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 شــكر وتقــدير ،،

عضاء هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية أيسر اللجنة التنفيذية و

ممثلة مة رعاية االطفال تقدم بخالص الشكر والتقدير لمنظت أن لرعاية حقوق الطفل

المدير العام لمكتب المنظمة في اليمن للمحافظة على  نجيري فارالسيد / في
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استمرارية الشراكة بين المنظمة والهيئة وكذا الدعم الالمحدود الذي قدمته وتقدمه 

، وكان ا ومشاركاتها الداخلية والخارجيةالمنظمة لتسيير أنشطة الهيئة ومشاريعه

عن وضع الطفل غيرالحكومية  للمنظمات دوريةتقارير  أربعةاكة نتاج هذه الشر

، وها نحن دعائم الشراكة بين هذين الكيانينفي اليمن عززت من استقامة أسس و

اليوم بصدد تقديم التقرير الرابع والذي حظيت أيضا منظمة رعاية األطفال بدعمه 

عن أوضاع أطفال  ي كل الوقائع الحقيقية التي تحكحتى يخرج الى النور حامالا 

عة في اإلعداد والصياغة واإلخراج اليمن في ظل توصيات اللجنة الدولية المتب

.واقتناء المعلومات الصحيحة  

،،،  للجميع  نكرر شكرنا   

 اللجنة التنفيذية
 

 

 

 

 

 

 

:مقدمة -1  

رافييييي الييييييلحاومةيييييييو اومديل يييييراومر ةرييييييرادةلييييييور اةليييييتارااولارييييييرام  ةييييييراومولمريييييرامدلييييييل اوم  يييييي اومةتد يييييي
دالةليلالهييييييتاولمييييييرا يييييياتافيييييي اةة ريييييي اوة ت رييييييرادلييييييل اوم  يييييي الاادإعةدتاهييييييتم ةظ ييييييراوم يييييي اوم ةدييييييو ال ميييييي ا

ارأاد ييييييومديل ييييييراومر ةرييييييرا ييييييو  ادةيييييي او ناا(افييييييتن44د ييييييتا ييييييتحافيييييي اةيييييي اوم ييييييتو ا الع يييييي اااررنوالخةرييييييتاا
ا .9009إم اا ةت شةها  الميناةأخاا9002ةلتارااليتناةلور اومةلارااوماودعا واة اف ا

 اةليو اةلاراهيتاوماوديعاوم لتدي ااهرئرااومةةسر ام  ةظ ت اومر ةرراغرااومديل رراماعتررادلل اوم   الهيإناااااا
/أ(ا ييناوة ت رييرادلييل اوم  يي اومةيي ا44ع يي اوم ييتو ا احااومولمرييرامدلييل اوم  يي ادةييتاإميي اوم  ةييرمةلارييااومديييل  ا

ا لويريييييرارافييييي اةليييييور اةليييييتاراومديل ريييييراومدارييييية  ييييي اوم ةظ يييييت الوملييييييتال اوم ةخيييييييرالوم ةظ يييييت اغرييييياا
ه واومةلاراارأة اف اومستسااوالة ت ررافإةهتاةؤيواأناواوم اتاف مديل ررادل اللعاوم  ت اف اومد و ةلتاراام
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افي غةتحاومةلارااومديل  الةيلرباد ضا لوةدها يناخي  ا او ديراوم ةظ يت الوم   ريت اومعليتحاو اإلثاوحالا
دليل اوم  ي افي اومير ناع ي اأسيتساةلرير اومةليو اوم دياياادةدلري  ي اومهرئراومللعاع  اأاضاوملو عافر تارة 

وم سيته رافي اةي مر ااةهتأومة ا ناشيالوم او دراةلسرعا تعو اوم شتايرلل اوم   الاف ا  ت ادلل اوإلةستنالد
ادةلواوالة ت ررالةسهر ادايراوم   ل ت ا.اةة ر ةلتاف ا ار اومي لدت اومة ا

والومةشييت ت الومديياو تاومةيي ا ت يي ادهييتاوم ةظ ييت اومر ةرييراغرييااومديل رييراخيي  اث ييا ام  هييلااوماودييعومةلارااارييأة 
دري اشيهو اومسيةلو اوميث  اوم تليرراةلسيعا،ا اف ا خة تا دتفظيت اوم  هلارير9009_ا9004وم ةا ا نا

  ييت اومدلييل  ا دلييل اوإلةسييتنالدلييل اوم  يي (اي ييتاةلسيي  اوميدريياافيي اظهييلاا ةظ ييت ا ورييو اة  يي افيي ا
 ةظ يرال   رييراغرييااديل ريير.الهيي واريو اع يي ايرييتو اومييلع ادأه رييرا(ا44ةةسيير امةييي اإميي ا عليلرراهرئييراوم

ادلل اوإلةستناف اومر ن.

ومديل ريييراخييي  اوم ةيييا اوم تليييررافهييي ايثريييااةشيييت ت الوة يييتيو اوم ةظ يييت اغراا   ييي االاراييييوالهييي واومةلارييياا
ة تاردتل اةد ر الو عاومةلو ا دييت اوالة ت ريرالةلييرت ال  دظيت اةة ري اأف ا  ت ادلل اوم  ي الال ةةلعرالو 

ا نا د اومديل يرا، 9004رلةرلا4ف اا لو ومولاياومثتم الوماومةلارااومة اةةتلمهتاوم  ةراومولمررامدلل اوم   
لومةليييرت ااوم ةظ ييت اغرييااومديل رييرافيي اوإلسييهت افيي اةة ريي ادةييلواوالة ت رييرلولااامأل يي اوم ةدييو ،الييي واومر ةريير
اؤرييرالولييدراةدورييواسرتسييت اا ييناشييأنا ميي اللييع،ا ة ييعاوم خة  ييرافيي اوم شييتاير  تعييت اوم الولااومولمريير

الو  رراة ينا نا  تم راومي لدت الومةدورت اومة اةلو هاةدلر ادلل اوم   اف اومر ن.

هداف التقرير:أ -9  

 الدوري الرابع المقدم من قبل الحكومة.التقرير  لبناءالتحليل الموضوعي  – 0

 .في مجال حقوق الطفل في اليمن و تعزيز عملية المراقبة المحرزرصد التقدم  -2

 و المتابعة لتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الطفل.

 ومعلومات حديثة عن حقوق الطفل في اليمن. تكميليةالمساهمة في تقديم معلومات  -3

 تحسين وضع الطفل. لىإ تهدف  توصياتتقديم مقترحات و -4

 :عداد التقريرإلية آ -3

 إعداد التقرير:منهج  –أ 

 منهج التالي :لا عتمدع أ  التقرير الرابعداد إل
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التقريةةر الحكةةومي الرابةةع والتقةةارير والدراسةةات  تضةةمنهاالدراسةةة التحليليةةة للمعلومةةات والبيانةةات التةةى  -
المراكةةز يةةر الحكوميةةة والمن مةةات الدوليةةة ووالبحةةوا الرسةةمية وايةةر الرسةةمية الصةةادرة مةةن المن مةةات ا

 .مستقلة ال والمؤسسات

 .العمل مع الطفولة والمشاركة في متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اللخالخبرات من  -

فةي هييةة التنسةيق فةي المحاف ةات اء ضةلنشةاطات وبةرامج الهييةة والمن مةات االع واإلحصةايياتالبيانات  -
 .ة بحقوق الطفلالعالقنتهاكات والمشكالت ذات إلوتقارير نتايج الرصد والمتابعة ل

 .بحقوق الطفل المهتمين  و عمل منشورة للمتخصصينوورق  وأبحاادراسات  -

 مات المجتمع المدني .رات مراكز الدراسات واالبحاا ومن شونم -

 .رصد االنتهاكات واالستغالل واإلساءة الموجهة ضد الطفلـ 

 .متابعة المعلومات والبيانات من خالل الصحف والمجالت ـ 

هيية التنسيق للمن مات اليمنية اير الحكومية لرعاية حقوق الطفل والذي  قامت بها التي اتنتايج االستبيان -
 .على مرحلتين في المحاف ات قبوط   ، ستطالع وتقييم وضع الطفل في اليمنإل تأعد

 التقدير : إعدادمراحل  -ب 

 :األولىالمرحلة 

 .اعداد خطة مشروع التقرير المقابل -

 .ا عن مصادر تمويل الترويج للمشروع والبح -

 .(األطفالرعاية الدولية لمن مة ال) مع الشركاء عقدالحصول على التمويل و -

 :المرحلة الثانية

مات األهلية العاملة مع لجنة الصيااة والمكتب والمن و اء اللجنةعضأمحاور التقرير وتوزيعها بين  عدادإ -
 .األطفال

 .شراف المنسقينبإميدانياً الى المحاف ات  وإنزالههاكات نتإلستبيان شامل حول وضع الطفل واإعداد إ -

 .ستبيانإلالرسمية وتفريغ نتايج ا روايالبيانات والمعلومات الرسمية تجميع  -

التقريةةر مةةن قبةةل اللجنةةة قةةرار إم و 2117-2112 / تةةرةالرابةةع للفلتقريرلوصةةيااة المسةةودة االوليةةة  إعةةداد -

 .التنفيذية

 األطفةةالدوليةةة وبمشةةاركة الو الحكوميةةةايروالمن مةةات  والطفولةةة لألمومةةة علةةىاألعقةةد لقةةاء مةةع المجلةة   -
 .لمناقشة التقرير

 المرحلة الثالثة:
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عةادة الن ةر فةي مشةروع التقريةر المعةد إ تمتم 2102الدوري الرابع الى  الحكومييرمناقشة التقرتأجيل مع 

 الخطوات التالية:ع بإتبا فقط ، م2117-2112منتناول الفترة  والذي  من قبل الهيية

 اجتماع لجنة الصيااة. -

 وتحديا المعلومات.عادة كتابة التقريربإاختيارخبير وطني من الناشطين في مجال حقوق الطفل للقيام  -

 .إلى المحاف ات هرسالإحقوق الطفل ونتهاكات بإإعداد استبيان جديد خاص  -

 المرحلة الرابعة:

 المبادىء التوجيهية بشأن إعداد التقارير الدورية. وفقجديد  من صيااة التقريرإعداد و -

 مراجعة التقارير والدراسات والبحوا الحديثة. -

 المقابل الرابع .لعرض ومناقشة التقرير عقد ورشة عمل -

 :الثالث الدوريالحكومي  مالحظات وتوصيات اللجنة الدولية حول التقرير -4

كبر من التوصيات السةابقة أهتمام ومتابعة إب الدوري الثالا تقريرللتوصيات الختامية الح يت المالح ات و
ترويجيةة وتن يميةة لتقيةيم  –إعالميةة  ، والبرامج المحلية الوطنية واإلقليمية األنشطة مت عدد من حيا ن   ،

 منها:فاعلية ، ومتابعة تنفيذها بشكل أكثر جدية و

التي تم إقرارها وصةدورها باللغةة اإلنكليزيةة  ةليللجنة الدو الثالثة صدور المالح ات والتوصيات الختامية -
 م أي بعد يومين من جلسة النقاش المفتوحة مع وفد الحكومة اليمنية.2112يونيو  3يوم 

ستالم المالح ات والتوصيات وتوزيعها علةى الجهةات ذات العالقةة بحقةوق بإ األطفالبادرة من مة رعاية  -
كما قامت الجمعيات األعضاء في هيية  م2112يونيو3الدولية في  بعد صدورها مباشرة من قبل اللجنة الطفل

ايةر  هترجمةبدن وبتنسيق ودعم من مةة رعايةة األطفةال عو  بصنعاءسيق وشبكة رعاية وحماية الطفولة التن
للتةةرويج ومناقشةةة تلةة  ن ةةم المجلةة  األعلةةى لألمومةةة والطفولةةة فعاليةةة رسةةمية للمالح ةةات والتوصةةيات 

 ووضع الخطوات األولية لتجسيدها في برامج ومشاريع للفترة القادمة.التوصيات الختامية 

 عملةت هييةة التنسةيق علةى نسةو التوصةيات وتعميمهةا علةى الجمعيةات األعضةاء فةي مختلةف المحاف ةات -
 لمناقشتها وعك  التوصيات إلى خطط وبرامج تخدم مصالح الطفولة وكل جمعية بحسب برامجها.

م لتحسةين معاملةة األطفةال األحةداا 2112يةة للعةاملين مةع األحةداا فةي سةبتمبرعقدت الهييةة دورة تدريب  -

 وحمايتهم.

عةةدت علةةى ضةةوء أ  دمت دراسةةة حةةول واقةةع أطفةةال محاف ةةة عةةدن بمبةةادرة مةةن الجمعيةةة النفسةةية التةةي ق ةة -
فةي حلقةة نقةاش علةى مسةتوى المحاف ةة، شةار   م2112أاسةط   21للجنة الدولية في التوصيات الختامية 

ممثلو األطفال وبرلمان األطفال والمن مات اير الحكومية في شبكة رعاية وحماية الطفولة في محاف ة  فيها
 مةة والطفولةة ووزارة حقةوق اإلنسةانمن مة رعاية األطفةال و المجلة  األعلةى لألمو وهيية التنسيق وعدن 

 والشيون االجتماعية.
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الح ات وتوصيات اللجنة الدولية لرفع صوت وآراء عقد برلمان األطفال بمدينة صنعاء مناقشة مفتوحة لم -
تقةةديم مقترحةةات لبةةرامج  و األطفةةال إلةةى الجهةةات الحكوميةةة وايةةر الحكوميةةة بشةةأن تلةة  التوصةةيات الختاميةةة

 ومشاريع الفترة القادمة.

يةة توصيات اللجنة الدولن م المجل  األعلى لألمومة والطفولة بالعاصمة صنعاء فعاليات لمناقشة ومتابعة  -
اليونيسيف إلعداد خطة عمل للفترة القادمةة بنةاًء علةى  ل ومن مة بالتنسيق مع من مة رعاية األطفا الختامية

 تل  المالح ات والتوصيات.

م  ترتكةةز فةةي األسةةا  علةةى متابعةةة 2112ديسةةمبر  -يوليةةو مةةن وضةةعت هييةةة التنسةةيق خطةةة عمةةل للفتةةرة -

 ة.يلرييستوصيات اللجنة الدولية على مستوى المحاف ات ا

عيةةات ت ورش عمةةل تدريبيةةة حةةول قضةةاء األحةةداا فةةي وزارة العةةدل ، كمةةا ن مةةت عةةدد مةةن الجمعقةةد -
لمزيد مةن التةرويج لتلة  التوصةيات  من من مة رعاية األطفالبتنسيق ودعم والمؤسسات فعاليات ونشاطات 

 ات.الختامية ولتنفيذ بعض ما جاء فيها، وترجمة وطباعة ونشر كل المالح ات والتوصي

حةول تنميةة قةةدرات المن مةات األهليةة فةي إعةةداد  فةةي العاصةمة صةنعاء دورة تدريبيةة عقةدت هييةة التنسةيق-
التقارير ومراقبة تنفيذ االتفاقية بدعم من من مة رعاية األطفال وبمشاركة ثالثون مشةار  يمثلةون أكثةر مةن 

 –الحديةدة  –تعز  –إب  –ن عد –تحاد وجهة من مختلف محاف ات الجمهورية ) صنعاء إعشرين جمعية و
 حضرموت وأطفال من دار التوجيه االجتماعي لرعاية األحداا. –ذمار  –حجة  –المحويت 

رعايةة من مةة لرعايةة حقةوق الطفةل بالتعةاون مةع ن مت هييةة التنسةيق للمن مةات اليمنيةة ايةر الحكوميةة  -
لحقةةوقي فةةةي البرمجةةة بمحاف ةةةة دورة تدريبيةةة وطنيةةةة للمن مةةات ايةةةر الحكوميةةة حةةول المةةةنهج ا األطفةةال

 حضرموت.

 -ن مت الجمعية اليمنية للرعاية الشاملة، حملة لتسجيل المواليد بمحاف ةة عةدن فةي الفتةرة مةن أاسةط و  -
( توصةية 33همية تسةجيل المواليةد وتوصةيات اللجنةة الدوليةة فةي المالح ةة )بأشملت نقاش  م2112أكتوبر 

أحد التوصيات األساسية والمتكةررة فةي كةل مالح ةات وتوصةيات ( من الحقوق المدنية والحريات 41رقم )

 اللجنة الدولية.

حةةول أهميةةة  بصةةنعاء ن ةةم المجلةة  األعلةةى لألمومةةة والطفولةةة بالتنسةةيق مةةع وزارة الداخليةةة حلقةةة نقةةاش  -
تسجيل المواليد والحصول على شهادة الميالد بتمويل مةن من مةة اليونيسةيف وبمشةاركة مختلةف المؤسسةات 

 كومية وهيية التنسيق .الح

ورشةةة عمةةل لزيةةادة الةةوعي بقضةةاء األحةةداا  بمحاف ةةة عةةدندار الرعايةةة االجتماعيةةة لألحةةداا  عقةةدت -
وعلةى ضةوء المالح ةات والتوصةيات الدوليةة ونتةايج  "لعقال الحارات وأيمة المسةاجد"وحمايتهم من العنف 

 كمةا ،2112يونيةو  23 -27مةن خةالل الفتةرة  اللقاء اإلقليمي حول العنف ضد األطفال الذي عقد في القاهرة

قدت هذه  .2112أاسط   21-01 من  خالل الفترةالورشة  ع 

ن مت الجمعية اليمنية لرعاية ودمج المعاقين في المجتمع ورشة عمل حول حقوق الطفل المعاق في عدن،  -
فةع وعةي أعضةاء الجمعيةةة علةى ضةوء االتفاقيةة وتوصةيات اللجنةة الدوليةة والقةةوانين والتشةريعات اليمنيةة لر

 والعاملين مع المعاقين وتعزيز دورهم في حمايتهم.
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شاركت الهيية وعدد من الجمعيات اير الحكومية في دورات تدريبية عقدتها وزارة العدل مع المجل   -
اليونيسيف ومن مة رعاية األطفال بصنعاء للتدرب على  من مة  األعلى لألمومة والطفولة بدعم من

 .م2112سبتمبر  مع القانون  في ايل االحتجازية لألطفال في نزاعدمشروع الب

التوصةيات الةثالا الصةادرة عةن اللجنةة و دعمت من مة رعاية األطفال هيية التنسةيق لتجميةع المالح ةات -
توزيعهةةا ونشةةرها بةةين كةةل و الدوليةةة فةةي كتيةةب صةةغير يسةةهل عمليةةة التةةداول لتلةة  المالح ةةات والتوصةةيات

م ضةمن منشةورات من مةة رعايةة 2112بحقوق الطفل وقد صدر هةذا الكتيةب فةي منتصةف الجهات المعنية 

 األطفال وهيية التنسيق.

أصدرت دايرة الدراسات والبحوا في هيية التنسيق دراسة حول تجربة الهيية في إعداد وصيااة ومناقشة  -
 التقارير الدورية المقابلة.

ى كتاب حول "أثر االتفاقية الدولية لحقوق الطفل علالتنسيق  في هيية كما أصدرت دايرة الرصد والمتابعة  -
من مةة مةن  بةدعم م2102وتةم إصةدار الطبعةة الثانيةة فةي عةام  م2112فةي العةام  واقع األطفال في الةيمن " 

 .فالرعاية األط

م )كلنةدر( تضةمن أهةم المالح ةات والتوصةيات 2117لعةام لإصدار معلومات إعالمية في تقويم سةنوي تم  -

انجليزي(  للتةرويج والمنةاداة للمالح ةات والتوصةيات الصةادرة  –مختارة حسب األولوية باللغتين )عربي ال
 .عن اللجنة الدولية

بدراسة ومناقشة وتعميم المالح ات والتوصيات األخيرة  في وقت مبكرالمن مات اير الحكومية   قيام  إن -
 ا الميدانيةةة فةةي المحاف ةةات إنمةةا بةةادرت بةةذل  لتالفةةيفةةي إطةةار نشةةاطاتهعلةةى التقريةةر الثالةةا للجنةةة الدوليةةة 

 ومن أجل إعداد، الصادرة عن اللجنة الدولية لتوصيات والمالح ات السابقةالسابق في التعامل مع االقصور 
  ها.أساسعلى  لألعوام التالية وتطوير البرامج الميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل وضع الطفل في اليمن
 

 يذ:فللتن عامةتدابير  اوالً:
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 :التشريعات والقوانين -5

الوزارية خالل الفترة الماضةية منةذ مصةادقة  وامرألدرت العديد من القوانين والتشريعات والقرارات واص   -
م وراةم ايجابيةة 2002لعةام  54م منها قانون الطفل اليمني رقم 1991اليمن على اتفاقية حقوق الطفل عام 

مةع  تةتالءم بعةض بنودهةا ال كةون القصةور بعةض مةازال يكتنفهةا مثل هذه القوانين والتشريعات لكةنصدار إ
 في : والذي يتمثلأحكام اتفاقية حقوق الطفل 

 منها على سبيل الذكر مةا يتعلةق بسةن الرشةد قانونيةاً، بين مواد بعض القوانين النافذة، الواضح التعارض  - 
 ، والسن األدنى للزواج.لجناييةوالسن األدنى للمسيولية ا

عةام يتضةمن مةواد خاصةة بقضةاء األحةداا وبعةض مةن هةذه المةواد  الجرايم والعقوبات وهو قةانون نونقا -
لصالح الطفل الحدا ولكن كون هذا القانون عام عندما يتعارض مع القانون الخاص برعاية األحةداا تكةون 

 قانون خاص والذي بعض بنوده لغير صالح الطفل. باعتباره األحدااالسيادة لقانون 

قةوانين  6على ذل  تبنى المجل  األعلةى لألمومةة والطفولةة بالتنسةيق مةع عةدد مةن الةوزارات لتعةديل  وبناءً 
م تعةديالتها حيةا تةم بعةد ذلة  إرسةالها إلةى مجلة  النةواب للمصةادقة 2002والتي أقر مجل  الوزراء عةام 

بعض المةواد فةي عليها، وحتى اآلن لم يتم مناقشتها في مجل  النواب بسبب اعتراض بعض األعضاء على 
قانون األحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بتحديد السن األدنى للزواج وقةانون رعايةة األحةداا فيمةا يتعلةق 
بتحديد السن القانونية للمسيولية القانونية وأمور أخرى، وتةم سةحبها مةؤخراً لتوسةيع المشةاركة فةي مناقشةتها 

 .اوشكلت لجنة إلعادة صيااته

حتةى قةانون حقةوق  ،دراج ألحبيسةة ا بقيةتبةل  ، لى واقعإ اواللوايح الموجود وتحويله ل القوانينيعدم تفع -
 تفاقية .إلمع اكونها ال تتفق  هبنود كثير منالطفل يحتاج لتعديل في 

واليةتم  تطبيق الجامةد لنصةوص مةواد القةانونلبةا وننمةا يكتفةإمع روح القانون و ونال يتعامل ةبعض القضا -
 .لى للطفلمراعات المصالح الفض

مختلةف األصةعدة، حيةا سةيعقد مةؤتمر للحةوار علةى وإصةالحات كما ستشهد الفترة القادمة تغيرات كبيرة  -
اإلصةالحات الدسةتورية المزمةع و الوطني سيعالج شكل الدولةة والن ةام السياسةي واقتةراح وتعةديل الدسةتور،

إصالح الن ام السياسي وتعزيةز وحمايةة  إجراؤها وفقا للمبادرة الخليجية ولآللية التي تهدف في األسا  إلى
الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين بما يكفل حرياتهم وحقوقهم من خالل إصالح المن ومة التشةريعية ذات 

 الصلة بتل  الحقوق بما يتوافق مع االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان.

 الوطنية المستقلة: مؤسسات الرصد -6

( المتعلقةة )مبةاد  بةاري  للمبةاد  التوجيهيةة نية لحقوق اإلنسان ماليمةآلن إنشاء مؤسسة وطلم يتم حتى ا -
فةي تجةاوز القةوانين النافةذة، وفةق "توصةية اللجنةة  حماية حقوق اإلنسانلوطنية للنهوض ببن ام المؤسسات ا

كةد علةى قةرار األمةم أد( تشير إلى أهمية إنشاء مؤسسة وطنيةة للرصةد وتؤ-10الدولية لحقوق الطفل الفقرة )
، حول إنشاء مؤسسات مستقلة لحقوق اإلنسان،وإن كان هنا  جهود تبذل إلنشاء هيية 54/135المتحدة رقم 

 .2012مستقلة لحقوق اإلنسان خالل عام 

من  ىوتلقى الشكاو بعض االنتهاكاترصد تقوم بتوجد وزارة تعني بحقوق اإلنسان وهي مؤسسة حكومية  -
راد وسياسةةتها مرتبطةةة بالسياسةةة العامةةة للحكومةةة وقةةد قامةةت بتنفيةةذ عةةدد مةةن النشةةاطات األطفةةال أو مةةن األفةة
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والبرامج في مجال حقوق اإلنسان لكنها ال ترتقي إلى مستوى الرصد المسةتقل لالنتهاكةات والحةد مةن تةدخل 
   الرسمية. األجهزة

بةادرت هييةة تنفيةذ االتفاقيةة،  مسةتقل لمراقبةةلحقةوق الطفةل( كمركةز  فيما يتعلق بإنشاء )المرصةد الةوطني -
المجلة  األعلةى التنسيق للمن مات اليمنية اير الحكومية بالتنسيق مةع عةدد مةن المن مةات ايةر الحكوميةة و

وطنةي لحقةوق  مرصةدإنشةاء  حةول بعقةد حلقةة نقةاش ،من مةة رعايةة األطفةالمةن  بةدعمو لطفولةلألمومة وا
بأهميةة إنشةاء المرصةد  أوصةى اللقةاء ة اللجنةة الدوليةةر تنفيةذ توصةيويأتي في إطا  2012مبرفنوالطفل في 

 .بهدف تعزيزرعاية وحماية حقوق الطفل

 الميزانية والطفل: -7

، لدولةة علةى الصةعيدين المركةزي والمحلةيألطفال في إطار الموازنة العامةة لال توجد ميزانية مخصصة ل -
مةن خاللهةا يمكةن وطفةال لألق المخصةص قيا  مستوى اإلنفةا من نك  وال يوجد في اليمن وسيلة محاسبية تم

 .لهممعرفة مدى تأثير ذل  على الخدمات المقدمة 

الحكومة في ميزانيتها السةنوية تقةدم زيةادات كبيةرة ولكةن عنةد تحليةل األنفةاق العةام الحكةومي نالحة  عةدم  -
والي لدورالدولةة المواطنين مةع االنخفةاض المتة لخدمات االجتماعية بل تزداد معناةاالنعكا  االيجابي على ا

في الشأن االجتماعي في  ل ضعف القدرات اإلدارية والمؤسساتية لمراقبة اإلنفاق ما أدى إلى انتشار الفساد 
التحتية  ى، والبرامج التي أقرتها الحكومة خالل الفترات  الماضية لم تؤدي إلى تحسين البنهدار المال العامإو

 .م2011صاً خالل األحداا السياسية وخصو ءً األساسية في البالد بل ازدادت سو

 

 

 

 ثانياً: تعريف الطفل :

 سن الطفل: -4

عارض واضح بةين يزال التناقض قايم في إطار التشريعات الوطنية فيما يخص تعريف الطفل، فهنا  ت ال - 
حات ، وسةن الةزواج القةانوني ولةم تةتم إصةالاألطفةالوخاصة المتعلقة بالطفل الحدا وعمالةة القوانين النافذة 

مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل والمعاهدات واالتفاقيات  يتالءمقانونية حقيقية فيما يخص تحديد سن الطفل بما 
 الدولية التي وقعت عليها اليمن.

البد من رفع السةن األدنةى للطفةل للمسةيولية الجناييةة. وردم الفجةوة بةين سةن تةر  الدراسةة والسةن األدنةى  -
 عاماً. 14 إلىللعمل عن طريق رفع السن 

فيما يخةص ماليمةة السةن األدنةى للخدمةة فةي القةوات المسةلحة وإشةراكهم فةي األعمةال العسةكرية، فالن ةام  -
يسمح بالتجنيد اإلجباري أوالطوعي لمن هم دون سن الثامنة عشرة حتى فةي  القانوني واإلداري في اليمن ال

وجهةةةات  ، فهنةةةا  جهةةةات حكوميةةةةحةةةاالت الطةةةوار ، ولكةةةن هنةةةا  خروقةةةات تةةةتم خةةةارج إطةةةار القةةةانون
األطفةةال فةةي  واسةةتخدامتقةةوم بتجنيةةد )الجيش الشةةعبي، جماعةةات مسةةلحة مةةن توجهةةات مختلفةةة( حكوميةةةيرا

 النزاعات المسلحة.
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والمطلوب تعديلها من هذه القوانين:  ،بسن الطفل القوانين ذات الصلة المباشرةوهنا  عدد من    

 .م2002( لعام 54قانون حقوق الطفل رقم ) -1

 . م1992( لعام 20رقم ) قانون األحوال الشخصية -2

 . م1995( لعام 12رقم ) قانون الجرايم والعقوبات -3

 .1992(25رقم )قانون األحداا  -5

 قانون تن يم السجون. -4

 :العامة  المبادئ:ثالثاً 

 :عدم التمييز (أ) -9

تكافؤ الفرص لجميع  حقيمني فقد كفل الدستور يز داخل المجتمع اليالتم مسألة التتبنى الدولةن إ يمكن القول
م العةدل والحريةة كةد علةى قةيأاالجتماعيةة والثقافيةة والمواطنين في جميع المجةاالت السياسةية واالقتصةادية و

حقهةةم فةةي المشةةاركة فةةي الحيةةاة تسةةاوون فةةي الحقةةوق والواجبةةات  وكفةةل ن جميةةع المةةواطنين مإوالمسةةاواة و
 ( . 25,24,51,52ماعية والثقافية )المواد السياسية واالقتصادية واالجت

بةل  ن الدستور والقانونين النافذة التقر التمييزأرام من بنه اليوجد تمييز داخل المجتمع فأولكن ال يعني ذل  
حترام حقوق إاة ووالحرية والمساو ةسا  الثقافة االجتماعيأتحاربة نطاقاً من كون المجتمع اليمني يقوم على 

 .اإلنسان

لةى إ يةؤديممةا ،نعكا  لكثير من بنةود الدسةتور والقةوانين النافةذة إل  على صعيد الواقع العملي ال نجد مع ذ
يات من ممارسة التمييز ضدها داخل المجتمع حيا تعاني بعض الف نتهاكات مختلفة لحق عدم التمييزإوجود 

 .وخصوصاً الفتيات  االطفالوفي طليعتهم وعدم تمكينها من التمتع بحقوقها 

جنة الدولية لحقوق الطفل في التقرير الثالا المقدم من الحكومةة ات اللوتوصيح ات شارت اليه مالأما  وهو
مةن الطفلةة كبةر أمتيةازات تمنحةه إالولةد وفال زالت الفتاه تعاني من التمييز داخل االسرة التي تفضل ،اليمنية 

المولةود  ود ولةد علةى العكة  عنةدما يكةونسعيدة عندما يكون المولة األسرةوتكون  ىنثأنها إ لي  لشئ سوى
الدراسةة ومواصةلة التعلةيم بعطى االولويةة فةي االلتحةاق ت من التمييز في التعليم حيا كما تعاني الفتاة أنثى ،

نسةبة تسةرب  تللذكور وخاصة في االسر الفقيرة وكبيرة الحجم الةى جانةب التسةرب مةن التعلةيم حيةا وصةل
سةةاد  و مةةن الصةةف ال  %12.6 و مةةن الصةةف االول %9,4م 2011م لعةةالاالنةةاا مةةن التعلةةيم االساسةةي 

 -مةةن التعلةةيم االساسةةي فقةةط )االول  ووصةةل اجمةةالي نسةةبة الفتيةةات المتسةةربات%مةةن الصةةف الثةةامن، 12.4
 الملتحقات .من اجمالى عدد  (%64م )2011خالل العام  التاسع (

تسةرب أسةباب هةم أن إفي عدد من المحاف ات و به هيية التنسيق تكد نتايج االستبيان الميداني الذي قامتؤ -
 .د لل روف االسرية والزواج المبكرالفتيات من الدراسة يعو

طفال األطفال الشوارع وأفال المعاقين وهم االطفال المهمشين واالطييز منمن التم آخرونطفال أ ينايع كما -
إال لتنسةيق وبعةض الجهةات الحكوميةة ومنها هيية ااير الحكومية النازحين ورام الجهود من قبل المن مات 

سةباب كثيةرة منهةا ضةعف البةرامج الحكوميةة أل اهرة التمييز الزالت تفعل فعلهةا داخةل المجتمةع ويعةود  أن
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الموجودة لهذه الفيةات وعةدم تبنةي اسةتراتيجية جةادة وشةاملة ونقةص فةي التةدابير الضةرورية والممكنةة لمنةع 
 هؤالء االطفال. تجاه تمييزللالمجتمعية  و ومكافحة الن رة السلبية

ختالفات بين الحضر والريف حيا يتم التركيز على تقديم إعلى  التمييزية القايمةتوجد بعض الممارسات و -
التصةلها التةي ساسية للمدن الرييسةية وبةاالخص عواصةم المحاف ةات وتهمةيش المنةاطق الريفيةة ألالخدمات ا
محرومة من الكهرباء هي أيضاً افق الخدمات الصحية ونقية وصرف صحي ومر مياهمن  األساسيةالخدمات 

 . (الوسايل التعليمية ـ المعامل ـ المنهج)ومستلزمات الدراسة والمدار  الكافية 

 مصلحة الطفل الفضلى : (ب) -10

 وإدارة اإلدارة العامةةة لةةالم والطفةةل األطفةةال وتنشةيطحتجةةاز إتخةذت الحكومةةة عةةدد مةةن التةدابير المتعلقةةة بإ -
ناا مةن خةالل تنفيةذ عةدد مةن األحداا والسعي للحد من ختان اإلمحاكم وتفعيل وزارة الداخلية اا في األحد

 .ال اهرة هذهللحد من  اإلدارية واإلجراءاتنشطة التوعوية اإلالبرامج و

كةد علةى أن الدستور والقوانين اليمنية تتوافق مع مصلحة الطفل الفضلى وخاصةة قةانون الطفةل الةذي أكما  -
الطفةةةل فةةةي كةةةل  وإشةةةرا  المتخةةةذةجةةةراءات اإلفةةةي القةةةرارات و األولويةةةة هعطةةةاء مصةةةالحإة الطفةةةل وحمايةةة
 .الفضلى هوالمتصلة بمصالح هجراءات التى تخصاإل

عراف والعةادات والتقاليةد ألخاصة فيما يتعلةق بةا االجتماعيمرتبط بالوعي  المبدأمثل لهذا األوي ل التحقيق 
،وتنمية األسرة كونها المسيولة الرييسية المراعيةة طفالاألوالرعاية لجميع توفير مؤسسات الحماية  ، السايدة

إلى جانب العمل على عةدم إشةرا  األطفةال فةي الصةراعات السياسةية أو صةراعات .لمصلحة الطفل الفضلى
 القبلية.

 ق في الحياة والبقاء والنماء:الح (ج)-11

 وفيات األطفال: -

من مة الصةحة العالميةة الةى أن الةيمن فةي المرتبةة  حيا تشير تقاريرة طفال مرتفعاألوفيات  نسبة الزالت -
 1000 كةل بةينن وفةاة مةحالةة  100 نسبة وفيات األطفال دون سن الخامسة والتي تصل إلىحيا من  51

طفةل دون سةن الخامسةة يموتةون سةنوياً وهةو مةا يعةدل  45000حةوالي  أن ، وتجدد اإلشاره إلىألف مولود
ل التوعيةة واإلرشةاد مج الصةحية مثةاالبةرل يةالحامةل وعةدم تفع بةاألمالسبب عدم االهتمام و طفالً يومياً  240

التةي  الشةاملحمةالت التحصةين كمةا أن  .لألريةاف والنةزول الميةداني ةالرسةميعةالم األسةايل و والوقاية عبر
مةن  عةدد لةم تصةل إلةى  2012-2011خةالل من مات المجتمةع المةدني دولية وات من مالالدولة مع  اهتفذن

 .مسلحالنزاع بسب ال المحاف اتفي المديريات 

ات بسبب األلغام األرضية المنتشرة في عدد من المنةاطق بسةبب الصةرعات يتعرض عدد من األطفال للوف -
 والحروب التي شهدتها عدد من المحاف ات.

 آراء الطفل والحق في المشاركة: احترام)د(  -12

ه فةي تراء الطفةل ومشةاركآ وإحتةرامجةل تعزيةز أمختلةف الوسةايل ومةن الدستور اليمني كفل حةق التعبيةر ب -
 تم تنفيذ العديد من الفعاليات والبرامج منها : .وقدالقضايا المتعلقة به
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طفةال والةذي قةام بالعديةد مةن النشةاطات واللقةاءات مةع األطفةال مةن خةالل برلمةان األتعزيز دور مشةاركة  -
 لين الحكوميين .ؤالمس

 طفال .األمشاركة  تعزيز ريبية من قبل هيية التنسيق حولعقد دورات تد -

 ة ورش عمل حول مشروع )عد حكومية لرعاية حقوق الطفلاير الاليمنية دشنت هيية التنسيق للمن مات  -
صنعاء( بالشراكه مع  -حضرموت -)تعز ،م2011خالل عام  حماية األطفال من العنف واإلساءة والتمييز (

 ق االنسان بيروت .الصندوق العربي لحقو

 .الرابع المقابل التقريرمشروع عداد إفي  الجمعياتطفال في األمشاركة  -

عةدام فةي  اإلرضةين لعقوبةة المع األحداان مة عدالة أفي الدورة التدريبية الخاصة لتعزيز  األطفال شرا إ -
 .(2011ريناي)

   المهشمين. األطفالوضاع أالمفتوحة في المحاف ات في مناقشة  األيامفي  األطفال شرا إ -

 رابعاً:الحقوق والحريات المدنية:

 تسجيل المواليد: -13

يسةجل عنةد  ه،في أن يكةون لةه اسةم يميةزه عةن ايةر القانون اليمني يضمن حق الطفل في تحديد هويته وحقه
مةن وقةد اتخةذت الحكومةة عةدد حضةانة والنفقةة ورؤيتةه والدية.الميالد وحقةه فةي ثبةوت نسةبه والرضةاعة وال

ن أالبية الوالدات تتم في المنازل إجل ضمان تسجيل المواليد لكن مازالت المشكلة قايمه سيما وأالتدابير من 
%  وبسةةبب قلةةة الةةوعي بأهميةةة تسةةجيل المواليةةد فةةإن كثيةةر مةةن 20وهةةى نسةةبة كبيةةره تصةةل إلةةى أكثةةر مةةن 

 المواطنين اليقومون باستخراج شهادة الميالد.

حكومي بقضية تسجيل المواليد وقد أصدرت تعليمات بإلغاء رسوم تسجيل المولود  هتمامإن هنا  أيالح    -
مع ذلة  ال يةزال قيةد المواليةد فةي السةجالت المدنيةة يخضةع لةبعض  لتساعد األسر الفقيرة بتسجيل مواليدها ،

 أنكما دولية.الروتين المخالف للتوجيهات الرسمية بمجانية شهادة الميالد التي أكدت عليها توصيات اللجنة ال
المحاف ةةات بنشةةر الةةوعي بأهميةةة تسةةجيل  عةةدد مةةن بعةةض المن مةةات الدوليةةة دعمةةت بعةةض الجمعيةةات فةةي

 .مواليدهم

 البيئة األسرية والرعاية البديلة : :خامساً 

 :مسئولية الوالدين -14

وهةي  اً تماعيةجإإن مسيولية الوالدين في رعاية أطفالهم والتربية السوية لهم مسةألة وجوبيةه ومتعةارف عليهةا 
من حيا توفير البيية المناسةبة لنمةو  ،من صلب التكوين األسري ؛ وأكدت عليها التشريعات والقوانين النافذة

والتربية السوية القايمة على التماس  األسري والقيم والمباد  األخالقية  واإلجتماعيالطفل النفسي والجسدي 
 ل.تمع من شأنه تنمية  شخصية الطفالسايدة في المج

العةاطلين عةن العمةل وتةردي األوضةاع الصةحية و وفي  ل ال روف المعيشية الصعبة وازدياد حاالت الفقر
نتشةار الفقةر فةان ضةمان الحيةاة األسةرية الكريمةة يصةبح مةن الصةعب تحقيقةه وخاصةة والدولةة إوالتعليمية و

اسةية كةل ذلة  عكة  اضطرب فةي الوضةع األمنةي وتةدني الخةدمات األسو تعاني من أزمات اقتصادية خانقة
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الفقيرة والعاطلين عن العمةل وذوي الةدخل المحةدود إلةى أطفال األسر نفسه على مقدرات األسرة مما يعرض
 المعانة والحرمان.

 :الرعاية البديلة -15

مراكةز  وتم مةن خاللهةا دور رعايةة األيتةام والتةي يةايةر الوالةدين  حاضنإن الرعاية البديلة التي تتجسد في 
مركز الطفولة اآلمنة  ألطفال الشوارع ومراكز لحماية األطفال و ضحايا التهريةب أو  وجتماعي اإلالتوجيه 

%مةن  24سةوى دور الحضانة الخاصة برعاية األطفال مجهةولي النسةب وهةذه المراكةز محةدودة ال تغطةي 
المتطلبات األساسةية  تلبيةل كما أن اإلمكانيات التي تتمتع بها هذه المراكز ال تكفي ،نيةمساحة الجمهورية اليم

 ن راً لضعف اإلمكانيات المادية المتقدمة لها.

يعتبةةر األطفةةال المحرمةةون مةةن الرعايةةة األسةةرية البديلةةة هةةم مةةن أكثةةر الفيةةات المعرضةةة لإلهمةةال وسةةوء  -
المعاملة حيا يتم رعايتهم واالعتناء بهم في إطار أسر أخرى اير أسرهم الحقيقية أو في مؤسسةات أو دور 

من فةي حكمهةم ويحةدا العنةف واإلهمةال وسةوء المعاملةة لمثةل أومثل دور األيتام أو أطفال الشوارع رعاية 
هؤالء األطفال مةن قبةل العةاملين ممةا يهةدد حقهةم فةي الوقايةة مةن اإلهمةال وسةوء المعاملةة ويهةدد حقهةم فةي 

 الرعاية والتنشية الصحية .

اإلدمةةةاج والرعايةةةة والخةةةدمات األساسةةةية م لهةةةم جتمةةةاعي والمراكةةةز األخةةةرى بتقةةةديوتقةةةوم دور التوجيةةةه اال
توجيةه دور (10دور األساسي في تقديم الرعايةة لألحةداا ويبلةغ عةددها )الوتشكل دور التوجيه  ،االجتماعي
 –عةدن   -وهذا يغطي سبع محاف ات فقةط هةي )أمانةة العاصةمة مخصصة للذكوردور  (2سبعة ).اجتماعية

عةدن -أمانةة العاصةمة  ) في كل مةنتوجد ( مخصصة لإلناا 3و) حجة حضرموت ( -الحديدة  -أب   -تعز
 هةذه الةدور ال تغطةي كةل، فمما يدل ضةعف االهتمةام بالرعايةة االجتماعيةة وبخاصةة رعايةة الفتيةات (تعز –

عرضه للعةيش فةي الشةوارع ( محاف ة 15محتاجين للرعاية في )الجمهورية مما يجعل األطفال ال محاف ات
 وتعرض حياتهم للخطر.

أما فيما يخص دور رعايةة األيتةام فهةي إلةى جانةب مةا تقدمةه الحكومةة مةن الرعايةة فإنهةا تحضةي باهتمةام  -
 منها( مركز 30المؤسسات األهلية والمن مات اير الحكومية حيا يبلغ عدد مراكز رعاية األيتام في اليمن)

الحكوميةة.أما  ايةر  مةاتالمؤسسةات األهليةة والمن يتبةع( مركةز رعايةة 20( مراكز رعاية حكومية و)10)
 فةي الشةوارعالموجةودين  %مةن احتياجةات األطفةال2تغطةي سةوى  ال ( 3راكز الطفولة اآلمنة وعةددها ) م

يةف مةع الكبةار انعةدام البةرامج فةي السةجون ومراكةز التوق اً إضافة إلى اإلحداا فةي نةزاع مةع القةانون تحديةد
 .هيل النفسي والمهنيالتأو ة بالخدمات األساسية والرعاية الالحقةيهيلالتأ

نود ان نشير هنا بةان األطفةال الرضةع المصةاحبين ألمهةاتهم السةجينات أيضةا هةم يعةانوا مةن عةدم وجةود   -
التربية البديلة الن السجون ال يجب ان تكون محل تربية لينمو بداخلها أطفال متكاملي النمو من كافة جوانبهم 

 الحياتية.

 :األطفال العنف ضد -16

تنشية الوالدية مهمة فالطفل يعتمد في سنوات نموه األولةى علةى أبويةه وعلةى مةن حولةه مةن أفةراد عملية ال -
األسرة في تأمين احتياجاتةه الضةرورية سةواء الماديةة أو النفسةية أو العاطفيةة فبقةدر مةا يحتةاج الطفةل للغةذاء 

اسبة. وتختلف أساليب التنشية والكساء والمأوى، يحتاج أيضاً للحب والعطف والحنان والحماية والرعاية المن
من المالحة  تزايةد العنةف بشةكل عةام والعنةف االسةري وقافات.ة باختالف ال روف والمجتمعات والثـالوالدي

على تماس  المجتمةع خاصةة فةي  اً منتشرة تشكل خطر  اهرة وأصبحتوالعنف ضد االطفال بشكل خاص، 
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 إن.نيةة واالنحرافةات السةلوكية لةديهم تنميةة العدوا األسةا  فةي ل الكتمان السايد  والعنف ضةداالطفال يعةد 
ين أفةراد األسةرة وعجةز فقدان التوازن في العالقات األسةرية، يتجسةد فةي عةدم وضةوح األدواروالمسةيولية بة

وبينةت نتةايج االسةتبيان الةذي  طريقةة سةوية فةي التعامةل مةع أطفةالهم.ب االلتةزام عن  األمهاتبعض األباء و 
 ( محاف ات تزايد انتشار العنف ضد األطفال في إطار األسرة والمدرسة.2في ) قامت به هيية التنسيق

 العقاب البدني: -17

اسي وفي نطاق األسةرة ويعةود ذلة  العقاب البدني ال زال يمار  وبصورة واسعة في مدار  التعليم األس -
ة المجتمةع والمدرسةة سباب عديدة منها ايةاب البةرامج المسةتمرة وحمةالت التوعويةة التةي تسةتهدف االسةرأل

لتوضةةةيح اآلثةةةار السةةةلبية للعقةةةاب البةةةدني والبةةةدايل التةةةى يجةةةب ان تسةةةتخدم تجةةةاه األطفةةةال فةةةي المةةةدار  
العقوبةةات البدنيةةة، منهةةا التخويةةف  واألسةةرة.هنا  انةةواع أخةةرى عديةةدة مةةن العقوبةةات القاسةةية والمهينةةة ايةةر

  .يدخل في اطار العنف النفسي السخرية وهذا أو والتهديد

دراسةةة حةةول العقةةاب الجسةةدي  بإعةةدادقةةام المجلةة  األعلةةى لألمومةةة والطفولةةة و بعةةض المن مةةات الدوليةةة  -
وبعض أشكال العنف الذي يتعرض له األطفال ضمن مساهمة الجمهورية اليمنيةة فةي الدراسةة الدوليةة لألمةم 

 نأ ىإل خم  محاف اتالتي نفذت في و وقد أشارت نتايج الدراسة ،المتحدة حول  اهرة العنف ضد األطفال
قةةد تعرضةةوا لحةةاالت إسةةاءة مختلفةةة )جسةةدية ولف يةةة وجنسةةية  التةةي جةةرت الدراسةةة علةةيهم األطفةةال عينةةات

( مةن الةذكور واإلنةاا 1342ن نسبة عالية مةن إجمةالي األطفةال والمحةددة بةـ)أنتايج الأ هرت كم اوإهمال( 
النفسةةية الناتجةةة عةةن  و اآلثةةار السةةلوكيةمةةن  إنكمةةا أشةةارت الدراسةةة ، تعرضةةوا لإلسةةاءة بمختلةةف أشةةكالها

 اإلساءة الجنسية أدى إلى التراجع في التحصيل الدراسي للطفل الذي تعرض لإلساءة.واالعتداء 

 :اإلناثختان ـ 18

حية في بمنع الختان في المستشفيات والمراكز الص اصدرت قرارحيا أهمية قضية الختان  أولت الحكومة -
زالت تمار  خارج نطاق هذه المؤسسات الرسةمية وذلة  ماان هذه العادة اال   مختلف محاف ات الجمهورية

%( مةةن النسةةاء 30الدراسةةات بةةان ) تؤكةةدو. لضةةعف الحمةةالت اإلعالميةةة والتوعيةةة بأضةةرار هةةذه العةةادة
يتعرضةةن للمةةوت بسةةبب النزيةةف والتلةةوا البكتيةةري او يصةةيبن بةةأمراض مزمنةةة نتيجةةة الختةةان وتقةةدر هةةذه 

نتيجة لعدم االنسجام العاطفي بةين  %( من حاالت عدم االستقرار األسري والطالق24) سبةالدارسات بان ن
 .الزوج والزوجة وكثيرا ما يحدا عقما لدى المرأة

م ( شةهدت الةيمن عةدد مةن 2011-م2004عةوام )األ فيما يخص اإلساءة واإلهمال يمكننا القةول ان خةالل -
ال لألطفال حيا ن مت ندوات ودورات تدريب مةن قبةل بعةض البرامج في التوعية بإضرار اإلساءة واإلهم

لحكومية، كما ن مت الجمعية النفسية مع الشبكة العربية اإلقليمية دورات لجهات األكاديمية والجمعيات ايراا
المبكةر لةبعض اإلسةاءة التةي يتعةرض ساءة واإلهمال وكيفية االكتشاف تدريب في مجال التوعية بأضرار اإل

تل  النشاطات برعاية المجل  األعلى لألمومة والطفولة ومن مة  وتواصلت، حاف ة عدنل  بملها األطفال ذ
بعقد المؤتمر اإلقليمي الثاني للوقاية من اإلساءة واإلهمال بمدينة  ومن مة رعاية األطفال وتوجتاليونيسيف 

 م.2002صنعاء في مايو 
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 سادساً: الصحة والرفاه:

 الوضع الصحي لألطفال: -19

:أمراض الجهةةاز أهمهةةا لةة  إلةةى عةةدد مةةن األمةةراضاألطفةةال عاليةةة ويرجةةع السةةبب فةةي ذ مازالةةت وفيةةات - 
  .الحصبة، سؤ التغذية ،المالرياالتنفسي، اإلسهاالت، 

وتدني الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، وتزداد المأسةاة والمعانةات مةع اإللغةاء  تدهور -
م المواطنين وخاصةة ذوي الةدخل يحر جود ضمان صحي لألسرة والطفل، وهو ماللتطبيب المجاني وعدم و

 من حقهم في العالج. دود واألسر كبيرة العدد والفقراء حالم

ن حمايةة األمومةة وترعةى اضةم( 4حقوق الطفل في المةادة ) اتفاقيةوم 2002لسنة  54ون رقم يشير القان -
عاية الصحية لألطفال واألم وعدم تفعيل دور الصةحة المدرسةية األطفال، إال أن هنا  تدني في االهتمام بالر

 بالمستوى المطلوب.
في تقرير أصدرته حديثاً أن الةيمن مةن ضةمن  " اليونيسيف "أشارت من مة األمم المتحدة لرعاية الطفولة  -

ض افخإنص على نصف دول العالم التي ال تحقق تقدماً كافيا بإتجاه الهدف الرابع من أهداف األلفية والذي ين
 م .2014م إلى 1990دون سن الخامسة خالل الفترة نسبة الوفيات العامة لألطفال 

 
 سؤ التغذية: -20

ترتفةع إلةى مسةتوى الصةومال  فةي الةيمن تشير المصادر إلى أن معدالت الوفيات بسبب سةؤ التغذيةة لألطفةال
( ألف طفل دون سن الخام  240م( بوجود )2010-2009وأفغانستان وأشارت إلى زيادة خالل األعوام )

مةن مشةكالت الف قد يتعرضون للموت بسبب سؤ التغذية وقد يعانون  400متضررين من سؤ التغذية منهم 
 في الوقت المناسب.ت ءاجراإذا لم تتخذ اإل عقليم الجسدي والمدى الحياة من تأثير عدم نموه

تبرت من مة اليونسيف اليمن ثاني أسوأ اعحيا  2012-2011الل األعوامخسؤالتغذية تفاقمت مشكالت   -
بلد في العالم من حيا سؤ التغذيةة، وأشةارت بةأن مايقةارب مةن مليةون طفةل فةي الةيمن ضةحايا لسةؤ التغذيةة 

% مةن سةكان الةيمن يعةانون مةن سةؤ 44وبةأن قرابةة  الحاد، الذي يعتبرمن أبرز مسسببات الوفات في العالم
 .التغذية المزمن

 
التحصين: -21  

 3600بة: في أعقاب تفشي مرض الحصبة في األشهر الماضية حيا بلغ عدد الحاالت المبلغ عنها الحص -
الوضةع فةي حالة وفاة ألطفال تقل أعمارهم عن خمة  سةنوات ويقةول ممثةل اليونيسةيف إن  146حالة منها 

ة مةن هةذا خالية أنهةاالحصبة مرض ممكن الوقاية منه واليمن كانت على وشة  أن تعلةن و ،اليمن اير مقبول
شهدت اليمن عودة انتشةار  2011حيا لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، ولكن في عام  2010المرض في عام 

مرض الحصبة بشكل واسع مما استدعى الحكومة اليمنية لعمل نداء عاجةل للمن مةات الدوليةة العاملةة بةنف  
علةى ذلة  نفةذت حملتةين للتحصةين ، منهالمجال لتقديم المساعدة العاجلة لوقف انتشار مرض الحصبة والحد 

 م على مستوى الجمهورية .2012خالل شهر مار  

 فيروس نقص المناعة المكتسبة )االيدز(: -22

( حالةةة، 266)إلةةى حةةولي وصةةلت  2011 عامااليةةدزعةةدد حةةاالت  أجمةةالي أنالرسةةمية  تشةةير أإلحصةةاييات
مناعةة )االيةدز( فةي الةيمن حيةا توجةد إن هذه األرقام ال تبين حقيقة عدد المصةابين بفيةرو  نقةص الونرى 
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مةا تؤكةده من مةة الصةحة العالميةة حيةا تشةيرانه  كثير من الحاالت اير مسجلة لدى الجهات المختصة وهو
حالةة ايةر مسةجلة ورصةد ومتابعةة هةذا المةرض  20مقابل كل حالة يتم تسجيلها فةي الةيمن هنةا  أكثةر مةن 

لتدابير الضةرورية لمقاومةة الموقةف المجتمعةي السةلبي تجةاه يشكل تحدي أمام وزارة الصحة المعنية باتخاذ ا
 مكنة لدعم الجهود في هذا االتجاه.المصابين بالمرض وحشد كل الطاقات الم

ومن اإلجراءات االيجابية صدور قانون خاص بحماية حقوق المصابين بفيرو  نقص المناعة )االيةدز( فةي 
المجانية في مرافق الصحة العامة والرعاية النفسية م والذي ينص على حصول الرعاية الصحية 2009عام 

األدوية ومستلزمات الوقاية من المرض واإلعفاء مةن على االستشارة والدعم القانوني ووحقهم في الحصول 
بعدوي االيدز للفترة  من يناير حتي ديسمبر عدد الحاالت المصابة ( يبين 1مرفق جدول ) .الرسوم الجمركي 

م  2011االيدز خةالل عةام  عدد الحاالت المصابة بعدوي ( يبين 2وجدول )  حاف ةم حسب الم2011عام 
 .حسب الجنسية والنوع

 المبيدات الكيميائية: -23

تعرض كثير من األطفال إلى اإلصابة بمرض السرطان والفشل الكلوي وايرها من األمراض وذلة  بسةبب 
بمةرض  اتع عةدد اإلصةابافةترإها وهذا ممةا يةدل إلةى االستخدام العشوايي للمبيدات الكيميايية المهربة واير

وعمةةل  ،االسةتخدام العشةةوايي للمبيةدات ةوهنةا البةد مةةن بةذل جهةود كبيةةرة لمراقبة ،السةرطان والفشةل الكلةةوي
 باالبلةدلمنع االستخدام العشوايي لمثةل هةذه المبيةدات التةي ألحقةت صارمة وإصدار قرارات  ية مجتمعية،عتو

 رة.خساير بشرية ومادية كبي

 المخدرات والمؤثرات العقلية: -24

علةى الفةرد  خطورتةهيعطى له االهتمام الكافي مةن الحكومةة راةم  موضوع المخدرات والمؤثرات العقلية ال
المطلةوب للتوعيةة  وال يتم الحشد اإلعالمي والمجتمعةيوالمجتمع فهنا  ضعف ملمو  في مكافحة ال اهرة 

ملموسة لةدى النةا ، فةي  ةل ايةاب  أصبحتوالشباب والتي  فالاألطبمخاطر انتشار ال اهرة وخاصة بين 
م، والةذي  2012 -مةار  األخيةرالمعنية بالمتابعة والمكافحة، وتبين نتايج االسةتبيان  لألجهزةالدور الفاعل 

فةةي  تطبيقةةهقامةةت بةةه هييةةة التنسةةيق للمن مةةات اليمنيةةة ايةةر الحكوميةةة لرعايةةة حقةةوق الطفةةل، والةةذي تةةم 
نتشار تناول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية منها )الحبوب المنشطة والحبوب المخةدرة( المحاف ات، عن ا

ويمةار  بصةورة شةبه علنيةة خاصةة فةي  ةل االنفةالت والشةباب،  األطفةال أواسةطعلى مسةتوى واسةع بةين 
ؤثرات م، وايةاب األجهةزة المعنيةة بمكافحةة المخةدرات والمة2011الذي تشهده البالد منذ مطلع عام  األمني

خاصةة مةع  هةور مسةميات جديةدة  يزيةد االنتشةار شةأنهالةذي مةن  األمرالعقلية عن القيام بدورها المطلوب، 
 وسرت الو....من التسميات( ومعروف لدى كثير من النا  أماكن بيعها. – ألقذافيالمواد )حبوب  لهذه

 :الوضع المعيشي للسكان -25

ت الذي يشهد نمواً سةكانيا متزايةدا ممةا يشةكل ضةغوطا إضةافية في الموارد وفي الوق شحهاليمن يعاني من  -
السةكان  % من52اكبر على الموارد الطبيعية المحدودة ،كم يعاني من تفشي سوء التغذية إذ يعيش أكثر من 

 هأكةدوهو هنا  معدالت مرتفعة للبطالة وفرص العمل محةدودة خاصةة للشةباب.و ،اقل من دوالرين في اليوم
 .  الدولي بصنعاءمدير مكتب البن

المناطقية والقبلية وتصاعدت االعتداءات التخريبية التي استهدفت  واالستقطابأثرت الصراعات السياسية  -
شةةبكة الكهربةةاء والمحطةةة الغازيةةة ممةةا أدى إلةةى تكبيةةد الدولةةة خسةةاير ماديةةة فةةي مختلةةف الخةةدمات وكانةةت 

ال للخطةورة ، كمةا اسةتهدفت أنابيةب الةنفط فةي المستشفيات األكثر تعرضاً، مما عرض حياه كثير مةن األطفة
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محاف ة ) مأرب وشبوة( للتخريب وأدى إلى توقيف حقول وقطاعات النفط عن اإلنتاج وبلغت خساير الدولة 
( مليار دوالر أمريكي.كل 1,2م  )2012وحتى الربع األول من عام  2011خالل الفترة األخيرة من العام 

زيةةادة تةةدهور الوضةةع المعيشةةي للنةةا  إيقةةاف شةةبه نهةةايي للحركةةة  لةةىإجانةةب عوامةةل أخةةرى أدت  إلةةىذلةة  
 السياسية .

 

 الثقافية: شطةاألنقات الفراغ وأو:التعليم وبعاً سا

 :األساسيالتعليم  -26

م فةي  ةل ارتفةاع 2010- 2004هنا  جهةود بةذلتها الحكومةة اليمنيةة خةالل السةنوات الماضةية  أن ال ننكر
فهنةةا  توسةةع فةةي المنشةةيات التعليميةةة  ، مةةع الزيةةادة فةةي النمةةو السةةكاني خاصةةةمعةةدالت االلتحةةاق فةةي التعلةةيم 
 .والكادر التعليمي بشكل عام

م بشةان تنفيةذ 2004لعام  24قرار وزاري رقم  راصدإ. وم األساسييللتعل وطنية كما صدرت إستراتيجية- 
 تصةل إلةىخةارج التعلةيم  سةياإلستراتيجية لكن مازلت هنا  نسةبة كبيةرة مةن األطفةال فةي سةن التعلةيم األسا

ر  ثانويةة للبنةات دابر ألسباب عديدة منها عدم تةوفر مةاألك%( وتشكل الفتيات خارج المدار  النسبة 56)
 .في المناطق الريفية

التقةارير الرسةمية ان الحكومةة مةا زالةت تواجةه صةعوبات فةي تةوفير المةدار  لكةل أطفةال الةيمن فةي سةةن  -
مليون )اثنين ونصةف مليةون( طفةل  2,4من مة اليونسيف بأن هنا  أكثرمن السادسة والسابعة وتشيرتقارير

 (.2012خارج المدرسة أي بدون تعليم)جريت كابيرممثل المن مة في اليمن

هذا القطةاع الحيةوي والهةام ، بةالرام يربهدف تطووضع إستراتيجية للتعليم األساسي عملت الحكومة على  -
إنها  ال تلبى الحاجة المتنامية إال تخذتها من حيا التوسع في المباني المدرسية من الجهود واإلجراءات التي ا

عداد األطفال في سن االلتحاق بالتعليم ، خاصة مع الزيادة فةي النمةو السةكاني حيةا يصةل معةدل النمةو أ من
 %وهو من أعلى المعدالت في العالم .3,4السكاني في اليمن إلى 

كةل  يتطلةب مةنعلةيم األولويةة ضةمن القضةايا الملحةة لعمليةة التنميةة فةي الةيمن ن إعطاء مسألة  تطوير التإ -
هييةة التنسةيق بإعةداد  توصةيات اللجنةة الدوليةة قامةت وفي ضةوء ،المعنيين بذل الجهود لالهتمام بهذا المجال

طفةل وليةة لحقةوق التفاقيةة الداال علةى ضةؤ مبةاد  فةي الةيمن دراسة تتكون من عدة أجزاء حول واقع التعلةيم
 من مة رعاية األطفةالبدعم من م(، 2004الح الفضلى لألطفالالمص -م2002المشاركة –م 2006)التمييز

 ثمان محاف ات. طبقت هذه الدراسة على

 أهم المشكالت التي يعاني منها التعليم: نستعرضيمكن أن هنا و

زالةت الكثافةة الطالبيةة فةي فمةا  ،لألطفةال فةي سةن التعلةيم  الحقيقيةةال تلبةي االحتياجةات  المدرسةيةالمباني  -
 تشكل إحدى معوقات جودة التعليم المدار 

 افتقار بعض المدار  لألثاا المدرسية حيا يجل  األطفال في األرض. -

يعةةه علةةى بليتم بشةكل كبيةةراء دالسةةوق السةةوفةةي  الكتةبتتوفرفةةي الوقةةت الةةذي عةدم تةةوفير الكتةةب المدرسةية  -
لحصةةول علةةى الكتةةاب اأطفةةال األسةةر الفقيةةرة مةةن  يةةؤدي الةةى حرمةةان امناسةةبة ممةةالطةةالب بمبةةالغ ماليةةة اير

 .المدرسي
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 التعليم األساسي. إلزامية ومجانيةمتنوعة خالفا للدستور والقانون الذي ينص على  رسوم مدرسية فرض  -

 الترفيهية .الالصفية وواأللعاب الرياضية والنشاطات  األنشطةتدني  -

يتم في االب األحيان إعطاء الطالب شهادة بينما  اليتم فحص طبي حقيقيحيا الصحة المدرسية  محدودية -
 عند االلتحاق بالتعليم . عليه إثبات انه خالي من األمراض دون الكشف الطبي

 . متخصصالكادر التعليمي المؤهل وال شحة -

القيةادات اإلداريةة    التعليم األمر الذي اضعف تطةور التعلةيم فةال يأخةذ بمعيةار الكفةاءات عنةد تعيةينـتسيي -
 .والمناطقية الءات الحزبية والشخصيةالو ومدراء المدار  وإنما معيار

 .بسبب االزمة السياسية توقف الدراسة في االب مدار  التعليم األساسي والثانوي في بعض المحاف ات -

 )ننةةزوح أكثةةر مةةزنجبةةار وعةةدد مةةن المةةديريات  إلةةى وفةةي محاف ةةة أبةةين أدى سةةقوط عاصةةمة محاف ةةة 
كما أثرت الحروب في صةعدة  ألف مواطن من المحاف ة إلى محاف ه عدن ولحج وأماكن أخرى (164,99

. وعملت الحكومة على ترتيب أوضاع النازحين في والمحاف ات المجاورة في صعده على العملية التعليمية 
سسةات الدولةة وإلحةاق أطفةال النةازحين فةي مةدار  محاف ةة عةدن ولحةج. ون ةراً لضةعف مؤ عدن محاف ة

اإلااثيةة وعةةدم قةةدرتها علةةى معالجةةة أوضةةاع النةازحين وإيجةةاد األمةةاكن المناسةةبة لتسةةكينهم وتقةةديم الخةةدمات 
الضةةرورية لهةةم تةةم تسةةكينهم فةةي المةةدار  وكةةان األمةةر طبيعةةي فةةي بدايةةة األزمةةة ولكةةن لةةم تضةةع الحكومةةة 

أكثةر مةن تعليمية في االةب مةدرا  لمةدة األمر على العملية ال إثرمعالجات صايبة لحل مشكلة النازحين مما 
ب تعطيةل وتشةير المعلومةات عةن انخفةاض مسةتوى التعلةيم بسةبم. 2012-2010الفتةرة دراسةي خةالل  عام

ومازالةت المشةكلة قايمةة حتةى   2011ومةن سةبتمبر حتةى نةوفمبر  م 2011مايو الدراسة  من فبراير حتى 
 .عدم ترميم المدار  المتضررةبسبب اآلن 

لحين وتحويلها إلةى ثكنةات من قبل مسم 2011اثناء ازمة  ضت مدرا  أمانه العاصمة لالستيالء كما تعر -
وهةةذا لةةم يسةةبب فةةي تعطيةةل الدراسةةة وحسةةب وإنمةةا سةةبب صةةدمات نفسةةية للطةةالب بسةةبب الرعةةب  عسةةكرية

 والخوف الذي تعرضوا له أثناء الصراع المسلح .

التحةةاقهم فةةي المةةدار  وكةةذا إنت ةةامهم فةةي التعلةةيم  ألطفةةال ذوي اإلعاقةةة مةةن مشةةكالت تعيةةقكمةةا يعةةاني ا -
مثةةةةل الرمةةةةان لألسةةةةباب متصةةةةلة بعةةةةدم تةةةةوفر اإلحتياجةةةةات الضةةةةرورية لألشةةةةخاص مةةةةن ذوي اإلعاقةةةةة 

والحمامات....الو ومن الكادر التدريسي المؤهل للتعامل مع مثل هذه الحاالت. ونؤكدعلى اهمية عدم التمميز 
 .العاديين بقية التالميذوإدماج ذوي اإلعاقة في المدار  مع 

 مية:محو األ

فةي ، فإننةا نالحة  خالل الفترات الماضيةقدم الملحو  الذي شهدته اليمن في مجال محو االمية تبالرام من ال
تراجةع كبيةر فةي اهتمةام الحكومةة بمكافحةة االميةة والتةي اصةبحت تةزداد لةي  بةين الكبةار السنوات األخيةرة 

 عية لمعالجة االمية. والتوجد مشارع واق طفالوحسب وانما ايضاَ تزداد بين اال

  

 تعليم الفتاة: -27



 20 مسودة اولية للتقرير المقابل حول اوضاع االطفال في اليمن

تعةد المشةةكلة الجوهريةةة فةةي التعلةةيم هةةي اسةةتمرار الفجةوة فةةي تعلةةيم البنةةين والبنةةات ،وخاصةةة فةةي المنةةاطق  -
ن الريفية ،بحيا يمكن القول أن التعليم في اليمن هي مشكلة تعليم فتيات الريف بالدرجة الرييسية وبالرام مة

أن احةةد المحةةاور الثمانيةةةة لإلسةةتراتيجية الوطنيةةةة لتطةةوير التعلةةيم األساسةةةي يخةةتص بتعلةةةيم الفتيةةات. ومةةةع 
االلتزامات وزارة التربية والتعليم نحو زيادة معدالت االلتحاق للبنات وتخفيف ألفجةوة  فةي التعلةيم األساسةي 

ي الوجةود .وقةد ابةرزت عةدد كبيةر مةن بين الجنسين ،فان معدالت االلتحاق توضح إن هذه الفجوة مستمرة فة
الدراسةةات وجةةود المشةةكالت التةةي تسةةاهم فةةي إسةةتمرار هةةذه الفجةةوة سةةواء مةةا يتعلةةق بالعوامةةل المؤسسةةية 

 أوالعوامل الثقافية.

سنحاول التركيز على تعليم الفتاة ن ةراً ألهميةة ذلة  للنهةوض باألمةة فةال يمكةن أن يتقةدم المجتمةع ونصةفه  -
 نسةةبتهافةةي سةةن التعلةيم األساسةةي  ايةةر الملتحقةاتويبلةةغ عةدد الفتيةةات  .البنةاء والتنميةةةال يسةةاهم فةةي  مسةتثنى

ومةةن ، %( ويعةةود ذلةة  ألسةةباب كثيةةرة21) حةةواليوتشةةكل الفتيةةات خةةارج المةةدار  فةةي الريةةف %( 56)
ـة  اةعةي المجتمةع بأهميةة تعلةيم الفتةقلةة و -:  اق أو تسرب الفتاة من التعلةيمالتح عدم األسباب التي تؤدي إلى

المدار  الخاصة بالفتيات مع انعدام وجود مدار  ثانويةة فةي كثيةر مةن المنةاطق قلة  -الزواج المبكر -الفقر
 م.2011يبين المتسربين من التعليم للعام (3)مرفق جدول.قلة المعلمات اإلناا -الريفية 

 

 :الثقافة والترفيه -28

أن هنا  إهمال فةي هةذا الجانةب علةى الةرام  هيية يبينالستبيان يخص الجانب الترفيهي ان نتايج اأما فيما  -
لغيةر  إسةتخدممن ان هنا  العديد من المالعب والحةدايق ولكةن لألسةف الةبعض منهةا مغلةق والةبعض اآلخةر 

 . متنفذينالمن قبل  الهدف الذي أقيم من أجله وتم البسط عليها

 :أهم المعالجات لمثل تل  القضاياإن من    

 ل وزيادة الوسايل الترفيهية فيها.تأهيل مالعب األطفا .1
 جيد. ثقافيعمل  من تقديم مكنتلتتقديم الدعم الالزم إلدارة ثقافة الطفل وتخصيص ميزانية مستقلة  .2
 في كل المحاف ات. والتعليم التنسيق المشتر  مع إدارتي ثقافة الطفل والنشاطات في مكاتب التربية .3
 .ة الرياضية والفنية في المدار شطتأهيل واختيار الكادر المؤهل لقيادة األن .5
سياسة منهجية من قبل إدارة التربيةة لجعةل المكتبةات مةادة أساسةية وتحديةد لهةا الوقةت الةالزم  إيجاد  .4

 في األسبوع. مرة واحدة ولو
تةةدريب وتأهيةةل أمنةةاء المكتبةةات وتعةةريفهم بأهميةةة دور المكتبةةات فةةي رفةةد الطالةةب بالمعرفةةة وحةةب  .6

 التحصيل العلمي.
 .الدورية الفكرية ى القراءة وإقامة المسابقاتطفال علتشجيع األ .2

 

 الحماية الخاصة: تدابير -ثامناً 

  :األطفالاستغالل  -29

 ألطفال: لاالستغالل الجنسي -أ

في المجتمعات العربية، بما فيها اليمن، يصعب تناول قضية استغالل األطفال جنسياً بشةكل علنةي ألن 
رات. وتنةةدر الدراسةةات فةةي هةةذا المجةةال ن ةةراً لصةةعوبة الوصةةـول إلةةى مثةةل هةةذه القضةةايا تعةةد  مةةن المح ةةو

المعلومةات والحصةول علةى البيانةات واعتبةار الحةديا عةن مثةل هةذه المشةكالت أمةراً يمة  بكرامةة السةةلطة 
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يمةار  بشةكل مسةتتر فاألطفةـال كثيةراً مةا  األطفةالالعنةف الجنسةي ضةد  أنوالمجتمةع علةى حةد سةواء.حيا 
 وخارجها. اخل األسرةيتعرضون لالعتداء د

وازدادت حةوادا ااتصةاب االطفةال  يتعرض األطفال في اليمن لكثير من اإلساءات و االستغالل الجنسي  -
بشةةكل ايةةر مسةةبوق وبوسةةايل عنيفةةة واصةةبحت متناولةةة فةةي وسةةايل االعةةالم مةةع ذلةة  اليوجةةد توجةةه رسةةمي 

تشةير دراسةة ل الجنسي مةن االطفةال . وحكومي لالهتمام بال اهرة والتوجد برامج لمعالجة ضحايا اإلستغال
الدراسةة عينة % من حجم 12حول العنف ضد األطفال، أن نسبة  لألمومة والطفولة األعلىميدانية للمجل  

فةةي  وأنهةةمالجنسةةي  اإليةةذاءبسةةبب جةةرايم جنسةةية تمثلةةت باالاتصةةاب و األحةةدااادخلةةوا دور أنهةةم اأوضةةحو
لمشكالت المتعلقة باالعتداءات الجنسية التي تنته  حرمةة جسةد فال تزال ا ،نتها  الجنسيضحايا اال األسا 

 .الحكومي والمن مات المجتمع المدني والتوجد برامج للتصدي لها الطفل، ال تلقى حقها من االهتمام

تم القبض على بعض الجناة اللذين ارتكبوا جرايم ضد األطفال وهنا  أحكام صادرة في حقهم من هذه  -
ت صغيرات في سن العاشرة من ، تزويج فتياااتصاب، اختطاف، ااتصاب وقتل )هت  عرض، الجرايم
 .األطفال من المعتدين على الصادرة بحق المحكومييناألحكام بين ي(  53) مرفق جدول (العمر

 :(األطـــــفالل عمـــ )حماية األطفال من االستغالل االقتصادي - ب

فةي أعمةال تشةكل خطةورة علةى حيةاتهم وحقهةم فةي  غيلهمتشةالزال موضوع اسةتغالل األطفةال اقتصةاديا و -
بحقةوق األطفةال فقةد أجريةت العديةد مةن الدراسةات واألبحةاا  المهتمةينالبقاء والنماء يثيةر جةدال فةي أوسةاط 

مع ذل  لم نشهد تحول كبير على صعيد الحد  ، وأقيمت الندوات وورش العمل كرست لمناقشة عمل األطفال
األطفةال ويةتم اسةتغاللهم فةي أعمةال خطةرة العمةال اقع يشةير إلةى تزايةد فةي أعةداد من عمالةه األطفةال . فةالو

األزمةات سنوات األخيرة ووتحت  روف صعبة ويعد ذل  نتايج للتدهور االقتصادي التي تشهدها البلد في ال
السياسةةة التةةي انعكسةةت علةةى مختلةةف األصةةعدة بشةةكل أساسةةي فةةي المجةةال االقتصةةادي مةةا أثةةر علةةى حيةةاة 

ع اليمنةي لةم دة فةي أعمةال األسةرة.كما أن المشةرتدفع األسر بأبنايها إلى سوق العمل للمساع حياطنين الموا
م 1992( لسةةنة 24المعةةدل رقةةم ) يعطةةي اهتمةةام حقيقةةي لحقةةوق األطفةةال المسةةتغلين اقتصةةاديا فقةةانون العمةةل

وهةو مايتعةارض مةع ل عيوب ولم يحدد ساعات عمل الطفةال كثيرمنتكتنفه  تالذي ن م عمل األطفال الزالو
قبةل  ( 54)المةادة  لصةالح الطفةل القةانون السةابقبل ألغى الميزة التي كانت موجةودة فةي االتفاقيات الدولية، 

 .التعديل

م وخصص فصالً لرعاية الطفل العامةل، وعةرف الطفةل 2002( لعام 54صدر قانون حقوق الطفل رقم ) -
وحةةدد سةةاعات العمةةل (  133م دون ذلةة ، مةادة )عشةةرة سةنة وح ةةر عمةةل مةن هةةأنةه مةةن بلةةغ عمةره أربعةةة 

طفةل أربةع سةاعات متتاليةةة دون اليةومي للطفةل العامةل بسةت سةاعات تتخللهةا فتةةرة للراحةة بحيةا ال يعمةل ال
، وح ر تشغيل الطفل ليالً وإلزام صاحب العمل الذي يشغل أطفاالً لديه إبرام عقود معهةم وفقةاً لنمةاذج راحة

( واستثنى القانون األطفال العاملين الذين يعملون في أعمال مع عايالتهم تحةت 135معدة من الوزارة مادة )
خاصة في  ل األمية وعدم الوعي المجتمعي  ليست لصالح األطفال، إشراف رب األسرة وهي ثغرة قانونية

 بمخاطرة تشغيل األطفال.
ومةةن أهةةم ،  تناسةةب أعمةةارهموهنةةا  الكثيةةر مةةن األسةةباب التةةي تةةدفع هةةؤالء األطفةةال إلةةى القيةةام بأعمةةال ال 

قلة الدخل لرب األسرة. وهةذا -التسرب من التعليم.-التفك  األسري.-البطالة ألرباب األسر.-الفقر.-األسباب: 
%( من إجمالي حجم العمالة في البالد وقد 14التي تمثل )االهتمام بهذه الشريحة الهامة، ولم يمنع الدولة من 

 مزيد من االهتمام ضمن الخطة الخمسية الثالثة.بدأت الحكومة إعطاء هذا الموضوع 

التوجد إحصاييات دقيقة تبين جحةم  ةاهرة عمالةة األطفةال فةي الةيمن، فةي دراسةة مقدمةة لةوزارة الشةؤون  -
إحصةايية حديثةة أعةدتها إدارة تشيرو ،مليةون( طفةل2يمن بةـ )االجتماعية والعمل قدرت عمالة االطفال في الة
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 ،( طفةل149000) إلةى حةوالي وصلت فيهةا عمالةة األطفةال يمنية محاف اتمكافحة عمل األطفال في ست 
وتهريةب األطفةال الةى  منطقةة عبةور لهةروب حجةة محاف ةةل)تعتبرألةف طف (40) وحدها محاف ة حجةفي 

( مليون ونصف طفل عامل في 1.4حوالي ) بينما تشير معلومات حديثة لمن مة العمل بوجود خارج اليمن(
 .اليمن

أهيل األطفال العاملين بأمانة العاصمة خةالل مركز إعادة تذل ب العمل في مجال عمل األطفال،من تجارب  -
( طفةالً عةامالً وعاملةة تةم 1524)حةة عمالةة األطفةال، المركةز اسةتهدفم جهودا كبيرة في مكاف2002العام 

إلةى أسةرهم بعةد توزيع هذا العدد على اتجاهات مختلفة حيا تم إعادة البعض إلى المدار  والةبعض اآلخةر 
مةن الجنسةين بالمةدار    طفةل( 630تسجيلهم وإلحاقهم بةالمركز للتعلةيم فةي المعامةل كالفتيةات, وتةم إلحةاق )

م إلحةةاقهم بةةدورات مهنيةةة ) تةة (14ـةة 15( طفةةالً عةةامالً وعاملةةة )52( متسةةرباً إلةةى المةةدار  و)94وإعةةادة )
 .( مدة كل دورة شهرينلحام -باء كهر -خياطة  -تجارة 

ان نسةبة  حةول واقةع عمالةة األطفةال فةي الةيمن ي محاف ة عدن أكدت دراسةة لبةاحثين مةن جامعةة عةدنوف -
الغالبية من هؤالء و %( من األطفال العاملين في المهن المختلفة بمحاف ة عدن تعاني أسرهم من الفقر،96)

 أعمةار األطفةالأن  لةىإ الميدانيةة ت الدراسةةوأشار األطفال يعملون  بدون عقود عمل او راتب شهري ثابت
كما يح ر ممارسة  من الفية العمرية التي يح ر قانون العمل ممارسة عملها وفق االتفاقيات الدولية العاملين

%( 50( سنة بـ )11من بين األعمار هو سن ) لألطفال العاملين . وتشير إلى ان أعلى نسبةاألعمال الصعبة
كمةا ساد  والثامن من التعليم األساسةي، يوازي صفوف ال( سنة وهذا 13%( لألطفال في سن )32وتليها )

أوضحت ان هذه األعمال تؤثر بشكل مباشر واير مباشر على صحة الطفل النفسية والجسدية ، وذلة  لعةدم 
 .توفر الحماية الصحية

 الزواج المبكر:  -ج

يعات النافةذة لةم تحةدد الحةد تلعب العادات والتقاليد السايدة دور كبير في إسةتمرارية الةزواج المبكةر، والتشةر 
 االدنى لسن الزواج، مما أدى الى تر  المجال مفتوح وجعل زواج البنت مرهون بما يحدده أولياء األمور.  

وفي اجتماع شبكه حماية األطفال المكونة من ممثلين عةن الجهةات الحكوميةة وايةر الحكوميةة المنعقةد فةي  -
قشة  اهرة زواج األطفال وسةبل الحةد منهةا وخةرج المشةاركون المجل  االعلى لالمومه والطفولة  تمت منا

برؤية إصدار قانون يحةدد بوضةوح سةن الةزواج كمةا أكةد المشةاركون علةى أهميةة دور الشةركاء مةن وزارة 
األوقةةةاف واإلعةةةالم والتربيةةةة والصةةةحة لنشةةةر الةةةوعي بةةةين األطفةةةال وأوليةةةاء األمةةةور بالمخةةةاطر الصةةةحية 

 ج الصغيرات.واالجتماعية المترتبة على زوا

% في حين بلغت 42كشفت دراسة ميدانية أن نسبة انتشار الزواج المبكر بين أوساط اإلناا في اليمن بلغ  -
%(، كما أوضحت الدراسة وجود إختالف في شأن الزواج من محاف ةة 2-6النسبة في أوساط الذكور من ) 

 إلى أخرى.

 

 :أطفال الشوارع -30
 

واهر االجتماعية التي اصبحت تشكل خطورة علةى االطفةال والمجتمةع من ال   اهرة أطفال الشوارع -
،والتوجةةد ارقةةام فهةةي تعتبةةر قنبلةةة موقوتةةة، فقةةد انتشةةرت فةةي خةةالل الفتةةرة القليلةةة الماضةةية بشةةكل كبير

بينت ان عدد اطفال الشوارع فةي مدينةة  2002إحصايية دقيقة تبين حجم ال اهرة فبينما دراسة في عام 
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( طفل شارع حةددت دراسةة المجلة  األعلةى لألمومةة والطفولةة أجريةت  24,000)صنعاء وحدها بلغ 
( وهةةذا الةةرقم لةةي  دقيقيةةا ومةةن واقةةع خبرتنةةا 30000م حجةةم ال ةةاهرة فةةي الةةيمن بنحةةو )2004عةةام 

دراسة المجلة  األعلةى أفادت كما  .ومؤشرات الواقع تبين أن حجم  اهرة أطفال الشوارع أكبرمما ذكر
بان الفقر  عاما( 12-16ألطفال تتراوح أعمارهم ) أجريت في ثماني محاف ات والتي لألمومة والطفولة

وأن  خةةروج األطفةةال إلةةى الشةةوارع والبطالةةة وكثةةرة اإلنجةةاب وانعةةدام الخةةدمات االجتماعيةةة مةةن أسةةباب
يعملون في الشوارع وياون ليالً للمسةاكن المؤقتةة، %( 50و)%( منهم يعملون وينامون بالشوارع 60)

%( 24حةوالي)وأن بحةا قةدموا مةن منةاطق ايرحضةرية %( من عينةة ال62,2ينت الدراسة ان )كما ب
أفةةادوا بةةأنهم قةةد تعرضةةوا ألشةةكال مختلفةةة مةةن العنةةف بمةةا فيهةةا االسةةتغالل فةةي بيةةع الممنوعةةات والسةةرقة 

 .بلديةوالضرب والمضايقات من عمال ال

 الى اف ات، لباحا من جامعة عدن تشيرأخرى عن أطفال الشوارع باليمن أجريت في اربع مح دراسةوفي 
ان التفك  األسري والبطالة وتدني مستوى المعيشة أسةباب رييسةية لتفشةي ال ةاهرة وكةذل  الهجةرة الداخليةة 

العنةف المنزلةي وفقةدان عايةل األسةرة وأيضةا مسةتوى  -الطالق –حاالت االنفصال كوتفك  وتصدع االسرة 
 الوعي االجتماعي لدى األسرة .

 :ب األطفالتهري 31

خالل السةنوات الماضةية  ةاهرة خطيةرة تتمثةل فةي تهريةب األطفةال الةى دول الجةوار، حيةا تقةوم  برزت -
مجموعة من العصابات باستغالل  روف بعةض األسةر الماديةة وتقةوم بإقنةاع األسةرة بتهريةب الطفةل مقابةل 

 .او جسدياً  او معنوياً  اً مادي سواء كان ياً سي استغالالً المهربين ، ويتم استغالل األطفال ةلغ ماديامب

المجتمع بشكل عام  خاصة وإنهةا و ةتؤرق األسر إنماوقد أصبحت هذه ال اهرة ال تقلق الحكومة فحسب و -
في   التي بذلت الدولة جهودأصبحت  اهرة تتحدا عنها التقارير الدولية والصحافة المحلية واألجنبية، رام 

وضةع مراكةز تسةتقبل األطفةال وجةراءات االحترازيةة اإلدت يشةدتشةكلة والمب االهتماموزيادة اآلونة األخيرة 
الةةذين يةةتم إعةةادتهم مةةن دول الجةةوار اوالةةذين يةةتم مةةنعهم مةةن مغةةادرة الحةةدود والقةةبض علةةى مهةةربيهم اال ان 

 م.2012طفل الى دول الجوارخالل عام  111، وقد تم إحباط تهريب المشكلة ال زالت تتفاقم

هزة األمنية في الجمهوريةة اليمنيةة والمملكةة العربيةة السةعودية وتةم تشةكيل لجنةة فنيةة تم التنسيق بين األجي -
متخصصة مهمتها مكافحة هذه ال اهرة والحد منها، من خالل إعداد برامج ونشاطات لتوعية األسةر واتخةاذ 

د نشةطت فةي بعض اإلجراءات القانونية والتنسيقية مع دول الجوار للحد من تهريب األطفةال واسةتغاللهم وقة
وتم إنشاء مركزين  هذا المجال وزارة حقوق اإلنسان والمجل  األعلى لألمومة والطفولة ومؤسسات أخرى،

م  بةدعم مةن 2010م والثةاني عةام2004إحداها في عةام في المحاف ات الحدودية الستقبال ضحايا التهريب 
 من مة اليونيسيف.

اية ومعالجة األطفال ضةحايا التهريةب، وقةد أثمةرت هةذه لتأهيل االجتماعي والنفسي لرعلضع برنامج تم و -
( لخةةدمات الرعايةةة فةةي  مراكةةز االسةةتقبال حتةةى 3265الجهةةود ، و تشةةير اإلحصةةاييات إلةةى تلقةةي عةةدد) 

 م.2010مار 

كما أشارت  من مة اليونيسيف في تقريرها الذي أعدته بان مشكلة تهريب األطفةال فةي الةيمن تختلةف عةن  -
دول العالم كونها تتم بغرض البحةا عةن الةرزق عةن اعتقةاد خةاطئ مةن قبةل األسةرة بعةدم مثيالتها في باقي 

مةةن  عةةدد ةةاهرة منتشةةرة فةةي ي تعةةرض الطفةةل للمخةةاطر واإلسةةاءة وهةةو مةةا ال ينبغةةي السةةكوت عنةةه، وهةة
  محاف ات.ال
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علقةة مقاضاة ومعاقبة من يقوم بتهريب األطفال فالقوانين المت والقوانين اليمنية التنص بوضوح حول
لم تشر لغوياً ومباشرًة إلى معاقبة مةن يقةوم  ،م2012بالطفل كما يشير تقرير وزارة حقوق اإلنسان 

،  254بتهريب األطفال، إال أنه هنا  عدد مةن النصةوص فةي قةانون الجةرايم والعقوبةات المةواد  ) 
( وقةةةانون رعايةةةة 165، 144، 152، 5،  3وقةةةانون حقةةةوق الطفةةةل )  (، 242،  240،  259

 ألحداا وتعديالته المادة ا
(، تجرم تل  المةواد بيةع األطفةال أو نقلهةم أواختطةافهم أو تعريضةهم لالنحراف،وقةد اسةتخدمت 56)

حيا  تم الحكم في عدد خم  قضايا تهريب بتهمة  ،تل  النصوص في بعض قضايا تهريب األطفال
مباشةرة تجةرم وتمنةع تعريض األطفال إلى االنحراف، وذل  لعدم وجود نصوص قانونية صةريحة و

 تهريب األطفال لم يتم الحكم ضد من قام بعملية تهريب االطفال.

م ، 2006األشةخاص الةذين تةم ضةبطهم أثنةاء القيةام بعمليةات تهريةب األطفةال خةالل االعةوام وصةل عةدد  -
 مهرب. 49وتم احالتهم إلى النيابة العامة  2012م،2004

تمرة بمخةةاطر تهريةةب األطفةةال بةةين األسةةر خاصةةة فةةي المنةةاطق المكثفةةة والمسةة نةةرى اهميةةة زيةةادة التوعيةةة -
تشةديد و الحدودية وافرد المجتمةع بشةكل عةام وتأسةي  قاعةدة بيانةات لجمةع المعلومةات عةن تهريةب األطفةال

عةدد األطفةال المةرحلين والمحةبط تهةريبهم خةالل األعةوام (  4،6 ول )اجةدمرفةق  العقوبات على المهةربين.
 .م2012 -2002-2004

 إشراك األطفال في الصراعات المسلحة والسياسية: -32

 األطفال و النزاعات السياسية : -أ

صةعده  تهاوالحةروب المتكةررة التةي شةهد 2006ة والتي بدأت مؤشراتها تبرز عام يكان للخالفات السياس -
لتقةدم ع ااثةر بةالغ فةي تراجةم 2011واألزمة العميقة التةي شةهدتها الةيمن فةي وهي ما تسمى بالحروب الستة 
اإلستراتجيات الوطنية لتنفيذ بنةود االتفاقيةة فقةد شةهد  البرامج وفي التشريعات و الذي كان قد بدأ يأخذ طريقه

 وإنما انتهاكات خطيرة منها :ة وحقوق األطفال خاصة لي  تراجعاً وحسب حقوق اإلنسان عام

أن االتفاقيةةة تؤكةةد علةةى حةةق  اسةةتغالل األطفةةال فةةي المسةةيرات والم ةةاهرات لتحقيةةق مةة رب سياسةةية راةةم -
لكةن مةا حةدا عن حقوقهم، للتعبيراألطفال في التعبير السلمي عن رأيهم والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات 

المتصةارعة مةن قبةل القةوى السياسةية واإلضرابات  المسيراتفي  الفترة الماضية من اشترا  لألطفال خالل
ابات طفةال للقتةل واإلصةألاطفةال وتةم تعةريض قضةايا األلتحقيق أاراض وم رب أخرى ال عالقةة لهةا ب كان

 .والصدمات النفسية

 :النزاعات المسلحةواألطفال  -ب

مسةةلحة انضةةمت الجمهوريةةة اليمنيةةة إلةةى البروتوكةةول االختيةةاري المتعلةةق بشةةأن األطفةةال فةةي النزاعةةات ال
البروتوكةول والةذي بةه قة علةى م للمصةاد25/4/2005بتةاريو  20القانون رقةم وإشراكهم فيها و تم إصةدار

الجمهورية اليمنية ملزمه أمام المجتمع الدولي بتنفيةذ كافةة بنةود البروتوكةول واتخةاذ جميةع التةدابير أصبحت 
لقةد . 1,2,3والفقةرات  12بحسةب المةادة عن مسةتوى التنفيةذ تقريةر الحكومةة وقةدمت كامه،أحالمتبعة لتنفيذ 

العسكرية والتي  تنص على أن القبول فةي  ات الوطنية وخاصةيذ التشريعأشار "التقرير الحكومي بالتزام تنف
وانه التوجةد أي حالةة لمجنةدين تحةت سةن الثالثةة عشةر  ،التجنيد لمن يبلغ سن الثامنة عشر كحد أدنى للتجنيد

. ولكةن واقةع األطفةال الةذين شةاركوا فةي الحةروب"عةن عةدد ه التوجد أي بيانات أو إحصةاييات باالضافه ان
م يثبةت عكة  ذلة  وقةد تجلةى مةن خةالل الحةروب 2011ي الفترة األخيرة  أي خالل العام الحال وخاصة ف
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 ةوايةةر المباشةةر ةوالصةةراعات المسةةلحة التةةي مةةرت بهةةا الةةيمن والتةةي كةةان مةةن نتايجهةةا األضةةرار المباشةةر
ات الجسةةدية والنفسةةية اإلصةةابمةةن خةةالل تعرضةةهم للقتةةل و ألطفةةالأكثةةر المتضةةررين هةةم اوكةةان بةةالمجتمع 

 إشرا  األطفال في النزاعات المسةلحة التةيابرزالجهات التي قامت ب توكاناالعاقه بكافة أشكالها شرد والتو
وقد تمثلت  ،ماعات الحوثي وبعض جماعات المسلحةوجوالجيش الشعبي رسمية ال عسكريةالمؤسسات ال هي

مختلفةة مةن الةيمن  اآلثار التي تعةرض لهةا األطفةال جةراء هةذه  الحةروب قتةل عةدد مةن األطفةال فةي منةاطق
 . خطورةوإصابة الميات بجروح مختلفة بالغة ال

مشةايو قبايةل ومتطةوعين مةع بعةض لالقةوات المسةلحة وكحةرا   بعةض وحةدات تم تجنيةد أطفةال فةيكما   -
لةم نسةتطع  استخدام األطفال في عمليةة تهريةب السةالح.جانب  ، إلىالجماعات الداخلة في النزاعات المسلحة

 المجندين ن را للتعتيم على هذا الموضوعو ييات رسمية عن األطفال المصابين والموتىالوصول إلى إحصا
سةةمية تةةدولتها وسةةايل وتشةةير المعلومةةات ايةةر الر اعطةةاء بيانةةات عةةن الموضةةوع ةورفةةض الجهةةات المسةةيول

 .وجريح قتيل 400الصرعات من االطفال وصل الى اكثر من  ضحايااالعالم ان 

 النازحون والالجئون: -33

 :النازحون -أ

 :محافظة أبين -أوالً 

حتى تةاريو إجمالي عدد النازحين  وصلبسبب الحروب في محاف ة أبين تم نزوح عدد كبير من المواطنين 
 نازح.( 164.990أسرة يبلغ عدد أفرادها )( 31,521)األسر منم 24-2-2012

 :محافظة صعدة من النازحونثانياً:

. المحاف ةاتعةدد مةن (فةرداً مةوزعين علةى 354,055د أفرادهةا )(أسةرة يبلةغ عةد54,442عدد النازحين )
 )مرفق جداول تفصيليية توضح توزيع النازحين (.

( سةنة حةوالي 12-0صةعده مةن الفيةة العمريةة )ي أبةين ووتقدراإلحصاييات إن عةدد األطفةال لجميةع نةازح -
 ( طفل وطفلة.125,322)

والصةةحة مةةن مشةةكالت عديةةدة متعلقةةة بالسةةكن ويعةةاني األطفةةال الةةذين تعرضةةوا للنةةزوح بسسةةب الحةةروب 
  .، يتطلب  اإلهتمام بهم ووضع برامج عاجلة للحد من معانتهموصدمات نفسية التغذيةوسؤ

 :الالجئون -ب

هاربون مةن الحةروب  ،لقرن اإلفريقي االبهم من الصوماليوجد في اليمن عدد كبير من الالجيين من دولة ا
لمصةادر الحكوميةة عةدد الالجيةين منةدول القةرن األفريقةي بةأكثر مةن ا المتواصلة تشةهدها الصةومال وقةدرت

عةدد  فقطخةيم خةرزم إلةى م2011حيةا وصةل خةالل العةام  مستمر . والزال تدفق الالجيين إلى اليمنمليون
 .( الجئ صومالي16566)

 :قضاء األحداا -35

ضاع األحداا أهمها قامت الحكومة اليمنية بالعديد من الخطوات الرامية إلى تطوير وتحسين أو -

 إنشاء تسع محاكم ونيابات لألحداا في تسع محاف ات .
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 إنشاء اإلدارة العامة لشرطة األحداا بوزارة الداخلية وإنشاء فروع لها في عدد من المحاف ات. -

تأهيل وبناء قدرات مختلف العاملين في مجال قضاء األحداا في المجاالت المرتبطة بتعزيز معارفهم  -

تفاقية الدولية لحقوق الطفل واألدوات الدولية األخرى ذات الصلة وكذا القوانين الوطنية ، وقد حول اال

استهدفت هذه الدورات  القضاة وأعضاء النيابة والشرطة واألخصاييون االجتماعيون والمحامون وممثلي 

 من مات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الطفل.

 وكةذا المحةاكم الطفل اوجد صعوبات أمةام العةاملين باين في تحديد سنأن الت توضحتجربة قضاء األحداا  -
السةابعة حتةى الخامسةة عشةر مةن القانون يحدد سن الحدا من ف األحداا في المحاف ات. قضاء  يخص فيما
الدوليةة بضةمان تطبيةق  اللجنةة توصةياتلدولية فيما يخص قضاء االحةداا وابالمعايير ، ولم يتم االخذ العمر

دة في مجةال قضةاء األمم المتح( من االتفاقية ومعايير32،39،50)ضاء األحداا وخصوصا البنود معايير ق
األمم المتحةةدة لمنةةع انحةةراف األحةةداا وقةةوانين األمةةم المتحةةدة مةةن اجةةل حمايةةة األحةةداا وتةةدابيراألحةةداا 

وعليةةة .نةةاييالمحةةرومين مةةن حريةةاتهم وتوجيهةةات )فينةةا( للتعامةةل مةةع األطفةةال فةةي ن ةةام قضةةاء األحةةداا الج
يتطلب اإلسراع في تعديل القانون وترى الجمعيات اير الحكومية وهييةة التنسةيق إلةى ايةالء هةذا الموضةوع  
أهمية خاصة وسريعة في متابعة  تنفيذ توصيات اللجنةة الدوليةة وان يكةون ضةمن أولويةات أعمةال الحكومةة 

ي قضةايا مختلفةة مثةل السةرقة والقيةام ( حةدثا متهمةين فة314ان هنةا  )وقد كشةفت التقةارير ومجل  النواب.
الةذي أعدتةه لجنةة الحقةوق التقرير ، وفةيأطفةالفيهةا احتجةاز بأفعال فاحشة وبعض القضايا األخرى التةي تةم 

 ( حةدثا متهمةا بجةرايم جسةيمة منهةا القتةل والقتةل الخطةأ109إلةى وجةود ) أشةار والحريات بمجل  الشةورى
م ( طفةال أعمةاره66( سنة إضافة إلى )14-12ح أعمارهم بين )( حدثا تتراو52والشروع في القتل بينهم )

( طفةال فةي السةجون صةدرت فةي حقهةم 132وأكةد التقريةر إن هنةا  ) ( االةبهم رهةن المحةاكم14-16من )
( طفةةال مةةن المحكةةومين 50أحكةةام مةةن الممكةةن إعةةادة الن ةةر فيهةةا وإيجةةاد البةةدايل المجتمعيةةة وان هنةةا  )

 .العام درتهم على دفع الدية أو دفع الحقوالمحتجزين في السجون لعدم ق

 ومن ابرز المشكالت التي يعاني منها أألطفال في نزاع مع القانون:

مةن الناحيةة القانونيةة  داا في ما يخص التعامةل معهةمألحفي شيون ا عدم وجود مراكز شرطة متخصصة -
 .والنفسية واالجتماعية

 تعز سجنالجانحين بالسجناء الكبار من هذه السجون)بالمسجونين واختالط األحداا   السجون ازدحام -

  .وصنعاء( والحديدة

عدم  االهتمام بالصحة النفسية حيا يعاني مع م األطفال الجانحين في السجون من اضطرابات ومشكالت  -

 لفة.نفسية مخت

 . القانونية سجنهم مدة انتهاء رام السجن في واألحداا األطفال من العديد وجود االحتجاز التعسفي:لوح 

 من وايرها المركزية السجون في الجانحين واألحداا األطفال المعاملة المهينة والالإنسانية: يتعرض -

 والإنسانية. مهينة معامالت إلى الكبار سجون

 
األعلةى لألمومةة  المجلة إن الجهةات المعنيةة بحقةوق الطفةل )لمتابعة األحداا المعرضين لعقوبة اإلعدام ف -

تقوم بالنزول  ني العاملة في مجال حماية الطفل الجهات المعنية الحكومية ومن مات المجتمع المدو والطفولة
األحةةةداا  قضةةةاياية للجهةةةات المعنيةةةة ومتابعةةةة الميةةةداني لمؤسسةةةات االحتجةةةاز وتوجيةةةه المةةةذكرات الرسةةةم

 .المحتجزين
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بتبني برنامج قامت هيية التنسيق للمن مات اليمنية اير الحكومية لرعاية حقوق األطفال   -

- 2010عام  )تعزيزأن مةعدالة األحداا( بدعم وتمويل من من مة اليونيسيف واالتحاد االوروربي

مسحية تقييمية لعدد من السجون المركزية  وتم القيام بعدد من االنشاطات منها دراسة م2012

ت ومدى قيامها ( محاف ة بهدف التعرف على وضع تل  المؤسسا15واالحتياطية ومراكز التوقيف في )

بواجباتها تجاههم والوقوف على الخدمات التي تقدمها من ناحية والتعرف على وضع األحداا داخل 

تل  السجون من ناحية أخرى وذل  من خالل اللقاءات المباشرة باألطفال والقايمين على إدارة تل  

 المؤسسات.

 : على مرحلتين تم تنفيذ االنشطة التالية* 
وتعبيةة االسةتبيان المخصةص لألحةداا المعرضةين كةل اللجةان المجتمعيةة داني االسةتطالعي لـ النزول المي  

  .لعقوبة اإلعدام

 .( من خطباء المساجد30) ةشاركبمحلقه نقاش حول الدعم والمناصره ونشر مفهوم حقوق الطفل  عقد -
 للةدفاعالمحاف ةات مةن مختلةف  حةدااألا( من المحامين العاملين مع 30) بمشاركة التشاوري اللقاءعقد  -

 . اإلعدامالمعرضين لعقوبة  لألحداا والمناصرة
والمحةامين ورؤسةاء  ةوالجهةات االهلية الحكوميةةمشاركاً من مختلةف الجهةات  (60) إقامة حلقه نقاش لـ -

ألحةةةداا اللجةةةان المجتمعيةةةة الميدانيةةةة مةةةن المحاف ةةةات لمناقشةةةة التقريةةةر األول حةةةول رصةةةد وحصةةةر ا
 . مالمعرضين لعقوبة اإلعدا

حةدثاً معرضةاً لعقوبةة اإلعةدام وذلة  بتعاقةد هييةه التنسةيق مةع مكتةب  (106تقديم العون القضايي لعةدد ) -
 .محاف ات (10محامي لتقديم العون القضايي في ) (14محاماة مكون من فريق عمل من )

المعرضةين قاش حول وضع األطفال في السةجون وإعداد تقرير تقيمي حول وضع السجون وعقد حلقة ن -
 لإلعدام.

 
  
 

 عقوبة اإلعدام: -35

الزال التعارض في القوانين اليمنية في تحديد سن الطفل، حيا يتعرض األطفال الذين أرتكبوا أفعاالً مجرمة 

قانوناً لحكم اإلعدام وهنا  عدد من القضايا التي صدرت في أحكام إعدام وأخرى من ورة أمام المحاكم على 

كومي الرابع بأنه ال توجةد أحكةام قضةايية صةدرت بإعةدام أطفةال حيةا يشةير عك  ما أشار إليه التقرير الح

لتطبيةق عقوبةة  -التقرير الحكومي )كما انه من المهم ,اإلشارة إلى الةيمن ووفقةاً للقةوانين والنصةوص النافةذة 

( مةن قضةايية صةدرت بإعةدام علةى األحةداا اإلعدام على األطفال دون سن الثامنةة عشةرة وال توجةد أحكةام

م تقةوم هييةة التنسةيق المن مةات 2012-2010هة أخرى ومن خالل برنامج تعزيز أن مة عدالة األحداا ج

 .الطفل بمتابعة قضايا األحداا اليمنية اير الحكومية لرعاية حقوق

هذه الفية بهدف التعرف على عدد وبيانات ومسار قضايا األحداا المعرضين لعقوبة حصر ورصد حيا تم 

( محاف ةة يمنيةة والمةودعين 15م في )2012م وحتى العام 2004ا المعسرين، منذ العام اإلعدام، واألحدا

 .ية ودور الرعاية ومراكز التوقيففي السجون المركزية واالحتياط
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م  وبةالن ر للنتةايج التةي تةم الحصةول عليهةا مةن عمليةات الحصةر 2010وعلى ضؤ مخرجات تقريةر العةام 

باحصاييات ومعلومات عن عدد االحداا المتواجدين في السجون  محاف ة والخروج14والرصد التي شملت 

 .معرضين لالعدام"حدا 150"حدا منهم 309"ومراكز التوقيف حيا بلغ عددهم 

واصلت هيية التنسيق أنشطتها للمرحلة الثانية فةي مشةروع تعزيةز أن مةة عدالةة األحةداا فةي مجةال تقةديم   

المعرضين للعقوبات الالنسانية وذل  بالتعاقد مع مكتةب محامةاه العون القضايي والدعم والمناصرة لألحداا 

ي السةجون الةذين لةي  لةديهم محةامون للةدفاع  عةن فلتقديم العون القضايي والدفاع عن االحداا المتواجدين 

 قضاياهم .

( النةزول الميةداني للمتابعةة محاف ةة15وتقوم الجان المجتمعية من من مات المجتمةع المةدني علةى مسةتوى )

، وتقةديم العةون عشةر محاف ةاتفيي  حةدا(106طفةال وعمةل تةوكيالت لعةدد )ورصد لالحاالت الحديثةه لأل

 القضايي لألحداا المعرضين لعقوبة اإلعدام الذين قد صدر الحكم بحقهم ومتابعة قضاياهم أمام المحاكم ..

ة االحةداا المعرضةين ضمن مشةروع تعزيةز ان مةة عدالة الثالثةللمرحلة  أنشطتهاالتنسيق  هيية تواصلكما 

حدا من واقع التوكيالت المعمدة من المحاف ات ومتابعة 140لعقوبة االعدام في تقديم العون القضايي لعدد 

 م بمافيها الحاالت المستعجلة والتي تم صدور احكام االعدام بحقهم .2011الحاالت السابقة للعام 

عشر محاف ة وتقديم العون القضايي من خالل  ثناءاالمن ورة أمام المحاكم في  كما يتم متابعة القضايا 

 وقد وصلت،فريق من المحامين للدفاع عن األحداا  وتشكيلماة واالستشارة القانونية التعاقد مع مكتب للمحا

حكم باإلعدام  26منها ( قضية 142م( في المحاكم إلى )2011) والموثقة خالل العام  عدد القضايا المتابعة

عليها من قبل ريي  الجمهورية بتنفيذ حكم االعدام  المصادقةم ت قضايا(3ومنها )  

ال  م تحت شعار" 2013وحتى 2012المشروع على نطاق واسع خالل االعوام  نفذ  المرحلة الثالثةوفي 
أحداا وراء القضبان " ويستهدف االحداا بشكل عام بالقضايا الجسيمة والقضايا االخرى لتقديم الدعم 

تحت شعار )ال  أحداا وراء الء السجون المركزية من األحداا ،رة والحشد والتوعية باخالقانوني والمناص
 القضبان (

واستمرار تقديم العون القضايي والدفاع عن األحداا  من خالل تكوين  فريق من المحامين المختصين  
 متطوع  33أصل ن اساسي ممحامي  14مكون من مختلف المحاكم من فريق محامين  بقضايا الطفولة أمام 

( من واقع  التوكيالت المعمدة من المحاف ات لعدد" 240حيا يتم تقديم العون القضايي والقانوني  لعدد )  

حدا" ومتابعة الحاالت السابقة بما فيها الحاالت المستعجلة والتي تم صدور أحكام اإلعدام بحقهم ، 240  

ا في السجون االحتياطية ومراكز التوقيف و ان عملية حصر ورصد األحداا عامة في مختلف القضاي
حيث  متطوع وناشط حقوقي 22محاف ة لعدد  12والسجون المركزية من قبل فريق اللجان المجتمعية من 

بقضايا جسمية واير حدا (33(وعدد اناا  )321عدد الذكور) (404بلغ عدد االحداا المرصودين)
 م  .2012حتى نهاية ديسمبر جسيمة 

 توصيات:ال
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الا اوةخييييت اومةييييوودرااوميتفرييييرام  ئ ييييراومةشييييار ت الوملييييلوةرنا ييييعاوة ت رييييرادلييييل اوم  يييي الومدالةليييييلمرنالييييا-0
اوالخةرتاررن.

،اأه رييييراوةخييييت اوإل يييياوحو اومةيييي اة يييييياإيومييييراومة ررييييياديتفييييراأشيييييتمه،الختيييييرافر ييييتارة  يييي ادتم   ييييراوم ةييييت -9
ا.لوم ه شرنالوم  ت رن

يييوو.اسييةل امدلييل اوم  يي ،الوعيي ا دييتوا اهرئييراومةةسيير ادهيي واومة يرييياوم هييلوام ةأسييرسا ايييوال ةيي ا ا-4
ارامدلل اوإلةستنالف ا دتوئادتارس.لوم   اع  اإةشتحاهرئرا سةل 

شاويه اف اومللترتالوملاواو اومة اةخيه .ا-4 اومةأيرواع  اأه رراودةاو اآاوحاوم  ت الو 

اخ  اوم ةتهتاومواوسرر.وم   اع  اةشااثلتفراودةاو اأااوحاوم   الد اوم شتايرا ناا-4

اعو اوسةغ  اوم  ت اف اوموعترراوإلع  رراومياوعت اومسرتسرراةد اوررا دااو .اا-6

ا  ينا ناوم لواواميتمحاوم  ت .وم لالةخير اويداا وااع  اة يرياوم هلوام دوا نااوم   ا-7

وحاافر يتارة  ي ادتمييدراوإلة تدريراعةتريرايتفريرادييدراومريتف رناسيلامةوودرااوم ةتسيدرا يناشيأةهتاإر حوةخت اوا-8
الومد  اوم ديااألاوميدراومة سررالوم ل ررال يتفدراوم خواو .

ميو هأه رراا-2 ةلعررا خة يتالاادتمةد رغالوم ستعو اف اةس ر اوم لومروانةواربالةأهر اوملتد  ا وم لموو (الو 
ايرادلل اوم  ت .ددلل اوم لو ةراختا م االاةدت اووم لومراومسيتنادأه رراومةس ر فئت ا

المحاف ات  فتح سجالت في مواقع التوليد في المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة وبشكل خاصا-00

وإشرا  المجال  المحلية والوجهاء وخطبةاء المسةاجد والشخصةيات االجتماعيةة فةي عمليةة .والمناطق النايية
اقيد وتسجيل المواليد.

سمية للتسجيل في المدا ، والزام الجهات المسةيولة باسةتخراج شةهادات الوثيقة الر جعل شهادة الميالدا-00

 ميالد لتالميذ المدار  الذين اليوجد لديهم شهادات ميالد. 

لومةشار ت اومر ةرراع  ا سئلمرراناأناةة اومللوةراةلي اع  اأم  ت للحا   رت الو عادلل اف اا-12
ثديت اومةسيباوملومورناة تهاةادرراأدةتؤه الختييرا سيئلمرراو  اأنديتحالأرليتاافر يتارة  ي ادتمدليتةرالوملييتررالو 

ا.ويدااوهة ت ةلمرهتااأنومديل رااع رهاةلي ف اومستد الااوهة ت ه هاومللررام اة ل اأيا
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لةأهرييي ام خة يييتافئيييت اوم  ة يييعاديييل اوم ةيييتاليييواوم  يييت ،اوملريييت ادد ييي  اإع  ريييراةلعلريييرا ةظ يييراا-04
دووئ اوم لتباا ومسا ادلالا اةشاا  هلاومة  ر رراومخاىالي وااواسالوم اوملرتوو اومةادلرراع  اة ت اوم و

اا.ومدوة اف اوم وواس

شيياو وميييدراوماعترييراة  ريي اةظييت ا-04 أةشيي رااةلريير م او دييرالاادتمخييو ت اوميييدرراوم هييت ا و اوم   ييرارالو 
ر ييتواامييألووحللييعا ؤشيياا رتسيي الاوميييدررالوملدييوو ااوم اويييي ليي تنايييد ام   يي ار يييناةدسييرناأووئهييتا،لو 
 .لومسا 

ا.ة  ر اوم د اوم د ام   باوم  ةدلرنادتمة  ر اومستس ،لادتم وواساوم واسررة  ر اةشت اوميدرا -02

عيييتو اومةظافييي االيييالا اوإلهة يييت اديييتمة  ر الةيييلفرااومييييتواومة  ر  اوم ؤهييي الوم دةييي ا-02 وم واسييي اوم ةتسيييبالو 
او اوم   رر.وم ةتهتاومواوسرراوملتئ رادد اةةلويبالومة لاا

را ييلومغييتحاوماسييل اوم واسييرراوم ةةلعييراومةيي اريية اةدييير هتاد سيي رت ا خة وه رييراوالمةيييو اد  تةرييراومة  يير اا-07
ا.دتمة  ر الومة اةؤثااع  اومةدت او  ت اومساوم لرا الومساايدرا اوم ووال دولو اوموخ 

    يت الختييرافي اوم ةيت  ام ؤهي ا يناومومييتوااولااومختييرادتمدةيت ا وواسومةش رعاة  ر اوم ةت الةلفرااا-01
اومار رر.ا

دةي االاةةديل اإمي ا ةد يرا ل لةيراةسيةغ ااوواسرادتال اأ  ت اومشلواعالوم  ت اوم ةسيلمرنال  تم ةهيتاا-02
الأ  يت اومشيلواعاودةرت يت اوم  يت اوم يت  رنات ناخ مهيعاةيلفاارااتإةشيتحا شيلوم   اع  اأ اوتاإ او رر،ا نا

او ةيييتويالو ة يتع امسيياه ا ييناو ي اإعييتوةه اإميي ا وواسييه ومواوسيرا ييعاللييعااةيلااامةييا ااومي رناوليي الو
 .لأساه 

 لهةةم تقةةديمو، واإلسةةتغالل الجنسةةي ضةةحايا االسةةاءة والعنةةف وإعةةادة تأهيةةل عةةالج االطفةةال العمةةل علةةى -20
 .عاناتهمملتخفيف عن تشارات والتدريب لاالس

وجعلهةا مةن القضةايا  أويسةتغلون األطفةال علةى األطفةال تشديد العقوبات على األشخاص الذين يعتةدون -21
 المستعجلة.   

األحداا بحيا يتوافق وحقةوق الطفةل واألتفاقيةات المصةدقة عليهةا مةن قبةل اإلسراع في تعديل القانون  -22
 رفع سن المسؤولية الجنايية الى المستوى المقبول دوليا.و اليمن

وضمان حصول كل األطفال على حق المساعدة  مع القانونفي نزاع األحداا قضايا في  االب سرعة - 23

إن دور التوجه االجتماعي من السجون العامة إلى أحكام ونقل من صدرت أحكام بحقهم  القانونيوالدفاع 

 في أقرب محاف ة. لدوروجدت في المحاف ة التي ينتمي اليها أو إلى ا
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فتةرة قصةيرة باسةتخدام الحكةم مةع إيقةاف التنفيةذ اتخاذ التدابير الضةرورية بجعةل الحرمةان مةن الحريةة  -25
 واإلفراج المشروط.

على اتصال منت م بأسرهم  يبقونعلى أن  في حجز منفصل عن الكبار 14األشخاص دون سن وضع  -24
 بينما هم ضمن ن ام قضاء األحداا، والعمل على عدم وضع األطفال في السجون مهما كانت المبررات.

 .لقضاة ومو في الضبط القضايي والعاملين في السجونمستمر لالدريب الت -26
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 المالحق:

م  2011حتي ديسمبر عام بة بعدوي االيدز للفترة  من يناير عدد الحاالت المصا( يبين 1جدول )   
 حسب المحافظة

     

 المحافظة
 النسبة المئوية عدد الحاالت المصابة بااليدز

Gov 

AIDS Cases % 

 Ibb 5.26 14 اب

 Abyan 0.00 0 ابين 

 Sana'a city 35.34 94 االمانة 

 Al Biedah 0.00 0 البيضاء

 Taiz 13.16 35 تعز

 Al Jawf 0.00 0 الجوف

 Hajja 5.26 14 حجة 
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 Al Hudiedah 15.41 41 الحديدة

 Hadramout 15.41 41 حضرموت 

 Dhamar 0.75 2 ذمار

 Shabwah 0.00 0 شبوة

 Sa'adah 0.00 0 صعدة

  Sana'a 0.00 0 صنعاء

 Aden 4.51 12 عدن 

 Lahej 3.38 9 لحج

 Marib 0.00 0 مارب

 Al Mahweit 0.38 1 المحويت

 Al Mahera 0.00 0 المهرة

 Amran 1.13 3 عمران

 Al Dhala 0.00 0 الضالع

 Raimah 0.00 0 ريمة

 Total 100 266 االجمالي

 .Source: Ministry of Public Health & Population المصدر: وزارة الصحة العامة والسكان 

        

 

 م حسب فيات العمر 2011ي االيدز خالل عام عدد الحاالت المصابة بعدو( 2جدول )

 

 Age groupفيات العمر                                                             نوع البيان        
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 مرحلين

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اخرى     

     
 االجمالي

3 4 2 12 30 50 42 33 22 21 18 21 8 0 266 

 

 م2011( يبين األطفال المتسربين من التعليم للعام 3 جدول )

 عدد المتسربين

 إناا ذكور الصف

 %9,4 %4,2 الصف األول

 %5,1 %0,2 الصف الثاني

 %2,4 %-1 الصف الثالا

 %6,6 %3,4 الصف الرابع

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
 الخام 

5,6% 2,4% 

الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
 الساد 

4,3% 12,6% 

 %6,3 %9,9 الصف السابع

 %12,4 %1 الصف الثامن

 %0,4 %24,3 الصف التاسع

 

 
 األطفالعلى  المتهمين بااإلعتداء (  يوضح  األحكام  الصادرة بحق المحكوميين5جدول)

 

 الحكم الصادر المتهم الجريمة العمر الضحية م

 السجن تسعة أشهر وارامة مالية بالغ هت  عرض 15 طفل 1

 الحكم بالبراءة لعدم ثبوت األدلة بالغ هت  عرض 10 طفل 2

 سنة 14السجن  بالغ ااتصاب --- فتاة 3

 سنة 14السجن  بالغ ااتصاب --- فتاة 5

 سنة 14السجن  بالغ ااتصاب --- فتاة 4

 سنة 14السجن  بالغ ااتصاب --- فتاة 6

 تم حل القضية قبلياً بالصلح بالغ اختطاف 10 طفل 2
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 تم تنفيذ حكم اإلعدام بالغ ب وقتلااتصا 4 طفل 4

 فسو العقد الزوج + األب تزويج في سن العاشرة 10 فتاة 9

فسو العقد ،وتخييرها بعد بلةو  الةـ  الزوج + األب تزويج في سن العاشرة 10 فتاة 10
 من عمرها 12

المصدر : المجل  األعلى لألمومة والطفولة                         

 

 م2012 -2004-2002ألطفال المرحلين والمحبط تهريبهم خالل األعوام عدد ا( 4جدول )

 السنوات 2002 2004 2012

عدد األطفال  622 525 -----------

 المرحلين

عدد األطفال  543 550 000

 المحبط تهريبهم

 

 

 

 

 تهريبهم من األطفال أثناء عملية التهريب حسب المحاف ات ( يبين من تم إحباط6جدول )
 م2004-2006خالل األعوام ينتمون إليها ن اللذي

 

 2004 2002 2006 المحاف ة م

 136 162 26 حجة 1

 112 134 25 الحديدة 2

 43 31 4 المحويت 3

 35 34 2 صعدة 5

 19 14 3 تعز 4

 12 15 1 اب 6

 16 10 - ريمة 2

 12 1 - عمران 4

 10 1 - حضرموت 9

 4 16 2 ذمار 10

 4 14 - صنعاء 11

 5 - - عدن 12
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