك تقدمي املعلومات حول التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اللجنة فيما يتعلق بتنفيـذ              

يف املـواد    األطفال   استغاللالربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال و       
 .)CRC/C/OPSC/YEM/CO/1(اإلباحية 

افحة هتريب األطفال اليت أقرها جملس الـوزراء يف          تنفيذ اخلطة الوطنية ملك    إطاريف    -١٠٨
 ووطنية ومبشاركة كافة اجلهات ذات العالقة مت        ة ومبساعدة خربات دولي   ٢٠٠٩مارس  /آذار

األثر امللموس يف اخنفـاض عـدد األطفـال    هلا تنفيذ العديد من الربامج واألنشطة اليت كان  
 . بيانهصوص ما يليضحايا التهريب ومن أبرز األنشطة املنفذة يف هذا اخل

  : الربنامج التقييمي الذي تضمنتنفيذجرى   -١٠٩
  ؛دراسة تقييمية لربنامج مكافحة هتريب األطفال •
  ؛دراسة حركة األطفال عرب احلدود الدولية •
  ؛تدريب مدربني يف جمال مكافحة هتريب األطفال •
  ؛مراجعة وتطوير اخلطة الوطنية ملكافحة هتريب األطفال •
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وائح التنظيمية ملراكز استقبال األطفال ضحايا التهريب، وتطوير        مراجعة وتطوير الل   •
 .آلية عمل اللجنة الفنية ملكافحة هتريب األطفال

 ٢٠١٢-٢٠٠٩تواصل تنفيذ أنشطة الدعم النفسي لألطفال ضحايا التهريب خالل الفترة             -١١٠
ايا التهريب  عدد األطفال ضح  ) ١٧(طفالً، ويبني اجلدول رقم     ) ٢ ٤٠٨(حيث مت استقبال عدد     

 . )١٠(واملستفيدين من خدمات الدعم النفسي اليت يقدمها املركزان يف حرض وصنعاء لكل عام

 :كما مت تنفيذ عدد من األنشطة التوعوية والتدريبية منها  -١١١

ن االجتماعية والعمل بالتعاون مع االحتاد العام لنقابـات عمـال           ؤوقيام وزارة الش   •
سـائقاً  ) ١ ١٦٠ (لعـدد نقل بتنفيذ محالت توعيـة      اجلمهورية والنقابة العامة لل   

احلديدة، وصنعاء، وصعدة، وحجة، وتعـز،      (لسيارات نقل الركاب بني احملافظات      
، هبدف إكساهبم املعارف الالزمة عن خمـاطر هتريـب األطفـال،            )وذمار، وإب 

 ؛والعقوبات القانونية املتعلقة هبا، وحتفيزهم للمشاركة يف برامج احلد من املشكلة

 حول خماطر هتريب وعمل األطفـال،       ٢٠٠٩قيام الوزارة بتنفيذ محالت توعية عام        •
) ٣ ٠٠٠(والعنف ضد األطفال، والزواج املبكر للفتيات استهدفت أكثـر مـن             

 - ةصـعد (طفل من النازحني جراء احلـرب يف خميمـات          ) ٦ ٠٠٠(تضم   أسرة
 ؛)ة حج- عمران

ة حول مشكلة هتريب األطفـال،      مطبوعة تثقيفية للتوعي  ) ٣٠ ٠٠٠(طبع أكثر من     •
 - تعـز    -صنعاء  (وتوزيعها ألعضاء اجملتمع احمللي، وسائقي السيارات يف حمافظات         

وهي احملافظات األكثر فرزاً لألطفـال      )  إب - ذمار   - احملويت   - احلديدة   -حجة  
  .ضحايا التهريب

خـاطر   بالتوعية مب  ٢٠٠٩عام  ) منظمة جمتمع مدين  ( مؤسسة شوذب للطفولة     قامت  -١١٢
جزر وأرصفة الشوارع بالتعاون مع مصلحة خفر السواحل والـسفارة          من  هتريب األطفال   

  . األمريكية يف عدد من احملافظات
 العديد من محالت التوعيـة يف املـديريات         ٢٠١٢-٢٠١١كما نفذت يف العامني       -١١٣

خـصوصاً  الواقعة يف الشريط احلدودي حول خماطر هتريب األطفال يف كثري من احملافظات و            
تلك احلمالت مواد توعويـة      خالل ، وقد وزع  ) إب -عمران   - ةحج - ةصعد( حمافظات

  .ومنشورات ومواد تعريفية تتعلق حبقوق الطفل والزواج املبكر، وعمل األطفال
) منظمة جمتمع مـدين   ( قامت مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية       ٢٠٠٩خالل عام     -١١٤

 من األطفال ضحايا التـهريب      طفالً) ٤٥٠(ق عدد    بإحلا "أكسس بلس "من خالل برنامج    
 .ةاملدارس النظامية يف حمافظة حجب

__________ 

 يقدمها  عدد األطفال ضحايا التهريب واملستفيدين من خدمات الدعم النفسي اليت         ) ١٧(يبني اجلدول رقم     )١٠(
 .املركزان
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 عدن بتقدمي خدمات لألطفال ضحايا االجتار       -كما قامت اجلمعية اخلريية السنوية        -١١٥
ن يف مركز الطفولـة     و متواجد طفالً) ٤٠(طفل منهم   ) ١٠٠( بالبشر حيث استقبلت عدد   

 ،طفلـة ) ٣٠( واإلنـاث    طفالً) ٣٠(ستفيدين من اخلدمات     وعدد الذكور امل   ،اآلمنة عدن 
 كما استفاد   ،طفل باملدارس ) ١٠٠(حلاق  إ إىل أسرهم و   طفالً) ١٥(وقامت اجلمعية بإعادة    

 ، وطفلة طفالً) ٧٠(  واستخراج شهادات ميالد لعدد    ، وطفلة طفالً) ٧٠(من الرعاية الالحقة    
 وبلغ عـدد األطفـال      ،طفالً) ٦٢(كة  املتحر عدد األطفال املستفيدين من الكراسي    كان  و

طفل وطفلة  ) ١٠٠( وكذلك استفاد عدد     ،طفل وطفلة ) ١٠٠(املستفيدين من كسوة العيد     
 .املستلزمات املدرسية من

 ٢٠٠٩ خالل عام    اإلعالمقيام اجمللس األعلى لألمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة           -١١٦
الميني املتخصصني حول مكافحة مشكلة     من اإلع ) ١٠٠(بتنفيذ أربع دورات تدريبية لعدد      
 .)، احملويت احلديدة،ة حج،صنعاء(هتريب األطفال يف أربع حمافظات 

دورة  : من الدورات التدريبية منـها     اًنفذت مجعية اإلصالح االجتماعي اخلريية عدد       -١١٧
حول تدريب األطفال )  عدن، احلديدة، تعز،ةحج( من حمافظات   اًمعلم) ١٢٠(تدريبية لعدد   
  .حلياتية مثل حل املشكالت ومهارات االتصال والتعلم باللعبعلي املهارات ا

 من اإلعالميني حـول مكافحـة       اًشخص) ٨٠(مت تنفيذ أربع دورات تدريبية لعدد         -١١٨
 .) عدن، تعز، احلديدة،ةحج(ظاهرة هتريب األطفال وحقوق الطفل يف أربع حمافظات 

ملرشدين واملرشدات حول خماطر عمالـة      من اخلطباء وا  ) ٩٥(جرى تدريب عدد    و  -١١٩
  .األطفال وهتريبهم وحول حقوق الطفل وأمهية التعليم

من متطوعي املشروع يف جمال البحـث عـن         ) ١١٠(جرى كذلك تدريب عدد     و  -١٢٠
 .األطفال املستهدفني وإدارة محالت التوعية والتشبيك

سيق مع مكتـب وزارة     مت تأهيل الكادر العامل مع األطفال يف مركز حرض بالتن         و  -١٢١
  .ةالشؤون يف حمافظة حج

 يرجى التعليق على املعلومات اليت تشري إىل أن األطفال يتعرضون خلطـر             -١٨السؤال      
يرجى كذلك التعليق على التقارير اليت تشري إىل أن         و. احلكم باإلعدام يف الدولة الطرف    

غم من أهنـم كـانوا دون       بعض األفراد قد مت احلكم عليهم باإلعدام أو مت إعدامهم بالر          
 عـدد   بشأنيرجى تقدمي البيانات    و.  عاماً يف وقت ارتكاب اجلرائم املدانني هبا       ١٨ سن

 .األطفال احملكوم عليهم باإلعدام

حسب اإلحصائيات من مكتب النائب العام فإن عدد األطفـال احملكـوم علـيهم              -١٢٢
ع مدين إىل أنه مت إعدام طفلني طفالً وتشري معلومات بعض منظمات جمتم) ٢١(باإلعدام يبلغ 
 . سنة١٨ عند ارتكاب اجلرمية دون سن اكان سنهم
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 : اإلشكالية احلقيقة يف هذا املوضوع فيما يليتتمثل  -١٢٣

عدم وجود شهادات ميالد تبني أعمار األطفال عند ارتكـاهبم اجلـرائم، وتـدين               •
 ؛مستوى الوعي اجملتمعي يف أمهية قيد وتسجيل املواليد

 األطباء املتخصصني يف الطب الشرعي وخاصة يف عملية حتديـد الـسن             قلة وجود  •
 ؛للطفل احلدث

 .التالعب يف تقدير أعمار األطفال •

ذلت جهود كـبرية    ولتفادي هذه اإلشكاليات وخاصة يف عملية حتديد السن فقد بُ           -١٢٤
 : نلخص أمهها يف ما يلياحلكوميةمن قبل اجلهات احلكومية وغري 

س اجلمهورية إىل رئيس اجمللس األعلى للقضاء بإعادة النظر يف          صدور توجيه من رئي    •
قضايا األشخاص املعرضني لعقوبة اإلعدام حسب هيئة التنسيق للمنظمـات غـري            

 ؛)١١(احلكومية لرعاية حقوق الطفل

 ؛صدور قرار وزير العدل خبصوص إنشاء جلنة فنية متخصصة للطب الشرعي •

لطيب لألطفال األحداث الذين صدرت يف      تقوم اللجنة املذكورة بالكشف والفحص ا      •
 ؛حقهم أحكام باإلعدام

طبيباً يف جمال الطب الشرعي وخـصوصاً       ) ١١(عقدت اللجنة دورة تدريبية لعدد       •
 ؛حتديد سن األطفال

خطة وتعليمات األطباء والعاملني الصحيني حول التعرف       (قيام اللجنة مبراجعة دليل      •
والنساء وكبار الـسن وحتديـد سـن        على حاالت العنف واإلساءة ضد األطفال       

 ؛، وسيتم تدريب عدد من األطباء عليه خالل الفترة القادمة)الطفل

اجمللـس األعلـى لألمومـة      (قامت عدد من اجلهات احلكومية وغري احلكومية منها          •
والطفولة، وزارة حقوق اإلنسان، وزارة العدل، هيئة التنسيق للمنظمات غري احلكومية           

بعقـد لقـاءات    )  منظمة اليونيسيف، مفوضية االحتاد األورويب     لرعاية حقوق الطفل،  
واجتماعات مكثفة مع رئيس اجمللس األعلى للقضاء، رئيس احملكمة العليا، والنائـب            

 .العام إليقاف تنفيذ أحكام اإلعدام ضد املشكوك يف سنهم عند ارتكاب اجلرمية

منظمـة  (ة حقوق الطفـل      قامت هيئة التنسيق للمنظمات غري احلكومية لرعاي       كما  -١٢٥
) ١٥(يف    عدالة األحداث املعرضني لعقوبة اإلعدام     ةنظمأبتنفيذ مشروع تعزيز    ) جمتمع مدين 

من أنشطة هذا   و. ٢٠١٠يب ومنظمه اليونيسيف منذ العام      وحمافظة بدعم ومتويل االحتاد األور    
 :املشروع ما يلي

__________ 

 .مرفق نسخة من توجيه رئيس اجلمهورية لرئيس اجمللس األعلى للقضاء )١١(
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 ١٢ حمامياً يف    ٣٣من  تكوين دائرة عون قضائي وقانوين وتشكيل فريق حمامني مكون           •
 ؛حمافظة للترافع يف قضايا األطفال األحداث وخاصة املعرضون لعقوبة اإلعدام

 قضية لألحـداث    ٢٥٠ لعدد   ٢٠١٢تقدمي العون القضائي والدفاع وصل يف العام         •
  ؛املعرضني لعقوبة اإلعدام أو سجن مدى احلياة يف عشر حمافظات

  ؛األحداث املعرضني لعقوبة اإلعدام عن إنشاء وتنفيذ وحدة رصد إلكترونية ومتابعة •
الرتول امليداين من قبل اللجان اجملتمعية لدور الرعاية والسجون ومراكز االحتجـاز             •

  ؛ حمافظة١٥ملتابعة ورصد احلاالت وحصر مراكز التوقيف يف 
نعـم  "جل تطهري السجون من األحداث حتت شعار      أتنظيم محلة مناصرة وطنية من       •

  ؛"فاللسجون خالية من األط
مطوية خاصة باألحداث للحـشد     ) ٣ ٠٠٠(بوستر و ) ٥ ٠٠٠(طباعة ونشر عدد     •

واملناصرة والتأييد إلخالء السجون من األحداث واألطفال يف نزاع مع القانون، ومت            
 ؛نشرها يف احملافظات

بناء القدرات والتدريب والتأهيل لقيادات اجملالس احمللية ومنظمات اجملتمع املدين يف            •
ات حول مفهوم تعزيز دور اجملتمع احمللي يف محاية األطفال من اجلرميـة             ست حمافظ 

 .والعقوبات الالإنسانية

  اجلزء الثاين    
رداً على دعوة اللجنة لليمن ألن تقدم باختـصار معلومـات            اجلزء هذا يتضمن  

  :ملا مت ذكره يف تقريرها فيما يتعلق مبا يلي) ثالث صفحات حبد أقصى(حمدثة 
  اجلديدة واللوائح املتعلقة هبا؛ القوانني  )أ(  

 أو اإلصالحات املؤسسية؛ ) لياهتاؤوومس(املؤسسات اجلديدة   )ب(  

 السياسات والربامج وخطط العمل الصادرة حديثاً وجماهلا ومتويلها؛  )ج(  

 .املصادقات األخرية على الوثائق املتعلقة حبقوق اإلنسان  )د(  

 اراتالقوانني اجلديدة واللوائح والقر  )أ(  

  : ما يليصدرمن هذا التقرير ) ٥(إضافة إىل ما ذكر يف الرد على االستفسار رقم   -١٢٦
) ٤٠(بعض مواد القانون رقم      بتعديل   ٢٠١٠لسنة  ) ٢(رقم  قانون    -١  

  . بشأن املرافعات والتنفيذ املدين٢٠٠٢ لسنة
 .على املعلوماتاحلصول  بشأن احلق يف ٢٠١٢لسنة ) ١٣( رقم قانون  -٢  
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  رات رئيس اجلمهوريةقرا    

 ٢٠١٢-٢٠١١عامي     

 تشكيل جلنة الـشؤون العـسكرية   ٢٠١١لعام ) ٢٩(القرار الرئاسي رقم      -١  
 . يف اليمنواالستقراروحتقيق األمن 

) ١٠٤( رئيس اجلمهورية القائد األعلـى للقـوات املـسلحة رقـم             قرار  -٢  
 .سلحة بشأن املكونات الرئيسية للهيكل التنظيمي للقوات امل٢٠١٢ لسنة

 بتشكيل جلنـة االتـصال      ٢٠١٢لسنة  ) ١٣( رقم   اجلمهوريةقرار رئيس     -٣  
  . مع األطراف املعنية للمشاركة يف مؤمتر احلوار الوطينبالتواصللة ؤواملس

 بشأن تشكيل اللجنة الفنية     ٢٠١٢لعام  ) ٣٠(قرار رئيس اجلمهورية رقم       -٤  
 .للتحضري ملؤمتر احلوار الوطين

 جمللس القضاء    بتعيني رئيس  ،٢٠١٢لسنة  ) ٣٥(هورية رقم   قرار رئيس اجلم    -٥  
بفصل منصب رئيس جملس القضاء األعلى عـن        ) ١٠٤(  املادة نصاألعلى بناًء على تعديل     

 .رئيس احملكمة العليا

 قضى بتعيني امـرأة كمستـشارة       ٢٠١٢لسنة  ) ٥٥( رقم   مجهوري قرار  -٦  
  .اليمن اريخن املرأة ويعد هذا القرار األول من نوعه يف تؤولش

 بإنشاء صندوق إعـادة إعمـار       ٢٠١٢لسنة  ) ١٠١(قرار مجهوري رقم      -٧  
 .املناطق املتضررة جراء أعمال التخريب واإلرهاب مبحافظة أبني

 باملوافقة على إنشاء جلنة     ٢٠١٢لسنة  ) ١٤٠(قرار رئيس اجلمهورية رقم       -٨  
 .٢٠١١ خالل عام وطنية مستقلة للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حدثت

 ٢٠١٣عام     

 بشأن النظام الداخلي ملؤمتر     ٢٠١٣لسنة  ) ١٠( رقم   اجلمهوريةقرار رئيس     -٩  
 ."ضوابط احلوار"احلوار الوطين الشامل 

 بتشكيل مـؤمتر احلـوار      ٢٠١٣لسنة  ) ١١( رقم   اجلمهوريةقرار رئيس     -١٠  
 .الشامل الوطين

 صندوق رعاية أسر شهداء      بإنشاء ٢٠١٣لسنة  ) ١٧٨(قرار مجهوري رقم      -١١  
 الشبابية الشعبية الـسلمية واحلـراك الـسلمي يف          ٢٠١١فرباير  / شباط ١١وجرحى ثورة   

 .احملافظات اجلنوبية
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 بإنشاء صندوق جـرب الـضرر       ٢٠١٣لسنة  ) ١٩١(قرار مجهوري رقم      -١٢  
 وحروب  ١٩٩٤لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومعاجلة أوضاع جرحى وشهداء حرب          

  .ية أسرهمصعدة ورعا

   الوزراءجملسقرارات     

  ٢٠٠٩ عام    
 بشأن تنفيذ توصيات جملس     ٢٠٠٩لسنة  ) ٣١٧(قرار جملس الوزراء رقم       -١  

 -مـايو  /أيـار حقوق اإلنسان على تقرير االستعراض الدوري الشامل حلقـوق اإلنـسان     
 .٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  ٢٠١١عام     
وافقة على اآللية التنفيذيـة      بامل ٢٠١١لسنة  ) ٩٤(قرار جملس الوزراء رقم       -٢  

من إمجايل املسجلني لدى اخلدمة املدنية لطلب العمل حـىت          )  يف املائة  ٢٥(الستيعاب نسبة   
 .٢٠١٠ عام

، بشان تنفيذ توصيات اللجنة     ٢٠١١لسنة  ) ٢٣٨(قرار جملس الوزراء رقم       -٣  
 .املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ٢٠١٢عام     
، بتشكيل جلنة وزاريـة لتقـدمي       ٢٠١٢لعام  ) ٤( جملس الوزراء رقم     قرار  -٤  

تصور حول تشكيل جلنة حتقيق مستقلة تتماشى مع املعايري الدولية للتحقيـق يف ادعـاءات               
 .انتهاكات حقوق اإلنسان

 بشأن تشكيل جلنة وزارية تتوىل      ٢٠١٢لعام  ) ١٣(قرار جملس الوزراء رقم       -٥  
 . االنتقالية واملصاحلة الوطنيةإعداد مشروع قانون العدالة

، بشأن املوافقة على فتح مكتب      ٢٠١٢لعام  ) ١٤( جملس الوزراء رقم     قرار  -٦  
 .للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف بالدنا

، بشأن إعداد مشروع قـانون      ٢٠١٢لعام  ) ٣٥(قرار جملس الوزراء رقم       -٧  
  .إلنشاء هيئة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

 الذي ُشكلت مبوجبـه جلنـة       ٢٠١٢لسنة  ) ٤٦(جملس الوزراء رقم    قرار    -٨  
  .وطنية ملكافحة االجتار بالبشر
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، بشأن إطالق مجيع معتقلـي      ٢٠١٢لعام  ) ١٠٨(قرار جملس الوزراء رقم       -٩  
 .٢٠١١الرأي لعام 

، بشان اإلجراءات التنفيذيـة    ٢٠١٢لسنة  ) ١٣٧(قرار جملس الوزراء رقم       -١٠  
، وتوصيات  ٢٠١٢مارس  /آذار ٢١بتاريخ  ) ١٩(إلنسان يف الدورة    لتوصيات جملس حقوق ا   

  . ٢٠١٢مارس /آذاراللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الصادرة يف 
، بشان املوافقة مبدئياً علـى      ٢٠١٢لسنة  ) ١٣٨(قرار جملس الوزراء رقم       -١١  

 .تشكيل جلنة التحقيقات يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان

 بشأن املوافقة على التزامـات    ٢٠١٢لعام  ) ٢١٢(زراء رقم   قرار جملس الو    -١٢  
بل القوات أو اجملموعات    باريس حلماية األطفال من التجنيد غري املشروع أو استغالهلم من ق          

 .املسلحة

  ٢٠١٣ عام    

 اخلاص مبراجعة مـستوى تنفيـذ       ٢٠١٣لعام  ) ١(أمر جملس الوزراء رقم       -١٣  
 .تغالل األطفالاليمن اللتزاماهتا بإهناء ظاهرة اس

 بشأن تعديل أمر جملس الـوزراء       ٢٠١٣لعام  ) ٧(أمر جملس الوزراء رقم       -١٤  
 اخلاص حبصر جرحى األحداث اليت مـرت هبـا بالدنـا خـالل              ٢٠١٢لعام  ) ٣١(رقم  
 .٢٠١٢-٢٠١١ عامي

 بشأن معاجلة جرحى أحـداث      ٢٠١٣لعام  ) ١٠(أمر جملس الوزراء رقم       -١٥  
 .٢٠١٢-٢٠١١عامي 

 لدراسـة إمكانيـة ختـصيص       ٢٠١٣لعام  ) ٣٨(جملس الوزراء رقم    أمر    -١٦  
 الشبابية الشعبية الـسلمية     ٢٠١١فرباير  /شباط ١١مستشفى حكومي ملعاجلة جرحى ثورة      
 .واحلراك السلمي يف احملافظات اجلنوبية

تشكيل جلنـة إلعـداد     بشأن   ٢٠١٣لعام  ) ٤٨(قرار جملس الوزراء رقم       -١٧  
 .قودين واملخفيني قسراًمشروع قانون األشخاص املف

 إلعداد مصفوفة بـاإلجراءات     ٢٠١٣لعام  ) ٥٣(قرار جملس الوزراء رقم       -١٨  
 اليت أقرهتا اللجنة الفنية لإلعداد والتحضري ملـؤمتر احلـوار،   ٣١ل التنفيذية ملا تضمنته النقاط ا 

 .واليت أقرها فريق القضية اجلنوبية

 بشأن تعـديل قـرار اجمللـس        ٢٠١٣لعام  ) ٥٨(قرار جملس الوزراء رقم       -١٩  
 والذي مبوجبه مت تشكيل جلنة وطنيـة تتـوىل إعـداد مـشروع              ٢٠٠٩لعام  ) ٣٠( رقم

  .االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان يف اجلمهورية اليمنية
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 بشأن املوافقة على مـصفوفة      ٢٠١٣لعام  ) ١٨٥(قرار جملس الوزراء رقم       -٢٠  
 .ط اإلحدى والثالثون تضمنته النقااإلجراءات التنفيذية ملا

 بشأن مشروع خطة العمل بني      ٢٠١٣لعام  ) ١٩٣(قرار جملس الوزراء رقم       -٢١  
 .حكومة اجلمهورية اليمنية واألمم املتحدة فيما يتعلق باألطفال املرتبطني بالقوات احلكومية

 بشأن املوافقة على مـشروع      ٢٠١٣لعام  ) ٢١٥(قرار جملس الوزراء رقم       -٢٢  
 .لوطنية حلقوق اإلنسان وإحالته الستكمال اإلجراءات الدستوريةقانون اهليئة ا

 وإحالة من   ةتعميم وزير الدفاع بتسريح من مت جتنيده دون سن الثامنة عشر            -٢٣  
 .قام بتجنيدهم إىل القضاء

 .تعميم وزير التربية والتعليم مبنع العنف ضد األطفال يف املدارس  -٢٤  

 .حداث عن البالغني يف السجونتعميم وزير الداخلية بعزل األ  -٢٥  

تعميم وزير العدل إىل األمناء الشرعيني بعدم عقد الزواج ملن هن دون سن               -٢٦  
  .السابعة عشر سنة

   أو اإلصالحات املؤسسيةاملؤسسات اجلديدة ومسؤولياهتا  )ب(  

 اإلدارة العامة حلماية األسرة    

إعادة هيكلة وزارة الداخلية وقـد مت        يف الفترة األخرية وضمن املرحلة االنتقالية        مت  -١٢٧
إنشاء اإلدارة العامة حلماية األسرة كما مت إنشاء مركز منوذجي لألحداث يف صنعاء الستقبال      

 . يف املركزبقاءهمبعض احلاالت من األطفال لغموض قضاياهم واليت تتطلب 

 ملكافحة االجتار بالبشر اللجنة الوطنية    

) ٦(افحة االجتار بالبشر بقرار رئيس جملس الوزراء رقم          اللجنة الوطنية ملك   تتشكل  -١٢٨
تضمنت ممثلني من وزارة حقوق اإلنسان واجمللس األعلى لألمومة والطفولـة           و ٢٠١٣لعام  

 ،ن االجتماعية والعمل ومنظمات اجملتمع املـدين      ؤوووزارات الدفاع والداخلية والعدل والش    
البشر وإقراره من جملس الوزراء ورفعة إىل       جناز مشروع قانون االجتار ب    إوعملت اللجنة على    
  .جتار بالبشراالجنة على إعداد االستراتيجية اخلاصة مبكافحة ل تعمل الجملس النواب وحالياً

  يف صنعاءلألحداثإنشاء مركز منوذجي     

 االستقبال املؤقت لألطفال األحداث حىت يتم استكمال إحالتـهم          يهدف املركز إىل    -١٢٩
نية وكذلك التائهني واملعنفني اهلاربني من املنازل بشكل مؤقت حـىت يـتم             إىل اجلهات املع  

  .إعادهتم إىل أسرهم
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 األسرةمركز     

 اجتماعي متخصص يف جمال التأهيل لألطفال ضحايا العنف واألطفال األكثر           مركز  -١٣٠
 حيث يقـدم    ،٢٠١٣يوليه  / متوز ٢٨عرضة للخطر وأسرهم أنشأته منظمة غري حكومية يف         

 املهنية والنفسية والصحية لألطفال كما ينفذ املركـز       وجمموعة من اخلدمات التعليمية      املركز
وجمموعة النصح واإلرشاد، والتدريب    ،  أنشطة يومية كاألنشطة الترفيهية والدروس العالجية     

  .خل، كما يتم تقدمي التدخالت املالئمة من خالل إدارة احلالة الفرديةإ...  على مهارات احلياة

  والربامج وخطط العمل الصادرة حديثاً وجماهلا ومتويلهالسياساتا  )ج(  

  :ستراتيجيات اليت تتمحور حوهلا اجلهود احلكومية يف هذا اإلطاراال أهم من  -١٣١
 ؛ الوطنية لتنمية الطفولة املبكرةاالستراتيجية •

 ؛اإلستراتيجية الوطنية للتمويل األصغر •

 ؛االستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي •

 ؛الستراتيجية الوطنية للتعليم املهينا •

 ؛تراتيجية الوطنية للتعليم العايلاالس •

 ؛االستراتيجية الوطنية للصحة اإلجنابية •

 ؛استراتيجية احلماية االجتماعية •

 ؛الدليل الوطين للتخطيط الصحي الكامل على مستوى احملافظة •

 ؛االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي •

 . الوفاقالربنامج املرحلي حلكومة •

  األخرية على الوثائق املتعلقة حبقوق اإلنساناملصادقات  )د(  

 ؛ بشأن املوافقة على االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب٢٠١٠لسنة ) ٣(قانون رقم  •

 بشأن املصادقة واالنضمام لالتفاقيـة      ٢٠١٣لعام  ) ١٢٧(قرار جملس الوزراء رقم      •
 ؛الدولية اخلاصة باالختفاء القسري

 بشأن املوافقة علـى اتفاقيـة إنـشاء     ٢٠١٣لعام  ) ١٢٨( جملس الوزراء رقم     قرار •
 ؛احملكمة اجلنائية الدولية

 بشأن املوافقـة علـى الربوتوكـول        ٢٠١٣لعام  ) ١٢٩(قرار جملس الوزراء رقم      •
 ؛االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات

 مبصادقة اليمن على التزامات بـاريس       ٢٠١٢لعام  ) ٢١٢(قرار جملس الوزراء رقم      •
 .ملكافحة جتنيد األطفال
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    الثالث اجلزء    
    واملعلومات األخرى، إذا كانت متوفرةواإلحصاءات البيانات

 حـول   ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠يرجى تقدمي البيانات عن األعوام       -١ رقم   السؤال    
افظات والبلـديات   املوازنات املخصصة لألطفال على املستوى الوطين وعلى مستوى احمل        

يف جمـاالت التعلـيم     ) بأرقام جمردة وكنسبة من املوازنة الوطنية والناتج احمللي اإلمجايل        (
 والصحة واخلدمات االجتماعية ومحاية األطفال

  ٢٠١٢ موازنةاملوازنة املوجهة للطفل من واقع     
ريال  ٨١ ٠١٩ ٧٥٣ ٠٠٠مبلغ   ن االجتماعية والعمل  ؤووزارة الش موازنة  بلغت    -١٣٢
  :تتمثل فيما يليو ، من إمجايل املوازنة العامة للدولة يف املائة٣,٠١٣بنسبة 

  ؛ريال ٧٧ ٣٠٣ ٤٤٦ ٠٠٠ مببلغ  أسر١ ٥٦٤ ٩٠٨الضمان االجتماعي لألسر املعدمة لعدد  •
  ؛ريال ٣ ٤٩٧ ٨٠٧ ٠٠٠رعاية وتأهيل املعاقني مببلغ  •
  ؛ريال ٣١ ٥٠٠ ٠٠٠بلغ مبمشروع احلد من عمالة األطفال  •
  ؛ريال ١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠عاية األطفال وتأهيلهم مببلغ ر •
  .ريال ٣٧ ٠٠٠ ٠٠٠مشروع الرعاية الشاملة ومحاية األطفال مببلغ  •
 ريـال  ١٣ ٧٨٦ ٢٤٩ ٠٠٠وزارة الصحة العامة والسكان مبلـغ       موازنة  بلغت    -١٣٣
  :تتمثل فيما يلي يف املائة، و٠,٥١٥ بنسبة
  ؛ريال ٩ ٢٧٧ ١٣٦ ٠٠٠مبلغ ) متنوعة(مشروع التحصني املوسع  •
  ؛ريال ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠مستشفيات األمومة والطفولة مبلغ  •
  ؛ريال ٦ ٤٠٠ ٠٠٠برنامج صحة الطفل مبلغ  •
  ؛ريال ٣ ١٦٩ ٨٤٣ ٠٠٠برامج الصحة اإلجنابية  •
  .ريال ٩٣٢ ٨٧٠ ٠٠٠برنامج مكافحة البلهارسيا  •
 ١٢,٤ة بنسب ريال ٣٣٢ ١١٥ ٧٠٣ ٠٠٠التعليم مبلغ ووزارة التربية موازنة بلغت   -١٣٤

  :تتمثل فيما يليو يف املائة،
  ؛ريال ٣ ٥٤٣ ٩٩٤ ٠٠٠التعليم قبل األساسي مبلغ  •
  ؛ريال ٢٣١ ٧٠٣ ٣١٩ ٠٠٠التعليم األساسي مبلغ  •
  ؛ريال ٩٠ ٠٦٥ ٠٢٦ ٠٠٠التعليم الثانوي مبلغ  •
  .ريال ٦ ٨٠٣ ٣٦٤ ٠٠٠الكتاب املدرسي مبلغ  •
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ريال  ٣٥ ٦٣٠ ٠٠٠ مة والطفولة بلغت موازنة األمانة الفنية للمجلس األعلى لألمو        -١٣٥
 ميزانية تشغيلية   يف املائة  ٨٥,٩ من إمجايل املوازنة العامة للدولة منها         يف املائة  ٠,٠٠١٣بنسبة  

 :عدا التايل وال توجد مبالغ خمصصة لتنفيذ خطة وأنشطة اجمللس ما

 ؛ لتدريب الكوادر العاملة يف جمال الطفولة١,٩بند التدريب بنسبة  •

 ؛)٣,٣(ت لالحتفال بالفعاليات املتعلقة بالطفولة بند االحتفاال •

 ؛)٦,٨ (بند االنتقاالت اخلارجية ملشاركة األطفال يف املؤمترات والفعاليات خارجياً •

 ).٢,١(بند املطبوعات لطباعة بعض اإلصدارات اخلاصة باجمللس  •

سيف الـيت  غلب أنشطته على املنح املقدمة من منظمة اليونيأويعتمد اجمللس يف تنفيذ     -١٣٦
املاحنني لـدعم األنـشطة     توجهات  وخرية بسبب الظروف اليت متر هبا بالدنا        ألقلت بالفترة ا  
  . ضمن خططهم اإلقليميةاملعدة سلفاً

ريـال   ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠تضمنت موازنة وزارة األشغال العامة حـدائق مببلـغ             -١٣٧
 ٢٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠عب مببلغ    يف املائة، وموازنة وزارة الشباب والرياضة أندية ومال        ٠,٠٠٩ بنسبة

  . يف املائة٠,٠١٠ريال بنسبة 
 يف املائة من إمجايل املوازنـة       ١٦ريال بنسبة    ٤٢٧ ٤٨٧ ٣٣٥ ٠٠٠بلغ اإلمجايل     -١٣٨

 يف املائة من إمجايل املوازنة العامة       ١٦العامة للدولة؛ أي أن نسبة النفقات املخصصة للطفولة         
نفقات التشغيلية للجهات وال نستطيع حـصر       تتضمن املبالغ أعاله ال   و،  ٢٠١٢للدولة لعام   

ات النفقات املوجهة لألطفال، كما ال توجد موازنات خاصة بالطفل بشكل مباشر يف املوازن            
والصحة )  يف املائة  ١٢,٤(العامة لكن توجد ضمن البنود خمصصات للطفولة يف التعليم بنسبة           

من إمجايل املوازنة   )  يف املائة  ٣,٠١٣(واخلدمات االجتماعية بنسبة    )  يف املائة  ٠,٥١٥(بنسبة  
تسعى اجلمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدويل        و. ٢٠١٢ام  العامة للدولة لع  

ىل إجراء دراسـة مـسحية   إواجمللس األعلى لألمومة والطفولة وبدعم من منظمة اليونيسيف      
 . فلبتحليل املوازنات العامة للدولة هبدف ختصيص موازنة صديقة للط

 الرعايـة يرجـى تقـدمي       املودعني يف مؤسسات  باإلشارة إىل األطفال     -٢السؤال رقم       
) ع الرعايـة  حسب اجلنس والعمر وسبب الوضع حتت الرعاية ونـو        (معلومات مفصلة   

 حول عدد األطفال احملرومني من البيئـة األسـرية          ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠لألعوام  
 وحتديد متوسط فترة البقـاء يف  ،الكفالةات مؤسس ويف   الرعاية واملتواجدين يف مؤسسات  

 تلك املؤسسات

 خدمات الرعاية االجتماعية لأليتام عرب دور األيتام احلكومية يف عـدد مـن              تقدم  -١٣٩
، ن االجتماعية والعملؤوأهلية لرعاية األيتام بدعم من وزارة الش    احملافظات كما توجد جهود   

الرعاية االجتماعية على شكل ضمان اجتمـاعي       وتقدم الوزارة خدماهتا لأليتام عرب صندوق       
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 الطاقة االستيعابية   اللذين يبينان ) ١٩(و )١٨ (اجلدولنينظر  ا (يصرف هلم حتت رعاية أسرهم    
  .)١٢()لتلك الدور

حسب العمر واجلنس والوضع االجتماعي     (يرجى تقدمي بيانات مفصلة      -٣السؤال رقم       
 :  ما يليبشأن ٢٠١٢ و٢٠١١ و٢٠١٠ لألعوام) واالقتصادي واملوقع اجلغرايف

 عدد احلاالت املبلغ عنها من األطفال ضحايا سوء املعاملة مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي   )أ(  

 .)١٣()٢١(و) ٢٠( اجلدولني رقم نظرا  -١٤٠

عدد احلاالت املبلغ عنها لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي وعلى األخـص الـدعارة               )ب(  
 والزواج السياحي 

  .)١٤()٢٣(و) ٢٢( اجلدولني ظرنا  -١٤١

عدد احلاالت املبلغ عنها من األطفال ضحايا االستغالل االقتصادي وعلى األخص عـدد        )ج(  
 األطفال الذين يعملون يف قطاعات شديدة املخاطرة

  .)١٥()٢٥(و) ٢٤( اجلدولني نظرا  -١٤٢

 عدد احلاالت املبلغ عنها لألطفال ضحايا االجتار بالبشر   )د(  

هذا و .حالة من الذكور  ) ٥٢ (٢٠١٢-٢٠١٠ عدد احلاالت جلميع األعوام      عجممو  -١٤٣
   .توفر لدينا من املعلومات من اإلدارة العامة للبحث اجلنائي ما

عدد األطفال الضحايا الذين قُدمت هلم خدمات إعادة التأهيل االجتمـاعي وخـدمات               )ه(  
 إعادة اإلدماج مع حتديد نوع اخلدمات املقدمة

  .اجلداول املرفقةنظر ا  -١٤٤

 اإلجراءات القانونية اليت مت اختاذها ضد مرتكيب تلك اجلرائم ونتائج تلك اإلجراءات   )و(  

حسب قانون اجلرائم والعقوبات يتم ضـبطهم جلمـع البيانـات واالسـتدالالت           -١٤٥
   .وإحالتهم إىل النيابات واحملاكم املختصة الستكمال اإلجراءات القضائية

__________ 

 .واللذان يبينان الطاقة االستيعابية لتلك الدور) ١٩(و) ١٨(مرفق اجلدوالن  )١٢(
 ).٢١(و) ٢٠(مرفق اجلدوالن  )١٣(
 ).٢٣(و) ٢٢(مرفق اجلدوالن  )١٤(
 ).٢٥(و) ٢٤(مرفق اجلدوالن  )١٥(
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ل الذين يعيشون أو يعملون يف الشارع وعدد األطفال منهم الذين تـشملهم            عدد األطفا   )ز(  
 برامج إعادة التأهيل االجتماعي

 .)١٦()١٦(و) ١٥(و) ١٤(و) ١٣(و) ١٢(و) ١١(و) ١٠(نظر اجلداول ا  -١٤٦

مفـصلة   ٢٠١٢ و ٢٠١١ و ٢٠١٠ األعواميرجى تقدمي بيانات عن      -٤السؤال رقم       
 األطفال  بشأن) تماعي واالقتصادي واملوقع اجلغرايف    االج والوضعحسب العمر واجلنس    (

ن يف مراكز االحتجاز قبل احملاكمة مع حتديـد      واحملرومني من حريتهم مبا يف ذلك املتواجد      
طفال هبا واألحكام الصادرة حبقهم ومكـان االحتجـاز وعـدد           األاجلرائم اليت مت إدانة     

 من احلريةاألطفال الذين استفادوا من بدائل احلرمان 

  .)١٧()٢٩(و) ٢٨(و) ٢٧(و) ٢٦(انظر اجلداول   -١٤٧

 باإلضافة إىل ذلك ميكن للدولة الطرف أن تذكر اجملاالت اليت تؤثر على             -٥السؤال رقم       
 األطفال واليت تعتقد أهنا ذات أولوية فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية 

 : يذ االتفاقية منهاهناك عدد من اجملاالت اليت تؤثر على األطفال وذات عالقة بتنف  -١٤٨

 ؛وجود بعض الثغرات القانونية وخاصة يف عملية حتديد السن •

 ؛الفقر وتدين مستوى الدخل •

 ؛سوء التغذية •

العنف مبختلف أنواعه مبا يف ذلك العنف الناتج عن إشراك األطفـال يف الرتاعـات              •
 ؛)القبلية/السياسية/الدينية(

 ؛٢٠١١زيادة البطالة بعد عام  •

 ؛التسرب املدرسي •

 ؛انعدام وجود قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالطفولة •

 .عدم وجود آليات رصد حلاالت العنف واإلساءة ضد األطفال •

__________ 

 ).١٦(و) ١٥(و) ١٤(و) ١٣(و) ١٢(و) ١١(و) ١٠(مرفق اجلداول  )١٦(
 ).٢٩(و) ٢٨(و) ٢٧(و) ٢٦(مرفق اجلداول  )١٧(
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  املرفقات
  ١اجلدول رقم 

مسامهة الصندوق االجتماعي للتنمية يف برنامج تسجيل وقيد املواليد بتأسيس خـدمات            
  التسجيل اآليل للمواليد

 مالحظات عدد املراكز املديرية احملافظة م

  ٢  السبعنييةمدير+  مديرية معني أمانة العاصمة ١

  ٤ املظفر+  الشمايتني + خدير + مقبنة تعز ٢

  ٣ جبلة + الظهار + حبيش إب ٣

تأسيس تسجيل مواليد     العدين+  يرمي + ذي سفال إب ٤
  مستشفيات٣يف 

  ٣ خورمكسر+  صريه + دار سعد عدن ٥

  مديريات٤توعية يف   الربيقة+ ورمكسرخ+  صريه + دار سعد عدن ٦

  ٢ يافع+ احلوطة  حلج ٧

  ٢ الطويلة+  مدينة احملويت احملويت ٨

  ٢ مخر+ مدينة عمران  عمران ٩

  ٢ جهران+ مدينة ذمار  ذمار ١٠

  ١ الضالع الضالع ١١

 ٧ ٢١ اإلمجايل

  ٢ رقم اجلدول
 يف ست ٢٠١٢ذب خالل العام أنواع حاالت العنف اليت مت رصدها من قبل مؤسسة شو

  مدارس بأمانة العاصمة 
 ٣٢٠ عنف الطالب بعضهم ضد بعض، وعنف موجه من املدرس وأولياء األمور والبالغني ضد الطالب

 ٧ حترش واستغالل جنسي

 ١٥ إمهال

 ٣٤٢ اإلمجايل
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  ٥ و٤ و٣رقم اجلداول 
كانون (جتماعي خالل الفترة    االستفادة من خدمات وأنشطة محاية الطفل والدعم النفسي واال        

  )  حجة- صعدة -عمران (  يف حمافظات ٢٠١٠) ديسمرب/ كانون األول-يناير /الثاين

   حمافظة عمران    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   حمافظة صعدة    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢النشاط ٣النشاط  ٤النشاط ٥النشاط ١النشاط 

/ كانون الثاين
  يناير 

  فرباير /شباط

  مارس /آذار

  أبريل /نيسان

  مايو /أيار

يونيه /حزيران

  ه يولي/متوز

أغسطس /آب

سبتمرب /أيلول
/ تشرين األول

  أكتوبر
/ تشرين الثاين

  نوفمرب 
/ كانون األول

  ديسمرب 
 

 ٢النشاط ٣النشاط  ٤النشاط ٥النشاط ١النشاط 

/ كانون الثاين
  يناير 

  فرباير /شباط

  مارس /آذار

  أبريل /نيسان

  مايو /أيار

يونيه /زيرانح

  يوليه /متوز

أغسطس /آب

سبتمرب /أيلول
/ تشرين األول

  أكتوبر
/ تشرين الثاين

  نوفمرب 
/ كانون األول

  ديسمرب 
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  حمافظة حجة    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٦اجلدول رقم 
ران خالل   وحجة وعم  ةتقدمي خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لألسر النازحة يف صعد        

  ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول-يناير /الفترة كانون الثاين

 املراحل
رجل (أسر 

 )رب األسرة
مرأة ا(أسر 

 فتيات أوالد نساء رجال اإلمجايل )ربة أسرة 

 ٦٨٨ ٥٥ ٨٠٢ ٧٥ ٠٧٣ ٤ ٦٤٠ ٥ ٢٠٣ ١٤١ - - الربع األول

 ٣٩٠ ٣٢ ٧٣٧ ١٩ ٦٠٦ ١ ٨٢٧ ٢ ٥٦٠ ٨٦ - - الربع الثاين

 ٨٥٢ ٢٧ ٣٢٨ ٤٥ ٣٥٣ ١ ٢٣٧ ٢ ٧٧٠ ٧٦ - - لثالربع الثا

 ٧٨١ ٢٠ ٩٤٧ ٣٥ ٥٧١ ١٠٩ ١ ٤٠٠ ٥٨ ٢٩٠ ٢٤٩ الربع الرابع

 ٧١١ ١٣٦ ٨١٤ ٢٠٦ ٦٠٣ ٧ ٨١٣ ١١ ٩٣٣ ٣٦٢ ٢٩٠ ٢٤٩ اإلمجايل

 ٢النشاط ٣النشاط  ٤النشاط ٥النشاط ١النشاط 

/ كانون الثاين
  يناير 

  فرباير /شباط

  مارس /آذار

  أبريل /اننيس

  مايو /أيار

يونيه /حزيران

  يوليه /متوز

أغسطس /آب

سبتمرب /أيلول
/ تشرين األول

  أكتوبر
/ تشرين الثاين

  نوفمرب 
/ كانون األول

  ديسمرب 
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  ٧رقم اجلدول 
 واحلماية والتأهيل يف اجلانب النفسي واالجتماعي والنفـسي والثقـايف           الرعايةخدمات  

 ٢٠١٠ عرب مراكز الطفولة اآلمنة يف أربع حمافظات للعام والتعليمي واملهين

 تاريخ التنفيذ األنشطة املنجزة خالل الفترة م

مت القيام بعدد من األنشطة اهلادفة إىل محاية وتأهيل أطفال             ١
 -حمافظات وهي   ) ٤(الشوارع من خالل مراكز الطفولة اآلمنة يف        

د استفاد من هـذه      وق -  احلديدة - تعز   - عدن   -أمانة العاصمة   
 طفل ) ٥٩١(األنشطة عدد 

كانون  -يناير  /كانون الثاين 
 ٢٠١٠ديسمرب/األول

حمافظـات علـى    ) ٤ (ل يف ا  ةاملشاريع املتصلة بالتوسع وتطوير خدمات مراكز الطفولة اآلمن       واألنشطة والربامج   
 :التايل النحو

  مركز الطفولة اآلمنة صنعاء  )أ( ٢
احلمايـة والتأهيـل ألطفـال      يقوم املركز بتقدمي خدمات       

خلـدمات الـيت    الشوارع يف إطار أمانة العاصمة وقد استفاد من ا        
 طفل ) ٧٠(يقدمها املركز عدد 

كانون  -يناير  /كانون الثاين 
 ٢٠١٠ديسمرب/األول

  مركز الطفولة اآلمنة تعز  )ب( ٣
يقدم مركز الطفولة اآلمنة باحملافظـة خـدمات احلمايـة            

قد استفاد من هذه اخلـدمات عـدد        ع و والتأهيل ألطفال الشوار  
 طفل) ٣١٠(

كانون  -يناير  /كانون الثاين 
 ٢٠١٠ديسمرب/األول

  مركز الطفولة اآلمنة احلديدة  )ج( ٤
يقدم مركز الطفولة اآلمنة باحملافظـة خـدمات احلمايـة            

قد استفاد من هذه اخلـدمات عـدد        والتأهيل ألطفال الشوارع و   
 .طفل) ١٢٠(

كانون  -يناير  /كانون الثاين 
 ٢٠١٠ديسمرب/األول

  مركز الطفولة اآلمنة عدن  )د( ٥
 يف إطـار احملافظـة خـدمات        ةيقدم مركز الطفولة اآلمن     
من هذه اخلـدمات    استفاد  لشوارع وقد   والتأهيل ألطفال ا   احلماية
 طفل) ١٠٠(عدد 

كانون  -يناير  /كانون الثاين 
 ٢٠١٠ديسمرب/األول
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  ٨اجلدول رقم 
 والتأهيل يف اجلانب النفسي واالجتماعي والنفـسي والثقـايف           الرعاية واحلماية  خدمات

  ٢٠١١والتعليمي واملهين عرب مراكز الطفولة اآلمنة يف أربع حمافظات للعام 
 خالل الفترة   م

يتم تقدمي األنشطة والربامج واملشاريع املتصلة بالتوسـع            ١
حمافظات وقد استفاد   ) ٤( الطفولة اآلمنة    مراكزوتطوير خدمات   

  )٥٣٦(ن خدمات هذه املراكز م

كـانون   -ينـاير   /كانون الثاين 
  ٢٠١١ديسمرب /األول

     اآلمنة صنعاء الطفولة مركز  )أ(  ٢
يقوم املركز بتقدمي خدمات احلمايـة والتأهيـل ألطفـال             

 العاصمة وقد استفاد من خدمات املركـز        أمانةالشوارع يف إطارات    
 ٢٠١١ديـسمرب   /األولكـانون    -يناير  /كانون الثاين الفترة   خالل

 طفالً  )١١٦(

كـانون   -ينـاير   /كانون الثاين 
 ٢٠١١ديسمرب /األول

     اآلمنة تعزالطفولةمركز   )ب(  ٣
يقدم املركز الرعاية والتأهيل وإعادة اإلدماج وقد استفاد            

  .طفالً) ١٨٤(من هذه اخلدمات عدد 
طفالً حول العنف ضد ) ٥٠(نفذ املركز دورة تدريبية لعدد    

  وكذلك التوعية حول التوعية حبقوق الطفلاملبكرج افال والزواألط

  

     اآلمنة عدنالطفولةمركز   )ج(  ٤
الرعايـة  ومت تنفيذ العديد من األنشطة املمثلة يف التأهيل             

  طفالً) ١٧٠( خدمات املركز عدد منواإلدماج وقد استفاد 
كـانون   -ينـاير   /كانون الثاين 

  ٢٠١١ديسمرب /األول
     الطفولة اآلمنة احلديدةمركز  )د(  ٥
مت تقدمي برامج الرعاية والتأهيل واإلدماج واحلماية ألطفال     

  طفالً) ٦٦( من خدمات املركز عدد استفادوقد  الشوارع،
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  ٩اجلدول رقم 
خدمات الرعاية واحلماية والتأهيل يف اجلانب النفسي واالجتماعي والنفـسي والثقـايف            

  ٢٠١٢الطفولة اآلمنة يف أربع حمافظات للعام والتعليمي واملهين عرب مراكز 
 تاريخ النشاط  املنفذةاألنشطة م

مت تغيري الربامج واألنشطة اهلادفة إىل محاية وتأهيل أطفال الشوارع             ١
ومن هذه الربامج، الربامج التعليمية والصحية والتدريب والتأهيل والـربامج          

  .اط أسرهم وجمتمعهمالثقافية والتوعوية وإعادة دمج لألطفال من أوس
حمافظـات وهـي    ) ٤(وعرب مراكز الطفولة اآلمنة املتواجدة يف         

وقد استفاد من هذه اخلدمات اليت تقدمها       ) احلديدة - تعز - عدن - األمانة(
 ٢٠١٢ديـسمرب  /كـانون األول  -ينـاير   /كانون الثاين هذه املراكز خالل    

 .طفل شارع) ٨١٦( عدد

  خالل الفترة
كانون  -ر  يناي/كانون الثاين 

 ٢٠١٢ديسمرب /األول

  )األمانة(مركز الطفولة اآلمنة  ٢
قدم مركز الطفولة خدمات الرعايـة واحلمايـة والتأهيـل يف             
النفسي والثقايف والتعليمي واملهين يف إطار      والنفسي واالجتماعي    اجلانب

  .أمانة العاصمة
  .طفل شارع) ١٠٢(وقد استفاد من خدمات هذا املركز   

  ةخالل الفتر
كانون  -يناير  /كانون الثاين 

 ٢٠١٢ديسمرب /األول

  تعز/مركز الطفولة اآلمنة م ٣
قدم مركز الطفولة اآلمنة مبحافظة تعز العديـد مـن الـربامج              

واألنشطة يف اجلانب الصحي والنفسي واالجتماعي والتعليمي والثقـايف         
احملافظة واإلعاشة واإليواء والتدريب والتأهيل واألنشطة الثقافية يف نطاق         

  .طفل شارع) ١٩٤(وقد استفاد من خدمات هذا املركز 
 .باإلضافة إىل تنفيذ دورات تدريبية للعاملني مع األطفال باملركز  

  خالل الفترة
كانون  -يناير  /كانون الثاين 

 ٢٠١٢ديسمرب /األول

  عدن/مركز الطفولة اآلمنة م ٤
حلمايـة  قدم مركز الطفولة اآلمنة باحملافظة برامج الرعايـة وا           

والتدريب والتأهيل وتنفيذ األنشطة التعليمية والصحية والثقافية والرعاية        
  .الالحقة وإعادة الدمج لألطفال املتسربني يف إطار احملافظة

 .طفل شارع) ١٧٠(وقد استفاد من خدمات املركز 

  خالل الفترة
كانون  -يناير  /كانون الثاين 

 ٢٠١٢ديسمرب /األول

  احلديدة/ ممركز الطفولة اآلمنة ٥
نفذ مركز الطفولة اآلمنة باحملافظة بـرامج احلمايـة والرعايـة          

االجتماعية والتدريب والتأهيل يف إطار احملافظة وقد استفاد من خدمات          
 .طفل شارع) ١٥٢(املركز عدد 

  خالل الفترة
كانون  -يناير  /كانون الثاين 

 ٢٠١٢ديسمرب /األول
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  ١٠رقم  اجلدول
  ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول - يناير/كانون الثاينز الطفولة اآلمنة يف صنعاء خالل عدد املستفيدين من مرك

عدد األطفال الذين 
 مت استقباهلم

ال ـدد األطفـع
 املتواجدين يف املركز

عدد املستفيدين من اخلدمات 
 النهارية يف املركز

عدد الذين 
 مت دجمهم 

دد امللتحقني ـع
 باملدارس النظامية

تحقني عدد األطفال املل
 مبحو األمية 

عدد األطفال 
 املتسربني

عدد األطفال 
املستفيدين من 
 اإلمجايل الرعاية الالحقة

٥٠ - ٨ ١٢ ٩ ٣١ ٤ ٢٠ ٥٠ 

  ١١اجلدول رقم 
  ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول - يناير/كانون الثاينخالل الفترة ) عدن(عدد املستفيدين من مركز الطفولة اآلمنة 

عدد األطفال الذين 
 قباهلممت است

ال ـدد األطفـع
 املتواجدين يف املركز

عدد املستفيدين من اخلدمات 
 النهارية يف املركز

عدد الذين 
 مت دجمهم 

دد امللتحقني ـع
 باملدارس النظامية

عدد األطفال امللتحقني 
 مبحو األمية 

عدد األطفال 
 املتسربني

عدد األطفال 
املستفيدين من 
 اإلمجايل الرعاية الالحقة

١٠٠ ١٠ ٢٠ - ٦٠ ٧٠ ٢٠ ٧٠ ١٠٠ 

  ١٢اجلدول رقم 
  ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول - يناير/كانون الثاينعدد املستفيدين من مركز الطفولة اآلمنة يف تعز خالل الفترة 

عدد األطفال الذين 
 مت استقباهلم

ال ـدد األطفـع
 املتواجدين يف املركز

عدد املستفيدين من اخلدمات 
 النهارية يف املركز

ين عدد الذ
 مت دجمهم 

دد امللتحقني ـع
 باملدارس النظامية

عدد األطفال امللتحقني 
 مبحو األمية 

عدد األطفال 
 املتسربني

عدد األطفال 
املستفيدين من 
 اإلمجايل الرعاية الالحقة

٣٠١ - ٢٦ ٢٥ ١١ ٤٩ ٣٦ ١٤١ ١٣ 

  ١٣اجلدول رقم 
  ٢٠١٠ ديسمرب/كانون األول - يناير/كانون الثاينرة عدد املستفيدين من مركز الطفولة اآلمنة يف احلديدة خالل الفت

عدد األطفال الذين 
 مت استقباهلم

ال ـدد األطفـع
 املتواجدين يف املركز

عدد املستفيدين من اخلدمات 
 النهارية يف املركز

عدد الذين 
 مت دجمهم 

دد امللتحقني ـع
 باملدارس النظامية

عدد األطفال امللتحقني 
 مبحو األمية 

ال عدد األطف
 املتسربني

عدد األطفال 
املستفيدين من 
 اإلمجايل الرعاية الالحقة

١٢٠ ٣٤ - ١٢٠ ٤٣ ٢٣ ١٢٠ ٥٤ ١١١ 
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  ١٤ اجلدول رقم

  ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول - يناير/كانون الثاينعدد املستفيدين من مركز الطفولة اآلمنة يف صنعاء خالل الفترة 

عدد األطفال الذين 
 مت استقباهلم

ال ـدد األطفـع
 املتواجدين يف املركز

عدد املستفيدين من اخلدمات 
 النهارية يف املركز

عدد الذين 
 مت دجمهم 

دد امللتحقني ـع
 باملدارس النظامية

عدد األطفال امللتحقني 
 مبحو األمية 

عدد األطفال 
 املتسربني

عدد األطفال 
املستفيدين من 
 اإلمجايل الرعاية الالحقة

١١٦ ٣٠ ٢١ - ٣١ ٣٤ - ٣١ ٥٨ 

  ١٥اجلدول رقم 
  ٢٠١١ ديسمرب/كانون األول - يناير/كانون الثاينخالل الفترة ) عدن(عدد املستفيدين من مركز الطفولة اآلمنة 

عدد األطفال الذين 
 مت استقباهلم

ال ـدد األطفـع
 املتواجدين يف املركز

عدد املستفيدين من اخلدمات 
 النهارية يف املركز

عدد الذين 
 مت دجمهم 

لتحقني دد املـع
 باملدارس النظامية

عدد األطفال امللتحقني 
 مبحو األمية 

عدد األطفال 
 املتسربني

عدد األطفال 
املستفيدين من 
 اإلمجايل الرعاية الالحقة

١٧٠ ١٠ ١٠  ٦٠ ٧٠ ٢٠ ٧٠ ١٠٠ 

  ١٦ اجلدول رقم
  ٢٠١١ ديسمرب/انون األولك - يناير/كانون الثاينعدد املستفيدين من مركز الطفولة اآلمنة يف تعز خالل الفترة 

عدد األطفال الذين 
 مت استقباهلم

ال ـدد األطفـع
 املتواجدين يف املركز

عدد املستفيدين من اخلدمات 
 النهارية يف املركز

عدد الذين 
 مت دجمهم 

عدد امللتحقني 
 باملدارس النظامية

عدد األطفال امللتحقني 
 مبحو األمية 

عدد األطفال 
 املتسربني

عدد األطفال 
ملستفيدين من ا

 اإلمجايل الرعاية الالحقة

١٨٤ ٤١ ٣٠ ١٨ ١٢ ٣٥ ٤٨ ٢٠ ١٦٤ 
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  ١٧اجلدول رقم 
عدد األطفال ضحايا التهريب واملستفيدين من خدمات الدعم النفـسي الـيت يقـدمها              

  ٢٠١٢-٢٠٠٩عوام املركزين يف حرض وصنعاء لأل
  العام

 املركز

 اإلمجايل ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩

 ٢ ٣٢١ ٥١٨ ٦٣٢ ٥٧٣ ٥٩٨ مركز حرض

 ٨٧ - - ٢٧ ٦٠ مركز صنعاء

 ٢ ٤٠٨ ٥١٨ ٦٣٢ ٦٠٠ ٦٥٨ إمجايل

  ١٨اجلدول رقم 
  عدد دور رعاية األيتام احلكومية يف اجلمهورية اليمنية 

 احملافظة اسم الدار م
ة ـالطاق

 مالحظات جهات الدعم جهات اإلشراف االستيعابية

 يـضاً أيستفيد مـن الـدار       وزارة التربية والتعليم  رة التربية والتعليم وزا ١ ٥٠٠ مانة العاصمةأ دار رعاية األيتام  ١
 يتيم مـن    ١ ٥٠٠يقرب   ما

 خارج الدار 

+ وزارة التربية والتعلـيم      ٤٠٠ احملويت/الطويلة دار رعاية األيتام  ٢
 باءاآلجملس 

+ وزارة التربية والتعلـيم     
جملـس   +مجعية الشارقة   

 باءاآل

يستفيد من خدمات الدار     
طفـل  ) ٦٠٠( عدد   يضاًأ

 يتام األغري 

ن االجتماعية  ؤووزارة الش  ن االجتماعية ؤووزارة الش ٦٠ ةحج دار رعاية األيتام  ٣
 مجعية الشارقة + 

 

ن االجتماعية  ؤووزارة الش  ن االجتماعية ؤووزارة الش ١٠٠ تعز دار رعاية األيتام  ٤
 جملس إدارة أهلي + 

يقع ضمن جزء مستقل من     
 اث دار األحد

 ٢٠٠٥بدأ العمل يف  ن االجتماعية ؤووزارة الش ن االجتماعية ؤووزارة الش ٦٠ احملويت دار رعاية األيتام  ٥

دعم بناؤه من الـصندوق      مل يعمل حىت اآلن  ن االجتماعية ؤووزارة الش ١٥٠ عمران دار رعاية األيتام  ٦
 االجتماعي

دعم بناؤه من الـصندوق      مل يعمل حىت اآلن  الجتماعية ن اؤووزارة الش ١٥٠ ذمار دار رعاية األيتام  ٧
 االجتماعي

دعم بناؤه من الـصندوق      مل يعمل حىت اآلن  ن االجتماعية ؤووزارة الش ١٥٠ عدن دار رعاية اليتيمات  ٨
 االجتماعي

 ري دعم بناؤه فاعل خ مل يعمل حىت اآلن  ن االجتماعية ؤووزارة الش ٣٠٠ حضرموت دار رعاية األيتام ٩

دعم بناؤه من الـصندوق      حتت البناء والتشييد ن االجتماعية ؤووزارة الش ٥٠ تعز دار رعاية اليتيمات  ١٠
 االجتماعي

    ٢ ٩٢٠  اإلمجايل 
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  ١٩اجلدول رقم 
  دور ومراكز رعاية األيتام واليتيمات األهلية القائمة يف اجلمهورية اليمنية

 احملافظة املركز/اسم الدار م
ة ـالطاق

 جهات الدعم  جهات اإلشراف  االستيعابية

 حكومية أهلية مشتركة  )أ(

  ١٢٠ إب دار رعاية األيتام  ١
 

ــيم  ــة والتعل + وزارة التربي
+ ن االجتماعية   ؤووزارة الش 

 جملس آباء أهلي 

وزارة الشؤون  + وزارة التربية   
+ جملس اآلبـاء    + االجتماعية  

مؤسـسة  + مجعية اإلصـالح    
 تنمية اليتيم

كز رئيس اجلمهوريـة لرعايـة      مر ٢
 األيتام 

جملس أمناء أعلـى برئاسـة       ٣٠٠ أمانة العاصمة
+ ن االجتماعية   ؤووزير الش 

مؤسـسة  + مجعية اإلصالح   
 تنمية اليتيم 

 

 أهلية   )ب(

+ مؤسسة الشوكاين اخلرييـة      مؤسسة الشوكاين اخلريية  ٣٠٠ أمانة العاصمة دار الشوكاين لرعاية األيتام  ١
ن ؤووزارة الش + شارقة  مجعية ال 

االجتماعية وبعض اجلمعيـات    
 هلية من دول اخلليج األ

+ مؤسسة الـشوكاين اخلرييـة       مؤسسة الشوكاين اخلريية  ٨٠ عدن دار الشوكاين لرعاية األيتام  ٢
 هلية من دول اخلليج األاجلمعيات 

+ مؤسسة الـشوكاين اخلرييـة       مؤسسة الشوكاين اخلريية  ٩٠ بين ضبيان دار اهلجرة لرعاية األيتام  ٣
 هلية من دول اخلليج األاجلمعيات 

 فاعلي خري + هلي أدارة إجملس  هلي أدارة إجملس  ٥٥ أمانة العاصمة دار الصديق لرعاية األيتام  ٤

 مؤسسة الصاحل االجتماعية  مؤسسة الصاحل االجتماعية  ٣٠ أمانة العاصمة املركز األول لرعاية اليتيمات  ٥

مؤسسة الرمحة للخـدمات     ٥٠ أمانة العاصمة  الرمحة لرعاية اليتيماتدار ٦
 نسانيةاإل

مؤسسة الرمحـة للخـدمات     
ن ؤووزارة الــش +نــسانية اإل

 )صندوق الرعاية(االجتماعية 

 حسان اإلمجعية  حسان اإلمجعية  ١٦٠ تعز دار الرمحة لرعاية األيتام ٧

 نسانية اإلمؤسسة التنمية  نسانية اإلة التنمية مؤسس ٣٠ أمانة العاصمة بيت األسرة للطفولة  ٨

مركـز  /الندوة العاملية للشباب   الندوة العاملية للشباب  ١٦٧ أمانة العاصمة مركز الندوة لتأهيل األيتام  ٩
 رعاية هنارية 

مركـز  /الندوة العاملية للشباب   الندوة العاملية للشباب  ١٢٣ تعز مركز الندوة لتأهيل األيتام  ١٠
 ية هنارية رعا

مركـز  /الندوة العاملية للشباب   الندوة العاملية للشباب  ١١٨ حضرموت مركز الندوة لتأهيل األيتام  ١١
 رعاية هنارية 
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 احملافظة املركز/اسم الدار م
ة ـالطاق

 جهات الدعم  جهات اإلشراف  االستيعابية

مؤسسة الرمحـة العامليـة      ٣٠ أمانة العاصمة مركز الطفل االجتماعي  ١٢
 اخلريية 

 /مؤسسة الرمحة العاملية اخلريية   
 مركز رعاية هنارية

   ١ ٦٥٣ اإلمجايل 

  :مالحظات
  :دور حكومية أهلية مشتركة تعين) ٢(  •

 .تساهم احلكومة يف معظم نفقات التشغيلية لدار األيتام يف إب  •
أو مت دعم بناؤها من احلكومة وهلا وضع خاص مثل مركز رئيس اجلمهورية لتأهيل األيتام الذي صدر قرار مجهوري بتـشكيل                       •

 .رة املباشرة للجمعية واملؤسسة األهلية وكذلك التمويلجملس أمناء أعلى له واإلشراف واإلدا
 .مجيع متويالهتا ونفقاهتا من اجلانب األهلي: دور أهلية بالكامل) ٨(  •
 .تساهم الوزارة وصندوق الرعاية بدعم بعض نفقاهتا فقط وأغلبية النفقات من اجلانب األهلي: دور أهلية مدعومة) ٢(  •

  ٢٠اجلدول رقم 
  ٢٠١١يا سوء املعاملة مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي لعام عدد األطفال ضحا

 اجلنس

 الوضع االجتماعي واالقتصادية إناث ذكر العمر املوقع اجلغرايف

  ٦ ٩ ١٨-٥ عدن

 أسرة فقرية ٢٦ ١٠ ١٨-٥ صنعاء

  ٢١اجلدول رقم 
  ٢٠١٢عدد األطفال ضحايا سوء املعاملة مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي لعام 

 اجلنس

 إناث ذكر العمر ع اجلغرايفاملوق

 الوضع االجتماعي واالقتصادي

 أسرة فقرية ٨ ٣٩ ١٨ إىل ٥من  صنعاء
 أسرة فقرية ٢ ٢ ١٨ إىل ٥من  عدن

  ٢٢اجلدول رقم 
  ٢٠١١عدد احلاالت املبلغ عنها ضحايا االستغالل اجلنسي لعام 

 اجلنس

 الوضع االجتماعي واجلغرايف إناث ذكر العمر املوقع اجلغرايف

  ٥ ٥٣ ١٨ إىل ٥من  صنعاء
  ٣ ١٦ ١٨ إىل ٥من  تعز

  ٩ ٤٩ ١٨ إىل ٥من  احلديدة
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 اجلنس

 الوضع االجتماعي واجلغرايف إناث ذكر العمر املوقع اجلغرايف

  ٢ ١١ ١٨ إىل ٥من  إب
  ٤ ٩ ١٨ إىل ٥من  حضرموت

  ١ ٢ ١٨ إىل ٥من  عمران
  ٦ ٧ ١٨ إىل ٥من  حجة
   ٣ ١٨ إىل ٥من  ذمار
   ٢ ١٨ إىل ٥من  مأرب

  ٢٣اجلدول رقم 
  ٢٠١٢لغ عنها ضحايا االستغالل اجلنسي لعام عدد احلاالت املب

 اجلنس

 الوضع االجتماعي واالقتصادي إناث ذكر العمر املوقع اجلغرايف

  ٦ ١٩ ١٨ إىل ٥من  تعز

  ٦ ٤٥ ١٨ إىل ٥من  احلديدة

   ٢ ١٨ إىل ٥من  حلج

  ١٠ ١٧ ١٨ إىل ٥من  بإ

  ١ ٥ ١٨ إىل ٥من  البيضاء

  ١  ١٨ إىل ٥من  شبوة

  ٣ ٨ ١٨ إىل ٥من  حجة

  ٢ ٢٠ ١٨ إىل ٥من  حضرموت

   ٥ ١٨ إىل ٥من  ذمار

   ٢ ١٨ إىل ٥من  مأرب

  ٢ ٨ ١٨ إىل ٥من  املهرة

   ٢ ١٨ إىل ٥من  احملويت

  ١ ٤ ١٨ إىل ٥من  عمران

  ١ ٢ ١٨ إىل ٥من  الضالع

  ١  ١٨ إىل ٥من  رمية

  ٢ ١٤ ١٨ إىل ٥من  صنعاء

  ٥ ٨ ١٨ إىل ٥من  عدن
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  ٢٤اجلدول رقم 
  ٢٠١٢عدد احلاالت املبلغ عنها ضحايا االستغالل االقتصادي لعام 

 اجلنس

 الوضع االجتماعي واالقتصادي إناث ذكر العمر املوقع اجلغرايف

  - ٥ ١٨ إىل ٥من  صنعاء

   ٢ ١٨ إىل ٥من  مأرب

   ٧  اإلمجايل 

  ٢٥اجلدول رقم 
  ٢٠١٢الل االقتصادي لعام عدد احلاالت املبلغ عنها ضحايا االستغ

 اجلنس 

 الوضع االجتماعي واالقتصادي  إناث  ذكر العمر املوقع اجلغرايف 

  - ١ ١٨ إىل ٥من  حجة 

   ١ ١٨ إىل ٥من  ذمار

   ٢  اإلمجايل 
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  ٢٦اجلدول رقم 

 ٢٠١٠إحصائية بعدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام 

 تعرض لالحنراف حنرافاال

 القضايا اجلنسية

 قتل  الدار 

شروع 
 يف قتل 

إيذاء عمدي 
 سرقة  خفيف 

شروع 
 زنا لواط يف سرقة

هتك 
 اغتصاب  فعل فاضح عرض

 شرب 

 أو بيع

 نصب 

 احتيال

 أخرى

 طالق  يتم  تشرد  تسول  اإلمجايل  إصابة

غياب 
 األب 

تفكك 
 إمجايل مروق  اسري 

اإلمجايل 
 العام

دار التوجيه االجتماعي   
 أمانة العاصمة للبنني

٢٨٥ ٢٤ ١١ ٤ - - - ١ ٨ ٢٦١ ٢٢ - - - ١ ١ - ٢١ ٦ ١٤٨ ٥١ ١٠ ١ 

دار التوجيه االجتماعي   
 أمانة العاصمة للفتيات

- ٥٩ ٢٤ ١٠ ٦ - ١ - ٥ ٢ ٣٥ ٣٠ - - - - - - - ٢ ١ ١ ١ 

 االجتماعي  هدار التوجي 
 عدن للبنني 

٥٣ ٧ - - - - - ٦ ١ ٤٦ ٢ - ٢  ١٠ ٢ - - - - ٢٧ ٢ - ١ 

دار التوجيه االجتماعي   
 عدن للفتيات 

- - - ٦ ١ - - - - - ١ - ٥ - - - - - - ٢ - ١ ٢ 

دار التوجيه االجتماعي   
 ب إ

٦٣ ٥ ٤ - - - - ١ - ٥٨ - ٣ ٣ ٢ - - - ٤ ٧ ٢٦ ٥ ٣ ٥ 

دار التوجيه االجتماعي   
 )بنني (تعز 

٢٢٢   - - - - - - - ٢٢٢ ٦٢ - -  ٦ - ٣ ١ ٢١ - ١٠٦ ١٧ ٣ ٣ 

دار التوجيه االجتماعي   
 )فتيات (تعز 

- - - ١٩   - - - - - - - ١٩ ١٤ - - - - - ٣ - - ٢ 

 االجتماعي  هدار التوجي 
 حجة 

٦٨ ١٩ - - - - - ١٩ - ٤٩ - - -  - - - - ١ - ٢٢ ٢٤ - ٢ 

دار التوجيه االجتماعي   
 احلديدة 

٢٣٥ ٤١ ٩ - - - - ٣٠ ٢ ١٩٤ ٢٤ - ٢ ١٩ ١ ٥ - ٦ - ١١٦ ١٩ - ٢ 

دار التوجيه االجتماعي   
 حضرموت 

 ٨٠ ٣١ ٣١ - - - - - -  ٤٩ ٥ - - ٣ - ٢ صفر ٦   ٣٠ ٢ - ١

 ١ ٠٩٠ ١٥٢ ٦٥ ١٠ صفر ١ صفر ٦٣ ١٣ ٩٣٨ ١٥٩ ٣ ٧ ٤٠ ٤ ١١ ٦ ٥٩ ١٦ ٤٨٠ ١٢١ ١٧ ١٥ اإلمجايل   
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  ٢٧اجلدول رقم 
  ٢٠١١ماعي ونوع االحنراف خالل عام إحصائية بعدد األحداث يف دور التوجيه االجت
 تعرض لالحنراف االحنراف

 القضايا اجلنسية

 قتل  الدار  م

شروع 
 يف قتل 

إيذاء عمدي 
 سرقة  خفيف 

شروع 
 زنا لواط يف سرقة

هتك 
 عرض

فعل 
 اغتصاب  فاضح

شرب 
 أو بيع

 نصب 

 احتيال

 أخرى

 طالق  يتم  تشرد  تسول  اإلمجايل  إصابة

غياب 
 األب 

تفكك 
 إمجايل مروق  اسري 

اإلمجايل 
 العام

دار التوجيه االجتماعي    ١
 أمانة العاصمة للبنني

٢١٣ ٩ ٣ - ٢ - - ٢ ٢ ٢٠٤ ١٦ - - ٧ ١ ٣ - ١٣ ١١ ١١٨ ٢٥ ٦ ٤ 

دار التوجيه االجتماعي    ٢
 أمانة العاصمة للفتيات

- - - ٦٤ ٧ ٣ ٢ - - - ٢ - ٥٧ ٥١ - - - - - - - - ٦ 

 االجتماعي  هدار التوجي  ٣
 عدن للبنني 

- - - ٣٤ ٢ - - - - - - ٢ ٣٢ ٣ - - ١٤ - ٢ - ١ - ١٢ 

دار التوجيه االجتماعي    ٤
 عدن للفتيات 

- - - - - - ١ ١ - - - - - ١ - ١ - - - - - - ١ 

دار التوجيه االجتماعي    ٥
 ب إ

٨١ ٥ ٥ - - - - - - ٧٨ ٥ - - - - - - ٧ ٢ ٤٣ - ٦ ١٥ 

لتوجيه االجتماعي  دار ا  ٦
 )بنني (تعز 

١٤٥ ١ - - - - - ١ - ١٤٢ ١٤ - - ٧ - ١ - ١٨   ٧٨ ١١ - ١٣ 

دار التوجيه االجتماعي    ٧
 )فتيات (تعز 

- - - ٨ ١ - - - - - ١ - ٧ ١ - - - - - - ٤ - ٢ 

 االجتماعي  هدار التوجي  ٨
 حجة 

 ١٧  صفر - - - - - - - ١٧ ٣ - - - - - - ٢ - ٨ - - ٤

لتوجيه االجتماعي  دار ا  ٩
 احلديدة 

 ٢١٣ صفر - - - - - - - ٢١٣ ٨٤ - - - - - ١٤ ١٤ - ١٠٠ - - ١

دار التوجيه االجتماعي    ١٠
 حضرموت 

٤٢ ١ ١ - - - - - - ٤١ ٣ - - ٤ - -   -   ٢٠ ١٣ - ١ 

 ٨١٩ ٢٧ ١٢ ٢ ٢ صفر صفر ٧ ٤ ٧٩٢ ١٨٠ صفر صفر ٣٢ ١ ٦ ١٥ ٥٩ ١٣ ٣٨٧ ٤٩ ١٢ ٣٨ اإلمجايل   
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  ٢٨ول رقم اجلد

 ٢٠١٢إحصائية بعدد األحداث يف دور التوجيه االجتماعي ونوع االحنراف خالل عام 

 تعرض لالحنراف   االحنراف

 القضايا اجلنسية 

 قتل  الدار

شروع 
 يف قتل 

يذاء عمدي إ
 سرقة  خفيف 

شروع 
 زنا لواط يف سرقة

هتك 
 عرض

فعل 
 اغتصاب  فاضح

شرب 
 أو بيع

 نصب 

 احتيال

 أخرى

 طالق  يتم  رد تش تسول  اإلمجايل  إصابة

غياب 
 األب 

تفكك 
 إمجايل مروق  اسري 

اإلمجايل 
 العام

دار التوجيه االجتماعي   
 أمانة العاصمة للبنني

١٥٦ ٧   - - - -   ٧ ١٤٩ ١٠ - - - - ١ ٢ ١٢ ٨ ١٠٠ ١١ ١ ٤ 

دار التوجيه االجتماعي   
 أمانة العاصمة للفتيات

٤٩ ٢٢ ٨ ٤ ٨ - - ٢ - ٢٧ ٢٠ - - - - - -   - ٦ - - ١ 

دار التوجيه االجتماعي   
 عدن للبنني

- - - ٣٢ ٣ ٣ - - - -   - ٢٩ ٢ - - ١٤ - ٢ - ١ - ١٠ 

دار التوجيه االجتماعي   
 عدن للفتيات

- - - - - - - - - - - - - - -   - - - - - - - 

دار التوجيه االجتماعي   
 بإ

٣٤ - - - - - -   - ٣٤ ٣ - - - - - - ٣ ٣ ١٧ - - ٨ 

دار التوجيه االجتماعي   
 )بنني (تعز 

١١٠ ٥ - - - - - ٥ - ١٠٥ ٣ - - ٤ ٣ ١ ١ ٩ - ٤٦ ٢٩ ١ ٨ 

 االجتماعي  هدار التوجي 
 )فتيات (تعز 

- - - ١٧ ٤ - - - - - ٤ - ١٣ ١ - - ١ - - ٤ - - ٧ 

دار التوجيه االجتماعي   
 ةحج

٢١ ٢ - - - - - ٢ - ١٩ ١٠ - - - - - - ١ - ٦ - - ٢ 

دار التوجيه االجتماعي   
 احلديده

٢٣٥ ٣٧ ٦ - - - - ٢٢ ٩ ١٩٨ ١٢ - ٢ ١٨ ٦ ٩ - ٣ - ٩٩ ٤٨ - ١ 

دار التوجيه االجتماعي   
 حضرموت

٢٨ ٢ ٢ - - - -   - ٢٦ ٣ - - ٣ - - - ٦ - ١٢ ١ - ١ 

 ٦٨٢ ٨٢ ١٩ ٤ ٨ - - ٣٥ ١٦ ٦٠٠ ٦٤ - ٢ ٤٠ ٩ ١٣ ٧ ٣٥ ١١ ٣٠٣ ٨٩ ٢ ٢٥ مجايلاإل  
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  )حسب هيئة التنسيق للمنظمات غري احلكومية لرعاية حقوق الطفل (٢٠١٣وحىت عام     
  عدد القضايا

 ٢٧٤ اجلسيمة
عدد القضايا غري 

 أحكام اإلعدام اجلسيمة

 العليا استئنافية ابتدائية إناث ذكور إناث ذكور األعوام م
املصادق من رئاسة 

  اجلمهورية

  ١ - ٦ ٣ ٣٧ ١٣٢ ١ ١٣٩ ٢٠١٠عام  ١

مت إعادة احملاكمة ومت     ٢  ٢ ٣ صفر صفر ١ ٤٥ ٢٠١١عام  ٢
إخراجه من كـشف    

 املصادق عليهم

  ١ ٤ ٣ ٥ ٢٥ ٦٨ ٥ ٤٦ ٢٠١٢عام  ٣

   ٢ ٢ ٥ ١٣ ٦٣ ١٠ ٢٧ ٢٠١٣عام  ٤

   ٦ ١٣ ١٦ ٧٥ ٢٦٣ ١٧ ٢٥٧ اإلمجايل العام ٥

  ٣ ٣٣ ٣٣٨ ٢٧٤ اإلمجايل العام  

       


