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املقدمة:

صادقت اليمف عمى االتفاقية الدولية الخاصة بحقوؽ الطفؿ في مايو  ، 1991قدمت خبلليا ثبلثة تقارير
حكومية في  2994،1998،1994بالتوازي مع ثبلثة تقارير ظؿ لمنظمات المجتمع المدني ممثمة بييئة التنسيؽ

لممنظمات اليمنية الغير حكومية لرعاية حقوؽ الطفؿ ،وفي ىذا العاـ تعمؿ اليمف عمى تقديـ تقريرىا األوؿ حوؿ

التدابير واإلجراءات التنفيذية لمبروتوكوؿ االختياري الخاص ببيع األطفاؿ واستغبلليـ في العروض والمواد
اإلباحية،

والذي

جاء

ليحقؽ

أغراض

االتفاقية

والسيما

في

المواد

(  ،) 36،1،11،21،32،33،34،35وذلؾ بعد انضماميا لو وفقاً لمقانوف رقـ  29بتاريخ  24أغسطس
 ،2994وبالتزامف مع التقرير الرابع حوؿ اإلجراءات الخاصة لتنفيذ اتفاقية حقوؽ الطفؿ والمبلحظات المقدمة
مف قبؿ المجنة الدولية لحقوؽ الطفؿ في جنيؼ عمى التقارير السابقة.

اجلهة املنفذة للتقزيز:

تولى برلماف األطفاؿ مسئولية إعداد ىذا التقرير ،ويعد البرلماف الذي أنشئ في العاـ  2999أحد أبرز مشاريع

المدرسة الديمقراطية القائمة عمى أساس التعاوف المستمر بيف الجيات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

والمنظمات الدولية ،ونظ اًر لئلدراؾ المتزايد بأىمية إشراؾ األطفاؿ في مناقشة ووضع القوانيف واالستراتيجيات التي
تضعيا الدولة وكذلؾ الرقابة عمى تنفيذىا وخاصة فيما يتعمؽ بحقوؽ الطفؿ ،وفي بمد كاليمف يصؿ تعداد سكانو

إلى حوالي  21مميوف نسمة وتمثؿ فيو فئة األطفاؿ ما يفوؽ اؿ %59يصبح مف الضروري وضع آلية لتفعيؿ
دور ىذه الفئة في المجتمع ،ومف ىنا كانت فكرة إنشاء برلماف األطفاؿ الذي أثبت نجاحو إلى حد اآلف.

وفي ىذا العاـ يسعى البرلماف بالتعاوف مع منظمة رعاية األطفاؿ ( ) SAVE THE CHILDRENتقديـ
ىذا التقرير كأوؿ تقرير ظؿ عمى مستوى اليمف يقوـ بو األطفاؿ يرصدوف فيو بعض مشاىداتيـ وشياداتيـ حوؿ

التدابير واإلجراءات التنفيذية لبعض ما جاء في اتفاقية حقوؽ الطفؿ والبروتوكوؿ االختياري الخاص ببيع

األطفاؿ واستغبلليـ في العروض والمواد اإلباحية ،تفعيبلً منو لمبادئ اتفاقية حقوؽ الطفؿ وتحديداً المبادئ

التالية:

 عدـ التمييز ( المادة . )2

 مصمحة الطفؿ الفضمى ( المادة .) 3
 حؽ الطفؿ في البقاء والنماء ( المادة .) 6
 حؽ الطفؿ في المشاركة ( المادة .) 12
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إف البرلماف مف خبلؿ ىذا ال تقرير يحاوؿ أف ينقؿ صوت األطفاؿ في اليمف لمجنة الدولية لحقوؽ الطفؿ في
جنيؼ ،دوف أف يعني ذلؾ إغفاؿ أىمية الدور الذي تقوـ بو الجيات األخرى حكومية أو غير حكومية بتقديـ

تقاريرىا الخاصة التي بالتأكيد ستكوف أكثر حرفية ومينية ،والمحصمة الختامية مف كؿ ذلؾ ىو إثراء الحراؾ

المجتمعي باتجاه تعزيز حقوؽ الطفؿ في اليمف وضرورة االلتزاـ بيا تشريعاً وممارسة.

القضايا اليت تضننها التقزيز:

إف مف أبرز القضايا التي رأى برلماف األطفاؿ ضرورة إدراجيا في تقريره ىذا ،القضايا التالية:
 تيريب األطفاؿ.
 عمالة األطفاؿ.

 األطفاؿ في المؤسسات المتعاممة معيـ.
 الحصوؿ عمى شيادة الميبلد.

 أوضاع البلجئيف الصومالييف في اليمف.
اآللية اليت مت مبوجبها إعداد التقزيز:

مر إعداد ىذا التقرير بالمراحؿ التالية:

 اختيار المواضيع مف خبلؿ ما يناقش في جمسات برلماف األطفاؿ.

 تحديد الجيات التي سيتـ زيارتيا ومواعيد النزوؿ إلييا ،ووسائؿ جمع المعمومات مف مقاببلت
ومبلحظات واستبيانات ،وطريقة التوثيؽ( كامي ار تصوير فيديو +كامي ار تصوير عادية) ،وكذلؾ اتخاذ
القرار باستغبلؿ تمؾ الزيارات في عمؿ التوعية وتوزيع الممصقات المرتبطة الخاصة بحقوؽ الطفؿ

ومواضيع النزوؿ.

 اختيار مجموعات الرصد الميداني والتنسيؽ مع المدرسة الديمقراطية ومنسقييا في المحافظات
وبعض الجيات الحكومية.

 تدريب مجموعات الرصد عمى كتابة تقاريرىـ.
 تنفيذ الزيارات الميدانية.

 إجراء استجوابات لعدد مف المسئوليف والمختصيف عمى ضوء نتيجة النزوؿ ،والخروج بتوصيات
حوليا.
الصعوبات اليت واجهها إعداد التقزيز:

مف أبرز الصعوبات والمعوقات التي واجييا إعداد التقرير ما يمي:


قمة اإلحصائيات وغياب الدراسات الشاممة حوؿ الظواىر السابقة نظ اًر لحداثتيا ،ما جعؿ الحصوؿ عمى
تقييـ دقيؽ ليا ولمدى انتشارىا أم اًر صعباً.
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عدـ وجود مركز معمومات مستقؿ خاص بقضايا األطفاؿ يقوـ بإجراء دراسات شاممة حوؿ أوضاع
الطفولة في اليمف يسيؿ مف خبللو الوصوؿ إلى معمومات دقيقة وواضحة يمكف الوثوؽ بمصداقيتيا،

إضافة لتضارب األرقاـ واإلحصائيات المقدمة مف أكثر مف جية حكومية وغير حكومية.

بعض الجيات أو المسئوليف والمختصيف مع الباحثيف الصغار المشاركيف في



ضعؼ التعاوف مف



صعوبة التواصؿ مع منسقي المدرسة الديمقراطية وأعضاء البرلماف في بعض المحافظات ألسباب

النزوؿ الميداني ،وكذلؾ عند استجواب البرلماف ليـ.

مختمفة ،ما يؤدي لتأخير النزوؿ أو عدـ حصولو فييا.
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جمزيات الزيارات امليدانية
أوالً -تهزيب األطفال:

تعد قضية تيريب األطفاؿ اليمنييف عبر الحدود وما يتعرضوف لو مف مخاطر أثناء ذلؾ مف القضايا التي برزت

مؤخ اًر وأثارت جدالً كبي اًر ومخاوؼ حقيقية مف قبؿ الجميع ،وتتضارب المعمومات المقدمة في ىذا الصدد ،حيث
تشير التقديرات المنقولة عف بعض الجيات الحكومية والمنشورة في بعض وسائؿ اإلعبلـ

1

أف األطفاؿ اليمنييف

الذيف تـ تيريبيـ إلى السعودية خبلؿ العاـ  2996وصموا إلى  999حالة فقط وأف الظاىرة في انخفاض مستمر،

كما صرح ممثؿ و ازرة الداخمية في  2997/11/28لدى مناقشتو لبرلماف األطفاؿ في إحدى جمساتو أنو قد تـ

إحباط  74عممية تيريب ألطفاؿ خبلؿ النصؼ األوؿ مف عاـ 2997ـ ،وقد كاف عدد األطفاؿ الميربيف مف (
حجة  ،146الحديدة  ،197صعدة  ،29المحويت ،23تعز ،13اب ،13صنعاء ،11ذمار ،12ريمة ،7البيضاء

 ،3عمراف ،2حضرموت  ،2وكاف عدد الميربيف مف محافظة ( حجو  ، 4مأرب ،2البيضاء ،2عدف،1الحديدة
، 1إب .)1

ولكف نجد تقارير غير حكومية دولية ومحمية تعطي أرقاماً أخرى؛ ولو أخذنا فقط األرقاـ الصادرة مف منظمة

الطفولة العالمية  Unicefباعتبارىا األكثر قرباً مف الظاىرة ومف تقوـ بدور الوسيط بيف اليمف والسعودية لحميا،

فإف عدد األطفاؿ المرحميف مف منفذ حرض الحدودي مع المممكة بمغ  9765طفبلً وطفمة خبلؿ عاـ ،2996
نسبة الذكور منيـ تصؿ إلى  96في المائة ،واإلناث نحو  ،%4وتقدر المنظمة نسبة النمو السنوية لؤلطفاؿ

المتاجر بيـ بػ.%4.1

وفي إطار ذلؾ ،ال بد مف اإلشادة بالتنسيؽ اليمني السعودي في ىذا الجانب والدعـ الذي تقدمو اليونيسيؼ ليذا

الغرض؛ حيث اتفؽ الجانباف عمى إجراء مجموعة دراسات اجتماعية مشتركة بيف البمديف حوؿ قضايا استغبلؿ
األطفاؿ وتيريبيـ ،تطبيقاً لآللية التنفيذية لمذكرة التفاىـ بيف البمديف الموقعة في  2996خبلؿ اجتماعات مجمس

التنسيؽ اليمني السعودي في مدينة المكبل بحضرموت والتي أقرت في يناير .2997

ىذا ورغـ تشكيؿ لجنو يمنية سعودية مشتركة ولجنة وطنية لمكافحو تيريب االطفاؿ مكونو مف المجمس االعمي

لبلمومو و الطفولو و عدد مف الجيات الحكوميو  .األ اف دور المجنة الوطنية انحصر في تدريب و تأىيؿ

العامميف في الحدود اليمنية و السعودية  ،ولـ يتـ تفعيؿ دور المجنة المشتركة .

وبغض النظر عف أية أرقاـ أو معمومات ،رأى برلماف األطفاؿ ضرورة أف يطمع مباشرةً عمى الظاىرة وفي
المناطؽ التي تنتشر فييا ،كوف مجرد وجودىا يشير إلى وجود خمؿ في قيـ المجتمع اإلنسانية والدينية واألخبلقية
1

 ( -تصريحات السفير اليمني في السعودية لوكالة األنباء اليمنية سبأ بتاريخ 19يناير 2997عقب االتفاؽ عمى اآللية التنفيذية لمذكرة التفاىـ بيف البمديف

الموقعة في  2996خبلؿ اجتماعات مجمس التنسيؽ اليمني السعودي في مدينة المكبل بحضرموت )
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والقانونية ،إضافة إلى قصور في تطبيؽ التزاـ اليمف بما تعيدت بو في اتفاقية حقوؽ الطفؿ وباألخص المادة

( )11التي تدعو لمكافحة نقؿ األطفاؿ واعادتيـ مف والى بمدانيـ بصورة غير شرعية ،وكذلؾ التزاميا بنصوص
البروتوكوؿ االختياري الخاص ببيع األطفاؿ واستغبلليـ في العروض والمواد اإلباحية ،والذي جاء ليحقؽ أغراض
االتفاقية والسيما في المواد (.)35،36،1،11،21،32،33،34
تاريخ الزيارات امليذانية:

 39-27أكتوبر2997

املشاركون يف الزيارات امليذانية:

شارؾ في النزوؿ منسؽ المدرسة الديمقراطية في المحافظو ومشرفيف منيا إضافة إلى أعضاء مف برلماف

األطفاؿ( 8مشاركيف" 4فتيات 4 +فتياف")
مناطق النزول امليذاني:

محافظتي ( الحديدة -حجة ) :مديريات حرض /عبس/بيت الفقيو/المراوعة

اجلهات املشتهذفة:

مدارس-مركز حماية األطفاؿ الميربيف(حرض) .
اهلذف من الزيارات امليذانية:

تيدؼ ىذه الزيارات إلى ما يمي:

 االطبلع عمى الظاىرة عف قرب وعمى تجارب ألطفاؿ تـ تيريبيـ.
 توعية األطفاؿ بمخاطر تيريبيـ.

 توعية مدراء ومدرسيف في المدارس المستيدفة بمخاطر التيريب.
 نشر المواد المطبوعة مف أوراؽ وممصقات وبروشورات في المناطؽ المستيدفة.

 إشراؾ أعضاء برلماف األطفاؿ و عدد مف المتطوعيف في التوعية بمخاطر تيريب األطفاؿ.
 لفت االنتباه إلى الجيود المبذولة لمحد مف ظاىرة تيريب األطفاؿ.
أعذاد املشتهذفني:

8مدارس 5369 :طالباً وطالبة.

اجلهات الذاعنة:

منظمة الطفولة العالمية Unicef

املالحظات:

توجو فريؽ البرلماف إلى المديريات السابقة وىي أبرز المناطؽ الحدودية التي تنطمؽ منيا أكثر عمميات التسمؿ

والتيريب لؤلطفاؿ وباألخص أطفاؿ ىذه المديريات ،واستيدؼ مف خبلؿ زياراتو توعية أكبر عدد ممكف مف

األطفاؿ بخطورة الظاىرة ونقؿ تجارب شخصية لبعض مف تعرض ليا ،عف طريؽ التعاوف مع أعضاء المجالس
المحمية ومدراء أمف المديريات ومدراء المدارس ،وكذلؾ زيارة (مركز الحماية االجتماعية لمطفولة) الذي يستقبؿ
التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ

6

التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
وبصورة مؤقتة األطفاؿ المرحميف مف سمطات الحدود السعودية ،ومف أبرز المبلحظات التي خرجنا بيا مف ىذه

الزيارات ما يمي:

 .1يعد الفقر وعدـ قدرة المواطنيف عمى االستفادة مف الخدمات األساسية كالتعميـ والصحة ،إضافة إلى
استغبلؿ بعض المتنفذيف لحاجتيـ وفقرىـ ،وضعؼ التوعية اإلعبلمية بخطورتيا وعدـ قانونيتيا أىـ أسباب
انتشارىا ،ما يدفع بعض اآلباء إلى تسميـ أبنائيـ إلى الميربيف مقابؿ عائد مادي ،كما قد يندفع البعض مف

األطفاؿ وتحت وطأة الفقر والحرماف رغبةً منيـ في مساعدة آبائيـ والعودة بالماؿ الوفير _كما يعتقدوف_

أو نتيجة لمتفكؾ األسري إلى التسمؿ عبر الحدود بشكؿ شخصي أو عف طريؽ ميربيف معروفيف دوف
إدراؾ لممخاطر التي قد يتعرضوف ليا.

 .2بعض األطفاؿ يكونوف ضحايا اختطاؼ مف قبؿ عصابات متخصصة بسرقة األطفاؿ مف مناطؽ
مختمفة في البمد وتقوـ بعدىا بتيريبيـ عبر الحدود وىو ما يبرز الدور الضعيؼ لمدفاع و األمف.

 .3يقوـ بعض حرس الحدود بالتعاوف مع الميربيف وتسييؿ جرائميـ مقابؿ الحصوؿ عمى الرشوة.

 .4يتعرض األطفاؿ الميربيف ألذى شديد وتجارب قاسية سواء عند القياـ بعممية التيريب عبر الحدود:
حيث الضرب واإلىانة والحرماف مف الطعاـ والشراب والممارسات غير األخبلقية مف قبؿ بعض الميربيف

إضافة إلى سموؾ مناطؽ وعرة تجعميـ عرضة لمموت بسبب الحشرات والثعابيف السامة ،أو تعرضيـ

لبلعتقاؿ مف الحرس السعودي ووضعيـ في زنزانات مختمطة مع المجرميف.

 .5كما قد يتعرض األطفاؿ ألخطار كبيرة بعد تجاوزىـ الحدود مف قبيؿ بيعيـ ألشخاص ،واستخداميـ في

أعماؿ غير مشروعة التسوؿ أو تيريب القات والمفرقعات النارية أو الممارسات الجنسية غير األخبلقية.
 .6إضافة إلى ذلؾ يواجو ىؤالء األطفاؿ إىماالً في الرعاية البلحقة ليـ.

 .7ىناؾ حاالت ألطفاؿ ميربيف لـ تتـ إعادتيـ وال تعرؼ أسرىـ شيء عف مصيرىـ.
استجواب الربملان للنختصني عقب الزيارات امليذانية:

بناء عمى النزوؿ الميداني السابؽ والمبلحظات التي خرج بيا ،عقد برلماف األطفاؿ جمستو السادسة تحت شعار

( تيريب األطفاؿ جريمة يحاسب عمييا القانوف ) خبلؿ الفترة 2997/11/28_24ـ.

والجيات التي تـ استجوابيا ومناقشتيا ىي :و ازرة الشئوف االجتماعية ،و ازرة الخارجية ،و ازرة الدفاع ،و ازرة

الداخمية ،المجمس األعمى لؤلمومة والطفولة ،اليونيسيؼ ،أعضاء مف مجمس النواب ،وجيات أخرى شاركت
بالحضور والمناقشة(مرفؽ تقارير الجمسات).
ولقد خرجت الجمسات بالتوصيات التالية:
التوصيات:

 .1اعتبار جريمة التيريب لؤلطفاؿ والجرائـ األخرى الناتجة عنيا مف الجرائـ الجسيمة التي تستحؽ العقوبات
الشديدة والرادعة لكؿ مف يشارؾ في القياـ بيا وبما يتناسب مع حجـ الضرر الذي تمحقو بالطفؿ.

التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
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 .2تكثيؼ حمبلت توعية مستمرة تستيدؼ أكبر عدد ممكف مف األسر عمى المستوى الوطني والمحمي
_وباألخص في المناطؽ الحدودية_ وتوفر ليا كافة الوسائؿ المادية واإلعبلمية المتاحة الرسمية وغير

الرسمية مرئية ومسموعة ومقروءة ،مع الحرص عمى تنويعيا( :ممصقات ،أفبلـ وثائقية وكرتونية،

مسرحيات ،مناىج دراسية،خطب في مساجد ،محاضرات ،)...،واشراؾ األطفاؿ ممف تعرضوا لمخاطر
التيريب أو غيرىـ في القياـ بعمميات التوعية والرصد والمتابعة لتكوف الرسالة أكثر تأثي ار.

 .3تكثيؼ التعاوف والتنسيؽ األمني عبر طرفي الحدود بما يضمف لمطفؿ المعاممة اإلنسانية البلئقة
باعتباره ضحية التيريب وليس شريكاً فيو ،ويساعد عمى ضبط الحدود بفعالية أكبر.

 .4السعي لتنفيذ اإلستراتيجية الشاممة لمتخفيؼ مف الفقر ،مع التركيز عمى تحسيف وضع الطفولة في
اليمف مف خبلؿ زيادة مخصصات الطفولة وما يرتبط بيا مف المخصصات األخرى كالتعميـ والصحة في

الموازنات العامة لمدولة ،توسيع شبكة الضماف االجتماعي إضافة لتشجيع األسر الفقيرة خاصة في

المناطؽ الحدودية عمى إنشاء المشاريع الصغيرة ما يساىـ في رفع مستوى دخؿ سكانيا ويقمؿ مف تيريب

األطفاؿ.

 .5اختيار الكوادر المؤىمة والمدربة مف حرس الحدود في التعامؿ مع األطفاؿ.

 .6تشكيؿ لجاف داخؿ المدارس لمناىضة العنؼ ضد األطفاؿ وتوفير الخط الساخف لئلببلغ عف

االنتياكات أوالً بأوؿ وتعميـ ىذا الخط عمى جميع المحافظات.

 .7ضرورة تواجد أخصائييف اجتماعييف ونفسييف في المراكز العاممة مع األطفاؿ الميربيف وتأىيميـ نفسيا

و اجتماعيا ،إضافة إلى إنشاء المزيد مف مراكز الرعاية المؤىمة الخاصة باألطفاؿ.

 .8تفعيؿ دور المجنة الوطنية لمكافحة تيريب األطفاؿ والتنسيؽ بيف أعضائيا في إطار خطة شاممة

لمقضاء عمى ىذه الجريمة ،ويكوف مف بيف مياميا العمؿ عمى توفير قاعدة بيانات موحدة حوؿ الظاىرة.

 .9عمى و ازره األوقاؼ ادراج موضوع التوعية بمخاطر تيريب األطفاؿ ضمف خططيا و تعميـ ذلؾ عمى
خطباء المساجد في جميع محافظات الجميورية .

.

ثانياً -األطفال العاملني يف الشوارع:

انتشرت في السنوات األخيرة ظاىرتاف خطيرتاف عمى المستوى الوطني األولى عمالة األطفاؿ ،والثانية أطفاؿ

الشوارع ،وتتداخؿ ىاتاف الظاىرتاف بشكؿ كبير حيث نجد أف كثي اًر مف األطفاؿ العامميف ىـ ممف يسكنوف في
الشارع أو يعمموف فيو ،كما أف أطفاؿ الشوارع يعتمدوف عمى العمؿ لتوفير الحد األدنى مف متطمبات الحياة،

أضؼ إلى ذلؾ أف أسبابيما ومخاطرىما عمى الطفؿ واألسرة والمجتمع تكاد تتشابو ،ومف ىنا كاف اىتمامنا
بالتعرؼ المباشر عمى الظاىرة ،والبحث في حموؿ ليا خاصة وأنيا تتعارض مع أبسط حقوؽ الطفؿ المكفولة في

التشريعات السماوية والتشريعات الدولية والمحمية؛ كحقو األصيؿ في الحياة والتعميـ والصحة والمستوى المعيشي
التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
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البلئؽ ،وحماي تو مف اإلساءة واإلىماؿ وكافة أنواع االستغبلؿ االقتصادي والجنسي والتعاطي أو االتجار
بالمخدرات وأي أشكاؿ أخرى لبلستغبلؿ التي قد يتعرض ليا.

وقد صدرت بيذا الصدد الئحة تحدد األعماؿ المحظورة عمى األطفاؿ العامميف دوف سف  18سنة بقرار وزاري

رقـ (  )56لسنة 2994ـ .
تاريخ الزيارات امليذانية:

قاـ أعضاء برلماف األطفاؿ بتنفيذ النزوؿ الميداني لبلطبلع عمى أحواؿ األطفاؿ العامميف في الشوارع متزامناً مع
النزوؿ لبعض المؤسسات المتعاممة مع األطفاؿ ،وذلؾ عمى مرحمتيف :المرحمة األولى وكانت في27

يناير2997ـ في

أمانة العاصمة فقط ،أما المرحمة الثانية جرت في  26_21يوليو ،2997وفي جميع

المحافظات تقريباً.
املشاركون يف الزيارات امليذانية:

أعضاء برلماف األطفاؿ في المحافظات .
مناطق النزول امليذاني:

المرحمة األولى في أمانو  ،أما الثانية ففي عموـ محافظات الجميورية تقريباً(عدا محافظة صعده نتيجة لؤلوضاع
األمنية ،ومحافظة حضرموت بسبب اإلجازة الصيفية وعدـ القدرة عمى التواصؿ مع أعضاء برلماف محافظة

حضرموت).
اجلهات املشتهذفة:

عدد مف الشوارع المكتظة باألطفاؿ العامميف و المدف واألسواؽ العامة في عموـ محافظات الجميورية.

اهلذف من الزيارات امليذانية:

التعرؼ عمى أوضاع األطفاؿ العامميف في الشوارع واألخطار التي يتعرضوف ليا.
اجلهات الذاعنة:

المرحمة األولى تمت بالتنسيؽ مع المدرسة الديمقراطية(األمانة العامة لمبرلماف) ،أما الثانية فمقد دعمتيا منظمة

الطفولة العالمية .Unicef
املالحظات:

كاف مف نتيجة الزيارات الميدانية الحصوؿ عمى المبلحظات التالية:
 .1يعد الفقر السبب الرئيسي النتشار ظاىرة عمالو األطفاؿ في الشوارع؛ ما يؤدي الى إجبار األىؿ
أطفاليـ أو إقداـ األطفاؿ بأنفسيـ عمى الخروج لمعمؿ نتيجة استشعارىـ المبكر لممسئولية وبالتالي تسربيـ

مف التعميـ ،وزيادة نسبة اليجرة الداخمية مف الريؼ إلى المدينة.

 .2ىناؾ نسبة كبيرة مف أطفاؿ الشوارع ممف ىرب مف المشاكؿ األسرية أو الطبلؽ أو فقداف الوالديف أو
أحدىما في ظؿ غياب أو ضعؼ الرعاية البديمة ما يؤدي إلى تشرد األطفاؿ في الشوارع.

 .3تنتشر ظاىرة عمالة األطفاؿ في كؿ مدف الجميورية ،و األطفاؿ العامموف في الشوارع تتراوح أعمارىـ
بيف  18&6عاماً وىو ما يتنافى مع اتفاقية حقوؽ الطفؿ وتحديداً المواد( ، ) ،36،32،33،34،35،1ومع
التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
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البروتوكوؿ االختياري الخاص ببيع األطفاؿ واستغبلليـ في العروض والمواد اإلباحية في المادة(_3

الفقرة"1أ") ،وكذلؾ مع قانوف حقوؽ الطفؿ اليمني الذي عرؼ الطفؿ العامؿ بأنو مف بمغ سف  14عاماً
وحظر عمؿ مف ىـ دوف ذلؾ ،كما حظر عمؿ مف ىـ دوف  15سنة في األعماؿ الصناعية ،وكذلؾ قانوف

العمؿ اليمني ال يسمح لؤلطفاؿ دوف 18سنة بالعمؿ إال في حدود ٍ
سماىا بموجب قرار وزاري
ميف محددة ّ
رقـ  ،56وأف المادة ( )45مف قانوف العمؿ العاـ 1995ـ ،أجازت عمؿ األطفاؿ ضمف ما ىو محدد مف
ميف ،بما ال يزيد عف سبع ساعات في اليوـ ،أو  42ساعة في األسبوع ،ويمنع تشغيؿ الطفؿ ألكثر مف
أربع ساعات متواصمة دوف انقطاع ،وألف غالبية أطفاؿ الشوارع ال يعمموف في جيات عمؿ معروفة فيذا

مما يزيد في خطورة أوضاعيـ أكثر مف األطفاؿ العامميف اآلخريف؛ حيث ال يوفر ليـ حتى الحد األدنى

مف الحماية القانونية بما فييا الحد األقصى لساعات العمؿ فقد تصؿ ساعات عمؿ بعضيـ إلى  17ساعة

يومياً.

 .4يعمؿ األطفاؿ في أعماؿ شاقة وخطرة ال تتناسب مع أعمارىـ وقدراتيـ الجسمية مثؿ حمؿ األحجار
والعمؿ في ورش الحدادة والنجارة وسمكرة السيارات أو العمؿ في محطات الباصات ،إلى جانب العمؿ

كباعة متجوليف لممواد البسيطة في الشوارع والجوالت مما يعرضيـ لمخطر والعديد مف الممارسات السمبية

كاإلدماف عمى التدخيف والقات ،وقد يتـ استغبلليـ مف قبؿ عصابات أو أشخاص في القياـ بأعماؿ غير

شرعية كالترويج والممارسة لمخمر والمخدرات ،واألعماؿ الجنسية المخمة باآلداب العامة ،كما يواجو

األطفاؿ العامموف في الشوارع الكثير مف االنتياكات الجسدية والمفظية ويكونوف عرضة لبلختطاؼ أو

التيريب أو التحرش الجنسي الذي قد يتعرض لو أيضاً األطفاؿ أثناء عمميـ في الزراعة.
استجواب الربملان للنختصني عقب الزيارات امليذانية:

بناء عمى النزوؿ الميداني السابؽ والمبلحظات التي خرج بيا ،عقد برلماف األطفاؿ جمستو الخامسة تحت شعار(

عمالو األطفاؿ ظاىرة تتطمب الحؿ ) خبلؿ الفترة (/8-6أغسطس ،) 2997/ناقش فييا مع الجيات المختصة
موضوع عمالة األطفاؿ وأوضاع أطفاؿ الشوارع ،وىذه الجيات ىي :و ازرة الشئوف االجتماعية والعمؿ ،و ازرة

الداخمية ،أمانة العاصمة ،البرنامج الدولي لمكافحة عمالة األطفاؿ التابع لمنظمو العمؿ الدولية أيبؾ ،مركز إعادة
تأىيؿ األطفاؿ العامميف.

ولقد خرج البرلمان عقب الجمسة بالتوصيات التالية:
 .1المطالبة ب تنفيذ اإلستراتيجية الشاممة لمتخفيؼ مف الفقر ،مع التركيز عمى تحسيف وضع الطفولة في
اليمف مف خبلؿ زيادة مخصصات الطفولة وما يرتبط بيا مف المخصصات األخرى كالتعميـ والصحة

ومخصصات المنظمات العاممة مع األطفاؿ وذلؾ في الموازنات العامة لمدولة ،توسيع شبكة الضماف
االجتماعي وتشجيع األسر الفقيرة عمى إنشاء المشاريع الصغيرة ما يساىـ في رفع مستوى دخميا ويقمؿ

مف الحاجة لعمؿ أطفاليا.

التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
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 .2إقامة حمبلت توعية عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ المرئية والمسموعة والمكتوبة وكذلؾ عبر المدارس

لمتعريؼ بالمخاطر التي قد يتعرض ليا أطفاؿ الشوارع أو األطفاؿ العامموف ،مع التركيز فييا عمى
مخاطبة األطفاؿ أنفسيـ وضرورة تبميغيـ عف أي إساءة يتعرضوف ليا عبر رقـ ساخف يخصص

لمغرض.

 .3عمى جميع الجيات المعنية تفعيؿ القوانيف الخاصة بعمالة األطفاؿ ،وتشديد الرقابة عمى الجيات التي
يعمؿ لدييا أطفاؿ وتطبيؽ العقوبات عمييا في حاؿ المخالفة.

 .4عمى الجيات المعنية مساعدة أطفاؿ الشوارع بإيجاد مراكز إيواء مؤىمة ،وتوفير الرعاية البديمة ليـ ،مع
التركيز عمى إعادة تأىيميـ صحياً ونفسياً واجتماعياً و مساعدتيـ في استكماؿ تعميميـ المدرسي أو

الميني.

 .5عمى الجيات المعنية تدريب وتأىيؿ العامميف فييا المتعامميف مع األطفاؿ عمى أساليب التعامؿ معيـ
واعداد أدلة تدريبية خاصة بكؿ جية لتحقيؽ ىذا الغرض.

 .6إنشاء مراكز تأىيؿ وتثقيؼ األطفاؿ العامميف في جميع المحافظات.
 .7التوعية بأضرار التدخيف عمى األطفاؿ وتعاطي القات عبر وسائؿ اإلعبلـ و خاصة المرئية  ،وسف

قوانيف تحرـ تعاطييا دوف سف اؿ 18يعاقب بموجبو كؿ مف يحرض طفبلً عمى تعاطييا أو يسيؿ لو

ذلؾ.

 .8إنشاء مشاريع تنموية في الريؼ.
ثالجاً :األطفال يف املؤسشات املتعاملة معهه:
قاـ أعضاء برلماف األطفاؿ بتنفيذ النزوؿ الميداني لبلطبلع عمى أحواؿ األطفاؿ في بعض المؤسسات المتعاممة
مع األطفاؿ ونعني بيا تمؾ الجيات التي تخوؿ لسبب أو آلخر كفالة الطفؿ ورعايتو ومنيا ما قمنا بزيارتيا في

ىذا النزوؿ وىي(السجوف االحتياطية ،السجوف المركزية(الخاصة بالنساء واألحداث) ،ودور رعاية األيتاـ ،أقساـ
الشرطة ،دور رعاية األحداث ،إضافة لبعض المستشفيات الحكومية) ،وذلؾ عمى مرحمتيف :المرحمة األولى

وكانت 2997/2/6– 2997/1/39في أمانة العاصمة فقط ،أما المرحمة الثانية فقد نفذت في 26_21

يوليو ،2997وفي جميع المحافظات تقريباً ،وبالتزامف مع النزوؿ لتفقد أوضاع األطفاؿ العامميف في الشوارع كما

أوضحنا ذلؾ سابقاً.
املشاركون يف الزيارات امليذانية:

في المرحمة األولى كانت المبادرة مف أعضاء البرلماف في األمانة ،أما المرحمة الثانية فنفذىا أعضاء البرلماف

في جميع المحافظات تقريباً.
مناطق النزول امليذاني:

التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
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المرحمة األولى في امانة ،أما الثانية ففي عموـ محافظات الجميورية تقريباً(عدا محافظة صعده نتيجة لؤلوضاع
األمنية ،ومحافظة حضرموت بسبب اإلجازة الصيفية وعدـ القدرة عمى التواصؿ مع أعضاء برلماف محافظة

حضرموت).
اجلهات املشتهذفة:

في المرحمة األولى تـ استيداؼ( السجف المركزي في األمانة 5 ،سجوف احتياط 3 ،مستشفيات حكومية ،دار
أيتاـ حكومية،مركز لمطفولة اآلمنة ،دار التوجيو االجتماعي لؤلحداث ،إضافة و اجراء لقاءات مع قيادات ( وزير

الداخمية السابؽ  ،وزير العدؿ ،األميف العاـ لممجمس األعمى لؤلمومة والطفولة) ،أما المرحمة الثانية والموسعة
فاستيدفت(خمس عشرة مستشفى ،خمسة دور رعاية أيتاـ في محافظات الجميورية  ،وخمسة دور رعاية لؤلطفاؿ
في جميع المحافظات  ،خمسة دور رعاية أحداث ،تسعة سجوف احتياطيو والسجوف المركزية الثمانية الخاصة

باألحداث)
اهلذف من الزيارات امليذانية:

ىدفت الزيارات إلى إشراؾ البرلماف في التعرؼ عمى أوضاع األطفاؿ في مختمؼ المؤسسات المتعاممة معيـ

وتقييميا عف قرب.
اجلهات الذاعنة:

المرحمة األولى تمت بالتنسيؽ مع المدرسة الديمقراطية(األمانة العامة لمبرلماف) ،أما الثانية فمقد دعمتيا منظمة

الطفولة العالمية .Unicef
املالحظات:

.1األطفال يف خالف مع القانون:
بحسب و ازرة الداخمية فإف عدد الجناة مف األحداث في القضايا المسجمة لؤلعواـ مف 2997 – 2993
وصؿ إلى 1957حدث ،ويقصد باألحداث األطفاؿ الذيف يرتكبوف أفعاالً يجرميا القانوف ،ولقد أولت االتفاقية

اىتماماً كبي اًر بيـ ،حيث تناولت حقوقيـ والضمانات القانونية ليـ في المادة  ،49كما بينت المادة  37تجريـ

التعامؿ غير اإلنساني واستخداـ التعذيب معيـ أو فرض األحكاـ القاسية عمييـ كاإلعداـ أو السجف لفترات

طويمة.

وقد أنشئت سبع محاكـ لؤلحداث في سبع محافظات مف واحد وعشريف محافظة يتـ فييا محاكة األطفاؿ

في المحاكـ العادية وكثي ار ما يتـ انتياؾ حقوؽ األطفاؿ وال يتـ مراعاة مصالحيـ  ،أو تطبيؽ قانوف األحداث

عمييـ  ،وقد سعت و ازرة العدؿ بالتعاوف مع منظمة اليونيسيؼ الى تشكيؿ ىيئة لمدفاع عف األطفاؿ

الجانحيف في عدد مف المحافظات ولكف ال يتـ تغطية كافة القضايا وكافة المحافظات .

والقوانيف اليمنية المعموؿ بيا حالياً في ىذا الشأف تعاني الكثير مف الخمؿ والتناقض سواء مع بعضيا أو مع
االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ ،مثؿ تحديد سف الحدث بيف السابعة والخامسة عشرة ،وىذا يعني تعريض
التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
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الطفؿ بيف  18&15لمتعامؿ معو عمى أنو ليس حدثاً ،كما أف سف التمييز المحدد ب7سنوات سف صغيرة
عمى أف يعامؿ صاحبيا كحدث.

والتعديبلت الجديدة المقترحة أخذت بالكثير مف المبلحظات المتعمقة بضرورة تطابؽ التشريعات النافذة مع

االلتزامات الدولية لميمف.
 )aالشجون االحتياطية:

 )1تتنوع قضايا األحداث في السجوف االحتياطية خبلؿ فترة النزوؿ كالتالي(:لواط ،سرقة ،قتؿ ،شروع

بالقتؿ ،شجار ،تفجيرات ،اعتداء ىتؾ عرض ،ىروب مف المنزؿ ،اغتصاب ،تشرد ،حيازة خمر و مقاومة

السمطات).

 )2لوحظ في جميع السجوف االحتياطية التقصير في األداء وعدـ االىتماـ بحقوؽ االحداث أثناء

القبض عمييـ مثؿ حضور المحامي  ،إلى جانب سوء األوضاع الصحية والبيئية وسوء التغذية ،انعداـ
النظافة ،مع كثرة استخداـ العنؼ مثؿ الضرب أثناء التحقيؽ معيـ وانتياؾ كافة حقوقيـ القانونية مف

القائميف عمى السجوف.

 )3كما الحظت فرؽ النزوؿ أف ىناؾ اختبلط لؤلحداث بالمساجيف الكبار داخؿ السجوف االحتياطية،

مما يؤدى إلى اكتساب األحداث سموكيات غير جيدة مف السجناء الكبار ،كما أف بعض األطفاؿ تـ

استخداميـ كرىائف في قضايا ثأر مف جيات حكومية كما في محافظة شبوة.
 )4عدـ وجود كوادر مؤىؿ لمتعامؿ مع األحداث .

 )5وجدت الفرؽ أف بعض المحافظات والمديريات ال يوجد بيا سجوف احتياطية (.ريمو -ابيف – عمراف
– شبوه –صعده -الحديده -حجو -سقطرى -الجوؼ –مأرب -البيضاء )

 )6الشجون املركزية ( اخلاصة باألحذاث ):

 )1الحظت فرؽ النزوؿ مف األطفاؿ عدـ وجود سجوف خاصة باألحداث في بعض المحافظات.
 )2رصدت فرؽ النزوؿ سوء معاممة األحداث في السجوف الخاصة بيـ وعدـ وجود الكادر المؤىؿ

اجتماعياً ونفسياً لمعرفة خمفية الحدث  ،وعدـ معالجة أوضاعيـ كفاية أو االىتماـ بإعادة تأىيميـ.
)3

تعاني سجوف األحداث في السجوف ( عنابر خاصو ) المركزية مف سوء األوضاع الصحية

والبيئية وعدـ الطعاـ والماء .

 )4يمارس عنؼ وباألخص الضرب مف القائميف عمى رعاية األحداث داخؿ السجوف وأثناء تواجدىـ في
السجوف االحتياطية .

 )5ذكر األحداث عدـ وجود محامييف ليـ أثناء التحقيؽ المحاكمات لمدفاع عنيـ ،كما أف ىناؾ بعض

القضايا(القتؿ) يؤجؿ النظر فييا مف قبؿ النيابة والمحاكـ مما يزيد في مدة بقاء الحدث في السجف وال
يبت فييا بسرعة رغـ أف قضايا األحداث مف القضايا التي يجب البيت فييا سريعاً وفقاً لمقانوف.

 )6وجود أطفاؿ في سجوف النساء المركزية مع أمياتيـ لعدـ وجود مف يرعاىـ خارج السجف.
التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
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 )7توجد عدد مف السجوف الخاصة تتبع مشايخ القبائؿ ويحبس فييا األطفاؿ كرىائف حتى يتـ اإلمساؾ
بذوييـ المتيميف في قضايا او الياربيف مف سمطة الشيخ .

 )bدور رعاية األحذاث:

 )1وجد فريؽ النزوؿ الميداني األوضاع سيئة في معظـ دور رعاية األحداث إضافة إلى عدـ
االىتماـ بصحة األحداث و عدـ كفاية الغذاء أو االىتماـ نوعيتو سواء في السجوف او دور

الرعاية إضافة الى عدـ وضع برامج إلعادة تأىيميـ ،مع قمة تأىيؿ وتدريب الكادر المتعامؿ
معيـ .و قد وجد الفريؽ في بعض دور التوجيو ( األحداث ) أطفاالً غير جانحيف ،وادخموا إلى

الدور ألسباب مختمفة :عائمية أو لعدـ وجود سجوف احتياطية  ،الستقباؿ بعض الحاالت التي
تصؿ إلى النيابة فترسؿ إلى دور التوجيو مف قبميا ،وقد ذكر األحداث أنيـ تعرضوا لمعنؼ في

السجوف االحتياطية قبؿ وصوليـ إلى دور الرعاية.

ابتداء مف أقساـ الشرطة وحتى المحاكـ.
 )2قصور دور النيابة العامة في متابعة قضايا األحداث
ً
 )3عدم وجود دور رعايه االحداث في ٍ
كل من ( مارب – لحج -ذمار –أبين-ريمه-عمران-
الجوف –شبوه -الضالع -سقطرى ) .

 .1دور رعاية األيتام:
تكفؿ االتفاقية في المادة  29لؤلطفاؿ المحروميف مف البيئة العائمية كاأليتاـ ،الحصوؿ عمى الرعاية األسرية
البديمة التي تمتزـ الدولة بتوفيرىا ،ومف أىـ المبلحظات التي خرج بيا فريؽ النزوؿ الميداني عند زيارتو ليذه
الدور ما يمي:
 )1سوء أوضاع األيتاـ في الدور المخصصة ليـ مف جميع النواحي خاصة الصحية ،نوع الغذاء والرعاية
االجتماعية و النفسية إال أف فريقي النزوؿ إلى دار األيتاـ في محافظتي (تعز ،أب ) الحظا تحسناً في

شكؿ المبنى ونوعية الرعاية.

 )2أوضاع األطفاؿ في دور األيتاـ الحكومية سيئة في حيف أنيا أفضؿ في الدور التي تشرؼ عمييا جيات
غير حكومية.

 )3ىناؾ محافظات ال توجد فييا دور رعاية لؤليتاـ ( مأرب -لحج -ذمار –أبيف -ريمو -عمراف –الجوؼ-
الضالع -سقطرى)

 .3الواقع الصحي ( المستشفيات ) .
التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
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مف حؽ أي إنساف التمتع بالصحة والخدمات الصحية ،كوف الصحة الجيدة مف الضمانات اليامة لتمتعو بحقو
األصيؿ في الحياة ،ولقد كفمت اتفاقية حقوؽ الطفؿ ىذا الحؽ لؤلطفاؿ بمف فييـ األطفاؿ في دور الرعاية

الخاصة أو في السجوف في البنديف .25&24

ولقد قاـ األطفاؿ بزيارة عدد مف المستشفيات الحكومية في محافظات مختمفة ،ليطمعوا عف قرب عمى مستوى
الخدمات الذي تقدمو ىذه المستشفيات ،فوجدوا التالي:

 )1أكثر األمراض انتشا اًر بيف األطفاؿ ىي :فقر الدـ ،اإلسياؿ ،سوء التغذية ،الحروؽ ،إصابات ناتجة
عف األعيرة النارية و يعتبر سوء التغذية مف أكبر المشاكؿ التى يعانى منيا األطفاؿ في اليمف التي

تؤدي الى تقزـ األطفاؿ .

 )2األوضاع في معظـ المستشفيات غير مرضية مف جميع النواحي الصحية والبيئية؛ حيث يشكو
المرضى األطفاؿ وذوييـ مف تقصير األطباء وعدـ تشخيصيـ لؤلمراض التشخيص الصحيح إلى جانب
عدـ االىتماـ و المتابعة لحالة المريض ،إضافة إلى وجود الكثير مف المعوقات الفنية التي تعترض

عمؿ المستشفيات مثؿ انقطاع التيار الكيربائي لمدة طويمة خاصة في محافظتي شبوة والميرة ،إضافة
إلى قمة وجود المستمزمات الطبية األولية في المستشفيات ،وانتشار تناوؿ القات و التدخيف داخؿ غرؼ
المرضى.

 )3تدني وعي األطباء في التعامؿ مع حاالت األطفاؿ التي يكتشؼ تعرضيا النتياكات مثؿ االستغبلؿ

الجنسي والعنؼ حيث التقصير في التبميغ عنيا.

 )4يوجد مستشفى فقط في مديرية الحزـ بمحافظة الجوؼ و لكنو ال يعمؿ .
استجواب الربملان للنختصني عقب الزيارات امليذانية:

تـ عرض نتائج الزيارات السابقة ومناقشة المختصيف مف جيات مختمفة حوؿ أوضاع األطفاؿ في المؤسسات

السابقة ودور جيات االختصاص في الرعاية والمراقبة ألوضاعيا ومدى صبلحيتيا لمقياـ بدورىا المطموب منيا،
وذلؾ جمسات البرلماف التي عقدت في الفترة  / 14 – 12مارس ،2997/تحت شعار (خمو والسجوف و أماكف

االحتجاز مف األطفاؿ) ،والجيات التي تـ استجوابيا ىي :و ازرة العدؿ ،و ازرة الداخمية ،أعضاء شبكة األطفاؿ
في خبلؼ مع القانوف ،أمانة العاصمة ،النيابة العامة ،و ازرة الشئوف االجتماعية ،منظمة اليونيسيؼ ،و ازرة حقوؽ

اإلنساف ،إضافة إلى جيات أخرى شاركت بالحضور والمناقشة(مرفؽ تقارير الجمسات .

أما ما يختص بموضوع المستشفيات ،فقد تـ استجواب ممثؿ و ازرة الصحة في الجمسة المنعقدة بتاريخ

 ،2998/2/27حيث تـ إطبلعو عمى نتائج الزيارات التفقدية لممستشفيات ومناقشتيا معو.
ولقد خرجت الجمسات بالتوصيات التالية:

 .1إنشاء إدارات متخصصة باألحداث في أقساـ الشرطة وكذلؾ دور ومحاكـ ونيابات لؤلحداث في كؿ
المحافظات.
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 .2اإلسراع في البت قضايا األحداث وعدـ تأخيرىا في المحاكـ واعتبارىا مف القضايا المستعجمة وقؼ
القانوف .

 .3توفير الرعاية البلحقة لؤلحداث ،بإنشاء دور لرعايتيـ في كؿ محافظة ،وضماف تدريبيـ وتأىيميـ
.4

صحياً ونفسياً واجتماعياً ومساعدتيـ في استكماؿ تعميميـ المدرسي أو الميني.

معالجة قضايا األطفاؿ المتواجديف في السجوف بصورة غير قانونية وسرعة إخراجيـ منيا ،إضافة

لضرورة نقؿ األطفاؿ مف سجوف الكبار(بيف )18&15إلى دور رعاية األحداث بعد مراجعة األحكاـ

الصادرة بحقيـ والتعامؿ معيـ كأطفاؿ.

 .5تشديد الرقابة عمى أقساـ الشرطة أو السجوف ( المركزية ،االحتياطية ) أو دور رعاية األحداث ،وأي
مؤسسة يتواجد فييا األطفاؿ أو تتعامؿ معيـ ،ومحاكمة كؿ مف يثبت انتياكو لحقوؽ الطفؿ مف

العامميف فييا.

 .6ضرورة تدريب وتأىيؿ أطباء شرعييف في جميع المحافظات.

 .7تحديد جية مختصة ترعى األطفاؿ المرافقيف ألمياتيـ في السجوف وقطع شيادات ميبلد ليـ.
 .8ضرورة إنشاء دور لؤليتاـ في كؿ المحافظات ،بما يكفؿ عدـ تحوليـ إلى متسوليف أو استغبلليـ .

 .9عمى و ازرة الصحة والسكاف متابعة أوضاع األطفاؿ في أقساـ الطوارئ واألقساـ الخاصة باألطفاؿ،

وتوفير كافة المستمزمات الطبية والكوادر المتخصصة في أمراض الطفولة عمى مستوى كؿ مركز

صحي في المحافظات والمديريات.

 .19عدـ صرؼ األدوية لؤلطفاؿ إال بوصفة طبية .
 .11العمؿ عمى مكافحو القات و التدخيف في أوساط األطفاؿ و الشباب .

 .12تجريـ أي طبيب تصؿ إليو حالة اعتداء جسدي أو جنسي عمى طفؿ دوف أف يبمغ عنيا.
 .13مراعاة الشروط الصحية والبيئية في المؤسسات التي تتعامؿ مع األطفاؿ.

 .14تفعيؿ دور شبكة األطفاؿ في الخبلؼ مع القانوف ،وشبكة مناىضة العنؼ ضد األطفاؿ.

 .15عمى الجيات المعنية تدريب وتأىيؿ العامميف فييا عمى أساليب التعامؿ مع األطفاؿ واعداد أدلة
تدريبية خاصة بكؿ جية لتحقيؽ ىذا الغرض.

 .16إنشاء خط ساخف عمى مدار  24ساعة لمتبميغ عف قضايا العنؼ ضد األطفاؿ.

 .17جعؿ قضايا انتياكات األطفاؿ مف الجرائـ الجسيمة التي يتـ إحالتيا إلى محاكـ مختصة وضرورة
سف قوانيف بذلؾ.

 .18اصدار قانوف يجرـ بيع التبغ لمف ىـ دوف سف . 18
رابعاً -احلصول على شهادة امليالد:
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أصدرت الحكومة اليمنية عاـ  2997تعميماً لمحصوؿ عمى شيادة الميبلد بالمجاف؛ نتيجة عزوؼ المواطنيف
عف تسجيؿ أطفاليـ ،الذي يرتبط عادة بموسـ التسجيؿ في المدارس ،وجاء التعميـ الحكومي بيدؼ تسييؿ

الحصوؿ عمى شيادة الميبلد لؤلطفاؿ بعد الوالدة مباشرة .وبحسب المواد ( )1&7&8مف االتفاقية الدولية لحقوؽ

الطفؿ فإف الطفؿ كؿ إنساف لـ يتجاوز الثامنة عشر مف عمره ،وليذا الطفؿ الحؽ منذ والدتو في الحصوؿ عمى
االسـ واكتساب الجنسية والحصوؿ عمى رعاية مف الوالديف والحفاظ عمى ذلؾ ،وىو ما أكده قانوف حقوؽ الطفؿ

اليمني رقـ( )45لسنة 2992ـ.

ونظ اًر ألىمية تحديد السف في اكتساب كافة الحقوؽ القانونية لمطفؿ ،والمشاكؿ العديدة التي يواجييا بعض
األطفاؿ جراء عدـ توفر شيادات ميبلد تبيف أعمارىـ الحقيقية ،وغياب الكادر المؤىؿ والمتخصص مف األطباء

الشرعييف الذيف ال يتمكنوف أحياناً مف تحديد سف الحدث بدقة خاصة في القضايا الجنائية التي يرتكبيا أطفاؿ

مما يعرضيـ لعقوبات قاسية تصؿ حد اإلعداـ.

ولمترويج لفكرة مجانية شيادة الميبلد نفذت الحكومة ممثمة بالمجمس األعمى لؤلمومة و الطفولة ومصمحة

األحواؿ الشخصية بالتعاوف مع منظمة رعاية األطفاؿ ورشة عمؿ استيدفت مختمؼ القطاعات ذات العبلقة
حكومية وغير حكومية ،ومف ىنا كاف دور برلماف األطفاؿ في تقييـ مستوى إنجاز التعميـ مف عدمو.
تاريخ الزيارات امليذانية:

تزامف النزوؿ الميداني مع بداية العاـ الدراسي الماضي .2998_2997
املشاركون يف الزيارات امليذانية:

شارؾ في النزوؿ فريؽ المدرسة الديمقراطية ممثبلً بأعضاء/عضو برلماف األطفاؿ في كؿ محافظة ،ومنسقي

المدرسة في المحافظات ،وذلؾ لتعبئة استمارة النزوؿ التي أعدتيا المدرسة بالتشاور مع منظمة رعاية األطفاؿ.
مناطق النزول امليذاني:

المحافظات التي تـ النزوؿ الميداني إلييا ىي( :أمانو العاصمة  ،صنعاء ،ريمو ،حجو ،تعز ،الميرة ،أبيف،
شبوة ،عمراف ،لحج ،الجوؼ ،المحويت ،الحديدة ،البيضاء ،الضالع ،ذمار  ،إب ) ،أما المحافظات التي لـ يتـ

النزوؿ إلييا ( :صعده نتيجة لؤلوضاع األمنية ،حضرموت عدـ القدرة التواصؿ مع عضوي البرلماف  ،مأرب
لعدـ تواجد عضو البرلماف فييا ).
اهلذف من الزيارات امليذانية:

 .1معرفة مستوى التنفيذ الحكومي لتعميميا الخاص بمجانية الحصوؿ عمى شيادة الميبلد والصادر

في.2997

 .2التعرؼ عمى إقباؿ أولياء األمور عمى استخراج شيادة الميبلد.

 .3التعرؼ عمى مستوى وعي المبحوثيف بالتعميـ.
أعذاد املشتهذفني:

بمغ عدد االستمارات الخاصة بالنزوؿ الميداني التي تـ توزيعيا(  )1999استمارة في جميع المحافظات

المستيدفة ،لكف وصؿ عدد االستمارات التي تـ إرجاعيا مف جميع المحافظات (  )999استمارة.
التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
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اجلهات الذاعنة:

منظمة رعاية األطفاؿ .SAVE THE CHILDREN
املالحظات:

اتضح مف النزوؿ الميداني وبعد تفريغ االستمارات أف  %69مف المبحوثيف ال يعرفوف بالتعميـ الخاص بمجانية
الحصوؿ عمى شيادة الميبلد وىو ما يعني وجود قصور مف الجانب الحكومي في التوعية بما تتخذه مف ق اررات،

كما أف نسبة كبيرة مف المستيدفيف ترى أف المبمغ المدفوع لمحصوؿ عمى الشيادة كبير ،ولوحظ التفاوت في سعر

الشيادة مف محافظة إلى أخرى بيف  2599&2999لاير أكثر مف  %36مف الرسوـ يكوف يدفع بدوف سند

رسمى  ،وىناؾ نسبة كبيرة تصؿ إلى  %27لـ يحصموا عمى شيادة ميبلد ألطفاليـ ألف الشيادة غير ضرورية
مف وجية نظرىـ؛ نتيجة الرتباطيا في أذىانيـ بالدخوؿ إلى المدارس وىو ما ال يعنييـ كونيـ ال ينووف تسجيؿ

أوالدىـ فييا إما لسوء األحواؿ المادية أو الىتماميـ بإشراؾ الصغار في الزراعة ،وىو ما يعني وجود خمؿ في

الوعي بأىمية الحصوؿ عمييا حتى يسيؿ لمطفؿ ضماف حقوقو كاممة التعميمية والصحية والقانونية...إلخ.
استجوب برملان االطفال املختصني :

في الجمسة المنعقدة بتاريخ 2002/2/22م ،تـ عرض نتائج الزيارات السابقة عمى الجية المختصة (و ازرة

الداخمية) ومناقشة ممثميا حوؿ قرار مجانية تسجيؿ المواليد وسبؿ تفعيمو  ،و خرجت الجمسة بالتوصيات التالية .
التوصيات:

 .1ضرورة نشر الوعي عبر وسائؿ اإلعبلـ المختمفة حوؿ أىمية الحصوؿ عمى شيادة الميبلد
ومجانيتيا.

 .2مراقبة تنفيذ التعميـ الخاص بمجانية التعميـ في كافة محافظات الجميورية ،وضبط أي مخالفة،
وتحديد العقوبات المناسبة لذلؾ.

 .3توفير شيادات الميبلد في كافة المديريات لتسييؿ الحصوؿ عمييا.
 .4توفير األجيزة الحدثيو المستخدمة لتحديد عمر الطفؿ و تدريب متخصصيف بالطب الشرعي .
 .5عمؿ اليو موحده لقطع شيادة الميبلد في المستشفيات او مراكز الشرطة .
رابعاً -أوضاع الالجئني الصومال يف الينن:

يقع مخيـ خرز لبلجئيف الصومالييف في اليمف تحت مظمة عدد مف المنظمات الدولية واألمـ المتحدة ،ومنظمة

بناء عمى االتفاؽ بيف المدرسة الديمقراطية ومنظمة رعاية األطفاؿ
رعاية األطفاؿ ،ومنظمة أدرا ،و ً
( )SAVE THE CHILDRENتقرر زيارة المخيـ ؛ لبلطبلع عمى أوضاعيـ  ،خاصة أف المادة  22مف
اتفاق ية حقوؽ الطفؿ تبيف واجب الدولة والمنظمات الدولية التابعة لؤلمـ المتحدة في حماية الطفؿ البلجئ وتوفير

المساعدات اإلنسانية البلزمة لو.
تاريخ الزيارات امليذانية:
الخميس الموافؽ.2997/8/9
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املشاركون يف الزيارات امليذانية:

عدد مف أعضاء برلماف األطفاؿ وممثميف عف المدرسة الديمقراطية ونشطاء حقوؽ الطفؿ  ,ومنظمة رعاية

األطفاؿ.
مناطق النزول امليذاني:

مخيـ الصومالييف في منطقة خرز الواقعة بيف محافظة عدف و لحج.
اهلذف من الزيارات امليذانية:

التعرؼ عمى المخيـ وحياة البلجئيف فيو واالطبلع عمى أوضاعيـ.
أعذاد املشتهذفني:

يبمغ عدد البلجئيف الصومالييف بمخيـ خرز  6999منيـ  2799طفؿ .
اجلهات الذاعنة:

منظمة رعاية األطفاؿ SAVE THE CHILDREN
املالحظات:

تبيف لممشاركيف في الزيارة الميدانية عند وصوليـ إلى المخيـ أف األوضاع بصورة عامة سيئة جداً واإلمكانات

_عمى ما يبدو شحيحة_ رغـ أف المخيـ يرعى مف عدد مف المنظمات الدولية واألمـ المتحدة ،ومنظمة رعاية
األطفاؿ ،ومنظمة (اد ار) ،ومف أف أبرز المبلحظات:
.1

البيوت في المخيـ مبنية مف القش.

.3

التوجد مدارس ثانوية أو إعدادية في المخيـ و توجد مدرسة ابتدائية (السبلـ) ،وىي عبارة عف

.2

معاناة البلجئيف مف شحة المياه خاصة أف المخيـ يقع في منطقة شبو صحراوية.

فصؿ دراسي واحد ،وامكانياتيا معدومة بما في ذلؾ المدرسيف ،ويتكفؿ بالتدريس فييا طبلب مف
خريجي الثانوية ،وال يوجد أي دعـ مادي لمتعميـ ،أما الكتب فتأتي مف و ازرة التربية و التعميـ لكنيا ال

تكفي احتياجات المخيـ.

.4

ال يوجد تسجيؿ لممواليد في المخيـ  ،لذا تزيد معاناتيـ بسبب عدـ قدرتيـ عمى إلحاؽ أوالدىـ

في مدارس أخرى.
.5
.6
.7

عدـ وجود اىتماـ بالجانب البيئي أو االجتماعي أو الديني في المخيـ ( مخيـ خرز ).

ضعؼ آلية الرقابة عمى الداخميف والخارجيف مف البلجئيف في المخيـ.

عدـ القياـ بالزيارات الدورية لتفقد أوضاع البلجئيف ورصد مشاكميـ وأخذ مقترحاتيـ بعيف

االعتبار لحؿ مشاكميـ.
.8
.9

غياب اآلليات السميمة لمتعاوف بيف الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

ضعؼ الدعـ المادي لبلجئيف.
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19

التقرير األوؿ لبرلماف األطفاؿ
التوصيات:
 .1نقؿ المخيـ إلى مكاف أخر بسبب بعد المكاف عف الحياة العامة.
 .2توسيع الخدمات الصحية داخؿ المخيـ .

 .3ضرورة االىتماـ بالمخيـ مف المنظمات الدولية و الجانب الحكومي و التنسيؽ بينيـ في جانب

الخدمات . .

 .4توفير الخدمات األساسية في المخيـ كالتعميـ والصحة والبيئة المناسبة.

 .5توفير المواد التي تساعدىـ وتسيؿ ليـ العيش في المخيـ كمياه الشرب والتغذية المناسبة والكيرباء.
 .6تنظيـ الرحبلت والنزوؿ الميداني إلى المخيـ الذي يساىـ في رفع الروح المعنوية لسكاف المخيـ.

 .7السعي إلى تسجيؿ المواليد في المخيـ لحؿ مشاكؿ التحاقيـ بالتعميـ و حصوليـ عمى وثائؽ تثبت
ىويتيـ .

 .8تفعيؿ دور الرقابة عمى مخيمات البلجئيف والنازحيف.

اخلامتة
ىذه أوؿ تجربة يقدـ فييا أطفاؿ الجميورية اليمنية أوؿ تقرير ظؿ عف أوضاع الطفولة في اليمف لمجنة حقوؽ
الطفؿ في جنيؼ ،لقد أدركنا واجبنا نحو أنفسنا وبمدنا ورأينا أف عمينا أف نشارؾ في الحديث عف أنفسنا وواقعنا

كما رأيناه وشعرنا بو في بعض القضايا التي تمس حياتنا وأبسط حقوقنا في العيش بأماف وكرامة مع أىمنا وفي
وطننا.

لسنا ىنا لنحاكـ أحد أو لنرد عميو ،لكف أردنا أف نقوؿ لمجميع :نحف أبناؤكـ نعـ ...لكنا أيضاً شركاؤكـ ،لنا
نصؼ الحاضر وكؿ المستقبؿ ،ومف حقنا عميكـ أف نكوف كؿ اىتمامكـ.

إننا نشكر باسـ أطفاؿ اليمف كؿ الذيف ساعدونا في إنجاز تقريرنا ىذا ،أفراداً ومنظمات غير حكومية دولية
ومحمية ،وكذلؾ جيات رسمية.

والبد أف نقدـ في ختاـ ىذا التقرير ،بعض التوصيات الختامية والعامة المتعمقة بحقوقنا  ،التي نأمؿ أف تؤخذ

بعيف االعتبار ،وأف يتـ العمؿ عمييا مف أوؿ يوـ تبلمس فيو أقدامنا أرض ببلدنا.
ومف أبرز النقاط التي نوصي بيا ا ما يمي:
.1

عمى الحكومة إعداد خطط وطنية لمكافحة الظواىر السمبية المتعمقة باألطفاؿ ،وادراجيا ضمف

اإلستراتيجية الوطنية لمطفولة والشباب التي مثمت خطوة إيجابية كبيرة في سياؽ تحسيف وضع الطفؿ بشكؿ عاـ
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ولذا ينبغي السعي في تنفيذىا وتنفيذ كافة االستراتيجيات األخرى ،واشراؾ الجميع في ذلؾ ،ورفع مخصصاتيا

بما يعزز مف فعاليتيا.
.2

عمى الرغـ مف الجيود التي بذلتيا الحكومة مؤخ اًر ألجؿ تشريع قوانيف تتبلءـ مع التزامات اليمف

بتعيداتيا الدولية المختمفة بعرضيا لمشاريع تعديبلت قانونية عمى الجية التشريعية وتحديداً ما يخص الطفؿ

منيا مف قبيؿ :إزالة أي تعارض في القوانيف المختمفة المعموؿ بيا في تحديد سف الطفولة والمسؤولية الجنائية
بما يتفؽ مع اتفاقية حقوؽ الطفؿ ،االعتراؼ بخطورة موضوع التيريب وسف تشريعات خاصة بو ،وكذلؾ

استغبلؿ األطفاؿ جنسياً أو في التسوؿ أو المتاجرة باألعضاء ،برغـ ذلؾ يظؿ في ىذه التشريعات( المقترحة )

بعض القصور مثؿ :تعريؼ الحدث الذي حدد سف التمييز التي يعامؿ الطفؿ بموجبيا كحدث ب7سنوات وىي
سف صغيرة عمى ذلؾ ،العقوبات (المقترحة) في حؽ مف يمارس جرائـ التيريب واستغبلؿ األطفاؿ غير رادعة

وال ترتؽ إلى مستوى الخطورة الحقيقية ليذه جرائـ ،وعميو ندعو الحكومة لبذؿ مزيد مف الجيد في جانب تشريع
القوانيف وتطبيقيا كونيا أىـ آليات الحماية لحقوؽ الطفؿ ،كما أف ىناؾ مف النقاط التي لـ تؤخذ بعيف االعتبار

في تمؾ التعديبلت رغـ مطالبة المجنة الدولية بيا في توصياتيا ونعني بذلؾ منع األطفاؿ مف تناوؿ القات،
ونحف ىنا نؤكد عمى ىذا الطمب وضرورة سف تشريع يحرـ تعاطي القات والتبغ عمى األطفاؿ وتجريـ مف

يحرضيـ عمى ذلؾ  ،أو يبيعيا ليـ .

.3

سف تشريعات تجرـ االساءه لؤلطفاؿ مثؿ تجريـ ظاىره ختاف اإلناث المنشره في بعض المحافظات و

الزواج المبكر .

 .4السعي المتواصؿ لتحسيف الوضع المعيشي لممواطف اليمني باعتبار الفقر ىو السبب الرئيس لكؿ

الظواىر السمبية التي تواجو المجتمع ككؿ واألطفاؿ عمى وجو الخصوص.

 .5السعي لتفعيؿ شبكات الحماية الخاصة بالطفؿ وضماف استمرارىا مثؿ شبكة األطفاؿ في خبلؼ مع

القانوف ،وشبكة مناىضة العنؼ ضد األطفاؿ ،إضافة لمجنة الفنية لمكافحة التيريب وىي لجنة حكومية مف
الجيات المختصة.

 .6التوعية المستمرة بحقوؽ الطفؿ عبر كافة الوسائؿ اإلعبلمية والتربوية والتدريبية بما يضمف جعؿ تمؾ

الحقوؽ ثقافة وطنية حقيقة لممجتمع بكؿ قطاعاتو وفئاتو.

 .7إنشاء مركز مستقؿ لمعمومات الطفؿ توضع لو ميزانية خاصة بما يضمف تكويف قاعدة بيانات لكؿ ما
يتعمؽ بالطفولة ومساعدة الجميع في تقييـ وضع األطفاؿ في اليمف بعيداً عف المزايدات أو المبالغات.

 .8إنشاء ىيئة مستقمة لحماية الطفؿ ،يكوف مف مياميا استقباؿ الشكاوى والتعامؿ مع الحاالت مع مراعاة

مصمحة الطفؿ الفضمى

إف ما سبؽ توصيات عامة رأينا أف نضعيا ىنا لتوكيد أىميتيا أما التوصيات التفصيمية فقد سبؽ عرضيا ضمف

كؿ موضوع عمى حدة ،نأمؿ أف نكوف قد وفقنا في عرضنا ىذا.
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أمنياتنا لمجميع بالتوفيؽ ولؤلطفاؿ األماف والسعادة والتقدـ والرخاء لميمف،،،...
 -اقر التقرير في جمسة برلماف األطفاؿ المشتركة لبرلماف األطفاؿ  ، 2996 -2994وبرلماف 2998-2996ـ

التي عقدت خبلؿ الفترة  / 29 -16أغسطس 2998 /ـ

اعد التقرير أعضاء برلماف األطفاؿ . 2996 -2994
 -صياغة و مراجعو التقرير  -:نائمو العتواني .
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