اتفاقية حقــــــوق الطفـــــل
صادقت اليمن على اتفاقية حق ـ ـ ـوق الطفـ ـ ـل في  1مايو من عام 1991م  .وهي وثيقة
دولية ملزمة قانوناً للدول األطراف التي صادقت عليها فينبغي على هذه الدول االلتزام بتطبيقها من

خالل تشريعاتها الوطنية كما أنها تحاسب إن أخلت بالتزاماتها عبر اللجنة الخاصة بحقوق الطفل

( . )1وبما أن المادة ( )6من الدستور اليمني نصت على :العمل بميثاق األمم المتحدة واإلعالن

العالمي لحقوق اإلنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة
عامة ،كما نصت القانون المدني المادة ( )33على أنه :ال تخل األحكام المتقدمة بتطبيق القواعد

التي ينص عليها قانون خاص أو اتفاق دولي أو معاهدة دولية نافذة في الجمهورية ألنها تطبق
دون أحكام المواد السابقة ،وإذا لم يوجد نص في قوانين الجمهورية يحكم مسألة تنازع القوانين

المعروضة على القضاء ،فيرجع في ذلك إلى قواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها
دوليا ما لم يتعارض أي من ذلك مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

وبما أن بنود هذه االتفاقية أقرت من قبل ُمشرعي القانون الوطني (مجلس النواب) للدول

الموقعة عليها وإذا وجد قانون يتعارض معها فتقدم االتفاقية عليه ،فعلى البلدان التي صادقت على

االتفاقية أن تفحص قوانينها وتشريعاتها التي تتعلق بالطفولة وأن تعدلها خاصة تلك القوانين التي ال
تتماشى مع بنود االتفاقية ( .)2األمر الذي يعني أن اليمن كطرف في هذه االتفاقية ملتزمة بما

تضمنته ،وال يجوز للحكومة التذرع أو التمسك بالقانون الوطني الداخلي ،كسبب لعدم االلتزام وعدم
التنفيذ ،الن التصديق يجعل من هذه المواثيق جزءا من التشريع الوطني.

3

وقبل ص ـ ـ ــدور االتفاقية وعرض ـ ـ ــها على الجمعية العامة ل م  ،اجتمعت في جنيف مجموعة

الدول اإلسـ ـ ــالمية بهدف مراجعة االتفاقية لمراجعة انسـ ـ ــجامها مع االسـ ـ ــالم وأثيرت نقطة خالف

رئيس ـ ـ ـ ــية تتعلق ببند (التبني) الذي يحل محله مبدأ (الكفالة) في اإلس ـ ـ ـ ــالم ،كما ت عقد اجتماع
قامت به مجموعة عمل عربية في االسكندرية وأكدت االنسجام بين االتفاقية والثقافة العربية (.)4

( )1شريف سيد كامل  ،مرجع سابق صـ.64
(Unicef-uk, Keep ussafe ,The protection articles, les,P.P 43)2
 3د .يحيى قاسم علي سهل ،الحكم الرشيد والتشريع اليمني مقاربة قانونية ،دراسة مقدمة ورقة عمل قدمت لمؤتمر
المساءلة وتعزيز الحكم الرشيد في اليمن ،منظمة صحفيات بالقيود في الفترة من /6-4يوليو9002/
( )4هدى بدران ،حقوق الطفل في المنظور العربي ،في (ورش ـ ـ ــة الموارد العربية وتحويل حقوق الطفل إلى واقع) ،ط ،1رادا بارنن،
صنعاء1991 ،م ،ص ـ.8-7

كما أنه ال يوجد تعارض وال اختالف وال تباين بين التشريع اليمني واالتفاقية فالطفل في المجتمع
اليمني (.)5

وتختلف مكانة االتفاقية القانونية من بلد إلى أخر فقد تتخذ بنودها أســاس ـاً لتبني تش ـريعات

وطنيـة مالئمــة وفي هــذه الحــالــة ال تاـ ـ ـ ـ ــبذ بنود المعــاهــدو في ذاتهــا جزء من القــانون الوطني .أو

جزء من القانون
جزء من قانون البلد فور إبرامها ،وفي بعض الدول تابذ االتفاقات الدولية ً
تابذ ً
األعلى للبالد فتاـ ـ ـ ـ ــبذ هـذه االتفـاقيـات في منزلة أعلى من منزلة التش ـ ـ ـ ـ ـريعات األخرى وفي كال
الحالتين األخيرتين تابذ بنود االتفاقية نافذو في المحاك الوطنية (.)6

وترتكز االتفاقية على أربعة مبادئ أســاســية تشــكل فلســفتها العامة وهي مبدأ عدم التمييز.

مالحة الطفل الفضلى .حق الطفل في البقاء والنماء .حق الطفل في المشاركة.
ويوجد في بالدنا العديد من الاـ ـ ـ ـ ــعوبات والتحديات التي تعترض تنفيذ بعض بنود االتفاقية

في بالدنا منها

( )7

أ -ضـ ــعف البنية المةس ـ ـسـ ــية للعديد من اعليات التي تعمل في مجال حقوق الطفل
والمتمثلــة في ش ـ ـ ـ ـ ـحــة الموارد المــاليــة والفنيــة لتنميــة قــدرات العــاملين في مجــال

حقوق الطفل.
ب -ض ـ ـ ـ ــعف المس ـ ـ ـ ــاعدات الممنوحة من الهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية لتغطية
تنفيذ البرامج والمشـ ـ ـ ـ ــروعات المعنية بحماية حقوق الطفل مما يحد من التطبيق

الكامل للتشريعات.

ج -تدني مستوى الوعي المجتمعي العام بأهداف ومضامين االتفاقية.
د -االفتقار إلى نظ المعلومات والمةش ـرات اإلحاــائية المتا ـلة بعملية رصــد درجة
انتفاع األطفال من الحقوق الممنوحة له .

ه -ض ـ ــعف البرامج الوقائية والتوعوية التي يمكن أن تقدمها المةسـ ـ ـس ـ ــات اإلعالمية
والثقافية واالجتماعية والتربوية لترويج حقوق األطفال.

( )5فضل حسين الحسيني ،مرجع سابق صـ.3
( )6االتحاد الدولي لغوث األطفال ،مرجع سابق صـ.46
( )7المجلس األعلى ل مومة والطفولة ،التقرير الدوري الثالث للجمهورية اليمنية عن مس ـ ـ ـ ـ ــتوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  ،مقدم
للجنة حقوق الطفل في جنيف ،صنعاء ،5661 ،صـ 3ـ

و -الظروف االقتا ـ ــادية الاـ ـ ــعبة التي يمر بها االقتاـ ـ ــاد اليمني أدت إلى انخفاض
معدالت الدخل ل فراد واألســر اليمنية وانتشــار الفقر داخل المجتمع تســبب في

حرمان نسبة كبيرو من األطفال الكثير من الحقوق التي أشارت إليها االتفاقية.

ولكي نتـأكـد من تنفيـذ دولـة مـا لبنود االتفـاقية علينا أن نتأكد من توفر البيانات والمعلومات

واإلحاائيات وأن تكون تلك المعلومات سهلة من حيث الجمع والتفسير وهناك مقياس يستخدم
للتأكد من التزام الدول في تنمية الطفل وضمان حقوق األطفال وهو

()8

أ -ينبغي على البل ــدان ومن خالل لجن ــة حقوق األطف ــال أن تق ــدم تق ــارير مع األخ ــذ
باال عتبار تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل أو تجهيز برنامج وطني شامل حول األطفال.

ب -ينبغي على البلـدان أن تكون قــابلـة للمقــارنـة على وضـ ـ ـ ـ ــع ممــاثـل لبلــد أخر في نفس
اإلقلي .

ج -ينبغي على البلدان أن تكون على عل بالبحوث المتعلقة بالطفولة.
د -ينبغي على البلدان أن تحال على مساعدات عالمية من منظمات دولية ومحلية.

حقوق الطفل في ضوء القوانين الوطنية لليمن
األبعاد والدالالت االجتماعية لقانون رعاية األحداث

()9

أوالً :التطور التشريعي الوطني لقوانين الطفولة

قبل الوحدو اليمنية المباركة كانت ظاهرو جنوح األحداث محدودو وغير منتشرو في المجتمع
اليمني في ش ـ ــطري اليمن .لذا ل تكن توجد قوانين أو محاك مس ـ ــتقلة خاص ـ ــة باألحداث فكانوا

يقاض ــون أمام المحاك العادية بش ــقيها الجنائي والمدني ففي ش ــمال اليمن س ــابقاً كان يت التعامل

مع األحداث بمقتضــى المادو رق ( )537من قانون اإلجراءات الجزائية رق ( )7لســنة 1979م

 ،وفي الجنوب سـ ـ ـ ـ ــابقاً كان األحداث يعاملون معاملة الكبار في المحاك العادية وقد نص قانون
العقوبات رق ( )3لسـ ـ ــنة 1974م الاـ ـ ــادر في عدن في المواد ( )84-85على إيداع الحدث

بدور رعاية األحداث.

وبعد إعالن الوحدو المباركة في مايو عام 1996م صـ ـ ــادقت الجمهورية اليمنية على اتفاقية

األم المتحدو المتعلقة بحقوق الطفل الاــادرو عام 1989م بتاريخ 1991/1/54م وت إصــدار
(. UNICEF TO BE SEEN AND HEARD, 1977,P. 101-103)8
( )9قانون رعاية األحداث رق ( )56لسنة 1995م بشأن رعاية األحداث وتعديالت بالقانون رق ( )54لسنة 1997م.

القانون رق ( )56لسنة 1995م بشأن رعايـة األحداث ث عمد المشرع اليمني على إدخال بعض
التعديالت عليه بالقانون رق ( )54لس ـ ــنة 1997م بش ـ ــأن رعاية األحداث وكذلك ص ـ ــدر القرار
الجمهوري رق ( )386لسنة 5666م بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون رعاية األحداث كما أصدر
المشـ ـ ـ ــرع اليمني القانون رق ( )61لسـ ـ ـ ــنة 5665م وسـ ـ ـ ــماه قانون حقوق الطفل ،وكذلك يوجد

مشــروع قانون لســنة 5663م بشــأن رعاية األحداث فيه تعديل القانون رق ( )56لســنة 1995م

بش ــأن رعاية األحداث وتعديالته بالقانون رق ( )54لس ــنة 97م والئحته التنفيذية وهذا المش ــروع
معـد من المجلس األعلى ل مومـة والطفولــة ومقر من مجلس الوءراء ول يقره مجلس النواب حتى

اليوم.

ثانياً :قانون رعاية األحداث

وقانون رعاية األحداث الاـ ـ ــادر برق ( )56لس ـ ـ ــنة 1995م يعتبر من أحدث التش ـ ـ ــريعات
الخـاصـ ـ ـ ـ ــة بـاألحـداث حيـث اسـ ـ ـ ـ ــتجـاب لحـاجـة المجتمع لمعالجة ظاهرو جنوح األحداث فجاء
مس ــتحدثاً لنواحي جديدو ومض ــيفاً لكثير من اإليجابيات في مجال تش ــريع األحداث كما اس ــتبعد

سـلبيات التشـريعات السـابقة ( )10ويشـتمل هذا القانون على ( )11مادو في أبوابه األربعة ث صدر
القانون رق ( )54لسنة 1997م وعدل بعض مواد القانون رق ( )56لسنة 1995م وهي المواد
رق ( )16-64-38-37-34-31-19-11-16-5وسـ ـ ـ ــوف نسـ ـ ـ ــتعرض هذا القانون مع
تعديالته على النحو التالي

 - 1فيما يخص الحدث

أ  -تعريف الحدث وسنه

أوردت المادو الثانية من القانون تعريفاً للحدث بأنه (كل شخص ل يتجاوء سنة ( )11سنة

كـاملـة وقـت ارتكابه فعالً ُمجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حاالت التعرض لالنحراف) وفي
الحقيقة أن العمر في قانون رعاية األحداث الا ـ ـ ــادر برق ( )56لس ـ ـ ــنة  1995كان  16س ـ ـ ــنة

وناف تقريبا ألن المشرع اليمني في هذا القانون اعتمد السن المحسوبة بالتقوي الهجري إال أنه
ت تعديلها إلى السـ ــنة الشـ ــمسـ ــية في القانون رق ( )54لسـ ــنة 97م بشـ ــأن رعاية األحداث .ول
يحدد القانون الحد األدنى لسن الحدث

بينما نجد أن قانون الجرائ والعقوبات رق ( )15لس ـ ـ ــنة 1996م والذي حدد في المادو

( )31سـ ــن ألحداث في ثالث مراحل " مرحلة ما قبل المسـ ــائلة لمن ل يبلغ السـ ــابعة من عمره
ومرحلة ما بين الســابعة والخامســة عشــر إحالة عقوبته وفقا لما يقررها قانون األحداث أما المرحلة
( ) 10خالد عبدالله طمي  ،الجهود المحلية  ،مرجع سابق ،صـ.113

الثالثة فهي ما بين الخامسة عشر وما دون الثامنة عشر حيث تقرر عليه ناف العقوبة .وقد نات
المـادو ( )536من هـذا القانون على حماية حق الطفل في الحياو والبقاء والنمو ،كما ت التعرض
لحالة الطفل وهو جنين في بطن أمه في المادتين ( )539و ()566

( )11

كما يس ــتدل من الدس ــتور أن عمر الطفل ثمانية عش ــر س ــنة وما تحت ففي نص المادو ( )43أنه
يش ـ ــترط في الناخب للس ـ ــلطة التشـ ـ ـريعية (مجلس النواب) أال يقل عمره عن ( )18س ـ ــنة (المادو

/ 43ب) وكمـا حـدد هــذا العمر قـانون االنتخــابــات وقــانون خـدمــة الــدفــاع الوطني اإللزامي بــالمــادو

( )3وقانون االحتياط العام بالمادو (.)12( )6

ب  -حاالت تعرض الحدث لالنحراف
على الرغ من أن المــادو ( )3من قــانون رعــايــة األحــداث أوردت سـ ـ ـ ـ ــبع حــاالت يعتبر

الحدث فيها معرضـ ـ ـاً لالنحراف وقد تدفع به إلى الجنوح إال أنها ل تورد أي إجراءات وقائية

لهذه الحاالت

مادو( )13تعتبر قضايا األحداث من القضايا المستعجلة ويفضـ ــل فـ ــي جميـ ــع األحوال

اإلفراج عن الحدث في أي مرحلـ ــة مـ ــن مراحـ ــل التحقيـ ــق أو المحاكمة إذا كان ذلك ال يضر
بسير العدالة وال يشكل خطورو
( )11المادو ( )31ال يسأل جزائيا من ل يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإذا أرتكب الحدث
الذي أت السـابعة ،ول يبلغ الخامسـة عشـرو الفعل أمر القاضي بدالً من العقوبة المقررو بتوقيع أحد التدابير المناوع عليها

في قانون األحداث .فإذا كان مرتكب الجريمة قد أت الخامسة عشرو ول يبلغ الثامنة عشرو حك عليه بما ال يتجاوء ناف
الحد األقا ــى للعقوبة المقررو قانوناً ،وإذا كانت هذه العقوبة هي اإلعدام حك عليه بالحبس مدو ال تقل عن ثالث س ــنوات
وال تزيد عن عشـرو سـنوات وفي جميع األحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليه وال

يعتبر الشـخص حديث السـن مسـئوالً مسـئولية جزائية تامة إذا ل يبلغ الثامنة عشـر عند ارتكابه الفعل ،وإذا كانت سن المته
غير محققة قدرها القاضي باالستعانة بخبير"

المادو ( )539اإلجهاض بغير الرض ــا كل من أجهض عمداً امرأو دون رض ــاها يعاقب بدية الجنين غرو هي نا ــف عش ــر الدية إذا

ســقج جنينها متخلقا أو مات في بطنها .فإذا انفاــل الجنين حيا نتيجة اإلســقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي أي من
الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضال عما سبق بالحبس مدو ال تزيد على خمس سنوات فإذا أفضت مباشرو اإلجهاض إلى
موت المجني عليها أو كان من باشر اإلجهاض طبيبا أو قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي ال يزيد على عشر سنوات.

المادو ( )566االجهاض الرضــائي إذا ت اإلجهاض برضــاء المرأو يعاقب الفاعل بدية الحنين غرو أو الدية كاملة حســب األحوال
وال تسـ ــتحق المرأو في هذه الحالة شـ ــيئا من الغرو أو الدية وإذا ماتت األم عوقب الفاعل بدفع دية الخطأ وفي حالة إجهاض
المرأو نفس ــها فعليها الدية أو الغرو حس ــب األحوال ،وال عقوبة إذا قرر طبيب مختص أن اإلجهاض ض ــروري للمحافظة على
حيـاو األم .أنظر في ذلـك الجريـدو الرس ـ ـ ـ ـ ــميـة ،العـدد ( ،)19الجزء الثالث ،قانون الجرائ والعقوبات رق ( ،)15لس ـ ـ ـ ـ ــنة
1996م ،المواد (.)566(،)569(،)31
( ) 12وءارو التأمينات والشـئون االجتماعية والعمل ،وضـع األطفال في اليمن في ضوء االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1997م
صنعاء ،أغسطس1997 ،م ،صـ.4

مادة ( )41ال يجوز اإلساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديديـةةةة امـةةةا يحنر التنفيق بطريقة اإلارا
البدني على المحاوم عليهم الخاضعين ألحاام هقا القانون

مادو(( ١٢يجب على المحكمة في حاالت التعرض لالنح ـراف وفــي الجـرائ الجسيمة
والغير جسيمة وقبل الفال في أمر الحدث أن تستمع إلى أق ـ ـ ـ ـ ــوال المراقب االجتماعي بعد

تقديمه تقريرا اجتماعيا يوض ــذ العوامل التي دفعت الحدث لالنحراف والتعرض له ومقترحات
إصالحه كما يجوء للمحكمـة االستعانة في ذلك بأهل الخبرو

 .مادو( ( ١١إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية والعقليـ ـ ـ ــة والنفسـ ـ ـ ــية أثنـ ـ ـ ــاء

التحقيق أو المحاكمة تســتلزم فحاــه قبل الفاــل في الدعوى قررت وضــعه تحت المالحظة
في أحـد األمـاكن المنـاس ـ ـ ـ ـ ـبـة المدو التي تلزم لذلك ويقف السـ ـ ـ ـ ــير في إجراءات التحقيق أو

المحاكمة إلى أن يت هذا الفحص

 - 9فيما يتعلق بعملية الضبط والنيابة

حددت المادو الخامســة من قانون رعاية األحداث مبدأ أس ــاســياً في عملية الض ــبج وهو أن

كل حدث يض ـ ــبج ألول مرو في إحدى حاالت التعرض لالنحراف المنا ـ ــوع عليها في الفقرات

من ( )1-1من المادو ( ) 3من القانون تقوم النيابة المختاة بإنذار وليه كتابة لمراقبة حسن سيرته
وس ــلوكه في المس ــتقبل وفي حالة التكرار أو ض ــبج الحدث في إحدى حاالت التعرض لالنحراف
المنا ـ ـ ـ ــوع عليها في الفقرتين ( ) 7،4من ذات المادو المش ـ ـ ـ ــار إليها تتخذ في ش ـ ـ ـ ــأنه التدابير

المناوع عليها في هذا القانون.

وأوكل المشـ ـ ـ ـ ــرع اليمني في المادو رق ( )8من قانون رعاية األحداث إلى النيابة مباشـ ـ ـ ـ ــرو
إجراءات التحقيق والتا ــرف في مس ــائل األحداث ويجب على المحقق أثناء االس ــتجواب وإجراء
التحقيق مراعاو سـ ــن الحدث ووجه خطورو الفعل المنسـ ــوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف

االجتماعية التي نشـأ وعا فيها ،وغير ذلك من عناصـر فحص الشـخاــية فقد جاء في توجيهات
النائب العام ألعض ـ ـ ــاء النيابة العامة في المادو رق ( )643بأنه يجب قبل التا ـ ـ ــرف في قض ـ ـ ــايا

األحداث التحقق من حالة الحدث االجتماعية والبيئية التي نشـ ـ ــأ فيها واألسـ ـ ــباب التي دفعته إلى
ارتكاب الجريمة ويستعان بذلك بالخبراء من أخاائيين اجتماعيين ونفسيين.

كما أن المادو ( )16من هذا القانون ال تجيز اإلس ـ ـ ـ ــاءو في معاملة الحدث أو اس ـ ـ ـ ــتخدام

ال قيود الحـديـديـة كمـا يحـذر من التنفيـذ بطريقـة اإلكراه البـدني على المحكوم عليه الخاضـ ـ ـ ـ ــعين

ألحكام هذا القانون (قانون رعاية األحداث) ونش ـ ــأت تنفيذاً لهذا القانون مةخراً في بالدنا ش ـ ــرطة
متخااة للتعامل مع األحداث إال أنه ال يزال دورها قاصر وشبه معدوم داخل المجتمع.

وفي م جال حق الحماية الخاع بالطفل عاقب قانون الجرائ والعقوبات بشـ ـ ـ ـ ــكل عام
االعتداء على الحياو الخاصـ ــة في المواد ( )517 ،514 ،511 ،516 ،513 ،564كما

أن قانون الجرائ والعقوبات وبشـ ــكل عام أيضــ ـاً في المواد ( )148،147،144حرم إكراه
أي إنسـ ـ ـ ـ ــان على االعتراف بجريمة أو اإلفادو بأقوال أو معلومات ..الخ ،وقد اقترح التقرير

الخــاع بمراجعــة القوانين الوطنيــة المتعلقــة بــالطفــل ( .)13فقرو ثــانيــة في كــل مــادو من المواد

الثالث األخيرو من أجـل تشـ ـ ـ ـ ــديـد العقوبـة إذا كـان المجني عليه طفالً لوجوب إحاطة الطفل
بحماية قانونية واجتماعية خاصة.

وفي مــا يتعلق بــاالسـ ـ ـ ـ ــتغالل واالنتهــاك وتهريــب األطفــال واسـ ـ ـ ـ ــتغالله في التسـ ـ ـ ـ ــول

واستخدامه غير المشروع في المواد المخدرو حدد قانون الجرائ والعقوبات عقوبات رادعة
للجـ ــاني في المواد (،575 ،549 ،516 ،515 ،511 ،569 ،568 ،567 ،563

 ) 363،586،579وقــد اسـ ـ ـ ـ ــتحــدث التقرير الخــاع بمراجعــة القوانين الوطنيــة المتعلقــة
بالطفل( )14باباً جديداً في قانون الجرائ والعقوبات أسمه (جرائ استغالل األطفال)

وفيما يتعلق بعملية التحفظ فقد حدد هذه العملية المشــرع اليمني في المادتين ()15،11

من قانون رعاية األحداث باـورو تحفظ الهدوء واالسـتقرار لنفسية الحدث والحفاق قدر اإلمكان
على خاوصية حالته النفسية واالجتماعية كحدث.

وقد جاء في توجيهات النائب العام في المادو ( )645بأن يلتزم أعضـ ـ ــاء النيابة بالمادو رق

( )186البنـد( )3من قـانون اإلجراءات الجزائيـة في عـدم جواء حبس الاـ ـ ـ ـ ــغير الذي ل يتجاوء
عمره الخامسـ ـ ــة عشـ ـ ــرو سـ ـ ــنة وكذلك أعطت المادو رق ( )646من هذه التوجيهات الاـ ـ ــالحية

ألعضاء النيابة في حفظ قضايا األحداث وإصدار قرارات باألوجه إلقامة الدعوى الجزائية فيها من
حريـة التقـدير مـا ليس له ف ي القضـ ـ ـ ـ ــايـا األخرى فال ضـ ـ ـ ـ ــرورو ألن يقدموا للمحاكمة متهمين من
األحــداث يغلــب أن يكتفي في عقــابه بــالتــأمين أو توجيــه اللوم له  .أوجبتــه المــادو ( )644من
توجيهات النائب العام على أعضاء النيابة سرعة التارف في القضايا التي يته فيها األحداث.

 - 3فيما يتعلق بالمحاامة

( )13محمد أمين الميداني وأخر ،مرجع سابق ،صـ.33
( )14المرجع السابق صـ.66-35

يعتبر المش ــرع اليمني قض ــايا األحداث من القض ــايا المس ــتعجلة ويفض ــل في جميع األحوال
اإلفراج عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك ال يض ـ ــر بس ـ ــير

العدالة وال يشكل خطورو (مادو  )13من قانون رعاية األحداث.

وفي هذا الجانب والذي حظي باهتمام من قبل المشرع اليمني أورد المشرع في هذا القانون

العديد من المواد التي تنظ عمل المحاك المتخا ـ ـ ـ ـاـ ـ ـ ــة باألحداث وكيفية إجراء المحاكمة في
المواد من ( )36-11والتي سوف نتطرق لها على النحو التالي
أقر هذا القانون إنشـ ــاء العديد من المحاك الخاصـ ــة بقضـ ــايا األحداث على مسـ ــتوى أمانة

العاصـمة وسائر محافظات الجمهورية وذلك في المادو ( )11الفقرو ( )1وتشكل كل محكمة من
قــاض واحــد ،وخبيرين من األخا ـ ـ ـ ـ ــائيين االجتمــاعيين أحــداهمــا على األقــل من النسـ ـ ـ ـ ــاء ويكون
حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً .كما أنه يجب عليهما تقدي تقرير إلى المحكمة ،بعد بحث

ظروف الحدث االجتماعية من جميع الوجوه واقتراح التدابير المالئمة إلصـ ـ ـ ــالحه باعتبار قضـ ـ ـ ــاء
قضاء اجتماعياً متخاااً بالدرجة األولى.
األحداث ً

جواء توكيـل مهام محاك األحداث إلى إحدى المحاك االبتدائية على مسـ ـ ـ ـ ــتوى المحافظة

وذلك إذا تعذر تشـ ــكيلها لقلة القضـ ــايا المنسـ ــوبة ل حداث على مسـ ــتوى المحافظة ،وهذا على
خالف ما هو حاصـ ـ ـ ـ ــل في بعض الدول العربية منها المغرب العربي الذي نص قانون الماـ ـ ـ ـ ــادرو

الجنائية الاـادر عام  1976م على أن تحل قضـايا األحداث بواسـطة االسـتدعاء المباشر للقاضي
المكلف بـالنظر في قضـ ـ ـ ـ ــايـا األحـداث من الجمعية العامة للمحكمة االبتدائية الذي له أن يجري

بحثاً تكميلياً إذا كان ضرورياً في القضية (.)15

ثالثاً :اختصاصات محاام األحداث وواجباتها

قضـ ـ ــاء األحداث بطبيعته قضـ ـ ــاء اجتماعي متخاـ ـ ــص وبالتالي فإن اختاـ ـ ــاصـ ـ ــات محاك

األحـداث وواجبـاتهـا تنحاـ ـ ـ ـ ــر على مــا يتعلق بـالنظر في القضـ ـ ـ ـ ــايـا ذات الطـابع الجنـائي المتعلق
باألحداث دون غيره من األش ـ ـ ــخاع فإذا أس ـ ـ ــه في ارتكاب الجريمة أش ـ ـ ــخاع راش ـ ـ ــدون مع

الحدث وجب تقدي الحدث وحده إلى محكمة األحداث حسـ ــب المادو ( ،)14وكذلك ال تقبل
الـدعوى المـدنيـة حتى ولو كـانـت متعلقـة بطفـل أو حـدث أمام محكمة األحداث حسـ ـ ـ ـ ــب المادو
( ) 53وعلى محكمــة األحــداث أن تسـ ـ ـ ـ ــتمع إلى أقوال المراقــب االجتمــاعي بعــد تقــدي تقرير
اجتماعي يوضذ العوامل االجتماعية التي دفعت الحدث الرتكاب الجريمة حسب المادو (.)51

( ) 15عبدالرحمن ماـلذ ،القضـاء الحالي ،العابة المغربية لحماية الطفولة (المركز الوطني للبحث حول األم والطفل) ،الطفل أمام
العدالة ،المغرب ،مارس 1996م ،صـ99ــ.

 - 1أصـ ــول محاكمة الجانحين
يرى المش ــرع اليمني أن تتبع أمام محكمة األحداث في جميع األحوال القواعد واإلجراءات

المقررو في الجرائ غير الجسيمة ما ل ينص على خالف ذلك (المادو .)81

وتنص المــادو ( )56من قــانون رعــايــة األحــداث على مجموعــة من المبــادئ والتي يجــب أن

تتميز بها عملية محاكمة الحدث وما لها من خاــوصــية اجتماعية ونفســية أهمها س ـرية المحاكمة
وحق الـدفــاع بتعيين محـامي ألن المبـدأ الــذي أمـام محـاكمـة األحـداث مبــدأ رعـايــة وحمـايــة الطفــل
الحدث لوضـع المعالجات النفسـية واالجتماعية من أجل إعادو الحدث في المجتمع فرداً صالحاً
دون أن تسبب له إجراءات المحاكمة أثراً نفسياً يجعله ناقماً على المجتمع.
 - 5فيما يتعلق باألحكام

تنص المادو ( )56على قاعدو عامة من قواعد العدالة الجنائية في مجال الطفولة وهي تنفيذ

الحك الا ـ ــادر بأحد التدابير المنا ـ ــوع عليها قانونياً ولو كان هذا الحك أص ـ ــبذ نهائياً ويجوء
للحدث أو ممثله اسـ ــتئناف الحك الاـ ــادر عدا األحكام التي تاـ ــدر بالتوبيخ وبتسـ ــلي الحدث

مادو (.)54

والهدف من هذا النص هو رغبة المشـ ـ ــرع اليمني في تقوي الحدث وإصـ ـ ــالحه وال ينفذ أي
بناء على طلب النيابة
تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إال بقرار يادر من المحكمة ً

بعد أخذ رأي المراقب االجتماعي مادو (.)33
 - 3فيما يتعلق بالتدابير والعقوبات

نظراً لخطورو إجرام األحداث وضـرورو العمل على عالج أســبابه  ،تعني القوانين عناية خاصــة

بمعاملة األحداث الجانحين والمعرض ـ ـ ــين للجنوح حتى ال يكون انحرافه في هذا الس ـ ـ ــن المبكر

بــدايــة النخراطه الــذي ال رجعــة فيــه في عــال اإلجرام( )16لــذلــك جــاءت قوانين رعــايــة األحــداث
بمعاملة عقابية خاص ـ ــة باألحداث الهدف منها عالج الحدث وإبعاده عن ش ـ ــرك االنحراف ليكون

فرداً صالحاً في المجتمع حاضراً ومستقبالً.
إن التدابير التي وضـعها المشـرع ماهي إال إجراءات إيجابية تاـدر بها أحكام قضائية وذلك
لغرض اتخاذ الطريقة المثلى والسليمة إلصالح الحدث.

والقاض ــي يراعي  -في االختيار بين التدابير المختلفة  -س ــن الحدث ودرجة إدراكه وحالته
البـدنيـة والعقليـة والبـاعـث نحو ارتكاب الجريمة والظروف االجتماعية التي يعيش فيها وقد اتفقت
معظ التش ـ ـريعات العربية في التدابير والعقوبات المتخذو في مواجهة األحداث فقانون الماـ ــادرو

( )16فتوح عبدالله الشاذلي ،مرجع سابق ،ع.55

الجنائية في المغرب العربي نص على أنه عند االقتضاء تحك المحكمة بتدابير الحماية والتهذيب
وذكر سـبعة تدابير هي نفس التدابير الذي نص عليه المشـرع اليمني في قانون رعاية األحداث

()17

والقــانون الماـ ـ ـ ـ ــري النــافــذ كمــا في المــادو رق ( )161من قــانون الطفــل رق ( )15لس ـ ـ ـ ـ ـنــة
1994م( ،)18والمشـ ــرع اليمني اسـ ــتثنى توقيع العقوبات الواردو في قانون الجرائ والعقوبات على
الحدث ونص في المادو رق ( )34من قانون رعاية األحداث رق ( )56لسنة 95م والتي عدلت

بعض فقراته بالقانون رق ( )54لس ـ ـ ــنة 1997م على أنه فيما عدا الما ـ ـ ــادرو وإغالق المحل ال
يجوء أن يحك على الحدث الذي ال يتجاوء س ـ ــنه ( )16س ـ ــنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو
تدبير مما نص عليه قانون العقوبات وإنما يحك عليه بأحد التدابير اعتية
 - 4التدابير العقابية للجانحين

أ  -التوبيخ وهو توجيــه المحكمــة اللوم والتــأنيــب إلى الحــدث على مــا ص ـ ـ ـ ـ ــدر منــه

وتحذيره بأال يعود إلى هذا السلوك مرو أخرى.

ب  -التســلي وقد عدلت هذه الفقرو بالقانون رق ( )54لســنة 1997م بشــأن رعاية
األحداث وص ـ ــارت مقس ـ ــمة إلى فقرتين (أ،ب) والتس ـ ــلي هو تس ـ ــلي الحدث إلى أحد أبويه

أو ولي من له الوالية أو الوصاية عليه.

ج ـ ـ  -اإللحاق بالتدريب المهني ويكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز

المتخاـ ـ ـ ا ـ ــة لذلك أو إلى أحد الما ـ ــانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه وال تحدد
المحكمة في حكمها مدو لهذا التدبير على أال تزيد مدو بقاء الحدث في الجهات المشـ ـ ـ ــار
إليها ثالث سنوات.

د  -اإللزام بواجبات معينة وهذا التدبير فيه نوع من تقييد حرية الحدث وذلك بحضــر

ارتياد أنواع من األماكن أو المحال بغرض الحضور في أوقات محددو.
هـ ـ ـ ـ ـ ـ  -االختبار القضائي يعتبر االختبار القضائي أو ما يطلق عليه المراقبة االجتماعية

في البيئـة الطبيعيـة من أه التـدابير التي يوضـ ـ ـ ـ ــع فيهـا الطفـل وأخطرها تأثيراً وهذا التدبير هو

معايشـ ــة األخاـ ــائي االجتماعي للطف ل (الحدث) في الجو الذي نشـ ــأ فيه ومحاولة مسـ ــايرته
وتقوي سـ ــلوكه داخل بيئته الطبيعية دون الحاجة إلى اإليداع داخل المةس ـ ـسـ ــة العقابية (،)19

فإذا فشـــل الحدث في االختبار عرض األمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناســـباً من التدابير
الواردو في هذه المادو.

( )17عبدالرحمن مالذ مرجع سابق صـ.99
( )18شريف سيد كامل  ،مرجع سابق ص ـ.555
( )19محمد ناجي المنتار  ،مرجع سابق صـ.356

و  -اإليداع في إحدى دور تأهيل األحداث والمش ـ ــرع اليمني ل ينص على حد أدنى
لإليداع وحرع على اإلش ـ ــارو ص ـ ـ ـراحة إلى عدم تحديد مدو هذا التدبير من المحكمة وذلك

حتى يحقق غرضــه في إصــالح الطفل وتأهيله اجتماعياً وفي الوقت نفســه وضــع المشــرع حداً
أقاى لمدو هذا التدبير نزوالً على مقتضيات حماية الحرية الفردية (. )20
ء  -اإليداع في إحدى المسـتشفيات المتخااة وهذا هو التدبير األخير الذي يطبق

على فئة خاصـ ـ ــة من المنحرفين أو المعرضـ ـ ــين لالنحراف ويكون هذا التدبير متى وقع الفعل
المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسـي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرو على

اإلدراك أو االختيار أو كان وقت الجريمة مااباً بحالة مرضية.
 – 5عقوبات الجرائم والمتسببين في االنحراف

أمـا بـاقي المواد من ( )66—37فقد اشـ ـ ـ ـ ــتملت على مجموعة من القواعد واألحكام

المتعلقة بمسائل عقوبة اإلعدام وتعدد الجرائ وكذا العقوبات المقررو على كل من له دور في
انحراف الحدث.
وهنــاك عقوبــات أقرهــا القــانون على كــل من كــان لــه دور في عمليــة انحراف الحــدث أو

تعرضـ ـ ـ ـ ــه لالنحراف ونص عليهـا في المواد ( )64-66منـه وهي مجرد عقوبات بسـ ـ ـ ـ ــيطة ال
تحتوي على أي ردع أو ءجر ويرى الباحث أن على المشرع تشديد العقوبة في هذه المواد.

وجاء في نهاية مدون ة هذا القانون أحكام ختامية تض ــمنه جوانب تشـ ـريعية خاصـ ــة بتنظي نفاذ
القـانون منهـا النص على أن تطبق األحكـام الواردو في قـانون العقوبـات وقانون اإلجراءات الجزائية
فيما ل يرد به نص خاع في هذا القانون مادو (.)67

وألن قانون الجرائ والعقوبات هو األصل في توفير الحماية الجنائية للحدث فقد أشتمل على

نا ـ ــوع عقابية جيدو بش ـ ــأن األحداث وكذلك قانون اإلجراءات الجزائية هو األص ـ ــل في تحديد
أس ـ ـ ــس نا ـ ـ ــوع هذين القانونين لبناء الحك القانوني إال إذا جاء قانون أخر خاع كقانون رعاية

األحداث وقانون حقوق الطفل بأحكام جديدو فإن أحكام هذا القانون الخاع تاـ ــبذ هي األولى

بالتطبيق (. )21

رابعاً :الالئحة التنفيقية لقانون رعاية األحداث

أص ـ ـ ـ ــدرت هذه الالئحة في عام 5666م بالقرار الجمهوري رق ( )386لتنفيذ القانون رق

( )56لسـ ـ ـ ــنة 1995م بشـ ـ ـ ــأن رعاية األحداث وتعديله بالقانون رق ( )54لسـ ـ ـ ــنة 1997م وقد

( )20شريف سيد كامل  ،مرجع سابق ص ـ.551
( )21علي حسن الشرفي ،مرجع سابق ،صـ 6ــ.

احتوت هذه الالئحة على ( ) 39مادو موءعة في سـ ـ ـ ــتة فاـ ـ ـ ــول سـ ـ ـ ــوف يقوم الباحث باإلشـ ـ ـ ــارو
إلى هذه الفاول بشيء من االختاار على النحو التالي
-

الفال األول احتوى هذا الفال على التسمية والتعاريف.

-

الفال الثاني احتوى على قواعد اختيار الباحثين االجتماعيين ومهامه .

عرفــت المــادو الثــانيــة من الالئحــة البــاحــث االجتمــاعي بــأنــه األخاـ ـ ـ ـ ــائي االجتمــاعي
المكلف بـدراسـ ـ ـ ـ ــة ورعـايـة الحــدث منـذ إيـداعـه في دار الرعــايـة وحتى خروجـه منهـا وحــددت
المادتان ( )6،3من الالئحة شروط تعيين الباحث االجتماعي وحددت المادو رق ( )1الدور
الوظيفي ل خاائي أو الباحث االجتماعي تجاه الحدث.
-

الفاـل الثالث احتوى هذا الفاـل على شروط اختيار الخبير االجتماعي ومهامه

و عرفت المادو ( )5من الالئحة الخبير االجتماعي بأنه هو األخاــائي االجتماعي الذي يت

تعيينه كمعاون للقاض ــي لدراس ــة حالة الحدث أثناء المحاكمة وحض ــور جلس ــاتها لتقدي تقرير

إلى المحكمة قبل أن تادر حكماً.
والمادو السـابعة احتوت على مهام واختاـاصات الخبير االجتماعي الذي يعتبر حضوره
إجراءات محاكمة األحداث ضروري الكتمال هيئة المحكمة.
-

الفاـل الرابع احتوى هذا الفاــل على األسـاليب التربوية والمهنية والاــحة التي

يجب أن تقوم بها مةس ـ ـ ـسـ ـ ــات الرعاية االجتماعية من أجل رعاية وتأهيل األحداث المودعين
فيها وكذلك على بيان أعمال مةسسة الرعاية اإلدارية منذ استقبال الحدث حتى خروجه.
-

الفاـ ــل الخامس احتوى هذا الفاـ ــل على المراقبة االجتماعية للحدث الجانذ

والمعرض للجنوح والرعاية الحقة.
-

الفا ـ ــل الس ـ ــادس وهو الفا ـ ــل األخير وقد احتوى على أحكام ختامية فالمادو

( )36نا ت على أن تنشأ مكاتب للرقابة االجتماعية ودور للضيافة في المحافظات ،ونات
المـادو ( ) 31على جواء إش ـ ـ ـ ـ ـراك الجمعيـات والمنظمات غير الحكومية في تشـ ـ ـ ـ ــغيل وإدارو
مةسسات ودور تأهيل ورعاية األحداث وكافة األنشطة المتعلقة بقضايا األحداث.

هـذه إشـ ـ ـ ـ ــارو مختاـ ـ ـ ـ ــرو لالئحـة التنفيـذيـة لقـانون رعـاية األحداث مع العل بأنه يالحظ في

المجتمع على أرض الواقع أنه ل ينفذ منها إال جزء بسيج برغ أهمية تنفيذ هذه الالئحة وخدمتها
لقضايا األحداث ورعايته .

خامساً :مشروع قانون رقم (  ) -لسنة 9003م بشأن رعاية األحداث

وض ـ ــع هذا المش ـ ــروع من قبل المجلس األعلى ل مومة والطفولة ،وقدم إلى مجلس النواب

لمنـاقش ـ ـ ـ ـ ـتـه إال أن المجلس ل يقره إلى اليوم ،ويبـذل المجلس األعلى ل مومة والطفولة كثيراً من
الجهود لكس ــب تعاطف أعض ــاء مجلس النواب وأخر هذه الجهود عقد ورش ــة عمل مع بعض من

رموء الكتل البرل مانية لتوعيته بأهمية الماـ ـ ــادقة على التعديالت التي جاءت في هذا المشـ ـ ــروع
وعلى رأسها رفع سقف سن المسائلة القانونية (. )22

ويحتوي هذا المش ـ ـ ـ ــروع على ( ) 11مادو موءعة في أربعة فا ـ ـ ـ ــول حاملة في ثناياها تعديل

لبعض مواد القانون رق ( )56لسنة 1995م وتعديالته بالقانون رق ( )54لسنة 1997م وإضافة
أشياء جديدو وحذف أشياء أخرى.
 – 1أه استحداثات المشروع

أ  -جاء أه تعديل في هذا المشـ ـ ــروع في المادو الثانية منها وباألخص في تعريف الحدث حيث
عرف مش ــروع القانون الحدث بأنه كل ش ــخص أكمل الس ــابعة ول يتجاوء الثامنة عش ــرو من
عمره) بينما تعريف الحدث في قانون رعاية األحداث النافذ (كل ش ـ ـ ـ ــخص ل يتجاوء س ـ ـ ـ ــنه
(خمس عشـ ــرو) سـ ــنة كاملة وقت ارتكابه فعالً مجرماً قانوناً أو عند وجوده في إحدى حاالت

التعرض لالنحراف) ففي هذا المشـ ــروع حدد السـ ــن األدنى للحدث بسـ ــبع سـ ــنوات والسـ ــن
األعلى هو عدم تجاوء الحدث ثمانية عشرو سنة من عمره ،وهذا التعديل يعتبر أه ما جاء به
هذا المش ـ ــروع فرفع س ـ ــن الحدث  -الذي يعامل في حالة جنوحه بقانون رعاية األحداث –

يعد حالً للعديد من المشـ ـ ـ ـ ــاكل االجتماعية والقانونية ومواكبة للتش ـ ـ ـ ـ ـريعات المتطورو وحماية
ل طفال وتوافقاً مع ما جاء في قانون حقوق الطفل رق ( )61لسـ ـ ــنة 5665م بتحديد سـ ـ ــن
الطفل من الميالد حتى ثمانية عشــر ســنة والتزاماً بما جاء في اتفاقية حقوق الطفل الماــادق

عليه من قبل الجمهورية اليمنية ،إال أن هذا التعديل (رفع سن الحدث) ل يسل من المعارضة
من بعض أعضـ ــاء مجلس النواب حيث أنه يرون أن هذا سـ ــوف يسـ ــتغل بتحريض األحداث
على الجريمة وخاصة القتل لالستفادو من العقوبة المخفضة في هذا القانون وفي رأي الباحث
أن هـذا التعـديـل يتوافق مع متغيرات العاـ ـ ـ ـ ــر والوضـ ـ ـ ـ ــع االجتمـاعي الحـالي الذي يعيش فيه

الحدث.
 هذا المش ـ ــروع معد من قبل المجلس األعلى ل مومة والطفولة ووءارو الش ـ ــئون القانونية ومقر من مجلس الوءراء ومعروض على
مجلس النواب إلقراره وإصداره.
( ) 22مةس ـســات المجتمع المدني في اليمن (منتدى الشــقائق العربي لحقوق اإلنســان) ،تقرير الظل (المواءي) حول حقوق الطفل
في اليمن ،صنعاء ،مايو 5661م ،صـ15ــ.

ففي الماضـ ـ ــي كان ال ياـ ـ ــل الطفل إلى هذا السـ ـ ــن إال وقد احتك بالحياو والعمل وتحمل
المســئولية أما في الوقت الحاضــر فالطفل يضــل محاــوراً في األســرو والمدرســة حتى بلوغه الثامنة

عشرو سنة وأكثره ال يحتك وال يتحمل أي مسئولية مما يجعله أقل فهماً للحياو ونضوجاً وكذلك

إن رفع سـ ـ ن الحدث إلى ثمانية عشـ ــر سـ ــنة ال يتعارض مع جوهر الشـ ـريعة اإلسـ ــالمية ويتوافق مع
الرأي العام لجمهور علماء اإلسالم.

ب  -أما المادو ( )3فقد عدلت فيها الفقرو ( )1واختارتها وهذا االختاار جاء في موضعه ألن
صــعوبة الحياو المعيشــية للمجتمع مفروضــة على الاــغار والكبار في المجتمع مما دفع أفراد

المجتمع إلى القيام بكثير من الخدمات التافهة بسبب الفقر والبطالة.

جـ ـ ـ ـ ـ ـ  -اسـتبعد هذا المشـروع الفقرو رق ( )6من حاالت التعرض لالنحراف في المادو الثالثة من
قانون رعاية األحداث.

د  -وفي المادو ( )59من قانون رعاية األحداث النافذ أضاف مشروع القانون الجديد فقرو تقضي
بأنه ال يجوء الجمع بين األحداث الجانحين واألحداث المعرضـ ـ ــين لالنحراف ،وقد أصـ ـ ــاب

المشرع في هذه اإلضافة لكون التعرض لالنحراف ليس جنوحاً ،واختالط الحدث بالجانحين
قد يةدي إلى نتائج عكس ـ ـ ـ ــية عليه  ،ألن الهدف من إيداعه في دار الرعاية االجتماعية هو

حمايته من مخالطة الجانحين وأ ض ـ ــاف المش ـ ــرع في مش ـ ــروع القانون في المادو ( )36من
القانون إعفاء الحدث من الرســوم والماــاريف القضــائية المتعلقة بدعوى األحداث في جميع

القوانين وهذه اإلضافة جاءت تقديراً من المشرع لفئة األطفال الجانحين وتوسيع حمايته في

القوانين األخرى غير قانون األحداث.

 – 5السياسة الجنائية وراء مشروع القانون
هذه هي أه التعديالت التي أتى بها مشــروع قانون رعاية األحداث الجديد الذي يعتبر من

أهمها كما أسلفنا رفع سن المسئولية الجنائية إلى ثمانية عشر سنة.

فالســياســة الجنائية في المجتمع اليمني فيما يتعلق برعاية األحداث الجانحين ســياسـ ـة تتفق
وتلتزم بمبادئ اتفاقية حقوق الطفل التي صــادقت عليها بالدنا والتي منها أنه يجب قيام ســلطة أو
هيئة قض ـ ــائية مختا ـ ــة ومس ـ ــتقلة ونزيهة للفا ـ ــل في الدعوى أي دعوى األحداث دون تأخير في

محاكمة عادلة وفقاً للقانون وهذا المبدأ قد وجد له استجابة واضحة في دستور الجمهورية اليمنية
بالنص على استقــالل القضاء والقضاو

()23

( )23ص ـ ـ ـ ـ ــالح الـدين محمـد هـدا  ،األحـداث والعـدالة في الجمهورية اليمنية ،هيئة التنس ـ ـ ـ ـ ــيق للمنظمات اليمينية غير الحكومية،
صنعاء ،بدون تاريخ ،ص ـ.39

وهدف الســياســة الجنائية بشــأن األحداث هو اتباع الطرق والوســائل التي يجب من خاللها
معاملة الحدث معاملة تقويمية لســلوكه وإعادو تكيفه مع المجتمع حتى ياــبذ إنســاناً ســوياً منتجاً
وعناـ ـ ـ ـ ــراً فعــاالً في المجتمع وأن ال يكون عــائق ـاً من العوائق التي تةدي إلى فش ـ ـ ـ ـ ــل التنميــة في
المجتمع بـاعتبـار الطفل األمل الذي يبنى عليه المجتمع فطفل اليوم هو شـ ـ ـ ـ ــاب وأمل الغد ورجل

المستقبل(.)24

وتبدأ هذه الســياســة من قبل جنوح الحدث أو تعرضــه للجنوح بحمايته وتوفير حقوقه وبعد الجنوح
بتخاـ ـ ـ ــيص الس ـ ـ ـ ــلطات المعنية بش ـ ـ ـ ــئون األحداث الجانحين والمعرض ـ ـ ـ ــين لالنحراف في المجتمع قبل
المحاكمة وأثنائها وبعدها فخا ـ ـا ـ ـت شـ ــرطة خاصـ ــة باألحداث هي شـ ــرطة األحداث التي أنشـ ــأت في
المجتمع اليمني في الفترو األخيرو وكذلك أنش ـ ـ ـ ــأت في كل محكمة من محاك األحداث نيابة األحداث
التي تختص بالتحقيق معه وكذلك أنشـ ـ ـ ــأت محاك األحداث في بعض محافظات الجمهورية وبشـ ـ ـ ــكل
عـام يمكننـا القول بــأن قـانون رعــايـة األحـداث رق ( )56لسـ ـ ـ ـ ـ ـنـة 1995م وتعـديالتــه يعـد قــانونـاً متقـدمـاً
احتوى على العديد من الناـ ـ ـ ــوع القانونية التي كفلت للطفل حقوقه أثناء دخوله في نزاع مع القانون إال
أن هنــاك بعض الثغرات والنواقص في هــذا القــانون ت تالفي بعضـ ـ ـ ـ ـ ـهــا في مش ـ ـ ـ ـ ــروع القــانون المقــدم من
المجلس األعلى ل مومة والطفولة(.)25

( )24محمد ناجي المنتار ،مرجع سابق ص ـ.41
( )25محمد عوض باعبيد  ،مرجع سابق صـ.15

أوالً :اإلطار العام للقانون

المبحث الثاني
الدالالت واألبعاد االجتماعية
لقانون حقوق الطفل رقم ( )45لعام 9009م

صــدر القانون رق ( )61لس ــنة 5665م بشــأن حقوق الطفل بتاريخ  16رمض ــان 1653هـ

الموافق  19نوفمبر 5665م حيث قام المشــرع اليمني بتجميع الناــوع المتعلقة بحقوق الطفل

المتنــاثرو في القوانين األخرى كمــا كــان الحــال عليــه في بعض الــدول العربيــة مثــل المغرب حيــث
جاءت حقوق الطفل متفرقة بين مختلف القوانين مثل القانون المدني وقانون األحوال الش ــخا ــية

والقــانون الجنــائي إلى غير ذلــك من فروع القــانون األخرى( ،)26والتطور التش ـ ـ ـ ـ ـريعي في المجتمع
جزء من التش ـ ـ ـريع
اليمني جعل جميع المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الطفل في التشـ ـ ــريع الدولي ً
الداخلي كما هو ثابت في دس ــتور الجمهورية اليمنية حيث جاء في المادو الس ــادس ــة منه ما نا ــه

(تةكد الدولة العمل بميثاق األم المتحدو واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسـان وميثاق جامعة الدول
العربيـة وقواعـد القانون الدولي المعترف بها باـ ـ ـ ـ ــورو عامة) وإعماالً لذلك صـ ـ ـ ـ ــادقت اليمن على
االتفـاقيـة الـدوليـة لحقوق الطفـل التي أصـ ـ ـ ـ ــدرتهـا الجمعية العامة ل م المتحدو في عام 1989م

(.)27
وبمقتضـ ــى هذه القوانين واالتفاقيات والمواثيق الدولية يتمتع الطفل بطائفة من الحقوق يتفق

كثير منها مع ما يتمتع به غيره من األشخاع البالغين في المجتمع ألنه إنسان وله شخاية قانونية
أهلية وجوب و ذمة مالية مســتقلة تأهله الكتســاب الحقوق وتحمل الواجبات إال أنه قاصــر فتكون
له أهلية أداء ناقاــة بغرض إحاطته بحماية قانونية واجتماعية إذا كان قد بلغ الســابعة من عمره أو

يكون منعدم األهلية إذا كان دون السابعة من عمره (.)28
والحقوق التي يس ـ ــتوي في اس ـ ــتحقاقها والتمتع بها الا ـ ــغير والكبير داخل المجتمع يمكن

وص ـ ــفها بأنها حقوق عامة وهناك طائفة أخرى من الحقوق يختص بها الطفل من دون غيره ويكون
مرجعها إما لما تتاــف به حالته من ضــعف بدني ونفســي وعقلي جعله مفتقراً إلى غيره لكي يرعاه

ويا ـ ـ ـ ــونه أو لعدم قدرته على الدفاع عن نفس ـ ـ ـ ــه وعن ما ـ ـ ـ ــالحه فيكون نهباً ل طماع وعرض ـ ـ ـ ــة
لالعتداءات (.)29
( )26عبدالرحمن مالذ ،مرجع سابق صـ.16
( )27فضل حسين الحسيني ،مرجع سابق صـ.3
( ) 28عاام أنور سلي  ،حقوق الطفل ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية5661 ،م ،صـ111ــ.
( ) 29علي حسن الشرفي ،محاضرو عن حقوق الطفل والحماية المقررو لها ،وءارو حقوق اإلنسان  ،صنعاء 5666م صـ7ــ.

وهذه الحقوق نص عليها المشــرع اليمني في قانون حقوق الطفل رق ( )61لســنة 5665م
وناـ ــوع هذا القانون راعت المبادئ العامة لحقوق الطفل المناـ ــوع عليها في االتفاقية الدولية

لحقوق الطفل وقد احتوى هذا القانون على ( )171مادو موءعة على أثني عشر باب.

وأصــدر المش ــرع اليمني هذا القانون من أجل تلبية حاجات األطفال وحمايته في المجتمع

اليمني وقد تضمن هذا القانون أه احتياجات األطفال وهي الحاجات الجسدية (غذاء – مالبس
– مـأوى – العناية الاـ ـ ـ ـ ــحية – األمن من النزاعات) ،وكذلك الحاجات االجتماعية والثقافية مثل
(التعلي – حرية الكالم والرأي – الهوية – اللعب – تكافة الفرع – الحماية القانونية من األذى
واالس ـ ــتغالل) باإلض ـ ــافة إلى الحاجات العاطفية والنفس ـ ــية (الحب – األمن – حق العيش ض ـ ــمن

عائلة – الثقة واحترام الذات).
وهـذه االحتياجات التي تضـ ـ ـ ـ ــمنها هذا القانون وأوجب على الحكومة والمجتمع واألسـ ـ ـ ـ ــرو

توفيرها ( )30نظراً ألهميتها بالنس ــبة ل طفال فالحاجة للعب مثالً من أه وس ــائل الا ــغار في تفه

البيئة المحيطة به وهي من وســائل التعبير عن النفس لدى الطفل وكذلك الحاجة إلى الحب فإن

الطفل في حاجة إلى الش ـ ـ ــعور بأنه محبوب في الوس ـ ـ ــج االجتماعي الذي يعيش فيه وخاص ـ ـ ــة في
العالقة التبادلية بينه وبين والديه وأشقائه وهذا من واجب األسرو (.)31
ثانياً :أهم أبعاد ودالالت القانون في حماية حقوق الطفل

ســوف أتناول بشــيء من اإليجاء تحليل بعض مواد القانون رق ( )61لســنة 5665م بشــأن
حقوق الطفل والتي نات على الحقوق التي يحتاج إليها الطفل الواقع عمره بين الفترو العمرية من

( 7إلى  ) 18سنة باعتبارها الفترو العمرية الذي يعتبر فيها الطفل حدث إذا انتهك وخالف القانون
حسـ ـ ـ ـ ــب ما جاء في االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ألن هذه الفترو العمرية هي التي يسـ ـ ـ ـ ــتهدف
الباحث دراستها ومعرفة حقوقها وذلك على النحو التالي

 .1جاء في المادو الثانية من هذا القانون تعريف الطفل بأنه (كل إنســان ل يتجاوء ثماني عشــرو
ســنة من عمره ما ل يبلغ ســن الرشــد قبل ذلك) وهذا التعريف يتطابق تماماً مع تعريف الطفل

في اتفاقية حقوق الطفل وجاء تعريف الطفل في تقرير خاع بمراجعة القوانين الوطنية المتعلقة
بالطفل من خبيرين (أنه يقا ــد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون كل إنس ــان ل يت الثامنة

( ) 30االتحاد الدولي لغوث األطفال  ،مرجع سابق صـ69ــ.
( )31خليل المعايطة وأخرون ،مدخل إلى الخدمة االجتماعية ،ط ،1دار الفكر ، ،األردن5666 ،م ،صـ.75

عش ـ ــرو من عمره) ( )32وفي اعتقادي أن هذا هو التعريف األص ـ ــلذ ألن عبارو مال يبلغ س ـ ــن
الرشد قبل ذلك ءيادو جاءت في االتفاقية تقديراً منها لخاوصية كل دولة أما إضافته في هذا

القانون فإنها تخلق ثغرو في حس تعريف الطفل ال داعي لها.

 .5و المادو الثالثة من هذا القانون تض ــمنت أهدافه وهي عش ــرو أهداف نص عليها المش ــرع في
مواد هذا القانون فهذه األهداف تعتبر مرتكزاته األساسية.

 .3وفي الفال الثالث من الباب األول من هذا القانون نص المشرع على أحكام عامة في المواد
من ( 13إلى  ) 16تض ـ ـ ــمنت مجموعة من الحقوق المنا ـ ـ ــوع عليها ففي مواد هذا القانون
بش ـ ـ ــكل مفا ـ ـ ــل منها حق الطفل في الحياو الذي نص عليه المشـ ـ ـ ــرع في المادو الرابعة من

القانون بأنه (حق أصيل ال يجوء المساس به إطالقاً) فهذا الحق يعتبر من أه حقوق اإلنسان

الاــغير والكبير في المجتمع وعنه تتفرع ســائر الحقوق االجتماعية األخرى وكفالة حق الحياو
أمر أساسي لكفالة سائر الحقوق

()33

ثالثاً :الحقوق المنصوص عليها في هقا القانون للطفل

ويمكننا تقسـ ــي الحقوق المناـ ــوع عليها في هذا القانون والتي ته موضـ ــوع البحث وهي
حق النفقة -حق الرعاية الاـ ـ ـ ــحية  -حق الغذاء  -حق التعلي  -حق الثقافة واإلعالم  -حق
الرعاية االجتماعية  -حق الحماية -حق الترفيه.

وسوف نتناول كل حق من هذه الحقوق على حدو في اعتي
 -1حق النفقة

إن حق النفقة يعد من المبادئ االجتماعية التي أرسـ ــته الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية الغراء فيما
يعرف بمبدأ التكافل االجتماعي وإن س ــبب وجوب النفقة بقرابة الولد هو الجزئية  -أي كون

الفرع جزءاً من أصـ ـ ــله -واإلنسـ ـ ــان كما تجب عليه نفقة نفسـ ـ ــه تجب عليه نفقة جزئه فمتى
وجدت الجزئية وتحقق الحاجة إلى النفقة وجبت النفقة وأما سـ ـ ــبب وجوب النفقة بقرابة غير

الولـد فهو اإلرث عمالً بقـاعـدو الغرم بـالغن وهـذا هو رأي المـذهـب الحنفي وقـد أخذ به كل
من المشرع الماري في قانون الطفل والمشرع اليمني في هذا القانون (.)34

وحق الطفــل في النفقــة وردت في هــذا القــانون في المواد ( 34إلى  )66تحــت بنــد
الفا ل الرابع من الباب الثاني بعنوان النفقة ول يكن العنوان حق الطفل في النفقة مما يوحي
( ) 32محمد أمين الميداني وأخر ،التقرير الخاع بمراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالطفل ،المســودو األولى ،اليونيســيف ،صــنعاء،
5661م ،صـ.64
( ) 33علي حسن الشرفي ،حقوق الطفل والحماية المقررو له ،مرجع سابق ،صـ.8
( )34نفس المرجع صـ.166-163

بأن النفقة للطفل ليس ــت حق له وقد أكد ذلك ما نا ــت عليه المادو ( )34بأن (نفقة الولد
المعسـر الاـغير أو المجنون على أبيه) وهذا يعني أن النفقة للطفل ليست له حقاً وال واجباً
على أبيه إال مع توافر أحد ش ـ ــرطين األول أن يكون ص ـ ــغيراً معسـ ـ ـراً والثاني أن يكون مجنوناً
وهذا يعتبر قا ــوراً في هذا القانون ومخالفة للشـ ــرع وللواقع ولو أن المشـ ــرع اليمني في هذا
القانون حذا حذو التشـ ـريعات العربية ومنها المشـ ــرع الكويتي في قانون األحوال الش ــخا ــية

حيث نات المادو ( )16منه على أن (يستحق الطفل على أبيه نفقة المعيشة وتشمل الطعام
والكســوو والمســكن والتعلي وبما يعتبر من الضــروريات في العرف والعادو ويلتزم األب بنفقة

سواء أكان موسراً أم فقيراً وال يجوء له الرجوع على الطفل بما أنفق) (.)35
الطفل ً

وقد أحس ـن المشــرع الكويتي بهذا النص وخاــه عندما حدد أوجه اإلنفاق على الطفل

وتالفى المشـ ـ ــرع اليمني هذا القاـ ـ ــور بالنص في المادو ( )55من الالئحة التنفيذية للقانون
حقوق الطفــل على أن (نفقــة الطفــل على أبيــه األدنى فــاألعلى ولو كــان غنيـاً فــإذا كــان األب
معسر أجبر على العمل لتحايل نفقة الطفل . )36( )...

وناــت المادو ( ) 66من هذا القانون على أن (تكون نفقة مجهول النســب من ماله إن

وجــد لــه فــإن ل يوجــد ول يتبرع أحــد بــاإلنفــاق عليــه كــانــت نفقتــه على الــدولــة) .ول ينص
القانون على أن تتحمل الدولة نفقة الطفل الذي ال يوجد له عائل سـ ـ ـ ــواء لوفاو أبية أو عجزه

عن الكســب والعمل وكذا ل عدم وجود من ينفق عليه من أقاربه وكان األحرى بالمشــرع اليمني
أن ينص على ذلك فظاهرو أطفال الشوارع في المجتمع من أسبابها عدم وجود من ينفق على

الطفل.

 -9حق الرعاية الصحية

يعد هذا الحق من أه الحقوق االجتماعية األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية فمن حق اإلنس ـ ـ ــان أن يتمتع

بأفضـل مسـتوى صحي وأن صحة الطفل هي الركيزو األساسية األولى لمجتمع سلي لذا يحق
لكل طفل الحاول على فرصة للنمو السلي حيث أن ( )%96من النمو الجسدي والعقلي
لإلنسان يت في السنوات األولى من العمر.)37( .

( )35بدرية العواضي ،مرجع سابق صـ.66
( )36مشـ ــروع قرار رئيس مجلس الوءراء ،رق ( )-لسـ ــنة 5663م ،بإصـ ــدار الالئحة التنفيذية للقانون رق ( )61لسـ ــنة 5665م،
بشأن حقوق الطفل المادو (.)55
( )37وءارو التأمينات والش ـ ـ ــئون االجتماعية  ،أطفالنا غرس اليوم ثمرو الغد (ملف إعالمي عن وضــ ـ ــع الطفولة في اليمن) ،المجلس
األعلى لرعاية األمومة والطفولة ،صنعاء1997 ،م ،ع.31

فللطفل الحق على المجتمع في توفير الرعاية الا ـ ــحية النفس ـ ــية والبدنية باعتبارها من
لواءم بقـائـه ونمـائـه ،ومن أجـل ذلـك جاء التأكيد على كفالة حق الاـ ـ ـ ـ ــغير في توفير الحماية

الاـحية النفسية والبدنية باعتباره حقاً أساسياً ال يجوء االنتقاع منه أو التأثير عليه إذ نات

المـادو رق ( )56من اتفـاقيـة حقوق الطفـل على أن (تعترف الدول األطراف بحق الطفل في
التمتع بأعلى مسـ ــتوى صـ ــحي يمكن بلوغه ،وبحقه في مرافق عالج األمراض وإعادو التأهيل
الاـ ـ ـ ـ ــحي وتبذل الدول األطراف قاـ ـ ـ ـ ــار جهدها لتضـ ـ ـ ـ ــمن أال يحرم أي طفل من حقه في

الحا ــول على خدمات الرعاية الا ــحية ( )38وقد أكد على الحق في الرعاية الا ــحية العهد
الدولي الخاع بالحقوق االقتا ــادية واالجتماعية والثقافية حين تض ــمن (حق كل إنس ــان في
التمتع بأعلى مس ـ ـ ــتوى من الا ـ ـ ــحة الجس ـ ـ ــدية والعقلية يمكن بلوغه) كما أن العهد قد ألزم
الـدول األطراف منهـا بالدنـا بتحقيق هـذا الهـدف في خفض معـدل المواليـد ورعاية الرضـ ـ ـ ـ ــع

وتأمين نمو الطفل نمواً صحيحاً داخل المجتمع (.)39

وقد راعى المشرع اليمني في قانون حقوق الطفل هذه المواثيق الدولية الماادق عليها

من قبل الجمهورية اليمنية ونص على حق الرعاية الاحية في المواد من ( 48إلى .)74

وقد نفذت بعض هذه الناـ ــوع على أرض الواقع من خالل توسـ ــيع ونشـ ــر الخدمات
الاـحية والعالجية وجهود الدولة في نشر الوعي الثقافي الاحي بين أفراد األسرو والمجتمع

بشـ ــكل عام وتدعي برنامج التحاـ ــين الموسـ ــع ( )40ألنه رغ هذه الجهود ال يزال مسـ ــتوى
الرعاية الاـ ـ ــحية في مجتمعنا متدني كماً وكيفاً حيث تعاني المسـ ـ ــتشـ ـ ــفيات والمةس ـ ـ ـسـ ـ ــات
الا ـ ـ ــحية على قلتها من ش ـ ـ ــحة اإلمكانيات واالكتظاق وتدني مس ـ ـ ــتوى كفاءو العاملين فيها
()41

خاوصاً في ظل تزايد عدد السكان سنوياً.
وقد نظ مش ــروع الالئحة التنفيذية لهذا القانون حق الرعاية الا ــحية للطفل في المواد
من ( 67إلى .)44

 -3حق الغـــقاء

( ) 38علي حسن الشرفي ،حقوق الطفل والحماية المقررو لها ،مرجع سابق ،صـ11-16ـ.
( )39جالل إبراهي فقيرو ،اســتراتيجية التخفيف من الفقر من منظور حقوق اإلنســان ،وءارو حقوق اإلنســان ،صــنعاء ،بدون تاريخ،
صـ.1
( ) 40المجلس األعلى ل مومة والطفولة ،التقرير الدوري الثالث للجمهورية اليمنية عن مســ ـ ـ ــتوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،مرجع
سابق ،صـ.13
( ) 41مةسسات المجتمع المدني في اليمن ،مرجع سابق ،صـ.8

جاء هذا الحق في الفاــل الثالث من الباب الرابع من هذا القانون بعنوان غذاء الطفل
في المواد من ( )86-77تناولت هذه المواد غذاء الطفل المولود في مرحلة الرضـ ــاعة .ول

تتناول هذه المواد حق الطفل في الغذاء بعد هذه الفترو من عمر الرضـ ـ ــيع ،وهذا يعني وجود

قاــور في القانون حيث نقل المشــرع اليمني ما جاء من ناــوع قانون الطفل الماــري كما
هي ول يضــيف أي شــيء عليها وكان األحرى به أن ينص على حق الطفل في الغذاء بشــكل

عام لوقاية الطفل من سـ ـ ــوء التغذية ونقص الفيتامينات الرئيسـ ـ ــية الذي يترتب عليه مشـ ـ ــاكل
صـ ـ ــحية واجتماعية تأثر على الطفل والمجتمع بشـ ـ ــكل عام

()42

وكرر المشـ ـ ــرع اليمني هذا

القاـور في مشروع الئحة هذا القانون فنص على غذاء الطفل في المواد من ( 47إلى )77
وقا ـ ـ ـ ــره على غذاء الطفل المولود ول يتناول حق الطفل في الغذاء حتى بلو س ـ ـ ـ ــن الثامنة

عشر حسب ما جاء في تعريف الطفل في المادو الثانية من هذا القانون.
 -4حق التعليم

أفرد المشـرع اليمني في قانون حقوق الطفل رق ( )61لســنة 5665م الباب الخامس

لحق التعلي في المواد من ( )91-81نص في ــه على حق الطف ــل في التعلي وتن ــاول في
المادتين ( )86 ،83تنظي رياض األطفال.
فتعلي األطفال إلزامي بموجب نص المادو ( )88من الدستور اليمني الذي نات على

أن التعلي األساسي إلزامي تكفله الدولة مجاناً.
كما ناــت المادو ( )81من قانون حقوق الطفل على أن (تكفل الدولة مجانية التعلي

وفقاً للقوانين النافذو) .ومع وجود هذا النص الدسـ ــتوري إال أنه ل يعمل بمبدأ إلزامية التعلي

على مسـ ـ ــتوى الواقع االجتماعي وال توجد س ـ ـ ــياس ـ ـ ــة للدولة تحث عليه وكذلك مبدأ مجانية

التعلي ل يطبق في واقع المجتمع بشـ ـ ــكل كامل حيث يتحمل الطالب أعباء تكاليف ش ـ ـ ـراء

الكتب الدراسية في بعض األحيان والمالبس (الزي المدرسي) وكذلك يواجه النظام التعليمي
في مجتمعنا جملة من االختالالت والاــعوبات التي تتمثل في عدم مواكبة المناهج الدراســية
(.)43

للتطورات العارية والقاور الواضذ في المباني والتجهيزات المدرسية كماً ونوعاً
رغ انتش ـ ـ ــار المدارس في معظ أنحاء العمران البش ـ ـ ــري في المجتمع حيث س ـ ـ ــعت
الحكومـة إلى ترجمة االلتزامات الدسـ ـ ـ ـ ــتورية والقانونية من خالل تنفيذ مشـ ـ ـ ـ ــروعات الخطج

الخمس ـ ـ ـ ـ ـيـة لتغطيـة العجز القائ في الخدمات التعليمية في المجتمع على مسـ ـ ـ ـ ــتوى الريف
( ) 42مناور هزاع مقبل ،واقع الطفولة باليمن حقائق وأرقام ،مجلة حقوقنا ،العدد ( ،)7تعز ،أكتوبر 5661م ،صـ.56
( ) 43مةسسات المجتمع المدني في اليمن ،مرجع سابق ،صـ.16

والحضـر ببناء المدارس والفاول الدراسية وتجهيزها بجميع المستلزمات التعليمية و هدفت
هذه المش ـ ــاريع أيضـ ـ ـاً إلى ءيادو الطاقة االس ـ ــتيعابية للمنش ـ ــيت التعليمية في مرحلتي التعلي
()44
األساسي والثانوي.
وناـ ـ ـ ــت المادو ( ) 91من هذا القانون على مبدأ تكافة الفرع حيث جاء فيها (تعمل

الدولة على تحقيق تكافة الفرع في التعلي ومساعدو األسر التي تمنعها الظروف االقتاادية
واالجتماعية من إلحاق أطفالها بالتعلي اإللزامي) هذا وقد أنشـ ـ ـ ـ ــأت الحكومة عدداً من دور
رعاية األيتام في العديد من المحافظات لرعاية األطفال المحرومين من البيئة األس ـ ـ ـرية وتقوم

وءارو التربيــة والتعلي بتق ــدي الخ ــدمــات التعليميــة االجتمــاعيــة ومــد هــذه الــدور بــالكت ــب

واالحتياجات الدراسية المختلفة (.)45
وقد نا ـ ـ ــت المواد ( ) 96-89-88-87على أهداف التعلي األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي والثانوي

والتعلي الفني والمهني وأهـداف التعلي غير النظــامي وهي أهـداف في مجملهـا تسـ ـ ـ ـ ــعى إلى
إعداد الطفل إعداداً تربوياً وتعليمياً كامالً بحيث ياـ ـ ـ ـ ــبذ فرداً صـ ـ ـ ـ ــالحاً في المجتمع مةهل

بقدرات تربوية معرفية وفنية يس ــتطيع من خاللها تنمية نفس ــه وتنمية مجتمعه بما يخدم عملية
التنمية االجتماعية البشـ ـ ـرية المنش ـ ــودو .وهذا كل ما جاء في قانون حقوق الطفل رق ()61
لسنة 5665م بشأن حق تعلي الطفل.
 -5حق الطفل في الثقافة واإلعالم

أفرد المش ـ ــرع اليمني في قانون حقوق الطفل باباً لحق الطفل في الثقافة واإلعالم وهو

الباب السادس وقسمه إلى فالين.

وعندما نص المشـ ـ ـ ـ ــرع على هذا الحق راعي أن حق الطفل في الثقافة من أه جوانب
الحياو االجتماعية للطفل ل تكوين ش ـ ـ ــخا ـ ـ ــيته فمس ـ ـ ــتقبل األطفال محكوم إلى حد كبير بما

يقـدمـه المجتمع له في مرحلـة التكوين من حـاجـات ثقـافيـة واجتماعية وغيرها ولو نظرنا إلى
مـا قدمت الدولة للطفل في مجتمعنا على امتداد أربعة عقود من الزمن في جانب حق الطفل

في الثقـافـة لوجـدنـا أنـه ل يقـدم لـه أي نوع من اإلعـداد والتهيئة ول يعطه أي حق من حقوقه

كإنســان داخل المجتمع رغ أنه ســوف يأتي يوم يحمل على عاتقه أمانة الرســالة والمســئولية

( ) 44اللجنة الوطنية العليا لحقوق اإلنس ـ ــان ،التقرير الوطني لحقوق اإلنسـ ـ ــان حول تنفيذ اتفاقية حقوق اإلنســ ــان ،صـ ـ ــنعاء ،مارس
5663م ،صـ.11
( )45نفس المرجع ،صـ.15

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
في حقبة قادمة من حقب المستقبل القريب

(.)46

وفي المــادتين ( ) 94 ،91حظر المشـ ـ ـ ـ ــرع نشـ ـ ـ ـ ــر أو عرض أو تــداول أي مطبوعــات

أو ملاــقات تض ــر بســلوك الطفل وحظر على مرتادي دور الس ــينما واألماكن العامة المماثلة

لها اصطحاب األطفال عند دخوله لم شاهدو العروض التي تقدمها وال تتناسب مع أعماره

وعلى مــديريهــا أن يعلنوا مــا يفيــد الحظر ،والمشـ ـ ـ ـ ــرع الماـ ـ ـ ـ ــري حظر عرض بعض األفالم
مغزى ال يتس ـ ـع له أفق
السـ ــينمائية التي قد تتضـ ــمن مشـ ــاهد خليعة أو بذيئة أو تنطوي على ً

إدراك الطفل وهذه األفالم الســينمائية تضــر تكوين األطفال النفســي والعاطفي وتنعكس ســلباً
على عالقاته االجتماعية داخل المجتمع (.)47
وقــد عــاقــب المشـ ـ ـ ـ ــرع الماـ ـ ـ ـ ــري على جريمــة نشـ ـ ـ ـ ــر أو عرض أو تــداول مطبوعــات

أو ما ـ ــنفات فنية خاص ـ ــة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد
على خمســمائة جنيه ويجب ما ــادرو المطبوعات والما ــنفات الفنية المخالفة ،وكذلك نص
قانون الطفل الماـري على أن يعاقب كل من أخل بااللتزام بمنع األطفال من دخول الســينما

وغيرها من األماكن المماثلة بغرامة ال تقل عن خمسين جنيهاً وال تزيد على مائة جنيه عن كل

طفل(.)48

وكـان يفترض في المشـ ـ ـ ـ ــرع اليمني أن ينص على مثـل هـذه العقوبـات في قـانون حقوق

الطفل بعد النص على هذا الحظر مباشرو لزجر من يخترق هذا الحظر من أفراد المجتمع.

وفي الم ــادو ( ) 161نص الق ــانون على أن (يقوم المجلس األعلى ل موم ــة والطفول ــة

بوضع استراتيجية إعالمية للبرامج الموجهة للطفل) .ونص القانون على أن تقوم وءارو اإلعالم
ببث ونشر ما يعده المجلس من البرامج الموجهة في كافة الوسائل اإلعالمية المتاحة (المادو

 ) 165فوسـ ــائل اإلعالم المختلفة بخاـ ــائاـ ــها الجذابة ل طفال وتحديداً الاـ ــور والرسـ ــوم
تلعـب دوراً هـامـاً في تطور األطفـال الفكري فـاألطفال ه أكثر الناس تأثراً بوسـ ـ ـ ـ ــائل اإلعالم

لحداثة تجربته االجتماعية في الحياو وه يكتش ـ ـ ــفون الحياو والمجتمع من خالل وس ـ ـ ــائل
اإلعالم المختلفة (.)49

 -6حق الرعاية االجتماعية
( ) 46أمة العلي السوسوو ،الطفل ووسائل اإلعالم ،مجلة متابعات إعالمية ،وءارو اإلعالم ،العدد ( ،)33ديسمبر 1993م ،صـ.4
( ) 47عاام أنور سلي  ،حقوق الطفل ،مرجع سابق ،صـ.533
( )48شريف سيد كامل ،الحماية الجنائية ل طفال ،مرجع سابق ،صـ.564-561
( ) 49وءارو التأمينات والشئون االجتماعية ،أطفالنا غرس اليوم ثمرو الغد ،مرجع سابق ،صـ.41

أفرد المشـ ـ ــرع في قانون حقوق الطفل الباب السـ ـ ــابع لحق الرعاية االجتماعية وكذلك
الفال األول والثاني من الباب الثامن وسوف يتناول الباحث ما يهمه من مواد قانونية تناولت
حق الرعاية االجتماعية ل طفال الواقعين في الفئة العمرية بين ( 7إلى  )18سنة.

ف تناول الفا ـ ـ ــل الثاني من الباب الس ـ ـ ــابع حق الطفل في الرعاية البديلة في المواد من

( )116-116حيــث ناـ ـ ـ ـ ـ ــت الم ــادو ( )116على أن (تعم ــل الوءارو – وءارو الشـ ـ ـ ـ ــئون
االجتمـاعيـة والعمـل -على توفير الرعـايـة البـديلة ل طفال الذين وقعوا تحت ظروف أس ـ ـ ـ ـ ـرية
حالت أو تحول بينه وبين أن ينشأ أوساط أسره الطبيعية بوضعه في أحد األنظمة التالية

األسرو الحاضنة (البديلة) مةسسات الرعاية االجتماعية مةسسات الضمان االجتماعي.

وهـذا النظـام عرف في التـاريخ ا لعربي اإلسـ ـ ـ ـ ــالمي ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب
(رضـ ــي الله عنه) أنشـ ــأت أول أشـ ــكال الكتاتيب وكان بيت المال ينفق على المعل والطفل
المتعل ث انتشــرت كتاتيب األطفال كســبيل ل طفال الفقراء واليتامى أنشــأ بعضــها محســنون

والبعض اعخر من الدولة(.)50

أما في وقتنا الحاضر فقد جاء في إحدى التقارير ( )51أنه ال توجد في المجتمع اليمني

أنظمة أو مةسـســات لرعاية األطفال المهجورين أو الفتيات المهجورات إنما توجد مراكز غير
حكومية محدودو ترعى األيتام بعض ــه في إطار دور الرعاية والبعض األخر في إطار األس ــرو،

وقـد يرجع ذلـك إلى عدم الحاجة إليها كون المجتمع اليمني مجتمعاً تقليدياً مترابطاً يندر فيه

أن يوجد أطفال مهجورون.

وناـ ـ ــت المادو ( )116من قانون حقوق الطفل على نظام التأمينات االجتماعية حيث

جاء فيها أنه (يستحق أوالد المةمن عليه المتوفى ذكوراً أو إناثاً حاته من معاشه التقاعدي
وأي مســ ــتحقات أخرى وفقاً ألحكام قوانين التأمينات النافذو) ،وأكدت على ش ـ ــمولية مظلة
التأمينات االجتماعية ل طفال القانوني رق ( )51لسـ ــنة 91م بشـ ــأن التأمينات والمعاشـ ــات

والقانون رق ( )54لسـ ــنة 91م بشـ ــأن التأمينات االجتماعية وقانون المعاش ـ ــات والمكافأت
للقوات المسلحة واألمن رق ( )35لسنة 1995م.

أما في الفا ـ ـ ــل الخاع برعاية الطفل العامل فقد نا ـ ـ ــت المادو ( )133على تعريف

الطفل العامل ونات المادو ( )136والمادو ( )131والمادو ( )139على التزامات صاحب
( ) 50هيث مناع ،حقوق الطفل في الثقافة العربية واإلسـ ـ ـ ــالمية ،لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسـ ـ ـ ــان ،سـ ـ ـ ــوريا،
5666م ،صـ.4
( )51مةسسة المجتمع المدني في اليمن ،مرجع سابق ،صـ.8

العمل الذي يس ـ ـ ـ ــتخدم أطفال واس ـ ـ ـ ــتثنى القانون من هذه االلتزامات األطفال الذين يعملون
في أعمال عائالته تحت إش ـ ـ ـ ـراف رب األسـ ـ ـ ــرو وعلى أن يت العمل في هذه األحوال وفق

ش ـ ــروط ص ـ ــحية واجتماعية مالئمة المادو ( .)166وقد أص ـ ــدرت وءارو الش ـ ــئون االجتماعية
والعمــل الئحــة حــددت األعمــال المحظورو على األطفــال العــاملين تحــت سـ ـ ـ ـ ــن ( )13عــام
واش ــترطت بلو األطفال س ــن ( )16عام كحد أدنى لممارس ــة بعض األعمال الخفيفة بحيث
ال تضر باحته أو نموه الجسماني والعقلي وال تعيقه عن متابعة أو مواصلة دراسته .

 -7حق الحماية من جميع األخطار المحيطة بالطفولة

نص المشـ ـ ــرع اليمني على حق الحماية في الباب التاسـ ـ ــع من هذا القانون موءعاً على

أربع فاول منها

أ  -حماية األطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة
نات المادو ( )164-161-166على حماية األطفال الذين يعيشون في ظروف

اجتماعية صعبة وه

 أطفال الشوارع والمشردين.

 األطفال ضحايا الكوارث الطبيعية.
 األطفال ضحايا الكوارث التي من صنع اإلنسان.
 األطفال المشتغلين اجتماعياً في الجرائ وغيرها.
 األطفال األيتام وأطفال األسر المفككة.

وقد أوجب القانون على الدولة من خالل وءارو الشـ ـ ــئون االجتماعية والعمل والمجلس

األعلى ل مومـة والطفولـة رعـايـة هةالء األطفال وحمايته باتخاذ اإلجراءات والتدابير العلمية
والعملية للتخفيف من معاناته وظروفه .
فأطفال الش ـ ــوارع واألطفال المتس ـ ــولين في اءدياد بس ـ ــبب اتس ـ ــاع مس ـ ــاحة الفقر في

مجتمعنا فتشـير إحدى اإلحاـاءات غير الرسمية أن أطفال الشوارع يال عدده إلى مليون
طفل وطفلة(.)52

( )52المرجع السابق ،صـ.11

ب  -حماية األطفال من جميع أنواع االستغالل
قد يتعرض الا ـ ــغير لحاالت االس ـ ــتغالل الجنس ـ ــي أو االقتا ـ ــادي فيكون عرض ـ ــة

لالمتهـان ووسـ ـ ـ ـ ــيلـة لالسـ ـ ـ ـ ــتخــدام اإلجرامي أو المنـافي ل خالق نظراً لسـ ـ ـ ـ ــهولـة خـداعــه
واسـ ـ ــتدراجه بسـ ـ ــبب ضـ ـ ــعف عقله وقلة معرفته ،ومن أجل ذلك فقد كان البد من حماية

خاصـ ـ ــة حتى ال يقع فريسـ ـ ــة لإلغراء وفي هذا الشـ ـ ــأن أكد قانون حقوق الطفل على هذا

الحق ( .)53فنا ــت المادو ( )167منه (أن على الدولة حماية الطفل من جميع أشـ ــكال

االس ـ ــتغالل الجنس ـ ــي واالقتا ـ ــادي وعليها اتخاذ اإلجراءات والتدابير المش ـ ــددو لحماية

األطفال من مزاولة أي نش ـ ـ ــاط ال أخالقي ك اس ـ ـ ــتخدام األطفال واس ـ ـ ــتغالله في الدعارو
أو غيرها من الممارسات غير المشروعة).
جـ  -حماية األطفال من أخطار المناءعات المسلحة

يتعرض األطفال لليت بسبب فقدان رب األسرو في النزاعات المسلحة التي ال تهدأ

في منطقة إال وتثار أخرى طلباً للثأر وهذا يحرم األطفال من التعلي خاـوصاً في المناطق
الريفية في مجتمعنا اليمني (.)54

وانطالقـاً من هـذا الواقع االجتمـاعي نص المشـ ـ ـ ـ ــرع اليمني في قـانون حقوق الطفل

على أن (تعمــل الــدولــة على احترام قواعــد القــانون الــدولي المنطبق عليهــا في المنــاءعــات

المسلحة ذات الالة بالطفل وحمايته) من خالل
 حظر حمل السالح على األطفال.

 حماية األطفال من أثار النزاع المسلذ.
 حماية األطفال الذين يعانون من قضايا الثأر.
 عدم اشتراك األطفال اشتراكاً مباشراً في الحرب.

 عدم تجنيد أي شخص ل يتجاوء سنه الثامنة عشرو.
وقــد اتخــذت الــدولــة مجموعــة من التــدابير من أجــل حمــايــة األطفــال في النزاعــات
المسـ ـ ــلحة منها اشـ ـ ــترط قانون هيئة الشـ ـ ــرطة في المادو ( )139أن ال يقل عمر المتقدم

لاللتحاق بسـلك الشـرطة عن ( )18عام وال يزيد عن ( )51عاماً ،كما نات المادو ()6

فقرو (ب) من القانون رق ( )53لسنة 1996م بشأن االحتياط العام بأن يكون االحتياط
من كل المواطنين الذكور الذين يتراوح أعماره بين سـن الثامنة عشـر وحتى الخمسين من

( ) 53علي حسن الشرفي ،حقوق الطفل والحماية المقررو له ،مرجع سابق ،صـ.16
( ) 54مةسسات المجتمع المدني في اليمن ،مرجع سابق ،صـ.11

العمر وبهذا فإن المش ــرع اليمني حرع على عدم توريج األطفال في النزاعات المس ــلحة

وتوفير الحماية القانوني واالجتماعية له (.)55
د  -حماية األطفال من أخطار المرور

نات المادو ( )116من هذا القانون على الحظر في منذ ترخيص للطفل قيادو أية

مركبة آلية حظراً مطلقاً ،أما المشــرع الماــري فقد قضــى بماــادرو المركبة ومعاقبة الطفل

ومتولي الطفل في حال اإلخالل بهذا الحظر وكان األحرى بالمشرع اليمني أن ينهج نهج
المش ــرع الما ــري في معاقبة الطفل ومتولي الطفل فحوادث المرور التي تقع من األطفال

وعلى األطفال تزداد يوماً بعد يوم في مجتمعنا.
 -8حق الطفل في الترفيـــه

ناـ ـ ـ ـ ــت المادو ( )93من قانون حقوق الطفل على أن (للطفل حق في الراحة واللعب
وقضــاء وقت الفرا في مزاولة األنشــطة االجتماعية والمشــاركة في الحياو الرياض ــية والثقافية

والفنية بما يتناسـب مع عمره وعلى الدولة والمجتمع واألسرو كفالة هذا الحق وتشجيعه على
ممارسـته) ،كما نص القانون في المادو ( )96على أن يت إنشاء مكتبات عامة ونوادي لثقافة
الطفل وناـ ـ ــت المادو ( )113أن على الدولة أيض ـ ـ ـاً إنشـ ـ ــاء المتنزهات والحدائق الترفيهية
ل طفال والترخيص بإنش ـ ــائها بحيث يكون ارتيادها برس ـ ــوم مخفض ـ ــة لقض ـ ــاء أوقات فراغه

واإلسهام في الحد من ظاهرو تعاطي القات.

وهذه الناـ ـ ـ ــوع على حق الطفل في اللعب والترفيه من مقتضـ ـ ـ ــيات الرعاية وحسـ ـ ـ ــن

التنش ـ ـ ـ ـ ـئــة االجتمــاعيــة ل طفــال لكي يمنحوا فرع كــافيــة للترفيــه وأن يتلقوا العون من أوليــاء
أموره ومن الـدولـة على قضـ ـ ـ ـ ــاء أوقـات فراغه في النـافع من األعمال واأللعاب التي تنمي

الذهن وتقوي البدن وتم النفس بالراحة والرضاء (.)56

ف أوجب المش ــرع في المواد الس ــابقة على الدولة إنش ــاء النوادي والحدائق والمتنزهات

ومن أجل ذلك اتجهت الدولة إلى إنشـ ـ ـ ـ ــاء عدد من الحدائق وإعادو تأهيل الحدائق القائمة
وتجهيزها حتى تكون مالئمة ل سـ ـ ـ ــرو وخاصـ ـ ـ ــة األطفال وعلى سـ ـ ـ ــبيل المثال نجد أن أمانة

العاص ــمة قد جهزت ( )14حديقة على مس ــتوى األحياء ( ،)57وهذا ال يعني سـ ــد احتياجات

األطفال في األمانة فال يس ـ ـ ـ ــتفيد من هذه الحدائق إال فئة قليلة من األطفال وغالباً ما تكون
( ) 55المجلس األعلى ل مومة والطفولة ،التقرير الثالث عن مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،مرجع سابق ،صـ.88
( ) 56علي حسن الشرفي ،حقوق الطفل والحماية المقررو لها ،مرجع سابق ،صـ.13
( ) 57المجلس األعلى ل مومة والطفولة ،التقرير الدوري الثالث عن مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،مرجع سابق ،صـ.14

هذه الحدائق مرتفعة التكلفة فال يقدر معظ األطفال على دخولها وبالتالي ال يس ـ ـ ـ ــتفيد منها
إال أطفــال الفئــة الغنيــة من أبنــاء المجتمع  ،ممــا يةدي إلى اإلخالء بمبــدأ العــدالــة االجتمــاعيــة
دخـل المجتمع والـذي يكون له اثر نفسـ ـ ـ ـ ــي على الطفل قد يةدي إلى الخروج على المعايير

االجتماعية السائدو في المجتمع.

وهكذا يتبين من كل ما تقدم أن هذا القانون قد تناول بالتنظي جميع الناوع القانونية

المتعلقة بالطفل في مختلف القوانين الوطنية النافذو بدءاً من المبادئ التي أقرها الدستور في

ش ـ ــأن الطفل ث قانون العمل وقانون األحوال الش ـ ــخا ـ ــية وقانون الجرائ والعقوبات وقانون

رعـايـة األحـداث ،وقـد راعى هـذا القـانون المبـادئ العـامـة لحقوق الطفـل في االتفاقية الدولية
لحقوق الطفل والبرتكوالت الما ـ ـ ــادق عليها من بالدنا ،وإذا كان القانون قد اس ـ ـ ــتهل جانباً
كبيراً من أحكامه من تشـ ــريعات قائمة ونافذو ول يجر عليها أي تعديل التفاقها مع فلسـ ــفته
فإن ميزو وضـعها القانوني هي جمع األحكام الخاصـة بحقوق الطفل في قانون واحد بدالً من

تنـاثرهـا في عـدد من القوانين والقرارات فض ـ ـ ـ ـ ـالً عن إيجـاد التوافق بينهـا بما يخلق منها كياناً
تشـ ــريعياً متجانس ـ ـاً تجمعه فلسـ ــفة واحدو وفكر واحد وال شـ ــك أن صـ ــدور مثل هذا القانون
يش ــكل خطورو هامة للحفاق على حقوق الطفل وص ــيانتها داخل المجتمع ويس ــه في ءيادو

الوعي االجتماعي بأهمية توفير حقوق الطفل في المجتمع (.)58

( )58محمد مجدي البياتي ،التشريعات االجتماعية  ،المكتب الجامعي الحديث ،اإلسكندرية5661 ،م ،صـ.149

المبحث الثالث
التشريعات والقوانين الوطنية
قات العالقة االجتماعية بحقوق الطفل
ســوف يتناول الباحث في هذا الجزء من البحث القوانين الوطنية التي اشــتملت على أحكام
سواء تناولت حقوق الطفل أو رعاية األحداث غير ما سبق تناوله
متفرقة ذات صـلة بشـئون الطفل ً

في قانون حقوق الطفل وقانون رعاية األحداث وتعديالته والئحته التنفيذية وسوف يتعقب الباحث

المواد التي لها صـ ـ ــلة بحقوق الطفل والطفل الحدث ويقوم بتحليلها تحليالً اجتماعياً على النحو
التالي

 -1الدستور

()59

اهت الدستور اليمني باألمومة والطفولة واألسرو عموماً وكفل لها الحماية الالءمة باعتبار

األس ـ ـ ـ ــرو أس ـ ـ ـ ــاس المجتمع وقوامه الدين واألخالقي ومنذ حب الوطن فيحافظ القانون على

كيانها ويقوي أواصرها المادو (.)54

ويس ـ ــتدل من نص المادو ( ) 43من الدس ـ ــتور بأنه حدد عمر الطفل بثمانية عش ـ ــر وما

تحت حيث نص على أنه يشـ ــترط في الناخب للسـ ــلطة التش ـ ـريعية (مجلس النواب) أال يقل
عمره عن ( )18س ــنة (المادو /43ب) وكما حدد هذا العمر قانون االنتخابات وقانون خدمة
الدفاع الوطني اإللزامي بالمادو ( )3وقانون االحتياط العام بالمادو (.)60( )6

وناـ ـ ـ ـ ــت المادو ( ) 36من الدسـ ـ ـ ـ ــتور على أن (تحمي الدولة األمومة والطفولة وترعى

النشء والشــباب) واعتبر الدســتور أن التعلي والاــحة والخدمات االجتماعية أركاناً أســاســية

لبناء المجتمع وتقدمه يسه المجتمع والدولة في توفيرها (المادو .)35

وجعل الدس ـ ـ ــتور التعلي في مراحله األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية تعليماً إلزامياً وتعمل الدولة على محو

األميـة وتهت بالتوسـ ـ ـ ـ ــع في التعلي الفني والمهني ،وكذلك تهت الدولة برعاية النشء وتحميه

من االنحراف االجتم ــاعي وتوفر ل ــه التربي ــة ا ل ــديني ــة والعقلي ــة والب ــدني ــة وتهي ــأ ل ــه الظروف
االجتماعية واالقتا ـ ـ ـ ــادية المناس ـ ـ ـ ــبة لتنمية ملكاته في جميع المجاالت ،وفي مجال حقوق
األطفال الاحية ،أيضاً نات المادو ( )11من الدستور على أن الرعاية الاحية حق لجميع
أبناء المجتمع.

( )59دستور الجمهورية اليمنية  ،وءارو الشئون القانونية  ،مطبوعات  54سبتمبر  ،صنعاء 5661 ،م .
( ) 60وءارو التأمينات والشـئون االجتماعية والعمل ،وضـع األطفال في اليمن في ضوء االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1997م
صنعاء ،أغسطس1997 ،م ،صـ.4

 -9القانوني المدني

()61

حـدد القـانون المـدني في المواد ( )11-69أعمــاراً معينـة للطفـل بموجبهـا يكتسـ ـ ـ ـ ــب

أهلية وجوب وأهلية أداء (ناقاة أو كاملة).

وأهلية األداء هي التي يباشــر الشــخص فيها حقوقه المدنية وذلك ببلوغه لســن قانونية

معينة وتكون إما أهلية أداء كاملة للش ـ ــخص البالغ (الراش ـ ــد) أو أهلية أداء ناقا ـ ــة للا ـ ــبي
المميز  .وحدد القانون المدني سـ ــن الرشـ ــد ببلو الشـ ــخص خمس عشـ ــرو سـ ــنة كاملة ،وفي
التقرير الخاع بمراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالطفل اقترح إضافة جملة (الابية المميزو)

إلى جانب (الاـ ــبي المميز) حماية لها في المواد ( )163،76،43،11من القانون المدني

( ،)62فتحـديـد أهليـة الطفـل في المجتمع تقـديراً من المشـ ـ ـ ـ ــرع لقلـة خبرو الطفـل االجتماعية
وخاصة فيما يتعلق بالمعامالت المالية.
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قانون الجرائم والعقوبات

()63

حددت المادو ( ) 31من هذا القانون أطوار مسـ ــئولية الاـ ــغير ومعاملته ،فنص القانون
على أن ال يس ــائل الا ــغير جزائياً إذا ل يكن قد بلغ الس ــابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل
المكون للجريمة ،وإذا ارتكب الحدث الذي أت السـ ـ ـ ــابعة ول يبلغ ( )11سـ ـ ـ ــنة الفعل أمر

القـاضـ ـ ـ ـ ــي بـدالً من العقوبـة المقررو بتوقيع أحـد التـدابير المناـ ـ ـ ـ ــوع عليهـا في قانون رعاية

األحداث أما إذا ل يبلغ الثامنة عشـر حك عليه بما ل يتجاوء ناف الحد األقاى للعقوبة

المقررو قانوناً.
وكذلك جاء في المادتين ( )366،339أحكام حول جرائ اإلجهاض.

وفي مجال حق الحماية الخاع بالطفل عاقب قانون الجرائ والعقوبات بشـ ـ ـ ـ ــكل عام

االعتداء على الحياو الخاصـ ــة في المواد ( )517 ،514 ،511 ،516 ،513 ،564كما
أن قانون الجرائ والعقوبات وبش ـ ـكل عام أيضــ ـاً في المواد ( )148،147،144حرم إكراه
أي إنسـ ـ ـ ـ ــان على االعتراف بجريمة أو اإلفادو بأقوال أو معلومات ..الخ ،وقد اقترح التقرير
الخاع بمراجعة القوانين الوطنية المتعلقة بالطفل (.)64

( )61القانون المدني رق ( )16لسنة 5665م.
( ) 62محمد أمين الميداني وأخر ،مرجع سابق ،صـ.45
( )63قانون الجرائ والعقوبات رق ( )15لسنة 1996م.
( )64محمد أمين الميداني وأخر ،مرجع سابق ،صـ.33

فقرو ثــانيـة في كــل مــادو من المواد الثالث األخيرو من أجــل تشـ ـ ـ ـ ــديــد العقوبــة إذا كـان
المجني عليه طفالً لوجوب إحاطة الطفل بحماية قانونية واجتماعية خاصة.

وفي مــا يتعلق بــاالسـ ـ ـ ـ ــتغالل واالنتهــاك وتهريــب األطفــال واسـ ـ ـ ـ ــتغالله في التسـ ـ ـ ـ ــول

واستخدامه غير المشروع في المواد المخدرو حدد قانون الجرائ والعقوبات عقوبات رادعة
للجـ ــاني في المواد (،575 ،549 ،516 ،515 ،511 ،569 ،568 ،567 ،563

 ) 363،586،579وقــد اسـ ـ ـ ـ ــتحــدث التقرير الخــاع بمراجعــة القوانين الوطنيــة المتعلقــة
بالطفل( )65باباً جديداً في قانون الجرائ والعقوبات أســمه (جرائ اســتغالل األطفال) تضــمن
فيه جميع هذه المواد المذكورو أعاله وقسمه إلى ثالثة فاول

الفاـل األول (خاع بتهريب األطفال) والثاني (خاع باالسـتغالل الجنسـي ل طفال)
والفاــل الثالث (خاع باســتغالل األطفال في التســول) وقد أضــاف هذا التقرير مادو بعنوان

(قيود الحق في التأديب) وهذه الفا ــول جاءت من أجل مواجهة المش ــاكل االجتماعية التي
نشأت في الوقت الحاضر.

وهنــاك من العقوب ـ ات التي كــان يفترض في المشـ ـ ـ ـ ــرع اليمني أن ينص عليــه في قــانون

الجرائ والعقوبـات لمواجهـة ظـاهرو جنوح األحـداث ول ينص عليهـا بينما نص عليه ص ـ ـ ـ ـ ـنوه
قانون العقوبات الماري ومن أمثال تلك العقوبات ما نص عليه قانون العقوبات الماري في

المادو ( )8/378على معاقبة من ترك أوالده حديثي السـ ــن يهيمون في الش ـ ــوارع وعرضـ ـ ـه

بذلك ل خطار أو اإلصـ ــابات (بغرامة ال تجاوء خمسـ ــين جنيهاً) وكذا تعاقب المادو ()593

من قانون العقوبات الماـ ـ ـ ــري من امتنع عن دفع نفقة الزوجة أو أقاربه أو أجرو حضـ ـ ـ ــانة أو

مسكن برغ قدرته على الدفع بعد التنبيه عليه (.)66
-6

قانون األحوال الشخصية

()67

هذا القانون يحتوي على عدد من القضـ ــايا االجتماعية المتعلقة مباشـ ــرو بحقوق الطفل
مثل الزواج المبكر وحضــانة الطفل يحدد العمر المبكر للزواج لإلناث ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ 11ســنة وللذكور
بـ 14سنة (.)68

( )65المرجع السابق صـ.66-35
()66محمد سـ ــيد فهمي،التشـ ــريعات االجتماعية بين الواقع والمأمول،المكتب الجامعي الحديث،اإلسـ ــكندرية5665،م،ع-568
.569
( )67قانون األحوال الشخاية رق ( )56لعام 1995م.
( )68شارون بيتي وأخرون ،مرجع سابق ،صـ.14

فالمادو ( ) 11من هذا القانون جاءت مخالفة لالتفاقية الدولية لحقوق الطفل إلجاءتها
لولي أمر الا ـ ــغيرو تزويجها بمجرد بلوغه خمس ـ ــة عش ـ ــر س ـ ــنة األمر الذي يةدي إلى الزواج
المبكر وما يلي ذلك من تداعيات التس ـ ـ ــرب من التعلي واإلنجاب المبكر والمتعدد ووفيات

األمهات ألسباب تتعلق بالوالدو وارتفاع نسبة البطالة وأمراض الجهاء التناسلي (.)69

وقـد تمت سـ ـ ـ ـ ــنة 1997م محاوالت عدو لتعديل هذا القانون إحدى هذه المحاوالت

كـانـت في إلغـاء السـ ـ ـ ـ ــن المبكر لزواج اإلنـاث ( )70وعـدل التقرير الخاع بمراجعة القوانين

الوطنيــة المتعلقــة بــالطفــل المــادو رق ( )11من هــذا الق ـانون ليتفق مع مــا جــاء في أحكــام
االت ـ ـف ـ ــاق ـ ـي ـ ــة ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ل ـ ـحـ ـ ـقـ ــوق ال ـ ـط ـ ـف ـ ــل ،وح ـ ــدد ه ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــانـ ــون فـ ــي ال ـ ـم ـ ــواد

( )135،131،136،159،158حق الحمـايـة االجتمـاعية للطفل وحقه في الحياو والبقاء
والنمو.

وبيانات المواد ( )168،161،166،139،138من هذا القانون حق حضــانة الطفل

وجـاء التقرير الخـاع بمراجعـة القوانين الوطنيـة المتعلقـة بــالطفــل بتعـديــل للمـادو ( )139من
هذا القانون لتاـبذ (مدو الحضـانة ثالثة عشـر سـنة للذكر واألنثى على حد سواء ما ل تقدر

المحكمة غير ذلك لمالحة الطفل) (.)71
وبذلك رفع هذا التعديل سـن الحضـانة من تسـع سـنوات للذكر واثنى عشر سنة ل نثى

إلى ثالثة عشر سنة لكليهما وذلك تقديراً لتغير االجتماعي الحاصل في المجتمع.

وبيـانـات المواد ( )141،118،169من هـذا القـانون حق النفقـة ،حيـث ألزمت األب

باإلنفاق إن كان موس ـ ـراً قادراً على الكسـ ــب أما إذا كان معس ـ ـراً أو غير قادر على الكسـ ــب
فيكون اإلنفاق على األم ث على سائر األقارب حسب قرابة الوارث الميسور.
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قانون العمــل

( )72

عرف قانون العمل الحدث في المادو ( )5بأنه كل ذكر أو أنثى ل يبلغ الخامسة عشر
من العمر ول يحدد هذا القانون بشكل صريذ عمراً أدنى لاللتحاق بالعمل.

ون ـ ـظ ـ ـ ه ـ ــذا ال ـ ـق ـ ــانـ ــون شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط وم ـ ـب ـ ــادئ ع ـ ـم ـ ــال ـ ــة األح ـ ــداث فـ ــي ال ـ ـمـ ــواد

(.)13،15،11،16،69،68

( ) 69مةسسات المجتمع المدني في اليمن ،مرجع سابق ،صـ.1
( )70شارون بيتي وأخرون  ،مرجع سابق صـ.14
( )71محمد أمين الميداني وأخر ،مرجع سابق ،صـ.19
( )72القرار الجمهوري بالقانون رق ( )1لسنة 1991م بشأن قانون العمل وتعديالته لعام 1997م5661 ،م5663 ،م.

واس ـ ــتثنت المادو ( ) 13من هذا القانون من أحكام مواد هذا الفا ـ ــل األحداث الذين
يعملون وسـ ــج عائالته تحت إش ـ ـراف رب األسـ ــرو وبشـ ــرط أن يت العمل في هذه األحوال

بشروط صحية واجتماعية مالئمة (.)73

ولضـمان تنفيذ هذه المبادئ واألحكام وضـعت جزاءات على صــاحب العمل المخالف

ل حكــام المتعلقــة بحمــايــة األحــداث الواردو في المواد ( )15-68من هــذا القــانون حيــث
اتخذت الوءارو التدابير القانونية لتنفيذ ذلك وأصــدرت قرار وءير الش ــئون االجتماعية والعمل
رق ( )16لعــام 1994م متضـ ـ ـ ـ ــمن ـاً الئحــة المخــالفــات والجزاءات بحق المخــالفين لقــانون

العمل.

وجــاءت مواد هــذا القــانون المتعلقــة بعمــل األحــداث مخــالفــة لروح االتفــاقيــة الــدوليــة
لحقوق الطفل التي تعهدت بموجبها الدول بض ــمان الحماية والرعاية الالءمة لرفاهية األطفال

حيث نات هذه المواد على عمالة األطفال األمر الذي يتعارض مع ضمان حاول األطفال
على التعلي المناسـ ــب والرعاية االجتماعية الحقيقية الذي يجب أن يوفرها المجتمع ألطفاله

(.)74
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قانون تننيم السجون

()75

نات المادو ( )35من هذا القانون على عزل السجناء األحداث عن السجناء البالغين

وعزل السجناء اإلناث عن السجناء الذكور.

وفي هـذه المـادو مخـالفـة لالتفـاقيـة الـدوليـة لحقوق الطفـل فال يجوء احتجاء األحداث

في السجون بل في مةسسات أو دور الرعاية الخاصة باألحداث.

وأدخل المقترح الخاع بمراجعة القوانين الوطنية الخاص ـ ـ ـ ــة بالطفل

()76

تعديالت في

المواد ( ) 59،58من هــذا القــانون كمــا اضـ ـ ـ ـ ــاف مــادو في األحكــام الختــاميــة وهي (يعــاقــب
بالحبس مدو ال تزيد على سـنتين كل من قبل أو أبقى في السـجن إنسـاناً ل يت الثامنة عشرو
من عمره مع علمه بذلك).

( ) 73احمد القياـ ـ ـ ــر ،عمالة األطفال في مديرية المنيرو بمحافظة الحديدو ،المركز اليمني للدراسـ ـ ـ ــات االجتماعية وبحوث العمل،
صنعاء ،ديسمبر 5666م ،صـ4ــ.
( ) 74مةسسات المجتمع المدني في اليمن ،مرجع سابق ،صـ6ــ.
( )75القانون رق ( )68لسنة 1991م بشأن تنظي السجون.
( )76محمد أمين الميداني وأخر ،مرجع سابق ،صـ41-46ــ.

 -إلى جانب ما ذكر هناك العديد من القوانين التي أشــارت إلى الطفولة بشــيء بســيج

منها قانون الس ـ ــلطة القض ـ ــائية ()77حيث أفرد فا ـ ــل خاع هو الفا ـ ــل الخامس من الباب
الثاني تضـمن مادو خاصة تحت عنوان محاكمة األحداث وهي المادو ( )69نات بأن تنشأ
محاك ابتدائية تختص بالنظر في قضــايا األحداث ينظمها ويحدد تشــكيالتها واختاــاصــاتها

واإلجراءات التي تتبع لديها قانون خاع باألحداث.

وكــذلــك قــانون الرعــايــة االجتمــاعيــة ()78فقــد خص هــذا القــانون بــالرعــايــة االجتمــاعيــة

األش ــخاع الذين يفقدون عائله حيث خا ــه بالرعاية واالهتمام وال س ــيما إذا كان من بين

المستفيدين من خدماته األرامل ذات األوالد من األطفال الاغار والقار وفق شروط ومعايير
حددها هذا القانون.
كمـا تناول قانون الاـ ـ ـ ـ ــحا فة والمطبوعات النافذ حق حرية الرأي والتعبير للطفل فنص

في المادو رق ( )3منه على حرية التعبير واالتاــال والحاــول على المعلومات واعتباره حقاً
أساسياً من حقوق األطفال.
ونص قانون الجمعيات والمةسسات األهلية رق ( )1لسنة 5661م على حق األطفال

في تش ـ ـ ـ ــكيل جمعية أو أي تنظي خاع به وفقاً لما جاء في اتفاقية حقوق الطفل ،أيضـ ـ ـ ـ ـاً
تناولت قوانين أخرى حقوق الطفل با ـ ـ ــورو مباش ـ ـ ــرو وغير مباش ـ ـ ــرو منها قانون رعاية وتأهيل

المعـاقين رق ( )41لس ـ ـ ـ ـ ـنـة 1999م الـذي تنـاول حقوق األطفـال المعاقين وقانون األحوال
المدنية والسجل المدني وقانون الجنسية.

وكذلك تناولت قوانين الضمان االجتماعي حق الطفل في الضمان االجتماعي وهذه القوانين

هي قانون التأمينات والمعاشــات رق ( )51لســنة 1991م ويطبق على جميع العاملين في الجهاء
اإلداري للدولة والقطاعين العام والمختلج وكذا القانون رق ( )54لس ـ ـ ــنة 91م بش ـ ـ ــأن التأمينات

االجتماعية ويطبق على العاملين في القطاع الخاع وأيضـ ـ ـاً قانون المعاش ـ ــات والمكافيت للقوات

المسـلحة واألمن رق ( )35لسنة 1995م ويطبق هذا القانون على العسكريين بحيث تعطي هذه
القوانين حق األطفال في مرتب أبيه إذا توفي حتى بلوغه والتحاقه بعمل ،وإلى جانب القوانين

صدرت العديد من القرارات الوءارية التي تناولت الطفولة منها على سبيل المثال القرار الوءاري رق

( )791لسـ ـ ـ ــنة  1991م بشـ ـ ـ ــأن الئحة الخدمات االجتماعية وكذلك القرار الوءاري رق ()861

( )77قانون السلطة القضائية رق ( )1لسنة 1996م.
( )78قانون الرعاية االجتماعية رق ( )31لسنة 1994م.

لسنة 1991م بشأن الئحة المكتبات المدرسية .وقد صدرت أيضاً العديد من القرارات التي تلبي

االحتياجات االجتماعية ل طفال وتوفر حقوقه وتعمل على رعايته وحمايته .

