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  2004 -صنعاء

 

  مقــدمــة 
نسان وخاصة حقوق الطفل تمثل أحد سمات هذا العصر وابرز قضاياه التي إن االهتمام باحترام حقوق اإل

يعطيها المجتمع الدولي جل االهتمام ، وتتفاعل اليمن مع ذلك االهتمام إيجابيا من خالل توفر المناخ 
الديموقراطي الذي توليه القيادة السياسية أهمية بالغة والذي يسهم في مشاركة كل فئات المجتمع في 

 . العنف ضد األطفال مناهضة

تلقت الحكومة اليمنية مثلها مثل بقية الدول أعضاء األمم المتحدة االستبيان الموجه للحكومات والخاص 
  23/5/2004بدراسة األمين العام لألمم المتحدة حول العنف ضد األطفال عبر وزارة الخارجية وذلك بتاريخ 

األطفال والمشاركة في الترويج والتوعية بأهمية الدراسة والجدير ذكره هنا إن االهتمام بموضوع العنف ضد 
و اتخاذ بعض اإلجراءات للمساهمة الفعالة في محتوياتها بدء بشكل مبكر في اليمن وضمن نشاطاتها 
وبرامجها الخاصة بحقوق الطفل الذي احتل مكان الصدارة لنشاطات وبرامج عدد من األجهزة الحكومية 

بالتنسيق مع عدد من منظمات األمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى ، ومنذ والمنظمات غير الحكومية و
  م1991مصادقة اليمن على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مايو 

م والذي استند في 2002لعام 45ولعل ابرز تلك المشاريع واإلنجازات صدور قانون حقوق الطفل اليمني رقم 
الدولية وواقع وخصائص أطفال اليمن الحضارية والثقافية ، وقد معظم بنوده على اتفاقية حقوق الطفل 

  .خصص الباب التاسع للوقاية والحماية من كافة أشكال العنف واالستغالل لألطفال
ان دراسة األمين العام لألمم المتحدة السيد كوفي عنان حول العنف ضد األطفال والذي أقرته الجمعية 

م بناًء على توصية اللجنة الدولية لحقوق الطفل وتبني المفوضية 56/132/200العمومية لألمم المتحدة بقرار 
العليا لحقوق اإلنسان تعد مبادرة إيجابية لتسليط الضوء على دافع العنف ضد األطفال في العالم وبإسهاب 

ماية وتعمق لتعزيز تنفيذ بنود اتفاقية حقوق الطفل الدولية وخاصة تلك البنود المنصوص عليها لوقاية وح
ورعاية األطفال من العنف واالستغالل وعالماً آمناً خالي من كافة أشكال العنف واالضطهاد تسوده العدالة 

  .والسالم 
وإدراكاً من الحكومة اليمنية ألهمية موضوع الدراسة الدولية فإن تجاوبها وتفاعلها وبالشراكة مع منظمات 

لمنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل تمت على مرحلتين المجتمع المدني ومنظمات االمم المتحدة او تلك ا
  :قبل وبعد تلقي االستبيان وذلك على النحو التالي 

  :نشاطات وبرامج ومشاركة مبكرة   ) أ
م شهدت اليمن عدد من النشاطات والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وخاصة في 2003-2000خالل الفترة 

ها الحكومة بالشراكة مع عدد من المنظمات األهلية والدولية من مجال الحماية من العنف ضد األطفال نفذت
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إصدار قوانين ولوائح وإجراء بحوث ودراسات وتنظيم ورش عمل وحمالت توعية إعالمية حول العنف ضد 
  :األطفال نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر 

م ، 2002 نوفمبر 19 في فإلى جانب إصدار قانون حقوق الطفل الذي صدر: القوانين والتشريعات  - 
صدرت العديد من القوانين تتضمن في نصوصها العديد من المواضيع المتعلقة بحقوق الطفل وخاصة 

  ) انظر الجزء الخاص باإلطار القانوني من االستبيان ( حمايته من العنف  
ومحافظة في أمانة العاصمة ) أطفال الشوارع ( إنشاء مركزي رعاية األطفال المعرضين لالنحراف  - 

 م2001- 2000عدن 
 .م 1991مشاريع وبرامج رعاية األحداث والذي بدأ االهتمام به في العام  - 

 م2000مشروع مكافحة عمالة األطفال  - 
 م2000مشروع صحة البنات  - 
 م2000مناهضة العنف ضد األطفال في المدارس  -
  :اإلجراءات و النشاطات التي اتخذتها الحكومة للرد على االستبيان ) ب -
 استالم الحكومة اليمنية نسخة من االستبيان باللغة العربية تم إحالتها إلى الجهة الحكومية ذات العالقة حال

  .بشئون الطفل  و هي المجلس األعلى لألمومة و الطفولة التابع لرئاسة مجلس الوزراء 
بالمجلس لوضع خطة و بعد اإلطالع الدقيق على محتويات االستبيان كلف المجلس إدارة البحوث و الدراسات 

  عمل و تحديد موازنة لكل خطوات التنفيذ و جمع المعلومات و حسب نصوص األسئلة الواردة في االستبيان 
و نظراً لتفرع أسئلة االستبيان على أساس محاور عديدة تستدعي االستعانة بأجهزة و دوائر األطفال الفعالة 

ت العالقة بحقوق الطفل و أيضاً من منظمات غير فقد شكلت لجنة تمثل مختلف الوزارات و الدوائر ذا
حكومية ممثلة بهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل و أيضاً عضو اللجنة 
االستشارية للمنظمات غير الحكومية الدولية لدراسة األمم المتحدة رئيس الجمعية النفسية اليمنية و الذي يمثل 

  .وسط و شمال أفريقيا في تلك اللجنة منطقة الشرق األ
  )1انظر مرفق رقم ( وبادرت الحكومة في إشراك األطفال في الرد على االستبيان 

 .ثم تم عقد لقاء موسع للجهات األخرى الستشارتهم حول التقرير األول وإثراء التقرير بمالحظاتهم  - 

  : تعددت من عدد من المصادر مثل المعلومات التي تم االستناد عليها في إعداد هذا التقرير) ج 
الوزارات المعنية والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع (البحوث والدراسات التي أعدتها الجهات  -1

  ) 2مرفق نماذج من تلك الدراسات والبحوث رقم ) .( المدني 
 نفذت خطط وبرامج الجهات المختصة لمناهضة العنف ضد األطفال سواًء المستقبلية أو البرامج التي -2

 . م ومازالت قيد التنفيذ في الوقت الحالي 2000في الفترة السابقة ابتداًء من العام 

 أو المخصصة – سواًء تلك التي تتناول الطفل في موادها –القوانين والتشريعات المتعلقة بالطفل  -3
م 1992م وقانون رعاية األحداث 2002 نوفمبر 19للطفل كقانون حقوق الطفل الذي صدر في 

 .عديالته واالتفاقيات والبرتوكوالت التي وقعت عليها بالدنا المتعلقة بالطفولة وت
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 .منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الطفل  -4

وتجدر اإلشارة الى ان التقرير قد ال يمثل رداً حول كل فقرات االستبيان وانما الفقرات التي تمس مظاهر 
بحسب األولويات التي تضعها الجهات المعنية لمواجهة ابرز مظاهر واشكال العنف في المجتمع اليمني و

العنف التي يعاني منها المجتمع ، كما تمت اإلجابة االستبيان بحسب األرقام الخاصة بفقرات االستبيان ضمن 
 .كل محور
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  :اإلطار القانوني : أوالً 
  :نسان الصكوك الدولية لحقوق اإل -1

لسنة ) 19(م القانون رقم 23/8/2004م وصدر في 1991صادقت اليمن على اتفاقية حقوق الطفل في مايو 
) 20( الملحق بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسلحة والقانون رقم لم بالموافقة على البرتوكو2004
رة األطفال واستخدام األطفال في  الملحق بشأن بيع األطفال ودعالم بالموافقة على البرتوكو2004لسنة 

  .العروض والمواد اإلباحية 
م على اتفاقية الرضا بالزواج ، والحد األدنى لسن الزواج 1987 فبراير 9صادقت اليمن في  -

 .م 1962 نوفمبر عام 7وتسجيل الزواج المعتمدة في 

 :صادقت اليمن على االتفاقيات المتعلقة بعمل األطفال التالية  -

م بشأن الحد األدنى للسن التي يجوز فيها تشغيل األحداث وقادين أو 1921نة لس) 15(رقم  -
 .م14/4/1969مساعدي وقادين في 

م بشأن الفحص الطبي اإلجباري لألطفال واألحداث والمستخدمين 1921لسنة ) 16(رقم  
 .م 14/4/1969على ظهر السفن في 

اث في العلم البحري في م بشأن الحد األدنى لسن تشغيل األحد1936لسنة ) 58(رقم  
 .م14/4/1969

م بشأن الحد األدنى لسن تشغيل األحداث في األعمال الصناعية 1937لسنة ) 59(رقم  
 .م14/4/1969في 

 .م2000م بشأن الحد األدنى لسن االستخدام عام 1973لسنة ) 138(رقم  
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 .م27/12/1999م بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال في 1999لسنة ) 182(رقم  

  :األحكام القانونية بشأن العنف ضد األطفال  -2
  :تناول الدستور والتشريعات الفرعية أشكال العنف ضد األطفال على النحو التالي 

  :تضمن الدستور ما يلي 
  ) .تحمي الدولة األمومة والطفولة وترعى النشء والشباب) (30مادة ( 
 عند القبض او االحتجاز او السجن جريمة التعذيب الجسدي او النفسي( اعتبرت )  فقره هـ 48مادة ( 

وهي مادة ذات حكم عام ) ال تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يأمر بها او يشارك فيها 
  .يشمل الكبير والصغير 

  :احكام تشريعية خاصة بشأن  -3
ال او الوقاية من جميع اشكال العنف البدني والجنسي والعقلي ، واالصابة او االذى واإلهم -

  المعاملة المهملة او االعتداء الجنسي
 حماية االطفال من جميع اشكال العنف -

 سبل االنتصاف ، بما فيها التعويض ، لألطفال ضحايا العنف  -

 العقوبات التي تفرض على مرتكبي العنف ضد االطفال -

 .إعادة إدماج االطفال ضحايا العنف وتأهيلهم  -

م فيما يتعلق بالوقاية والحماية وسبل االنصاف والعقوبات 2002نة لس) 45(ورد في قانون حقوق الطفل رقم 
  :وإعادة االدماج النصوص التالية 

تعمل الدولة من خالل وزارة الشئون االجتماعية والمجلس األعلى لألمومة )  :( 146(المادة 
  : والطفولة على

يزانية سنوية ضمن ميزانيتها  إنشاء مكاتب لحماية االطفال من التشرد والتسول واعتماد وإقرار م- أ
  .النشاء هذه المكاتب وتشغيلها 

 . إنشاء مؤسسات ودور الرعاية االجتماعية- ب

 حماية األطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي ، وتقديم من يعرضون - ج
 .  في تأديب أبنائهماألطفال لمثل هذه األعمال إلى القضاء مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني لألبوين

 حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية ، بما في ذلك العقوبة الشرعية - د 
 ) .الجنائية

على الدولة حماية األطفال من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالقتصادي وعليها اتخاذ ) : (147(المادة  
  :طفال من  االجراءات و التدابير المشددة لحماية اال

  .مزاولة اي نشاط ال أخالقي  -  أ
 .استخدامهم واستغاللهم في الدعارة او غيرها من الممارسات غير المشروعة  - ب

  :على أنه ) 155(ونصت فقرات المادة 
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يعاقب بالحبس مدة التقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات كل من تخلى عن وليده او  -1
كل من حرض االبوين او احدهما عهد به إلى شخص آخر ، ويعاقب بنصف العقوبة 

  .على ذلك 
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن ثالثة اشهر كل من عثر على وليد او طفل ولم يبلغ به او  -2

 .يوصله الى الجهة المختصة 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن سنتين كل من اقدم عمداً على اخفاء طفل او استبداله  -3
 .بطفل آخر او تسليمه لغير ابويه 

قب بالحبس مدة ال تزيد عن ستة اشهر او بغرامة عشرين الف ريال كل من اهمل يعا -4
 .طفالً كان قد عهد اليه بتربيته من قبل دار او مؤسسة الرعاية االجتماعية

يعاقب كل من عهد اليه بطفل لتربيته بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة  -5
ء معاملته وعدم العناية به ، وتتضاعف اشهر او بغرامة عشرين الف ريال اذا تعمد سو

 ) .العقوبة اذا لحق بالطفل اضرار بدنية او نفسية نتيجة لذلك

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عن عشر سنوات كل من حرض طفالً ذكراً او (على ان ) 163(ونصت المادة 
  ).انثى على ممارسة الفجور والدعارة

حبس مدة ال تقل عن عشر سنوات وال تزيد عن خمسة عشر سنة يعاقب بال( الى ان ) 164(وأشارت  المادة 
  ) .كل من اشترى او باع او تصرف بأي شكل كان في طفل ذكراً او أنثى

) 26( م وتعديالته بالقانون رقم 1992لعام ) 24(من قانون رعاية االحداث رقم ) أ(فقرة ) 46(ونصت المادة 
اوز ثالث سنوات كل من عرض حدثاً لالنحراف بأن أعده يعاقب بالحبس مدة ال تتج(م على ان 1997لعام 

  .لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها او سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض لالنحراف فعالً 
وتتضاعف العقوبة اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه او تهديد او كان من اصوله او المتولين تربيته 

سلم اليه بمقتضى احكام هذا القانون وفي جميع االحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من او مالحظته او م
  ).حدث ولو في اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة واحدة وال تزيد على خمس سنوات

 ثالث سنوات يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على( من قانون الجرائم والعقوبات على انه ) 246( ونصت المادة 
من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني ، وتكون العقوبة الحبس 
مدة ال تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته ، او من شخص يحمل 

 او فاقد االدراك او ناقصه سالحاً ، او من شخصين او اكثر ، او بغرض الكسب او كان المجني عليه قاصراً
  ) .او كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر

  :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على عشر سنوات (من نفس القانون على ان ) 248(واكدت المادة 
  .كل من اشترى او باع او اهدى او تصرف بأي تصرف كان في انسان: أوالً 
  ).د أو صدر منها انساناً بقصد التصرف فيه كل من جلب إلى البال: ثانياً
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كل من خطف طفالً حديث العهد بالوالدة او اخفاه او بدل به غيره او ( على ما يلي ) 252(ونصت المادة 
  ).عزاه زوراً الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على خمس سنوات

على خمس سنوات كل من هتك عرض انسان يعاقب بالحبس مدة ال تزيد ( على انه ) 272(وأكدت المادة 
حي باإلكراه او الحيلة أو إذا كان المجني عليه أنثى لم تتجاوز خمس عشر سنة ، أو ذكراً لم يتجاوز اثني 
عشر سنة أو معدوم اإلرادة أو ناقصها ألي سبب أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين 

  ). تربيته
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات من ( من نفس القانون لتؤكد على انه )279(وجاءت المادة 

حرض غيره على الفجور او الدعارة فإذا وقعت الجريمة بناًء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس مدة 
مره ال تتجاوز سبع سنوات ، واذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من ع

او كان المحرض يعول في معيشته على فجور ،او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى 
الحبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات ، فإذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الحبس مدة ال 

  ).تتجاوز خمسة عشر سنة
يعاقب ) (2(ختطاف والتقطع في المادة م بشأن مكافحة جرائم اال1998لسنة ) 24(وجاء في قانون رقم 

بالحبس مدة ال تقل عن اثنتي عشر سنة وال تزيد على خمسة عشر سنة كل من خطف شخصاً ، فإذا وقع 
الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة ، وذا صاحب الخطف او تاله ايذاء او 

خمسة وعشرين سنة وذلك كله دون اإلخالل بالقصاص او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة ال تزيد  على 
الدية او االرش على حسب االحوال اذا ترتب على االيذاء ما يقتض ذلك واذا صاحب الخطف او تاله قتل او 

  ).زنا او لواط كانت العقوبة اإلعدام
االحداث المعدل برقم من قانون) 36(وفيما يتعلق بإعادة إدامج االطفال ضحايا العنف وتأهيلهم نصت المادة 

ال يجوز أن يحكم على الحدث الذي ال يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب (م على انه 1997لسنة ) 26(
  :جريمة بأي عقوبة او تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وانما يحكم عليه بأحد التدابير اآلتية 

 منها وتحذيره بأال يعود وهو توجيه اللوم والتأنيب الى الحدث على ما صدر: التوبيخ  -1
  .الى مثل هذا السلوك مرة اخرى

 وذلك بتسليم الحدث الى احد ابويه او الى من له الوالية او الوصاية عليه ، - أ: التسليم  -2
فإذا لم يتوافر في ايهما الصالحية بالقيام بتربيته سلم الى من يكون اهالً بذلك من افراد 

 يتعهد بتربيته او الى اسرة موثوق بها يتعهد اسرته فإن لم يجد سلم الى شخص مؤتمن
 .عائلها بذلك 

 واذا كان الحدث ذا مال او كان له من يلزم باالنفاق عليه قانوناُ ، –ب 
وطلب من صدر الحكم بتسليم الحدث اليه تقدير نفقه له وجب على القاضي 
ان يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مااللحدث او يلزم 

ئول عن النفقه وذلك بعد إعالنه بالجلسة المحددة ومواعيد اذاء النفقة المس
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ويكون تحصيلها بطريقة الحجز االدراي ويكون الحكم بتسليم الحدث الى 
  .غير الملزم باالنفاق لمدة ال تزيد على ثالث سنوات 

ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز :  االلحاق بالتدريب المهني  -3
خصصة لذلك او الى احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه وال تحدد الم

المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على اال تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار 
  .اليها على ثالث سنوات 

ويكون بحظر ارتياد انواع من االماكن اوالمحال او بغرض : االلزام بواجبات معينة  -4
لحضور في اوقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة او المواظبة على بعض ا

االجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم 
 .بهذا التدبير لمدة الت قل عن ستة اشهر وال تزيد على ثالث سنوات 

لطبيعية تحت التوجيه واالشراف ومع وذلك بوضع الحدث في البيئة ا: االختبار القضائي  -5
مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة وال يجوز ان تزيد مدة االختبار القضائي على 
ثالث سنوات فإذا فشل الحدث في االختبار عرض االمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه 

 .مناسباً من التدابير الواردة في هذه المادة 

ورعاية االحداث وذلك بإيداع الحدث في احدى دور اإليداع في احدى دور تأهيل  -6
الرعاية االجتماعية لالحداث التابعة لوزارة الشئون االجتماعية والعمل او المعترف بها 
منها واذا كان الحدث ذو عاهة يكون االيداع في مركز مناسب لتأهيله وال تحدد المحكمة 

 .في حكمها مدة االيداع

لمتخصصة وذلك بإلحاق الحدث أحد المستشفيات اإليداع في أحد المستشفيات ا -7
المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة 
على بقائه تحت العالج في فترات دوريه ال يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة 

ن لها أن حالته تسمح يعرض عليها خاللها تقارير األطباء وتقرر إخالء سبيله إذا تبي
وكانت حالته تستدعي استمرار عالجه نقل إلى أحد )  سنة15(بذلك وإذا بلغ الحد سن 

 ) .المستشفيات المخصصة لعالج الكبار

الخ ... االحكام التشريعية التي تتناول جميع اشكال العنف بما فيها العنف البدني والجنسي والنفسي  -4
  الخ...، المدارس، ودور الرعاية والتعليم " المنزل "  االسرة  اطار-: ضد االطفال التي تحدث في 

ال يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه ( من الدستور الى انه ) 48(من المادة ) ب ( اشارت الفقرة 
او حجزه اال في حالة التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة االمن يصدره القاضي او النيابة 

ولم تجز هذه الفقرة مراقبة اي شخص او التحري عنه اال وفقاً للقانون وكل . حكام القانون العامة وفقاً ال
انسان تقيد حريته بأي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً ،ويحظر 

عن االدالء بأية القسر على االعتراف اثناء التحقيقات ، ولالنسان الذي تقيد حريته الحق في االمتناع 



 11

اقوال اال بحضور محاميه ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير االماكن الخاضعة لقانون تنظيم 
ولم ) .السجون ويحرم التعذيب والمعاملة  غير اإلنسانية عند القبض او اثناء فترة االحتجاز او السجن 

  .لقانون تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك ا) 50(تجز المادة 
وبالرغم من ان هذه النصوص عامة وتنظبق في حالة حجز المتهم او التحقيق معه وكذلك بعد صدور 
الحكم القضائي اال انها تشمل المواطن صغيراً او كبيراً ذكراً او انثى ، وفي جميع األحوال يمكن الرجوع 

المؤسسي والموارد المخصصة في هذا الجانب الى الجزء الثاني من هذا التقرير والمتعلق باالطار 
  .للتصدي للعنف ضد االطفال 

على العقاب البدني لالطفال في اي بيئة بما في ذلك في ) 4(تنطبق النصوص الواردة في الفقرة  -5
  .من هذا التقرير ) 6(االسرة ويمكن الرجوع الى الفقرة 

 ، نصت  اإلعدامفي حالة ارتكاب جرائم من جانب أشخاص دون سن الثامنة عشرة وكانت عقوبته -6
 : على ما يلي 1997لسنة ) 26(من قانون رعاية األحداث المعدل برقم ) 37(المادة 

سنة جريمة عقوبتها ) 15( سنة ولم يتجاوز ) 14(  إذا ارتكب الحدث الذي لم يكمل سنة –أ (
  .سنوات) 7(سنوات وال تزيد على ) 3(اإلعدام يحكم عليه بالسجن مدة ال تقل عن 

ر الجرائم االخرى يحكم على الحدث بعقوبة ال تزيد على ربع الحد االقصى  في سائ–ب 
  ).للعقوبة المقررة لكل جريمة قانوناً

لسنة ) 16(وتعديالته بالقانون رقم 1994لسنة ) 12(من قانون الجرائم والعقوبات رقم ) 31(ونصت المادة 
ن عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة ال يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة م( م على انه 1995

واذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل امر القاضي بدالً من العقوبة المقررة 
بتوقيع  احد التدابير المنصوص عليها في قانون االحداث ، فإذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة 

حكم عليه بما ال يتجاوز نصف الحد االقصى للعقوبة المقررة قانوناً واذا كانت واذا ولم يبلغ الثامنة عشرة 
كانت هذه العقوبة هي االعدام حكم ليه بالحبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن عشر سنوات وفي 

بر الشخص جميع االحوال ينفذ الحبس في اماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم وال يتع
حديث السن مسئوالً مسئولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشر عن ارتكابه الفعل واذا كانت سن المتهم 

  ). غير محققة قدرها القاضي باالستعانة بخبير
يحظر تعذيب المتهم (م على انه 1994لسنة ) 13(من قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) 6(ونصت المادة 
يقة غير إنسانية أو إيذائه بدنيا أو معنويا  لقسره على االعتراف وكل قول يثبت أنه صدر أو معاملته بطر

  ).من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة شيء مما ذكر يهدر وال يعول عليه
  -:من نفس القانون ما يلي ) 7(وجاء في المادة 

  . عليها قانونا و يجب أن تستند إلى القانون االعتقاالت غير مسموح بها إال فيما يرتبط باألفعال المعاقب- 1( 
  تفرج النيابة العامة فورا عن كل شخص قيدت حريته خالفا للقانون أو وضع في الحبس االحتياطي - 2    

  ).لمدة أطول مما هو مصرح به  في القانون أو في الحكم أو أمر القاضي
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 عن المكان المخصص للمحكوم عليهم و يحجز المقبوض عليه بمكان منفصل(على انه ) 71(ونصت المادة 
  ).يعامل بوصفه بريئا و ال يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا للحصول على اعتراف منه أو ألي غرض آخر

يبلغ فورا كل من قبض عليه بأسباب هذا القبض و له حق االطالع على أمر القبض ( أن ) 73(ألزمت المادة 
ستعانة بمحامي و يجب إعالمه على وجه السرعة بالتهمة الموجهة و االتصال بمن يرى إبالغه بما وقع و اال

  ).إليه
ال يجوز تحليف المتهم اليمين الشرعية وال إجباره ( من قانون اإلجراءات الجزائية ) 178(كما جاء في المادة 

تخدام العنف على اإلجابة وال يعتبر امتناعه عنها قرينة على ثبوت  التهمة ضده ، كما ال يجوز التحايل أو اس
  ).أو الضغط بأي وسيلة من وسائل اإلغراء واإلكراه لحمله على االعتراف

  
  
  
  

 المراجعة التي جرت مؤخراً لإلطار القانوني وهي بعض التعديالت في بعض القوانين - 11
  :ذات الصلة 

 المدنية  م بشأن األحوال1991لسنة  ) 23( من القرار الجمهوري بالقانون رقم  ) 21( تعدل المادة  •
 -:والسجل المدني على النحو التالي 

  -:األشخاص المكلفون بالتبليغ عن والدة الطفل هم  ) 21( مادة ( 
  . أحد والدي الطفل – 1     
  . أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم اإلناث األقرب – 2     
رها من األماكن التي  مدير والمستشفيات ودور الوالدة والسجون والمحاجر الصحية وغي– 3     

  .تقع فيها الوالدات 
      وال تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إال في حالة عدم وجود أحد من الفئات 

  .التي تسبقها في الترتيب ، وال يقبل التبليغ من غير المكلفين به 
 المدنية خالل الميعاد وفي جميع األحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير األحوال

بالوالدة التي يجرونها ، ومع ذلك ال يكفي ورود هذا اإلخطار  ) 20( المنصوص عليها في المادة 
  ).لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها 

 م بشأن الجنسية 1990لسنة  ) 6( إلى أحكام القانون رقم )  مكرر 10( إضافة مادة جديدة برقم  •
 -:وتنص كما يلي 

طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أوالده منها أو أصبحت مسئولة إذا ( 
عن نتيجة وفاة هذا الزوج أو جنونه أو غيابه أو انقطاعه عن اإلقامة معهم لمدة ال تقل عن سنة فإن 

ى بلوغهم سن هؤالء األوالد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ماداموا في كنف والدتهم وحت
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الرشد ، ويكون لمن بلغ منهم هذا السن حق االختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية أو اللحاق 
  ).بجنسية والده 

 م بشأن العمل 1995لسنة  ) 5( إلى أحكام القانون رقم )  مكرر 45( إضافة مادة جديدة برقم  •
  -:وتعديالته وتنص كما يلي 

المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد على المؤسسات العامة والخاصة (
  ) .إلى دار للحضانة بإيواء أطفال العامالت بالشروط واألوضاع التي تحدد بقرار من الوزير

 -: م بشأن تنظيم السجون على النحو التالي 1991لسنة  ) 48( من القانون رقم  ) 27( تعدل المادة  •

 الحامل المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية يجب أن توفر للمرأة(  
الالزمة وفقاً لتوجيه الطبيب المختص وبحسب الالئحة ، ويجب على السلطات المختصة أن تعطي 
المسجونة الحامل أو األم الغذاء المقرر لها ، وفي جميع األحوال تعفى المرأة الحامل والمرضع 

  ).م هذه المادة من التدابير التأديبية المقررة على السجناء طبقاً ألحكام هذا القانون المشمولة بأحكا
  

 التشريعات المتعلقة بالمواد التي تنقل لألطفال عن طريق وسائط اإلعالم وشبكة – 18
  - :اإلنترنت

  :من قانون حقوق الطفل على أن  ) 100(       نصت المادة 
حصول الطفل على المعلومات ذات المنفعة الدينية والتربوية تشجع الدولة إمكانية       ( 

واالجتماعية والثقافية التي تعزز رفاهيته االجتماعية والمعنوية من المصادر المحلية والعربية 
  ).والدولية 

يقوم المجلس األعلى لألمومة والطفولة بوضع ( من نفس القانون  ) 101( كما جاء في المادة 
  -:ية للبرامج الموجهة للطفل تستوعب ما تقدمه الحضارة الحديثة والتشجيع على إستراتيجية إعالم

  . ممارسة التفكير العلمي والقدرة على التعامل مع آليات التكنولوجيا –   أ 
  . تنمية عادة القراءة والتعلم الذاتي والبحث عن مصادر المعرفة –   ب 
  .ة واالجتماعية  التربية على احترام قيم المجتمع الديني–   ج 
  . تنمية اإلحساس بالجمال والتذوق للفنون –   د 

  ). تنمية الوعي باالنتماء للوطن والحفاظ على نظافة البيئة -    هـ 
  -: إجراءات تقديم الشكوى – 20

من قانون العمل رقم  ) 129( قد منحت المادة ) الرسمية منها وغير الرسمية (     فيما يتعلق بأماكن العمل 
  . م 1995لسنة  ) 5 (
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أي " وأصحاب العمل أو صاحب العمل " بما فيهم األطفال العاملون "  ألي من العمال – 1         ( 
أو ممثلها عقد جلسة مشتركة لتسوية النزاع ودياً عن طريق المفاوضة خالل فترة " الطرفين المتنازعين 

  .ن لها صفة السرية أقصاها شهر وإثبات ذلك في محاضر موقعة بين الطرفين تكو
 إذا تعذرت التسوية الودية بين الطرفين المتنازعين يحال موضوع النزاع إلى الوزارة أو مكتبها – 2         

المختص وعليها استدعاء أطراف النزاع لغرض حل النزاع خالل فترة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ 
  . اإلحالة

كون طرف في عقد عمل جماعي أن ترفع جميع الدعاوى الناشئة  لكل منظمة أو لجنة نقابية ت– 3         
عن اإلخالل بهذا العقد وذلك لمصلحة أي عضو من أعضائها دون حاجة إلى توكيل منه بذلك ويجوز لهذا 

  ).العضو التدخل في الدعوى المرفوعة لصالحة ، كما يجوز له رفع هذه الدعوى من قبل نقابته 
س القانون ألحد الطرفين رفع الدعوى للجنة التحكمية المختصة بقضايا العمل من نف ) 130( وأعطت المادة 

من هذا القانون عندما ال تسفر الوساطة إلى حلول نهائية  ) 131( والعمال المشكلة طبقاً لنص المادة 
  .لموضوع النزاع خالل مدة أقصاه أسبوعين من تاريخ محضر فشل الوساطة 

  
  
  
  

  : والموارد المخصصة للتصدي للعنف ضد األطفال اإلطار المؤسسي: ثانياً 
 يعتبر كل من المجلس األعلى لألمومة والطفولة ووزارة حقوق اإلنسان ووزارة الشئون - 26

االجتماعية والعمل الجهات الحكومية األساسية المعنية بحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد األطفال ، 
تنسيق مع مختلف الوزارات والقطاعات الرسمية واألهلية ويقوم المجلس األعلى لألمومة والطفولة بال

المعنية بشئون األمومة والطفولة من خالل اجتماعات دورية يتم فيها مناقشة السياسات والخطط والبرامج 
 .الخاصة برعاية وحماية الطفولة بشكل عام 

ال تتمثل في المجلس  هناك سلطة حكومية رئيسية معهود إليها مسئولية التصدي للعنف ضد األطف -27
 لألمومة والطفولة بصفته الهيئة التنسيقية اإلشرافية العليا في مجال الطفولة ، ويضم في هيكله األعلى

 .عدد من الوزارات المعنية باإلضافة إلى منظمات غير حكومية وشخصيات اجتماعية  

 مالية موزعة على   ال توجد موارد مالية تحت هذا المسمى وإنما تخصص الحكومة مبالغ28-29
  : عدة جهات لحماية األطفال ضمن البرامج التالية

حيث يتم تخصيص موارد مالية لمحاكم ونيابات  : رعاية وحماية األحداث - 
  األحداث وكذا دور رعاية األحداث 

 ) أطفال الشوارع (رعاية االطفال المعرضين لالنحراف  -
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 مكافحة عمالة األطفال -
 ، كما أن هناك موارد عبر الصندوق االجتماعي للتنمية  ماعيةإنشاء مراكز الرعاية االجت - 

 . الذي يساهم في بناء هذه المؤسسات ودعم بعض األنشطة والفعاليات في هذا المجال 

وبالنسبة  للموارد البشرية فليس هناك موارد بشرية خاصة بمكافحة العنف ضد األطفال بشكل خاص  -
ز حماية ورعاية األطفال من الموارد البشرية التي تعنى بتوفير وإنما تعتبر الكوادر العاملة في مراك

الحماية كما نستطيع القول بان الكوادر العاملة في االدارات المختصة بالمراة والطفل في الوزارات 
 . المعنية تعتبر من هذه الكوادر 

لفعاليات التي تقوم بها   تساهم المنظمات الدولية في تقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذ االنشطة وا-30
 . الجهات المعنية التي تعمل في مجال الطفولة سواًء الحكومية او غير الحكومية 

 تقدم الدولة الحماية والخدمات والرعاية ألطفال الالجئين من الدول المتواجدين في بالدنا والذين -31
 :عبر تقديم الخدمات التالية % 41ستين ألف الجئ يمثل األطفال منهم نسبة  " 60000"يقدر عددهم بـ 

 . االلتحاق بالتعليم األساسي والثانوي والجامعي والفني -  -

 .مثلهم مثل بقية أطفال اليمن " الخ... تلقيح –تحصين " الحصول على الرعاية الصحية  -

 ةمتقوم الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بتقديم العون الغذائي والمساعدات الالز -
 .والضرورية لألطفال الالجئين 

م وتضم في هيكلها الداخلي اإلدارة 2003تم إنشاء وزارة حقوق اإلنسان بقرار جمهوري عام  -32
العامة للبالغات والشكاوي والتي تستقبل جميع بالغات  األفراد والهيئات ومنظمات المجتمع المدني 

م الشكاوي عبر منشورات خاصة بالوزارة وموقع وتعمل على نشر المعلومات حول التوعية بكيفية تقدي
الكتروني يمكن من خالله التعرف على جميع تلك االجراءات المتخذة في تقديم البالغات والشكاوى ، 
وتقوم الوزارة بتلقي الشكاوى من المواطنين والمؤسسات المختلفة باليد او البريد او المنشورة عبر وسائل 

اكين وإرسال رسائل تعقيبية اذا لزم االمر ومتابعة القضية وتقييم اإلجراءات اإلعالم المعنية إلنصاف الش
 .المتخذة 

 لجنة الحريات العامة وحقوق اإلنسان بمجلس النواب هي اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة -33
الل ومراجعة كافة التشريعات الوطنية الخاصة بكفالة حقوق األطفال وحمايتهم من جميع أنواع االستغ

وسوء المعاملة والرقابة على أجهزة السلطة التنفيذية للتأكد من سالمة تطبيقها وإصدار اللوائح 
التنفيذية المنسجمة مع أحكامها ونصوصها والمتابعة الدائمة من خالل الزيارات الميدانية لمختلف 

 األداء وااللتزام المحافظات والوقوف على أحوال المودعين في دور األحداث واأليتام وتقييم مستوى
  .بالقوانين وعدم انتهاكها

 . متابعة مختلف الوسائل اإلعالمية لرصد ما قد ينشر فيها بهذا الخصوص -1
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متابعة الجهات المعنية و تقديم تقارير بالمالحظات والتوصيات إلى المجلس في حالة وقوف  -2
 .اللجنة او تأكدها من حدوث مخالفة من هذا النوع

ى واتخاذ اإلجراءات بشأنها وفقاً لمهام واختصاصات المجلس ولجانه تلقي ودراسة اي شكاو -3
 .الدستورية والقانونية 

 الزيارات التي تقوم بها اللجنة المذكورة الى السجون من المبادرات البرلمانية في مجال -34 
قصي التصدي للعنف ضد االطفال ومنها المبادرة األخيرة بنزول اللجنة الى المناطق الحدودية للت

  .م2004حول مشكلة تهريب االطفال ، اغسطس 
  دور المجتمع المدني في التصدي للعنف ضد األطفال: ثالثاً 

في هذا الجزء من لم تشتمل المعلومات أنشطة وفعاليات جميع فئات منظمات المجتمع المدني الواردة 
  .  في االستبيان وإنما ذكرت األنشطة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية 

 قامت المنظات غير الحكومية في الفترة السابقة بتنفيذ عدد من االنشطة والتي لها عالقة -35
  :بالعنف ضد االطفال منها 

  : دراسات –أ   
 المشاركة في دراسة حول اطفال الشوارع  -1

 تنفيذ دراسة حول الوضع القانوني للمراة والطفل في التشريع اليمني  -2

  حماية ورعاية حقوق االحداث الجانحينتنفيذ بحث ميداني لمراقبة تطبيقات -3

 : الندوات وورش العمل - ب

 اقامة ورش تدريبية حول العنف ضد االطفال في عشر محافظات  -4

 عقد ندوة حول العنف االسري  -5

 : اخرى –ج 

 فتح ملف خاص بمواجهة العنف االسري ضد االطفال في المحاكم  -6

 "صرخة" الطفال المشاركة في البرنامج العالمي لمواجهة العنف ضد ا -7

 : مشاريع –د 

  مشروع مكافحة العنف ضد الفتيات - 

  :ولهذه المنظمات خطط مستقبلية لمواجهة العنف ضد االطفال منها 
اقامة دورة تدريبية لمناهضة العنف ضد االطفال لمدراء المدراس واولياء االمور وخطباء المساجد  -

  . حافظات الجمهورية والشخصيات االجتماعية والمجالس المحلية في بعض م
 . اعداد استبيان خاص حول العنف االسري  -

 ندوة وطنية لمناقشة العنف االسري وخصوصا ضد االطفال مارس  -
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 يتمثل دعم الحكومة لهذه المنظمات في تخصيص مبالغ مالية سنوية لبعض المنظمات غير -36
  .ت في تنفيذ العديد من الفعاليات الحكومية كما توجد شراكة فيما بين الجهات الحكومية وهذه المنظما

  الدور الذي تلعبه وسائط االعالم في التصدي للعنف ضد االطفال يتمثل في التوعيه في البرامج -37
االجتماعية والصحية حول اساليب التعامل التربوية الصحيحة مع الطفل وحقوقه االساسية  وعرض 

  )55لتفاصيل في الفقرة انظر ا( لنماذج من حاالت عنف واقعية ضد االطفال 
  :دور االطفال كأطراف فاعلة في التصدي للعنف : رابعاً 

م بمشاركة جميع محافظات 2004م وتم اعادة التجربه عام 2001 تم إنشاء برلمان االطفال في عام - 38
 –ين  المكفوف– المعاقين حركياً –االيتام ( الجمهورية وتم اشراك فئات االطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

وتمثل هذه الخطوة احدى الركائز االساسية الشراك االطفال واستشارتهم في )  المهمشين –الصم والبكم 
عملية تصميم االنشطة وفي تنفيذ العديد من الفعاليات لحماية الطفولة بشكل عام ، وتم استهداف اطفال 

  ) . سنة 15- 12( المرحلة االساسية في الفئة العمرية 
 متاحة لدعم مشاركة االطفال في االنشطة الرامية الى التصدي للعنف ضد االطفال  ال توجد موارد - 40

بشكل خاص وانما توجد موارد لمشاركة االطفال تتمثل في الموارد المادية والبشرية التي خصصتها 
  .الجهات الحكومية لدعم برلمان االطفال 

 أطفال –بنين وبنات " األحداث " ات تم عقد لقاءين لمشاركة األطفال في العاصمة صنعاء وعدن للفئ -
وشرح لهم خلفية ) " أطفال الشوارع ( االطفال المعرضون لالنحراف – األطفال العاملين –المدارس 

عن الدراسة وما هي المواقف التي يرون فيها عنفاً ضدهم ثم طرح عليهم االستبيان بشكل مبسط وقام 
  " 1مرفق التقرير رقم  " األطفال بالرد عليه 

  
  

  :سياسات وبرامج التصدي للعنف ضد االطفال : خامساً 
 توجد لدى الحكومة خطة عمل لمناهضة العنف ضد االطفال بشكل عام تتكون من عدد من -41

  : االنشطة والفعاليات تندرج ضمن المحاور االساسية التالية 
  . اإلصالح القانوني -1
  . الدعم والمناصرة -2
  . التوجيه واإلرشاد-3
  ندوات وورش العمل والدورات التدريبية   ال-4

  . برامج التوعية  -5
  . تفعيل نظام األسر البديلة لألطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة -6

  . تفعيل دور المراقبة االجتماعية لمؤسسات الرعاية االجتماعية - 7       
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 .خط المساعدة التلفوني -8

  .دراسات وأبحاث -9
   .المطبوعات والمنشورات- 10

كما أن للدولة عدد من  البرامج في مجاالت متعددة تندرج ضمن مناهضة العنف ضد االطفال لفئات محددة 
  :تتمثل في 

  :  ختان االناث -1
  :تم اتخاذ عدد من االجراءات في هذا المجال منها

  : في مجال القوانين والتشريعات   -  أ
ينص على منع القيام بعملية ختان م والذي 2001لعام  " 1/3" تم إصدار قرار وزير الصحة رقم 

  .اإلناث من قبل جميع العاملين في الخدمات الصحية العامة والخاصة 
  : الدراسات  -  ب

الحديدة : تم اجراء دراسة حول ختان االناث في خمس محافظات من محافظات الجمهورية هي 
  "2انظر مرفق رقم ."  عدن والمهرة – امانة العاصمة – حضرموت –

  ":البرامج والمشاريع " ت  اإلجراءا- ج
مشروع صحة البنات والذي وجهت انشطته المتنوعة لنشر الوعي حول ظاهرة ختان االناث في 
محافظتي الحديدة وعدن وقد نفذت العديد من الفعاليات بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمراة 

اشرة للمجتمع ، كما  المسرحيات وانشطة التثقيف المب– الدراسات –كالورش التوعوية والندوات 
م 30/12/2002-27تم عقد مؤتمرين حول ختان االناث االول في ديسمبر خالل الفترة 

م 7/4/2004- 6الستعراض ماتم تنفيذه خالل مشروع صحة البنات لمدة عام والثاني في الفترة 
  .الستعراض ما تم تنفيذه خالل سنوات مشروع صحة البنات 

  
 "اطفال الشوارع  "  االطفال المعرضون لالنحراف-2

قامت الحكومة بعدد من اإلجراءات للتصدي لهذه الظاهرة عبر االستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر 
فئة ( وبرامج الرعاية االجتماعية كما تم اإلعداد لدراسة تحليلية ألوضاع األطفال المحرومين والتي تناولت  

والتي سيعتمد عليها كأحد مصادر )  المهمشين – االحداث –  المعاقين- االطفال العاملين –أطفال الشوارع 
  م م2015- 2005المعلومات في اعداد االستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب  

كما تم انشاء مركزي رعاية هؤالء األطفال في محافظتي أمانة العاصمة وعدن لرعاية األطفال وحمايتهم 
  .  مركزين آخرين في محافظتي تعز والحديدة وتأهيلهم كما يجري حالياً االعداد النشاء

  : االحداث الجانحون -3
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نظراً للتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي شهدتها اليمن في السنوات االخيرة ابتداًء من حرب 
 الخليج وتداعياتها على المجتمع اليمني وخاصة في الجانب االقتصادي واالجتماعي وكذلك النمو السكاني

  .المضطرد والمتزايد في اليمن 
كل ذلك كان سبباً في انتشار ظاهرة جنوح االحداث وان كان ذلك االنشار نسبياً ، وانطالقا من شعور 
الحكومة بأهمية هذا الموضوع فقد عملت بالتعاون مع منظمات مانحة وكذلك مع منظمات المجتمع المدني في 

  :ا وذلك من خالل تاسيس االطر المؤسسية لمعالجة هذه القضاي
  .مراجعة التشريعات المتعلقة بقضاء االحداث  -1
 التوسع في انشاء دور رعاية االحداث -2

 التوسع في انشاء محاكم ونيابات االحداث -3

 انشاء شرطة االحداث المختصة -4

 .العمل على تأهيل وتدريب كوادر للعمل مع االحداث  -5

 تعيين محامين في محاكم ونيابات االحداث -6

 بيانات خاصة باالحداث انشاء قاعدة  -7

  :األطفال العاملون -4
يعتبر مشروع مكافحة عمالة االطفال والذي تنفذه الحكومة احد االجراءات المتخذة للتصدي لظاهرة عمالة 
االطفال عبر تنفيذ عدد من االنشطة مثل إعداد الدراسات وفعاليات التوعية والتدريب والتفتيش على مرافق 

ل القوانين والتشريعات الخاصة بعمل االطفال ويعتبر ابرز نشاطات المشروع انشاء عمل االطفال وكذا تعدي
  . سيئون – عدن –مراكز لرعاية وتأهيل األطفال العاملين في كالً من امانة العاصمة 

  .كما تم اصدار قرار وزاري بخصوص االعمال المحظورة لالطفال العاملين 
  
  
  
  
  
  

  :العنف في المدارس  -8
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 عددا من الدراسات والمسوح التي تناولت هذه الظاهرة وقد تم إصدار قرار وزاري رقم نفذت الحكومة
  .بشأن منع العقاب البدني في المدارس وذلك كإجراء للحد من العنف في المدرسة  " 2001"لعام  " 10"

  .و توضح الالئحة المدرسية اإلجراءات العقابية المفروض اتخاذها من قبل االدارة المدرسية 
  :هريب االطفال ت -9

قامت الحكومة بالتعاون مع منظمة اليونسف بتنفيذ دراسة ميدانية للتعرف على الوضع والخروج برؤية 
واضحة عن حجم المشكلة والجوانب المتعلقة بها وذلك لوضع استراتيجيات وبرامج وخطط عمل لمواجهة 

وجد بها هذه المشكلة من قبل عدد من كما تم تنفيذ عدد من الزيارات الى المناطق التي ت. هذه المشكلة 
الجهات والتي هدفت الى مناقشة هذه القضايا مع المعنيين للخروج بآليات واقعية كحلول لعالج المشكلة كما 

  .يجري حاليا التحضير الفتتاح مركز الستقبال االطفال الذين يتم اعادتهم لتقديم الخدمات الالزمة لهم 
نشطة المنسقة على الصعيد الدولي ممثلة بالوزارات والهيئات  تشارك الحكومة في بعض اال-44

  .المختصة وذلك بحضور المؤتمرات والندوات واالجتماعات التي تتعلق بالعنف ضد االطفال 
  :جمع البيانات وعمليات التحليل والبحوث : سادساً 

 اشكال العنف ضد  لم تجرى خالل السنوات الخمس االخيرة مسوح مستندة الى السكان تتطرق الى-45
االطفال بشكل محدد وانما اجري ضمن مسح القوى العاملة مسح لالطفال العاملين كما كان ضمن مسح 

النساء والرجال في " م محور خاص بالعنف بشكل عام ، وكذا في المسح اإلحصائي 1999الفقر لعام 
  " م2003اليمن صورة إحصائية لعام 

قوم على المقابالت مع الوالدين واالطفال بشأن ايذاء االطفال  أجريت دراسات على نطاق محدود ت-46
  "تهريب االطفال " بعيداً عن التمييز بعيداً عن العقاب " " العنف ضد االطفال في اليمن " بعنف منها 

  )2انظر المرفق رقم  ( 
يوجد  اجرت الحكومة عدد من الدراسات التي تتعلق بالعنف ضد االطفال من عدد من النواحي و-47

  )2انظر مرفق رقم ( في المرفق ملخص لعدد من الدراسات التي نفذت خالل الفترة الماضية 
 اجريت دراسة حول الوضع القانوني للمرة والطفل في التشريع اليمني من قبل منظمات المجتمع -48

تدابير كما ان خطة الحكومة للفترة القادمة تتضمن اجراء دراسة حول ال) 2انظر المرفق ( المدني 
  .القانونية المتعلقة بالطفل 

 . يوجد نظام عام إلجراء التحقيقات الرسمية للوفيات بما فيه وفيات األطفال -49

 تنشر تقارير منتظمة شهرياً تصف الموجز اإلحصائي للوفيات المعروف أو المشتبه في إنها نجمت -50
ال ، كما يتم إصدار صحيفة دورية عن العنف عن طريق إصدار تقارير شهرية عن حاالت وفيات األطف

  .تقوم بنشر جميع اإلحصائيات المتعلقة بوفيات األطفال ) القضائية ( 
 
 



 21

م يبينها 2003- 2000 هناك عدد من حاالت العنف ضد األطفال والتي ابلغ عنها في األعوام -52
  :الجدول التالي

 2003 2002 2001 2000 الحاالت

  129  122  97  109  قتل عمدي
  99  89  91  79  القتل شبه العمدي
  159  139  217  204  الشروع بالقتل

  241  154  118  58  اإليذاء العمدي الجسيم
  14  39  39  21  اإليذاء العمدي الخفيف

 ال يوجد نظام معلوماتي شامل حتى اآلن خاص باالدانات القضائية فيما يتعلق بمختلف جرائم -53
م ولكن هناك عدد من األحكام القضائية التي 2003- م2000العنف المسجلة ضد األطفال لألعوام 

صدرت ضد مرتكبي هذه الجرائم وعلى سبيل المثال فهناك عدد من االدانات القضائية الخاصة 
  .باالعتداءات الجنسية لالطفال حيث تم صدور أحكام باإلعدام لمرتكبي هذه الجرائم 

 . ين يعيشون في الظروف الصعبة  يجري حالياً االعداد لقاعدة بيانات خاصة باألطفال الذ*

  :التوعية والدعوة والتدريب : سابعاً 
 تقوم الحكومة بتنفيذ عدد من أنشطة التوعية في مجال مناهضة العنف ضد األطفال في وسائل -54

  .االعالم المختلفة 
طفل هناك عدد من المقاالت التي تنشر عن المواضيع المختلفة التي تمس ال : االعالم المطبوع -55

ونواحي العنف ضده وحرمانه من حقوقه اما عبر مقاالت تتناول اساليب التربية الصحيحة والبديلة عن 
العنف او تحقيقات صحفية تمس فئات االطفال الذين يعيشون ظروفاً صعبة او عبر تغطيات صحفية 

  .لفعاليات الجهات التي تنفذ انشطة حول العنف ضد االطفال 
  ) .فالشات (  االذاعية او إضاءات عبر البرامج : االذاعة
حول )فالشات ( باالضافة الى البرامج التلفزيونية االجتماعية والصحية فإن هناك إضاءات  : التلفاز

  العنف االسري
  .يتم اإلعداد لمسرحيات عبر مسرح الدمى لألطفال : المسرح 
لطفل في عدد من مدارس األوالد هناك عدد من أنشطة  التوعية يتم تنفيذها في مجال حقوق ا : المدارس

  .والبنات وكذا مراكز الرعاية االجتماعية
ملصقات توعية في مجال حقوق األطفال بشكل عام وبعض مجاالت العنف لمكافحة عمل : أخرى 

  .  األطفال ، ختان اإلناث ، الزواج المبكر
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فئات الخاصة من االطفال  نفذت الحكومة برامج تدريب في مجال الحماية واساليب التعامل مع ال-56
  :للفئات التالية 

للعاملين في دور رعاية "  دورات 8عدد " نفذت دورات محلية  : االخصائيون االجتماعيون والنفسيون
االحداث واالطفال المعرضون لالنحراف منهم االخصائيون االجتماعيون والنفسيون كما تم تنفيذ دورتين 

  .دور واالخصائيين االجتماعيين والنفسيين تدريبيتين خارجيتين خاصة بمشرفي ال
تم تنفيذ دورات تدريبية للمدرسين واألخصائيين االجتماعيين في المدارس في مجال التأهيل، : المدرسون 

كما تم تنفيذ دورات تدريبية للمدرسين واالخصائيون ومدراء المدارس لمناهضة عمالة االطفال وانخراط 
   . التعليمية االطفال العاملين في العملية 

تم تنفيذ دورات تأهيلية داخلية وخارجية للقضاة ووكالء النيابات والمحامين المتعاملين :موظفو المحاكم 
  . مع االطفال 

     نفذت دورتين تدريبيتين لضباط الشرطة:شرطة األحداث 
   نفذت عدد من الدورات التدريبية لمسؤولي السجون :ومسؤؤلي السجون 
ضمن الدورات التدريبية "  دورات تدريبية لهم 7 تم تنفيذ :ن بالجانحين من االحداث الموظفون المعنيو

 " .التي تم تنفيذها لالخصائيين االجتماعيين والنفسيين

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الخاتمة 
  

إن االجابة على فقرات االستبيان ال تعكس كل الفعاليات والنشاطات واالحصائيات والبيانات التي نظمت 
فاليمن كدولة نامية تعاني من عدد من المشاكل والتي تقف عائقاً امام الرصد الدقيق .ظم في اليمن وتن
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للبيانات والمؤشرات واالحصائيات الدقيقة حلو العنف ضد االطفال وذلك لقلة اإلمكانيات والموارد 
 وعلى وجه والكوادر المؤهلة ومراكز االبحاث والدراسات المتخصصة في مجال حماية حقوق الطفل

  .التحديد العنف ضد االطفال 
وتأمل الحكومة اليمينة ومن خالل مشاركتها المتواضعة وااليجابية مع الدراسة العالمية لالمين العام لالمم 
المتحدة حول العنف ضد االطفال ان تخرج الدراسة بعدد من المقترحات والتجارب التي يستفاد منها في 

والمشاريع التي تعزز من مناهضة العنف ضد االطفال وخاصة في الدول وضع االستراتيجيات والبرامج 
  .النامية 

  
  
  

  "1"مرفق رقم  -1
  لقاء األطفال للمساهمة في تملئة االستبيان الموجه للحكومة اليمنية -2

  محافظة صنعاء -3
  

  م13/9/2004: التاريخ 
 –) اوالد وبنات (  االطفال المنحرفون – برلمان االطفال –) اوالد وبنات ( اطفال مدارس : المشاركون 

  ).اطفال الشوارع (  االطفال المعرضون لالنحراف –ل العاملون االطفا
  :تحدث االطفال عن العنف من وجهة نظرهم وهي كالتالي  -
  .تعرض الطفل لعنف مايسمى بالبلطجية  -
وان الطفل يتعرض لبعض المواقف خالل . دفع الطفل للعمل من قبل االب والحصول على االموال  -

المضايقات من قبل البعض ، او ان يقوم المشترون في الجوالت بإعطاءهم : العمل في الشارع مثل 
 .اموال مقطوعة وينطلقون عند فتح اشارة المرور 

  .استخدام العنف في المدراس من قبل المدرسين -

الفتاة التي تحرم من التعليم يعتبر عنفاً من وجهة نظر دار التوجيه االجتماعي واآلتي راين ان التفكك  -
االسري والمشاكل هي من تدفع االطفال للخروج من المنزل واالنحراف فيما بعد والتعرض 

 لعصابات الشارع وعدم وجود من يحميه

  االشخاص وكثير منهم اطفالحمل السالح و الثأر الذي يذهب ضحيته العديد من -

تعرض الفتيات للمضايقات من اآلخرين في الشارع عند ذهابهن وعودتهن للمدرسة وااللفاظ البذيئة  -
 .التي تقال لهن من قبل هؤالء 

 .العقاب الجسدي لالبناء من قبل االب واالم  -

 التحرش الجنسي  -
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 .عدم وجود جهة يشتكي لها االطفال عند تعرضهم للعنف  -

  :االستبيان محاور 
حسن قاسم لالطفال وتم مناقشته من قبل االطفال وكانت . تم استعراض محاور وفقرات االستبيان من قبل د

  :اجابتهم على محاوره كالتالي 
  

  :المحور القانوني  -1
  بالنسبة لالتفاقيات فقد راى بعض االطفال انها لم تنفذ 

  ال ال يتحدث المحامون والقضاة عن هذه االتفاقيات  -
  :نواع العنف الشرعية من وجهة نظر االطفال هي ا
 ضرب االب البنه -

 طلب االب من االبن الخروج الى الشارع للعمل -

  حرمان بعض االهالي البنائهم من حقهم في التعليم -
 عقاب المعلمين لبعض الطلبه -

  :وبالنسبة للعنف غير الشرعي فهو 
 ال شئ: ما نفذ لحماية االطفال الذين استغلوا جنسياً  -

بالنسبة لحماية االطفال من المعلومات الضارة التي تصلهم عبر االنترنت او وسائل االعالم فإنه تم  -
 توعيتهم وعمل مراقبة على وسائل االعالم واالنترنت

 اي الكبار مسئول عن التبليغ عن العنف فكانت االجابة انه كل كبير بالغ -

 ال شئ: عنف ضد االطفال بالنسبة للذي يحصل للكبير البالغ الذي ال يبلغ عن ل -

فالبعض اشار الى شرطة االحداث واآلخر افاد انه " البلطجيه " بخصوص قانون حول اعتداء االقران  -
 ال يوجد قانون للبالطجة

لم يسمع االطفال بوجود قوانين للحد من الممارسات الضارة لالطفال والتي يعتقد بانها ممارسات  -
 تقليدية

 :عرض للعنف هي جهات تقديم الشكوى عند الت -

 الى االب عند تعرض الصغير للضرب من قبل االخ الكبير: في البيت  -

 الى االخصائي او المشرف: في المدرسة  -

 .الى والد الطفل المتعرض او الى قسم الشرطة : في الشارع  -

 .الى قسم الشرطة" : السوق " في مكان العمل  -

  .هم عن العنف ال يوجد دعم بالنسبة لمساعدة االطفال لتقديم شكوا -
 يقدم االطفال احياناً الشكوى حول العنف بأنفسهم -

 الطفل ، االسرة ، الباحث االجتماعي ، المحامي: الذي يقوم بتقديم المساعدة االضافية في تقديم االدله  -
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 .احياناً يتم مساعدة المعتدي على االطفال من الكبار والمعاقب لتغيير سلوكه  -

 .لمسئولة عن قضايا وقوع العنف ضد االطفال محاكم االحداث هي المحاكم ا -

 :منظمات المجتمع المدني 
 توضع برامج توعية عامة -
-  

  :مشاركة االطفال 
  .ال يتم استشارتنا باي شئ او تقديم موارد تسهل هذه المشاركة

  ال يوجد اطفال مشاركون في المحاكم
  :التوعية واالعالم والتدريب 

  بعض المنشورات:  االعالم الطبوع 
  التوجيهات واالعالنات: التلفاز
  بعض البرامج: الراديو

  نعم مع تقديم بعض الحلول: المسرح 
  "بالنسبة للعنف بين الطلبة " نعم من جهة االداريين : المدارس

  نعم: عقال الحارات 
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4-   
 

5-   
6-   
7-   

  نيةلقاء األطفال للمساهمة في تملئة االستبيان الموجه لحكومة اليم -8
  محافظة عدن -9

 

  م2004 / 9 / 15: التاريخ

 أطفال المدارس - االطفال المنحرفون - ) أطفال الشوارع( االطفال المعرضون لالنحراف :الفئة المستهدفة
).بنات و أوالد(  

 

 :تعريف الطفل 

، إلى سن )يبلغ سن الرشد(هم أطفال مثلي، إلى عشر سنوات، إلى أن يبلغ سن الرشد، إلى خمسة عشرة سنة 
  . سنة14
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  :تعريف العنف الممارس ضد األطفال 

 الشتم اإلهانة أمام بالتعامل بالعنف ضد األطفال الضرب التهزئ التهديد العقا 
أصدقاء األطفال، السب، عدم تعريف الطفل الصح من الخطأ، عدم احترام الطفل، التقصير من قبل 

  .األهل

 .حرمانه من اللعب، حبسه في غرفة و حرمانه من األكل و الشرب 

 .العنف من قبل المدرسين  

 .  الطفل األكل الكافيعدم إعطاء 

 .عدم إعطاء الطفل الفرصة في الحديث أو االستماع لرأيه 

 .حرمان الطفل من الخروج من الصف أثناء الحصة الرياضية و بقائهم في الصف  

 .طرد الطفل من المنزل  

 .حرمان الطفل من الدراسة من قبل األسرة  

 .التمييز بين األطفال  

 .الزواج المبكر 

هروب الطفل من /مالبس المدرسة (من المالبس الضرورية حرمان األطفال  
 ).العيد عيد العافية ، المالبس الرياضية/ المدرسة ، األعياد 

 .تشغيل الطفل لمصلحة الكبير  

 .من قبل الكبير ) اغتصاب األطفال(العنف الجنسي  

 .أمريكا تضرب أطفال العراق بالسالح 

  .رمان الطفل من أمه  بين األب و األم و حلمشكلة حضانة األطفا 
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  "2"مرفق رقم   

  ملخص الدراسات المتعلقة بالعنف ضد األطفال
  : ختان االناث -1

  ختان اإلناث دراسة لمناطق مختارة من اليمن : عنوان الدراسة  -  أ
 اللجنة الوطنية للمرأة مع الصحة اإلنجابية و تنظيم األسرة : الجهة المنفذة للدراسة -  ب

   م2001 : السنة المنفذة فيها الدراسة -جـ
نفذت الدراسة في خمس محافظات هي أمانة العاصمة ، حضرموت ، الحديدة : مكان تنفيذ الدراسة  -د

  .، عدن ، المهرة 
  : أهداف الدراسة -هـ

  . العلمي عن قضية قطع و تشويه األعضاء التناسلية لألنثى زيادة البحث .1
 .معرفة اآلثار الناتجة عن ختان اإلناث في شتى نواحي الحياة نفسياً و جسدياً و اجتماعياً  .2

  :  نتائج الدراسة -       و
إن ختان اإلناث يحدث مضاعفات قصيرة المدى و أخرى طويلة المدى في حياة الفتاة التي أجري لها  .1

  .لختان ا
  .إن ختان اإلناث يحدث أثاراً نفسية و اقتصادية في المجتمع  .2
إن ختان اإلناث يتفشى في المناطق الساحلية في اليمن بسبب موجات متعددة من الهجرة من شرق  .3

  .افريقيا 
إن من أهم أسباب انتشار ختان اإلناث يرجع إلى األمية و غياب الوعي الصحي في صفوف المجتمع  .4

 .الذي ينتشر فيه ختان اإلناث 

 .إن معظم حاالت ختان اإلناث تتم في األسابيع األولى للوالدة  .5

 :إن ختان اإلناث ينتشر في المحافظات التي أجريت فيها الدراسة على النحو اآلتي  .6

  % .45,5، األمانة % 82،عدن %  96,5، المهرة % 96,6، حضرموت % 97,3ة الحديد
من الحاالت التي أجريت الدراسة عليهن كان نوع الختان هو قطع البظر و الشفرين % 69إن  .7

  .الصغيرين و بهذا يعد هذا النوع هو األكثر انتشاراً في مناطق الدراسة 
 :ناث و تبين األتي  من علماء الشرع حول ختان اال38تم اخذ رأي  .8

  ال يوجد نص قرأني حول ختان االناث % 84       
  نعم يوجد% 16       

  :و عن وجود حديث صحيح  أجابوا 
  يوجد حديث% 64       
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  ال يوجد % 6        
  .و أشارت معظم القيادات بضعف مصدر األحاديث عن ختان االناث 

  
  :  دراسة حول الفتاة اليمنية المراهقة -2
  
  )الواقع و األفاق(الفتاة اليمنية المراهقة : نوان الدراسة ع  -  أ
 )  تونس-كوثر (مركز المرأة العربية للتدريب و البحوث : الجهة المنفذة  -  ب

   م2003:  السنة -جـ
   أمانة العاصمة و بعض األرياف في محافظة صنعاء- 1:  مكان التنفيذ -د

  سنة ) 19 - 15(سن  مدينة عدن و ضواحيها من - 2                     
  : أهداف الدراسة - هـ

 .التعرف على تطلعات و احتياجات المراهقين و المراهقات  .1

 .تقديم رؤية واقعية ملموسة عن حال و أوضاع المراهقات و المراهقين  .2

 .تعريف المجتمع بأهمية مرحلة المراهقة  .3

  
  : النتائج - و

 .إن سن المراهقة هو بداية بناء شخصية اإلنسان  .1

إن األسرة تشكل قيمة كبيرة عند المراهقين عند من يعيشون في حالة تفكك أسري وان الكثير  .2
 .يعيشون في حالة انسجام أسري 

إن المراهقات و المراهقين بحاجة شديدة إلى اإلحساس بهم و تقدير الذات و التشجيع و غرس  .3
 .المعاني و القيم النبيلة في نفوسهم 

ين البنت و الولد و بخاصة في مسائل األدوار و المسئوليات حيث يكاد وجود تمييز في المعاملة  ب .4
 .يكون الولد متحرراً من المسئوليات و األعباء داخل المنزل

غياب الحوار و المناقشة بين األباء و األمهات من جهة و األبناء من جهة أخرى في مسائل التفكير و  .5
 .داً السلوك الشخصي و التطلعات إال في عينة بسيطة ج

 .وجود اهتمام كبير بالتعليم و دوره و انعكاساته المستقبلية حتى عند أولئك الذين لم يلتحقوا بالتعليم  .6

 إلى التوجيه من قبل المدرسين موجود تذمر من المنهج و صعوبة الفهم الجيد و هذا يدل على افتقاره .7
 .أو األهل إلى أفضل السبل لالستذكار و االستيعاب 

 .الزواج المبكر للفتاة قد يقف عقبة في سبيل مواصلة تعليمها أو يمنعها من مواصلة التعليم  .8

 .اختيار نوع التعليم الجامعي تفرضه عوامل اقتصادية و تدخالت أسرية  .9

 .ال يوجد تواصل عميق بين البيت و الدراسة إال في حالت نادرة أو ضرورية  .10
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ت حالة من الخوف و الجزع و االرتباك و خاصة يشكل البلوغ عند المراهقين و المراهقا .11
 .عند البنت نظراً لغياب التوعية من قبل األسرة بالمرحلة القادمة من حياة البنت 

وجدت الدراسة أن هناك اتفاق في صفوف الذكور و اإلناث برفض الحروب و تأييد السلم و  .12
 .السالم و هناك إدراك بمخاطر الحروب 

 في حياتهم و هو الذي يقود اإلنسان إلى الطريق السليم و هو يعد الدين ركيزة أساسية .13
 .المعاملة و السلوك

  
  هي) أبحاث مختلفة(  الزواج المبكر -3
  : عنوانها - أ

 .اآلثار االقتصادية و التنموية لزواج الفتيات المبكر .1

 .الزواج المبكر و التعليم  .2

 .الزواج المبكر رؤية شرعية و قانونية  .3

 .الزواج المبكر و أثاره الصحية  .4

 .الزواج المبكر و أثاره االجتماعية  .5

  .اللجنة الوطنية للمرأة :  الجهة المنفذة - ب
   م2004:  سنة تنفيذ األبحاث -جـ
  .أمانة العاصمة :  مكان تنفيذها -د

  : أهداف األبحاث - هـ
   .  عرض و تحليل ما هو متاح من معلومات و مؤشرات للتعرف على الظاهرة .1
توضيح طبيعة العالقة بين الزواج المبكر للفتيات و بين إقصاء المرأة عن ممارسة أدوارها  .2

  .التنموية 
التأكيد على مدى أهمية إجراء الدراسات و األبحاث الميدانية أكثر عمقاً و شمولية لظاهرة  .3

 .زواج الفتيات المبكر بأبعادها و تبعاتها المختلفة 

  : النتائج - و
 .لمبكر يؤدي إلى تعطيل طاقات المرأة للمشاركة في العملية التنموية إن الزواج ا .1

زواج الفتاة المبكر يؤدي إلى مزيد من اإلنفاق على الخدمات الصحية و العالجية نتيجة لألضرار التي  .2
 .تتعرض لها الفتاة نتيجة الزواج المبكر 

 :ع الفقر على النساء لألسباب اآلتية زواج الفتاة المبكر يعتبر من أهم األسباب المؤدية الحتمال وقو .3

  .الحرمان من إكمال تعليم الفتاة   -  أ
 .تحميل الفتاة أعباء الدور اإلنجابي مبكراً  -  ب

   غياب الفتاة من المشاركة في النشاط -جـ
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  عدم اإلسهام تحسين الوضع المعيشي للمرأة بسبب عدم توظيف ترقيتها لعدم .               د 

  .ل تعليمها                إكما
  التوعيـة بأهمية وضرورة التعليم بالنسبة للفتاة للقيام بدورها في الحياة على أكمل وجـه   . 4   

  .        ولكي تصبح عنصراً فاعالً في تنمية مجتمعها وأسرتها 
  هناك آثار سلبية للزواج المبكر على تعليم الفتاة حيث يتسبب في تسربهـا من المدرسـة  . 5  

  .      وعدم مواصلتها للتحصيل العلمي في معظم األحوال 
  سيبقى السن المقبول للزواج في مجتمعاتنا العربية تتراوح بين البلوغ وبين الثامنـة عشر  . 6  

  .      عاماً 
  .ضرورة تحديد سن الزواج في القوانين النافذة  . 7  
  اك مخاطر الحمل سن مبكرة على صحة الزواج المبكر يؤدي إلى الحمل المبكر دون إدر . 8  

  .       األم المراهقة وعدم الوعي بأنه في األجمالي عالي الخطورة 
  .عدم االستعداد ألدوار األبوه واألمومة  . 9  
  إن نمو وتطور الجهاز التناسلي والعظمي عند المرأة في السن المبكرغير كافي لتحمـل   . 10 

  .يين وقد ينتج عن ذلك والدة متعسرة        أعباء الحمل ونمو الجن
  في السن الصغيرة ال تستطيع ال الفتاة وال الفتى إعطاء اي رأي في تحديد عـدد األوالد  . 11  

  .         وال الفترة الفاصلة مابين طفل وآخر لقلة الوعي الثقافي نتيجة صغر السن 
  لعدم وجود إستعـداد نفسي وجسـدي إن الزواج المبكر يقود بشكل أو بأخر إلى الطالق  . 12  

  .          كاف 
  .عدم القدرة على تحمل المسئولية وضعف القدرة على تربية األوالد  . 13  

  وإبداء الرأي في أمر زواجها ألنها في سن ال ) الشريك ( يحرم الفتاة من حق إختيار  . 14   
  .            يسمح لها أن تدرك وتعي وتختار وترفض 

  
   الوضع القانوني للمرأة والطفل في التشريع اليمني -4 -

  هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية : الجهة المنفذة 
  مكتب الرائدات للمحاماة واالستشارات القانونية : إعداد 

   م2004: سنة تنفيذ الدراسة 
  -:أهداف الدراسة 

ل ابتداء من التشريع األعلى للدستور إلى دراسة النصوص القانونية التي تتعلق بموضوع المرأة والطف . 1
  .األنظمة واللوائح الخاصة بتنفيذ القوانين 

  التعرف على األخطاء التي تتم في الواقع وكيف يطبق القانون ، هل يطبق تطبيق صحيح ؟ . 2
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  هل هناك تجاوزات من القائمين عليه وهل التجاوزات هي عن جهل لتلك القوانين ؟
أم أنها تعتمده أم ألن الكوادر القائمة على تنفيذ القوانين لم تنل من التدريب والتأهيل مما يجعلها قادرة على 

  .التنفيذ الصحيح لتلك القوانين ، إليجاد الحلول الصحيحة لتلك اإلشكاليات واالستنتاجات 
قوق الطفل وكذلك اتفاقية القضاء مقارنة النصوص القانونية في الجمهورية اليمينه وكالً من اتفاقية ح . 3

  .على كل أشكال التمييز ضد المرأة 
  :وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج 

ان القوانين في الجمهورية اليمنية من القوانين المتقدمة التي يراعى فيها حقوق االنسان والحفاظ على 
 اآلليات التي تطرقت لها الدراسة الحريات ولكن ينقصه بعض االجراءات في التطبيق وتفعيل التطبيق وهي

.عبر نتائجها وتوصياتها  
   العنف في المدارس اليمنية - 5

  مركز البحوث والتطوير التربوي : الجهة المنفذة 
  :أهداف الدراسة 

  مدى انتشار العنف في المدرسة اليمنية . 1
  .البيئة التي تساعد على انتشاره  . 2
  .إمكانية الحد منه  . 3
  .مساعدة المؤسسات التعليمية على القيام بواجباتها التربوية والتعليمية  . 4

  . عدن – تعز –صنعاء : مناطق تنفيذ الدراسة 
  :نتائج الدراسة

  ) .صنعاء ( إن العنف أشد وأكثر انتشاراً في مدارس أمانة العاصمة  . 1
  .إن العنف مميزة لمدارس البنين فقط  . 2
  .معظم المدارس ، ولكنه أبرز في مدارس مدينتي صنعاء وتعز إن التخريب يشمل  . 3
  .أن انتشار العنف يرتبط ارتباطا وثيقاً بطبيعة وخصائص المجتمع المحلي ، وكذا بطبيعة المدرسة  . 4
إن نوعية وجودة المبنى المدرسي وممتلكاته ومرافقه تظهر التخريب بشكل أكثر مما هو عليه في  . 5

  . الحقيقة
كلما زاد ضعف : عدل العنف المدرسي عالقة طرديهlالعالقة بين ضعف اإلدارة المدرسية وزيادة إن  . 6

  .اإلدارة المدرسية ، زاد معدل العنف المدرسي 
  .افتقار المدارس لقواعد مكتوبة لضبط السلوك  . 7
  .إن العنف يتخذ خمسة مظاهر ذات تشعبات عدة  . 8

  .تحمل معظم أسباب العنف المدرسي ت) العاملين بها ( إن المدارس  . 10
  .أن هناك عالقة قوية بين ضعف مكانة المعلم وانتشار العنف  . 11
  .من وسائل مكافحة أو معالجة العنف المدرسي ضمن إمكانية المدرسة  % 75إن  . 13
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  .عدم وجود األخصائي االجتماعي  . 15
  .عدم تقدير المدارس لدور األخصائي االجتماعي  . 16
  .غياب األنشطة المدرسية  . 17
  
  : تهريب األطفال -6
  المرآز اليمني للدراسات االجتماعية وبحوث العمل : الجهة المنفذة  -10

  محافظتي حجة والمحويت: مناطق تنفيذ الدراسة 
  م2004: فترة تنفيذ الدراسة 

  :أهداف الدراسة 
وأعمارهم ونوعهم سواء ذكر وصف مفردات مجتمع البحث من األطفال المهربين من حيث أعدادهم  -1

و أم إناث والمناطق التي يحضرون منها واألعمال التي يقومون بها سواء في مجتمعهم األصلي أم المجتمع 
  .المهربين إليه وعدد ساعات عملهم اليومي 

 .محاولة معرفة حجم وكم ونوعية مشكلة تهريب األطفال  -2

خرى حيث أن هذه الظاهرة غير مستقرة وتتصف كيفية انتشارها في المناطق الحدودية والمناطق األ -3
 .بالحركة والديناميكية

 .التعرف على األسباب االجتماعية واالقتصادية التي تقف وراء هذه المشكلة  -4

 .رصد وتسجيل خلفياتها التاريخية والثقافية والبيئية والقيمية التي تقف وراء هذه المشكلة  -5

تي يتعرض لها األطفال المهربين في أسرهم ومجتمعهم تحليل وتشخيص أشكال وأنماط المعاملة ال -6
 .ومع المهربين من وجهة نظر األطفال وذويهم ومجتمعاتهم المحلية 

تحليل الخصائص والسمات والظروف واألوضاع األسرية واالجتماعية والبيئية والثقافية المحيطة  -7
 .مديريات المستهدفة ببيئة الطفل المنزلية والبيئة االجتماعية وذلك في المحافظات وال

التعرف على التأثيرات الخارجية المحيطة بالطفل ذاته وبأسرته في التعاطي مع هذه المشكلة ومدى  -8
قبولها أو استحسانها كأساس لحل المشكالت االقتصادية والمالية التي تحيط باألسرة واثر ذلك على مسيرة 

 .حياتها

الطفل بعد تهريبه إلى أراضى المملكة العربية التحليل الكيفي المتعمق لألوضاع التي يعيشها  -9
السعودية وأثناء عودته وبعد عودته واالستقرار في منطقته وما يتضمن له من تجارب قاسية تؤثر على 

 . مجرى حياته وصحته النفسية 

التعرف على أساليب مواجهة األطفال المهربين ألشكال سوء المعاملة واإليذاء واإلهمال واالستغالل  - 10
 .ي يتعرضون لها الت

تشخيص وتحليل شبكة العالقات وديناميكاتها التي تربط بين األسر والمهربين وبين المهربين  - 11
 .وبعضهم البعض 
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التوصل إلى مجموعة من المقترحات التي يمكن ان تسهم في تصميم البرامج ووضع خطط وتقديم  - 12
وأسرهم لرفع مستوى الوعي لدى األسر خدمات الدعم االقتصادي والتعليمي واالجتماعي واألسرى لألطفال 

 .المعنية من مخاطر هذه المشكلة 
 

   العنف ضد األطفال في اليمن-7 -
  المجلس األعلى لألمومة والطفولة : الجهة المنفذة 

   2004 -2003:سنة التنفيذ  -11
   الحديدة-  صنعاء –أمانة العاصمة : مناطق تنفيذ الدراسة 

  :أهداف الدراسة 
استعراض التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وخاصة تلك المتعلقة بإجراءات حمايته من العنف  - 

 وما يقابلها من تشريعات وطنية وآليات مؤسسية وبرامج تنموية تجاه حماية الطفل اليمني واإلساءة واإلهمال
.من العنف واإلساءة   

التعرف على طبيعة العنف الممارس ضد األطفال بإشكاله المختلفة الجسدية والنفسية واالهمال واالعتداء  - 
في األسرة والمجتمع المحلي والمدرسة والشارع ومواقع المتعمدة وغير المتعمدة وغير المباشرة الجنسية 

ن يعيشون في الشوارع وتحديد أسبابه العمل ومؤسسات الرعاية االجتماعية لألحداث واأليتام  واألطفال الذي
.وآثاره المحتملة على الطفل اليمني  

تحديد األسباب الرئيسة للعنف، وخاصة الخصائص األسرية مثل المستويات التعليمية لألسرة وحجم األسرة  - 
 مواقع والعمر والنوع واتجاهات األباء نحو نظام التربية السائدة فضالً عن التفاوتات الحضرية الريفية في

.   وأنماط العنف  
محاولة التعرف على مواقف األطراف المرتبطة بالعنف الممارس ضد األطفال واتجاهاتهم ومعرفة أنماط  - 

وأشكال  العنف الممارس ضد األطفال في األسرة والمدرسة وفي الشارع وأماكن العمل ودور التوجيه 
.االجتماعية  

ة للعنف على األطفال ووضع استراتيجيات المواجهة مع إعطاء التعرف على اآلثار االجتماعية والنفسي - 
. يتلقونها المعاملة التي تجاهومشاعرهم  اهتمام خاص بكيفية إدراك األطفال لمشاكل العنف في حياتهم   

اقتراح السبل المالئمة لتطوير السياسات واإلستراتيجيات القائمة في مجال مكافحة العنف ضد األطفال  - 
.األطفال ووسائل رعايتهم وحمايتهم من أشكال العقاب والعنف الممارس ضدهملتحسين وضع   

  :نتائج الدراسة 
أن معظم األطفال المودعين في دور التوجيه  االجتماعي هم عادة ما جاءوا من أسر تسودها  -

 النزاعات األسرية، والتفكك األسر وتعاني من  ظواهر طالق الوالدين، أو زاوج األب بامرأة أخرى،
أو وفاة األب، أو هجرته، وكذا تدني المستويات التعليمية للوالدين والوضع االقتصادي لألسرة، ودفع 

  . أبنائها للتسول



 35

إن الخلفية االجتماعية لكل من األطفال العاديين واألطفال المودعين في دور التوجيه االجتماعي  -
ومعاناتهم من الحرمان، تنعكس على طبيعة المعيشة التي يعيشونها وتدني رضاهم عنها، 

واضطرارهم للعمل أو دفعهم له من قبل الوالدين، فاألطفال العاديين أقل ممارسة للعمل، وعادة ما 
يعملون في أنشطة تابعة لألسرة، ويشعرون بالرضا عن معيشتهم على الرغم من افتقارهم لكثير من 

فال المودعين في دور التوجيه الحاجات األساسية، في المقابل تظهر خلفية الوضع األسري لألط
االجتماعي، معاناتهم من اإلساءة والحرمان ودفع معظمهم إلى ممارسة أعمال لدى الغير وفي أعمال 
هامشية بل ودفعهم للتسول  وربما ممارسة السرقة، ومن ثم تعرضهم للتحرشات الجنسية،وممارسة 

  .ه االجتماعيالسرقة وتعرض بعض الفتيات لالغتصاب، وإيداعهم دور التوجي
العقاب هو األسلوب السائد في التعامل داخل األسرة مع األطفال عند ارتكاب األخطاء وقليل من  -

اآلباء واألمهات يميلون إلى استخدام األساليب التربوية القائمة على التفاهم وشرح الخطأ والتحذير من 
امر الوالدين، وبخاصة في أوساط تكراره وغالباً  ما يكون العقاب ناتجاً عن  عدم طاعة وتنفيذ أو

  .اإلناث وإهمال الواجبات المدرسية والتأخر في العودة إلى المنزل وبخاصة في أوساط الذكور
بالنسبة لألطفال األحداث وقبل إيداعهم دور التوجيه االجتماعية فانهم عادةً ما يكونوا قد تعرضوا  -

باء ال يستمعون ألراء واعتراضات األطفال فالوالدين وبخاصة اآل.للعقاب بسبب عدم ممارسة التسول
  .الصغار

وتشتد قسوة اآلباء واألمهات أكثر في أسر األطفال الذين أودعوا دور التوجيه االجتماعي، وتصل  -
حدة العقاب إلى  حد دفع األطفال إلى التسول، وربما التشجيع على السرقة، والطرد من المنزل ومن 

  . ثم التشرد
م االجتماعي التقليدي الجندري ألساليب العقاب ووسائلها وشدتها،على أساس هناك نوع من التقسي -

النوع والخلفية الحضرية، فاألوالد أكثر تعرضاً للعقاب مثالً بسبب إهمال الواجبات المدرسية، بينما 
  .الفتيات أكثر تعرضاً للعقاب بسبب عدم طاعة أوامر الوالدين وبخاصة في الريف 

قاب فإن أكثر الوسائل هي الضرب،  والضرب بالعصا، والتوبيخ واالستهزاء إال وبالنسبة لوسائل الع -
أن اإلناث أكثر  تعرضاً للضرب من الذكور، وأطفال الريف أكثر تعرضاً للضرب من أطفال 
الحضر، كما أن الفتيات في الريف هن أكثر تعرضاً للضرب على اإلطالق، وفي المقابل فإن الذكور 

 بالعصا من اإلناث، وبخاصة  في الحضر، في مقابل تعرض اإلناث أكثر أكثر تعرضاً للضرب
  . للتوبيخ

وكذا في تقسيم العمل بين الوالدين في الرعاية االجتماعية والضبط لألطفال، فاألطفال أكثر تعرضاً  -
للعقاب من قبل اآلباء وبخاصة في الريف، بينما اإلناث أكثر تعرضاً للعقاب من قبل األمهات 

 في الريف، كما أنه عادة ما يعهد اآلباء بمهمة رعاية ومعاقبة سلوك البنات وضبطهن  وبخاصة
  .لألمهات، وبخاصة في الريف
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ي الريف، فوفي االتجاه ذاته تبدو األمهات أكثر تدخالً لحماية األطفال من عقاب األب، وبخاصة 
  .  مع أمهات الحضرة بالمقارن

ويتراوح رد األطفال تجاه العقاب العنيف بحسب قول الوالدين في الحضر والريف الشكوى لشخص ما أو 
االنزواء على أنفسهم في البيت، وهم  ال يردون على عقاب الوالدين ألن ذلك  في نظرهم يمثل إساءة 

  . وعدم احترام للكبار
ألب أو األخوة الكبار، وفي المدرسة إلى وعادة ما يلجأ األطفال عند التعرض للعقاب في البيت إلى ا

مربي الفصل أو األخصائي االجتماعي، وعند التعرض للمضايقة في الشارع فإنهم يلجأون إلى األصدقاء 
  .أو األخوة أو المارة

هناك داللة مهمة في الفروق الواضحة بين أنماط العقاب التي ظهرت في استمارات االستبيان من  -
بعض في المناقشات البؤرية لبؤرية مع األطفال واآلباء واألمهات، حيث تظهر جهة  وفي المقابالت ا

من أشكال العقوبات القاسية الممارسة ضد األطفال مثل الضرب بسلك الكهرباء والضرب بالخيزران، 
والضرب بخرطوم الماء، والنطح بالرأس واللكم، وربط األرجل بالحبال والصفع على الوجه واللعن 

  .انة والحبس في الحمام أو في حوش البيت، والتهديد بالقتل والطرد من البيتوالسب واإله
 والمالحظ أنها تظهر عند كل من الذكور واإلناث، بحيث يتالش نسبياً التقسيم التقليدي، بين الذكور واإلناث 

ب السائد في وال يختلف  الوضع كثيراً في المدارس، فمعظم األطفال  ذكروا أن األسلو.وبين الريف والحضر
  .التربية المدرسية هو العقاب من قبل المدرسين الذين  عادة ما يتعاملون بقسوة مع التالميذ

 ولعل من أهم المشاكل التي يعاني منها األطفال الجانحين في المدرسة هي تعرضهم للضرب من قبل 
ي الفصل، وعادة ما يكون باستخدام وسائل متعددة أهمها الضرب بالعصا، والتوبيخ والوقوف ف. المدرسين

هذا العقاب بسبب إهمال الواجبات المدرسية أو المشاحنة في الفصل أو عدم االلتزام بتعاليم إدارة المدرسة 
  .وصعوبة فهمهم للدروس

في  (يتعرض األطفال للعديد من أنماط المضايقات واإليذاء في البيت والمدرسة والمجتمع المحلي -
ها، الضرب والشتم والتحرش الجنسي والتهديدات المخيفة حيث ترتفع  ومن أهم )الشارع أو الحارة

معدالت التعرض للشتم في األسرة والمجتمع المحلي ثم في المدرسة فيما ترتفع معدالت التحرش 
الجنسي في المدرسة وبخاصة ضد اإلناث وعلى نحو اقل في األسرة والمجتمع المحلي وعادة ما تأتي 

خوة في البيت، والمدرسين في المدرسة، والجيران وأصحاب الباصات في هذه التحرشات من قبل األ
   ولكن ينبغي ان يفهم ان هذه التحرشات يقصد بها اي شكل من اشكال المضايقة  . الشارع أو الحارة

له من مضايقات،  هناك نوع من السلبية وربما الالمباالة من قبل اآلباء واألمهات تجاه ما يتعرضون -
التي  اآلباء واألمهات يقومون باتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع تلك المضايقات فأقل من نصف

أطفالهم وأقلهم من يتقدمون بالشكوى ضد ممارسّي تلك المضايقات وأكثرهم من يكتفي يتعرض لها 
  . بقبول األمر الواقع
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يف يشعرون بالغضب وبالنسبة لتأثير العنف في األطفال فإن، معظمهم  ذكوراً وإناثاً في الحضر والر -
واإلحباط  نتيجة تعرضهم للعقاب في البيت،  وعدد أقل  يشعرون بذلك تجاه العقاب في المدرسة مع 

  .ارتفاع نسبته عند اإلناث
وعلى الرغم من أن  األطفال يتقبلون العقاب مع الشعور بالقهر والغضب،  إال أنهم  غالباً ما يفكرون في 

  . أو الهروب من المنزل أو المدرسةالمقاومة والرغبة في االنتقام
 وفي الوقت الذي يشير فيه معظم األطفال في استمارات االستبيان، أنهم يستحقون العقاب، إال أنهم في 

  .المناقشات البؤرية يؤكدون عدم استحقاقهم العقاب، وأنهم فقط يستحقونه عندما يرتكبون أي خطأ
ن العقاب يجعل األطفال يصححون أخطائهم بخاصة في في المقابل يرى  غالبية اآلباء واألمهات، أ -

 وتكراراً داًالحضر،  فيما يشير الباقون إلى أنه ال تترك أي أثر إيجابي فيهم، بل وقد يزيدهم عنا
  . لألخطاء

ومع ذلك فأن غالبية اآلباء واألمهات يعتقدون بصواب استخدام العقاب وبخاصة في الحضر إال أنه يرون أن 
يمة ينبغي أن تقوم على أساس من العطف والتفاهم والتشجيع وتعريف األطفال بالسلوكيات التربية السل

  .المقبولة، وتعريفهم  بعواقب أخطائهم
 بالنسبة لألحداث الجانحين، فأن بعضهم أدخلوا دور التوجيه بسبب تعرضهم لالنتهاك الجنسي أو  -

بسبب فقدان أحد الوالدين أو ن يدخلوالفتيات لالغتصاب والبعض اآلخر بعض اإليذاء وتعرض 
كالهما، وهذا  يعني أنهم أدخلوا بسبب مشاكل عائلية وليس بسبب أخطاء ارتكبوها ومن ثم فأنهم 

  .يكونوا بذلك قد وضعوا في المكان الخطأ
لوب المعاملة داخل دور التوجيه االجتماعي يتراوح بين سمعظم األحداث الجانحين يشيرون إلى أن أ -

هي العقاب وأن أهم وسائل . سية والمعاملة المتوسطة لألطفال عند ارتكاب الخطأالمعاملة القا
  .الضرب بالعصا وهي الوسيلة السائدة  في العقاب وأنها الوسيلة األكثر قسوة في العقاب

 يعاني األطفال الجانحين من التعرض للعقاب  أكثر من األطفال العادين، وأن أكثر هذه المضايقات  -
للفظي والضرب، وأن أكثر الناس مضايقة لهم هم المدرسون والمشرفون والحرس هي اإليذاء ا

  .واألخصائيين، وغالباً ال يشتكون من المضايقات إال إذا كان العقاب قاسياً، وفي حالة تكرار العقاب
 أما سبب عدم التقدم بالشكوى فيرجع إلى  خوفهم من  ذلك وأنهم ال يجدون من ينصت إليهم وعادة ما 

تعين األطفال الجانحون بإدارة الدار، أو الدفاع عن النفس، أو الخضوع واالستسالم أو االستعانة بالمدرسين يس
  . واألخصائيين

  .أما عن أثر العنف على األحداث الجانحين فهو توليد اإلحباط  والغضب واالكتئاب والشعور باإلهانة
تتناسب مع األخطاء التي  يرتكبونها، وألنها وسيلة غير وال يعتقد أغلبيتهم أنهم  يستحقون العقاب، وأنها ال 

صحيحة وقاسية ومن اآلثار الناتجة عن استخدام الوسائل العنيفة في العقاب، هي محاولة الهروب من الدار، 
أو إحداث مشاكل  مع الزمالء، أو سب المدرسين والمشرفين والسخرية من اإلدارة أو تكرار السلوك الخاطئ 

  . ادوإبداء العن
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   : المشكالت السلوكية واالنفعالية عند تالميذ التعليم األساسي -8
  الجمعية اليمنية للصحة النفسية: الجهة المنفذة للدراسة

  م2003:سنة تنفيذ الدراسة 
  " خورمكسر– صيرة – المعال –التواهي : مديريات " محافظة عدن :اماكن تنفيذ الدراسة 

  :أهداف الدراسة 
  .تحديد حجم ونوعية وأسباب المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى التالميذ  -1
 .العنف كعقاب في المدرسة والبيت ) اشكال( تحديد انواع  -2

 التحديد الجندري لمستخدمي العقاب ضد االطفال -3

 المساعدة في تصميم البرامج التشخيصية واإلرشادية لفريق المشروع -4

 .توفير قاعدة بيانات معلوماتية يستفاد منها في البرامج المستقبلية لمساعدة االطفال  -5

  
  
  
  

  :نتائج الدراسة 
  :نتائج بيانات المدرسين والمشرفين االجتماعيين   - أ

" القراءة ، الكتابة ، الحساب " ان مشكالت السلوكية واالنفعالية لليتالميذ تتمثل في صعوبات التعلم  -
  .هي اكثر المشكالت لدى تالميذ المدارس في التعليم االساسي " فوضى واالزعاج " وفرط الحركة 

األكثر في سبب حدوث المشكالت " المادي "  تدني مستوى دخل االسرة هو العامل االقتصادي -  -
 .االنفعالية لدى التالميذ & السلوكية 

ى وذلك تبعا لطبيعة وقوع وجد اختالف في تحديد سبب المشكلة ببعدها االسري من مديرية الى اخر -
 .كل مديرية وعادات سكانها 

ان عدم تنظيم االنجاب العامل الصحي االكثر سببية في حدوث المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى  -
 .التالميذ 

ان ضعف النشاطات الالصفية ، التدريس للمواد بغير اختصاص ، اسلوب التعامل الشخصي للمدرس  -
التعليمية يمكن اعتبارها اكثر االسباب على صعيد العملية التعليمية المدرسية ومحدودية توفر الوسائل 

 .التي تؤثر على حدوث المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى التالميذ 

 شيوع العقاب الجسدي المستخدم تجاه التالميذ من قبل المدرسين عنه من قبل المدرسات  -

 .ذ من قبل المدرسين عنه من قبل المدرسات شيوع العقاب اللفظي المستخدم تجاه التالمي -

 .شيوع العقاب النفسي غير اللفظي من قبل المدرسين اكثر من المدرسات  -

  : اولياء االمور   - ب
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صعوبة التعلم ، فرط النشاط ، التعلق بالتلفزيون ، العناد والتحسس والبكاء هي اكثر المشكالت عند  -
  .األطفال 

تدني مستوى دخل األسرة من اكثر األسباب االقتصادية المؤدية لشيوع المشكالت السلوكية واالنفعالية  -
 .عند األطفال 

إن عدم تنظيم اإلنجاب يمكن اعتبارها من اكثر األسباب الصحية التي يعتقد بأنها تؤثر على حدوث  -
 .المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى األطفال 

درس ، أسلوب التعامل الشخصي للمدرس ، ضعف النشاطات الال صفية ، تعتبر مؤهالت الم -
التدريس بغير االختصاص هي من اكثر األسباب من حيث العوامل المدرسية المسببة في حدوث 

 .المشكالت السلوكية عند التالميذ 

  :المناقشات البؤرية لألطفال ) ج 
ألظافر هي اكثر المشكالت شيوعاً لدى مشاكل الحركة واإلزعاج والكتابة على الجدران وقضم ا -

  .تالميذ المدارس 
 .األمهات اكثر من اآلباء في تقديم المساندة الدراسية واألكثرية تعتمد على الدروس الخصوصية  -

 .شيوع استخدام العصا في العقاب الجسدي ضد التالميذ  -

ب اكثر من االم في يمارس اآلباء واألمهات مختلف صنوف العنف كعقاب ضد أطفالهم على ان األ -
 ذلك 

شيوع استخدام العنف الجسدي كعقاب ضد األطفال وعلى اتفه األسباب سواء بالضرب باليد ، الحزام  -
 .أو أي أدوات تطالها اليد بالمنزل ، باإلضافة إلى العنف النفسي أو غير اللفظي  

 
  : كما نفذت عدد من الدراسات منها 

دراسة حول التعرف على الظروف الصعبة التي يعيشها االطفال العاملون في محافظة الحديدة ،  -
  .م2003عام . مديرية المنيرة 

 .دراسة حول األوضاع التشريعية ومقارنتها بمستويات العمل الدولية  -

 .الدراسة الميداينة حول اوضاع االطفال العاملين في المجال الزراعي  -

 عنف االطفال -

  م2004.بعيداً عن العقاب .. اً عن التمييز بعيد -
 
 

  


