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اأواًل: عن منظمة �سياج حلماية الطفولة

منظمة مينية غري حكومية؛ غري ربحية، م�ستقلة؛ متخ�س�سة يف حماية الطفولة. 
بداأت مزاولة اأن�سطتها �سنة 2008م كمنظمة وطنية متخ�س�سة يف معلومات ومنا�سرة 

حقوق الطفل يف اليمن. 

النافذة  الوطنية  والت�سريعات  الطفل  حقوق  اتفاقية  من  انطالقاً  »�سياج«  تعمل 
حلماية ومنا�سرة حقوق الطفل االأ�سا�سية والف�سلى. 

االأرا�سي  جميع  تغطي  اأ�سا�سية  محاور  واأربعة  �سنعاء  العا�سمة  يف  الرئي�س  املقر 
اليمنية.

متخ�س�سة يف ر�سد وتوثيق العنف �سد االأطفال وتقدمي الدعم القانوين واملنا�سرة 
وح�سد التاأييد املجتمعي والتوعية بحقوق الطفل.

الفقرية  املناطق  اأطفال  االأطفال خا�سة  �سد  العنف  للحد من  �سياج جهودها  تركز 
واالأ�سد فقراً ومناطق ال�سراعات امل�سلحة والبيئات غري امل�ستقرة.

 »�سيـــــــاج« كــــلمــة عربيـــــة تعنــــي ال�ســـــــــور.

First : Seyaj Organization for Childhood 
Protection (Seyaj)

It is a non-profit civil society organization which is 
specialized in child protection. It launched its activism in 2008 
as a national organization specialized in providing child data 
and advocating children in Yemen. 

Seyaj works according to national legislations on protection 
and advocacy of child rights. 

Seyaj’s headquarters is based in Sana’a City and it has four 
branches which cover all Yemeni governorates. It is specialized 
in monitoring and documenting violence acts committed 
against children, and providing advocacy and legal support, 
societal rally and awareness for children. 

Seyaj focuses on reducing violence committed against 
children, particularly in the most poorest areas, and  areas of 
conflicts . 

Seyaj is an Arabic word which means fence. 



 �سعارنا:
نحميهم اليوم ....لي�سرق الغد

روؤيتنـــــا:
الريادة والتمّيز واال�ستمرارية يف حماية حقوق االأطفال ومتكينهم من التمتع بها وفق 

معايري املهنية واحلياد واالإن�سانية.
 

ر�سالتنا:
االنحياز الكامل حلقوق الطفل وم�ساحله الف�سلى والعمل لتمكينه منها والتمتع بها؛ 
واال�ستغالل  العنف  �سحايا  االأطفال  خا�سة  الطفل  حلقوق  حامية  بيئة  خللق  �سعياً 

واالهمال و�سوء املعاملة يف الظروف الطبيعية والطوارئ.

ا�سرتاتيجيتنا:
لنكون يف طليعة املنظمات احلامية للطفولة على امل�ستوى الوطني واالإقليمي ومرجعاً 

اأ�سا�سياً يف معلومات ومنا�سرة حقوق الطفل.

Seyaj’s Motto:
“We protect children today to have promising future”

Vision:
Excellence and continuation in protecting children and 
enabling them to enjoy rights according to professional criteria.  

Mission: 
Standing for child rights and their interests,  helping them to 
enjoy their living  and creating an environment which could 
protect child victims from violence, exploitation, negligence, 
ill-treatment in normal conditions and emergency. 

Plan:
To be in the vanguard of organizations which protect childhood 
at the national and regional level. We also plan to be a basic 
reference which provides data  and information on child rights 
and advocacy. 



اأهدافنا:

1- االإ�سهام يف اإيجاد بيئة اآمنة وم�ستقرة للطفولة يف اليمن.

2. حماية ومنا�سرة حقوق الطفل والت�سدي لكل ما ي�سرها ج�سديا اأو عقليا اأو 
نف�سيا اأو �سلوكياً.

املحلي  املدين  واملجتمع  احلكومية  للموؤ�س�سات  االإيجابية  اجلهود  تعزيز   .3
والدويل يف جمال الطفولة.

4. اال�سهام يف اإيجاد جمتمع حامي للطفل وحقوقه االأ�سا�سية والف�سلى.

Goals :

1- Contribution in creating secure and stable 
environment for Yemeni children. 

2- Protecting and advocating child rights and 
addressing any physical or mental harms. 

3- Enhancing positive efforts of government 
institutions and local and international civil 
society organizations in the field of childhood. 

4- Contribution in helping communities to be 
protectors of children and their basic rights.



خدمات �سياج للطفولة:
من اأهم اخلدمات التي تقدمها �سياج لالأطفال ال�سحايا هي:

 

احلماية واملنا�سرة:
االأ�سري  العنف  �سحايا  لالأطفال  املبا�سرة  احلماية  هو  ل�سياج  الرئي�سي  التخ�س�س 

واملجتمعي؛ والعنف ب�سبب ال�سراعات امل�سلحة والظروف غري امل�ستقرة.
لر�سد  وحدة  – اأول  ذاتية  – بجهود  2008م  دي�سمرب   15 يف  اأ�س�ست  ذلك  ولتحقيق 
االنتهاكات واجلرائم �سد االأطفال والتي اأ�سبحت اليوم مركزاً متخ�س�ساً يف معلومات 

ومنا�سرة حقوق الطفل يف اليمن.
وقد مثلت ال�سراكة اال�سرتاتيجية مع منظمة االأمم املتحدة للطفولة )اليوني�سيف( 
منذ العام 2009م نقلة نوعية يف تعزيز قدرات �سياج يف الر�سد والتوثيق والعون الق�سائي 

واملنا�سرة االإعالمية.
وقد اأ�سبح املركز اأحد اأكرب موؤ�س�سات احلماية املبا�سرة لالأطفال ال�سحايا؛ كما اأنه 
وو�سائل  الدولية  واملنظمات  واالأكادمييني  الباحثني  من  للكثري  اأ�سا�سية  وجهة  ميثل 

االإعالم على امل�ستوى الوطني والعاملي.

Seyaj’s child services:

Among the most services provided by Seyaj for child victims 
are the following: 

Protection and advocacy : 
Seyaj’s main work area is to protect children who are victims 

of family and community violence, and those children who are 
violated due to armed conflicts and instability. 

To reach its aims, seyaj established on December 15, 2008 
-with its own efforts- the first unit for monitoring violations and 
crimes committed against children. This unit was developed to a 
center which provides information on child rights and advocacy. 

Seyaj’s strategic partnership with  the United Nations 
Children’s Fund (UNICEF) has been since 2009  a quantum leap 
in enhancing Seyaj’s abilities in monitoring, documentation, 
legal and media support and advocacy. 

The center is one of most remarkable institutions which works 
to protect child victims and it has become a destination for local 
and international researchers, academics, organizations and 
media outlets. 
 



العون الق�سائي:
من  نوفمرب   4 يف  تّوج  والذي  القانوين  الدعم  ق�سم  اإن�ساء  مت  فرباير2009م  مطلع 
من  عليها  بناء  �سياج  متكنت  اليمنيني  املحامني  نقابة  مع  تعاون  باتفاقية  العام  نف�س 
تو�سيع وتطوير خدماتها يف تقدمي العون الق�سائي املجاين لالأطفال ال�سحايا يف كافة 

االأرا�سي اليمنية.
اإلى  الر�سد  يتبع وحدة  الق�سائي من ق�سم  العون  ق�سم  منت�سف 2011م مت حتويل 
اإدارة م�ستقلة �سمن اإدارة ال�سئون القانونية ملواجهة التو�سع الكبري يف نوع وكم الق�سايا 

التي ت�ستقبلها �سياج ب�سورة �سبه يومية.

الدعم النف�سي واالجتماعي:
تقدم �سياج خدمة الدعم النف�سي واالجتماعي لل�سحايا عن طريق اجلل�سات النف�سية 
ذلك  حاالتهم  ت�ستدعي  من  واإحالة  ال�سحايا  لالأطفال  النف�سي  الو�سع  لتحديد 

مل�ست�سفيات ومراكز وعيادات متخ�س�سة.
كما تقدم امل�سورات النف�سية لل�سحايا واأ�سرهم عرب املقابالت املبا�سرة اأو عرب الهاتف.

legal Support: 
In early February 2009, a section of legal advocacy 

was established and it was culminated with an 
agreement signed in November 2009 with the Bar 
Association which helped Seyaj to expand its services 
of legal support for children across Yemen. 

In mid-2011, the legal advocacy section was 
developed to an independent unit with the aim of 
addressing increasing complains Seyaj received on a 
daily base. 

Psychological and societal advocacy: 
Seyaj provides psychological and societal advocacy for 

victims through psychological sessions and it diagnoses their 
cases and refers them to specialized clinics and hospitals. 
Psychological advices are provided for victims and their 
families through face-to-face interviews or on phones.    



املنا�سرة والتاأييد
امل�سائلة  لتعزيز  كو�سيلة  الطفل  حلقوق  املجتمعي  وح�سد  املنا�سرة  �سياج  تعتمد 
واحليلولة دون اإفالت املجرمني من العقاب ورفع الوعي املجتمعي بحقوق الطفل من 
خالل التقارير احلقوقية واالأخبار ال�سحفية وبيانات املنا�سرة ال�سحفية واالإعالمية 

وعقد املوؤمترات ال�سحفية؛....الخ.

قاعدة البيانات:
والوثائق  البيانات  حجم  يف  امل�ستمر  والت�سخم  امللحة  للحاجة  ا�ستجابة 
اخلا�سة ب�سحايا العنف قامت �سياج ببناء وتطوير قاعدة بيانات الكرتونية 
حلفظ واأر�سفة البيانات واملعلومات املتعلقة بالعنف �سد االأطفال واخلدمات 
مركز  اإلى  التحول  وهو  اال�سرتاتيجي  الهدف  نحقق  كي  لل�سحايا  املقدمة 

متخ�س�س يف معلومات ومنا�سرة حقوق الطفل.

Advocacy and support 
Seyaj uses advocacy and community rally as a tool to pursue 
criminals and raise awareness on child rights. It publishes  
human rights reports, news stories, statements , etc. 

Database: Seyaj created its own electronic
database in response to increase of violence acts 

against children. The database aimed to keep and 
archive database and information regarding violence acts 
committed against children, and services provided for 
them. Through this step, Seyaj could reach one of its aims 
of advocating child rights. 



مهام املركز:
يعمل املركز على تقدمي التدخالت واخلدمات التالية لالأطفال:

1- ر�سد وتوثيق اجلرائم واالنتهاكات.
2- تقدمي العون الق�سائي لالأطفال ال�سحايا واأ�سرهم.

3-  املنا�سرة وح�سد التاأييد حلقوق االأطفال ال�سحايا واأ�سرهم ل�سمان عدم �سياعها 
من خالل الرتا�سل املبا�سر مع املوؤ�س�سات احلكومية اليمنية بجميع م�ستوياتها 

واملنظمات الدولية واالإقليمية واملحلية وو�سائل االإعالم.
4- اإعداد ون�سر التقارير ال�سنوية عن االنتهاكات والعنف �سد االأطفال.

5- اإعداد ون�سر التقارير املتخ�س�سة يف بع�س الق�سايا وامل�سكالت الطارئة كاأو�ساع 
االأطفال يف ال�سراعات امل�سلحة.

حقوقهم  من  االأطفال  حرمان  حول  العلمية  واالأبحاث  الدرا�سات  ون�سر  اإعداد   -6
االأ�سا�سية والف�سلى.

والرعاية؛  االإيواء  دور  مثل  اخلدمية  املوؤ�س�سات  الى  ال�سحايا  االأطفال  اإحالة   -7
مع  والتعاون  الت�سبيك  خالل  من  وذلك  واالجتماعي  النف�سي  الدعم  ومراكز 

املوؤ�س�سات احلكومية واالأهلية التي تقدم تلك اخلدمات.

Center tasks: 
The center works to provide the following services for children: 

1- Monitoring and documentation of crimes and violations 
committed against children. 

2- Providing legal support for children and their families. 
3- Advocacy and support rally for child victims and their 

families through  contacting government institutions, 
local, regional and international organizations and media 
outlets. 

4- Publishing annual reports on violations and violence 
against children. 

5- Publishing reports on some issues and urgent problems 
such as children child conditions in armed conflicts. 

6- Publishing studies and scientific researches on child 
deprivation of basic rights 

7- Referring child victims to shelter homes and psychosocial 
support centers through networking and cooperation with 
state and non-state institutions which provide services for 
children. 



يقوم املركز بر�سد وتوثيق اجلرائم واالنتهاكات اجل�سيمة واالأ�سد ج�سامة يف الظروف 
اال�ستقرار  عدم  عن  الناجت  والعنف  امل�سلحة  كال�سراعات  الطوارئ  ويف  الطبيعية؛ 

ال�سيا�سي واالأمني وذلك على النحو التايل:

اأواًل: يف الظروف الطبيعية:
يتم ن�سخ االأنواع املحددة يف اال�ستمارة احلديثة للر�سد الربنامج :

- القتل.
- االإ�سابة اجل�سدية.

- االغت�ساب وغريه من اأ�سكال العنف اجلن�سي.
- اال�ستغالل اجلن�سي اأو يف االأعمال االإباحية.

- تزويج ال�سغريات.
- التعذيب البدين اأو النف�سي.

- حجز احلرية اأو ال�سجن خارج القانون.
- التهريب واالجتار باالأطفال.

- جتارة االأع�ساء الب�سرية.
- اال�ستغالل يف جتارة وتهريب املخدرات.

The center also monitor and document grave violations 
in normal conditions and contingencies such as armed 
conflicts, insecurity and stability: 

First: Normal conditions: 
Violations are registered in a form of  the monitoring 
program. These violations include the following: 

- Killing
- Injuries 
- Rape and other sexual abuses 
- Sexual exploitation in pornography
- Early marriages of girls 
- Psychological and physical torture
- Illegal detention 
- Child trafficking  
- Trafficking of human organs  
- Exploitation in drug smuggling and trade.



ثانياً: يف الطوارئ
واملن�ساآت  االأطفال  لها  يتعر�س  التي  الـ6  اجل�سيمة  االنتهاكات  بر�سد  املركز  يقوم 
اخلدمية وطواقم االإغاثة االإن�سانية يف حاالت الطوارئ والتي ن�س عليها قرار جمل�س 

االأمن الدويل 1612 ل�سنة 2005م واملتمثلة يف االآتي:
- القتل والت�سويه بحق االأطفال.

- جتنيد االأطفال اأو ا�ستخدامهم يف القتال.
- االغت�ساب اأو غريه من اأ�سكال العنف اجلن�سي اجل�سيم بحق االأطفال.

- االختطاف.
- منع و�سول امل�ساعدات االإن�سانية لالأطفال.

- مهاجمة املدار�س وامل�ست�سفيات اأو ا�ستخدامها الأي اأغرا�س ع�سكرية.

و�سائل الر�سد واالإبالغ
االإبالغ مبا�سرة:

ا�ستقبال البالغات وال�سكاوي يف املركز الرئي�سي مبا�سرة من خالل:
- مقابلة املخت�سني يف مقر املنظمة مبا�سرة.

 - االت�سال بخطوط امل�ساعدة الهاتفية.
- اإر�سال فاك�س اأو اإمييل اأو اأي و�سيلة ات�سال ممكنة مع املقر الرئي�سي.

Second: Emergency conditions 
The center monitors grave violations committed 

against children, service facilitates and relief teams 
during emergency cases stated in the UN Security 
Council’s Resolution 1612 of 2005: 

- Killing and maiming of children. 
- Recruitment of child soldiers and using them in conflicts. 
- Rape and other sexual abuses against children 
- Abduction. 
- Impeding the arrival of humanitarian aids.
- Attacking of hospitals and schools and use them for military purposes

Means of Monitoring and reporting 

Direct reporting 
Receiving reports and complains at the main 

headquarters through the following: 
- Meeting with experts at Seyaj’s headquarters. 
- Reporting through telephones of Seyaj’s headquarters. 
- Sending  messages through fax or email. 



املتطوعني امليدانيني:
املحافظات  جميع  يف  واالنتهاكات  اجلرائم  وتوثيق  لر�سد  ميدانية  �سبكة  �سياج  لدى 
اليمنية تقريباً؛ تتجاوز �سبكة املتطوعني امليدانيني 500 متطوع ومتطوعة من مختلف 
اأطباء؛  تربويون؛  �سحفيون؛  طلبة؛  محامون؛  حقوقيون؛  )نا�سطون  التخ�س�سات 

�سباط و�سابطات �سرطة؛ �سخ�سيات قبلية ودينية؛ .....الخ(.

ال�سنوات  ب�سكل جيد خالل  واملتطوعات  املتطوعني  اأولئك  بناء قدرات غالبية  وقد مت 
املا�سية.

و�سائل االإعالم:
يقوم مركز الر�سد مبتابعة ما تن�سره و�سائل االإعالم من اأخبار وتقارير حول العنف 
�سد االأطفال وتعمل على التحقق من �سحة ودقة البيانات املتعلقة بكل واقعة من خالل 
االت�سال باأ�سر واأولياء ال�سحايا واجلهات احلكومية املعنية وتكليف باحثني ميدانيني 

للنزول والتحقق املبا�سر.

Field volunteers :
Seyaj has field volunteers who work to monitor 

and document crimes  and violations in most Yemeni 
governorates. The volunteers  number exceeds 500 
who include human rights activists, lawyers, students, 
journalists, teachers, physicians, military officers, and 
religious and tribal leaders. 

Most volunteers were trained during the past years. 

Media outlets: 
The Monitoring Center follows up all what is 

published by media outlets on violence committed 
against children. It also verify the  published 
information through contacting  families of victims and 
concerned authorities, and it mandates field researchers 
to go to the field. 



امل�ستفيدون من خدمات املركز:
يقدم املركز امل�ساندة النف�سية والدعم القانوين واملنا�سرة االإعالمية وح�سد التاأييد املجتمعي 

ل�سالح االأطفال �سحايا اجلرائم واالنتهاكات �سريطة التايل:
- اأن يكون ال�سحية دون الـ18 عاماً من العمر عند وقوع اجلرمية بحقه. 

- اأن تتم اجلرمية من قبل �سخ�س اأو اأكرث؛ اأو من قبل جهة اأو اأكرث : �سواء كان العنف 
ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

- اأن تتم اجلرمية على االأرا�سي اليمنية: بغ�س النظر عن جن�س ولون وجن�سية وديانة اأو 
معتقد ال�سحية واملتهم.

- اأن يكون ال�سحية طفاًل مينياً يف دولة اأخرى.
- قيام ويل الطفل ال�سحية اأو الو�سي عليه مبنح منظمة �سياج توكيل قانوين اأو بتكليف 
مبا�سر ملحاميها من قبل املحكمة املخت�سة )هذا ال�سرط خا�س بخدمة العون الق�سائي(. 
- اأن يتم التاأكد من قبل املعنيني يف �سياج من احتياج واأحقية ال�سحية اأو اأ�سرته للم�ساندة 

الالزمة من خالل مناذج اأدوات البحث والتحري اخلا�سة باخلدمات.

ملحوظة:
املركز ال يقدم خدماته ل�سحايا الكوارث الطبيعية واالأوبئة وحوادث ال�سري – على �سبيل املثال ال 
احل�سر– . اإال اإذا تاأكد وجود تق�سري اأو اإهمال �ساعف النتائج ال�سلبية على االأطفال ال�سحايا؛ 

ففي هذه احلالة ميكن اأن يتدخل املركز بتقدمي املنا�سرة والتاأييد االإعالمي.
 

Beneficiaries form Seyaj’s services: 
The center provides psychological advocacy, legal 

and media advocacy, rally of community support for 
child issues according to the following conditions: 

- The victim should be under 18 years when he is violated. 
- The crime should be committed by one individual or more, or one 

authority or more. 
- When the crime is committed on the Yemeni soil regardless of gender, 

color, citizenship or belief of victim or perpetrator. 
- When a crime is committed against  a Yemeni child in a foreign county. 
- A parent or guardian of the child should legally authorize Seyaj or its 

lawyer to follow up the case. 
- Seyaj makes sure victims or their families need help and it uses its own 

means to verify that.  

Notice: 
The center does not provide its services for victims of natural disasters, 

and it only interfere through providing media advocacy there are 
grave consequences. 



�ســـــركاء �سيــــــــاج:

- منظمة االأمم املتحدة للطفولة اليون�سيف

-  بعثة االحتاد االأوروبي.

MEPI -

- نقابة املحامني اليمنيني

Save the Children -

الدولية االأمريكية   CHF منظمة -

ActNow منظمة -

IOM موؤ�س�سات القطاع اخلا�س اليمني؛ املنظمة الدولية للهجرة -

Seyaj’s partners: 

- UNICEF

- EU Mission

- MEPI

- The Yemeni Bar Association

- Save the Children, CHF

- Act Now

- IOM

- Yemen CSOs. 



Address: 

Yemen - Sana’a - New University Sq

Phone:009671566000-  Fax:009671228184

POBox:5642E-mail: info@seyaj.org   

Website: www.seyaj.info


