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تر وو نننوا الوقرينننر الجمهورينننة التمنتنننة ار لننني حنننوا مسنننتو  ونفتننن  جننننو    
ظننر اشننتراك ارافنناا فنني حقننوق الطفننل المتعلننق جحاي تتننار  يوفا تننة 

 زاعات المسلحة  الن

 مقدمة -أ يا  
الربوتوكــول الختيــاري امللحــ   تقــدت تقريــر اجلمهوريــة اليمنيــة حــول مســتو  تنفيــذ يــأي -9

بالتفاقيـــة الدوليـــة حلقـــو  الوفـــل املتعلـــ  لظـــر إشـــرامل األطفـــال يف النزاعـــات املســـلحة يف إطـــار 
منولـــ  أ يـــة توضـــيح الوضـــ  القـــائم للوصـــول إىل تقيـــيم  التزامهـــا بلامـــل بنـــود الربوتوكـــول ومـــن

ذ هبـــا إىل واقـــ  اآلخـــم واملبـــادا لات الصـــلة و ملتولبـــات التقـــدم والتوـــور الالزمـــة إلعمـــال املفـــاهي
الـذي لـن يتـأتأل إل بتجسـيد الرايـة الدوليـة ملفهـوم الحتياجـات و املناسـب و البنـاء التنفيذ الفعـال و 

لقـــو  اإلنســـان  التقيـــدو  الدولـــة منحـــاً واضـــحاً حنـــو التمســـااخلاصـــة بـــاليمن والـــذي تأخـــذ فيـــ  
سـبق  مـن تقـارير تتمحـور  ومـاحقو  الوفل وبتقدت اليمن هلذا التقريـر  سيما لمبختلف جمالملا 

يف إطــار تنفيــذ التفاقيــة الدوليــة حلقــو  الوفــل إل تؤكــد اهتمامهــا بقضــايا حقــو  الوفــل ويايتــ  
صادقة عليها من امل التفاقيات والصلومل واملواثي  الدولية الل    ورعايت  يف خمتلف اجملالت وف

 .علأل ما نصت علي  أحلام الشريعة اإلسالمية قبل اليمن وبناءً 

 التـــدابري الـــل احلـــذملا احللومـــة اليمنيـــةو فـــان التقريـــر يركـــز علـــأل اإلجـــراءات  اإلمجـــال ويف -2
شـلل عـام وأثنـاء حـرب الفتنـة مـ  العناصـر مـن الشـكامل يف النزاعـات املسـلحة ب لحلماية األطفـا

تقدمي  من خدمات    بشلل خاص إضافة إىل للا يوضح التقرير ما املتمردة يف حمافظة صعدة
اجتماعيـــة ونفســـية وصـــحية وتعليميـــة لألطفـــال خـــالل النزاعـــات املســـلحة الـــل واجهتهـــا الـــيمن. 

ل مـن هـو خاضـ  للوليـة القضـائية الوفـل اليمـين وكـ بشـؤونمثمنـ  سـلفاً اهتمـام اللجنـة الدوليـة 
 .للجمهورية اليمنية

 وداجتر التنفت  العامة-ثانتاا 

 عملتة إعدا  التقرير -ألف 
أُعــد التقريــر مــن خــالل تشــليل جلنــة تضــم يف عضــويتها كثلــ  عــن اجلانــب احللــومي  -2
د هـــذا أداء دورهـــا يف إعـــدا مل تســـهم يف منظمـــات اجملتمـــ  املـــدين إل أن بعـــض تلـــا املنظمـــاتو 

مراجعتــ  و التقريــر ر ــم الشــفافية ومبــدءا الشــراكة اللــذان   انتهاجهمــا كأســار يف إعــداد التقريــر 
هـة سـت عشـرة جويرأر اللجنـة أمـ  عـام اجمللـع األعلـأل لألمومـة والوفولـة وبعضـوية  .مناقشت و 

 علأل النحو التايل: 
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 منظمات اجملتم  املدين اجلهات احللومية
جلع األعلأل لألمومة األمانة الفنية للم -9

 والوفولة
 مؤسسة الصاا -99

املدرسة الدميقراطية )األمانة العامة لربملـان  -92 وزارة حقو  اإلنسان -2
 األطفال(

 هيئة التنسي  ملنظمات اجملتم  املدين -92 وزارة الشؤون الجتماعية والعمل -2
 مجعية اإلصالح اخلريية -94 وزارة العدل -4
 منظمة سياج -95 رجيةوزارة اخلا -5
 املرصد اليمين حلقو  اإلنسان -96 وزارة الداخلية -6
   وزارة الدفاع -7
   وزارة الشؤون القانونية -8
   مصلحة شؤون القبائل -1

   اجلهاز املركزي لألمن السياسي -91

 فولـةجمللع األعلأل لألمومـة والوااشراف مباشر من أم  عام ب وقد عمل أعضاء اللجنة -4
علأل مج  املعلومات والبيانات اخلاصة مبد  تنفيذ بنود الربوتوكـول مـن خمتلـف اجلهـات احللوميـة 

 .و ري احللومية
ـــة للمجلـــع األعلـــأل    تشـــليل جلنـــة لصـــيا ة التقريـــر مـــن خـــرباء وطنيـــ  -5 )األمانـــة الفني

سـب  هلـم املشـاركة  وزارة حقو  اإلنسـان(و  ،وزارة الشؤون الجتماعية والعملو  ،لألمومة والوفولة
يف صــيا ة ومراجعــة ومناقشــة التقــارير الدوريــة الوطنيــة املتعلقــة لقــو  الوفــل كمــا قامــت اللجنــة 

مســتندًة يف للـــا إىل املبـــادا التوجيهيــة اخلاصـــة باعـــداد التقـــارير صــيا ة املســـودة األوىل للتقريـــر ب
 الوطنية بشأن الربوتوكول.

ـــــر    -6  94-92عقـــــد ورشـــــة عمـــــل خـــــالل الفـــــكة مـــــن ويف إطـــــار اإلعـــــداد هلـــــذا التقري
ومشاركة مـن جهـات خمتلفـة حلوميـة و ـري حلوميـة  اً مشارك 41ولضور  2199فرباير شباط/

هبدف مناقشة املسودة األولية للتقرير وإثرائ  باملالحظات والتعقيبات والل   التوصل من خالهلـا 
َعرَب مضمون  عن واق  السيا  بدقٍة إىل مدخالٍت هامٍة سا ت يف تووير وحتديث التقرير ليث 

 أكثر ومبفهوم أوضح.

اللجنة الفنية حلقو  اإلنسان الل تشرف علأل أعماهلا املسودة النهائية للتقرير علأل  عرض  و  -7
وزارة حقو  اإلنسان وتضم يف عضويتها كثل  عن اجلهـات احللوميـة لات العالقـة لقـو  اإلنسـان، 

الدوليــة حلقـو  الوفــل عـرب وزارة اخلارجيــة بتـاريخ حزيران/يونيــ  للجنـة  رمسيــاً  التقريـر إرســالبعـد للـا   
 :ملا يليجاء نتيجة  عن موعده أن تأخر إرسال التقرير اإلشارة إىل. وجتدر 2199
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  نظـراً ملـرور الـبالد  احلصول علأل املعلومات والتقارير مـن اجلهـات لات العالقـةصعوبة يف
زاعـــات مســـلحة يف بعـــض منـــاط  الـــيمن إضـــافًة إىل بظـــروف اســـتثنائية دثلـــت لـــدو  ن

موجة الضورابات األمنية والسياسية الل تعمل الدولة علأل معاجلتها منذ فكة بالوسائل 
 راٍت وطنية؛املتاحة يف سيا  حواراٍت ومشاو 

  مـــ  متولبـــات املبـــادا التوجيهيـــة كـــا أد  إىل  املعلومـــات اللامـــل لـــبعضتوافـــ  العـــدم
 .صادر الرئيسيةمباشرًة من املدة مراجعة املعلومات والتأكد تلثيف العمل إلعا

 المر ز القانوني للتر وو وا اي تتار  في القانون الواني -جاء 

، ودخولـــ  2114لســـنة  91الربوتوكـــول القـــوة القانونيـــة بصـــدور القـــانون رقـــم  اكتســـب -8
لتشـــري  الـــوطين، ؛ فأصـــبحت لـــ  حجيـــة قانونيـــة يف ســـيا  ا2117حيـــز التنفيـــذ يف الار/مـــارر 

 .روح الربوتوكولو تتس   الوطنيةالتشريعات علماً بأن معظم 

 ونفت  التر وو وا اي تتار  في أنحاء الجمهورية التمنتة -اتم 
فانـ   2114لسـنة  91أن اجلمهورية اليمنيـة قـد صـادقت علـأل الربوتوكـول بالقـانون رقـم  مبا -1

 .ة أرجاء اجلمهوريةبذلا قد اكتسب القوة القانونية للنفال يف كاف

 س  التجنتد - اا 

 لات العالقــة قـد نصـت علــأل القبـول يف التجنيــد الوطنيـةمجيـ  التشـريعات العســلرية إن  -91
قــانون الومــن تلــا القــوان   ،للتجنيــد دىنأملــن بلــ  ســن الثامنــة عشــرة كحــد  اإللزامــي أو الوــوعي

 22قـــــــانون رقـــــــم الو  ،بشـــــــأن اخلدمــــــة يف القـــــــوات املســـــــلحة واألمــــــن 9119لســـــــنة  67رقــــــم 
بشـــأن خدمـــة الــــدفاع 9111لســـنة  22القـــانون رقـــم و  ،الحتيـــاط العـــام بشـــأن 9111 لســـنة

 الذي جيعلها متوافقة م  الربوتوكول الختياري واإلعالن امللزم.األمر  الوطين اإللزامية
 الجهات المعنتة جتنفت  التر وو وا اي تتار  -هاء 

وزارة  أ هــاالختيــاري نفيــذ بنــود وأحلــام الربوتوكــول مــن اجلهــات املعنيــة بت عــدد هنــامل -99
ويــتم للــا بالتنســي   .وزارة الشــؤون الجتماعيــة والعمــل، و وزارة العــدل، و وزارة الداخليــة، و الـدفاع

م  اجمللع األعلأل لألمومة والوفولة ووزارة حقو  اإلنسان اللتان تعمالن جنباً إىل جنب لتنسي  
 ود الربوتوكول، اجلهود الرامية إىل تنفيذ بن

عـدد مــن اللجـان والشـبلات الوطنيــة اخلاصـة لمايـة ورعايــة حقـو  الوفــل يف  إنشـاء   -92
 ،خمتلــف اجملـــالت منهـــا اللجنـــة الوطنيــة العليـــا للوفولـــة والشـــباب برئاســة نائـــب رئـــيع اجلمهوريـــة

لجنــة الفنيــة الو  ،اللجنــة الفنيــة حلقــو  اإلنســان والــل تشــرف علــأل أعماهلــا وزارة حقــو  اإلنســانو 
كمـا يـتم حاليـاً إنشـاء عشـر شـبلات   ،الشـبلة الوطنيـة حلمايـة الوفـلو  ،مللافحة ملريب األطفال

 .خاصة لماية ورعاية حقو  الوفل يف عشر حمافظات
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 نشر التر وو وا اي تتار   التدريف  - ا  

نشـر  لأللومة عرب أجهزملا املعنية وبالتعاون م  منظمات اجملتم  املدين عاحل عملت -92
 املتعلـــ  باشــــكامل الربوتوكـــول الختيــــاري نصــــوصبــــادا القـــانون الــــدويل اإلنســـاين و الـــوعي مب

تـدريب عقد العديـد مـن النـدوات ودورات التأهيـل وال كما    ،األطفال يف النزاعات املسلحة
 ي:يهية يف هذا اجملال علأل النحو اآلإضافًة إىل إصدار عدد من األدلة اإلرشادية والتوج

 التواتهتة   لة ارإرشا ية ار  
 فيما يلي: التوجيهيةو تتمثل ألدلة اإلرشادية  -94
  القـانون الـدويل اإلنسـاين للصـفوف  خاص باستلشـافإعداد مادة تعليمية ودليل معلم

 ؛وزارة الكبية والتعليمأعدت هذه املادة  .(99-7الدراسية )
  تالضـــورابامعاجلـــة لـــأل يف اجملـــال النفســـي ع تـــدريب العـــامل لإعـــداد دليـــل إرشـــادي 

 بســبب احلــروب والنزاعــات املســلحة صــدمات نفســيةاملعرضــ  لاألطفــال  لــد النفســية 
 .اجلمعية الوبية اخلريية اليمنية من قبل فاليونيسيبدعم من منظمة  أعدت هذه املادة

 أنشطة  جرامج التدريف  التوعتة  الند ات   رش العمل
 ن املستهدفو  اهلدف الرئيسي الربنامج م
تنفيــــــــذ الربنــــــــامج التعريفــــــــي بالقــــــــانون  9

ـــــــــدويل اإلنســـــــــاين  خـــــــــالل األعـــــــــوام ال
وتوســــــي  نشــــــاطات   2112-2118

( 96( مدرســـــــــــــة يف )48لتشـــــــــــــمل )
وزارة الكبيـــــة  - 2118حمافظـــــة عـــــام 

التعـــاون مــــ  اللجنـــة الدوليــــة والتعلـــيم ب
للصـــليب األيـــر، وعـــدد مـــن اجلهـــات 

ومجعيــة  اخلارجيــةاحللوميــة أ هــا وزارة 
 الل األير اليميناهل

 ملعلم ا القانون الدويل اإلنساينالتعريف ب

ــــدريب مــــدرب   2 ــــ  لت حــــول عقــــد دورت
يايــــــــــــــــــة األطفــــــــــــــــــال يف الوــــــــــــــــــوارا 
للمحافظات الثال  )صعده، عمـران، 

تــــدريب و  اً شخصــــ 21لعــــدد  (حجــــة
ومشـــــاركة أواخـــــر  اً مشـــــارك 75لعـــــدد 
 ، 2111العام 

ورش تدريبيــــة حــــول  2كمــــا   تنفيــــذ 
 25طفــال يف الوــوارا بواقــ  يايــة األ
يف كــــــــل حمافظــــــــة ومشــــــــاركة  اً مشــــــــارك

يف العـــــــام  عمـــــــران، حجـــــــة )صـــــــعده،
، نفــــــــــــــــــذملا وزارة الشــــــــــــــــــؤون 2191

الجتماعيــة والعمــل بــدعم مــن منظمــة 
 اليونيسيف

 ؛أخصائي  اجتماعي  • ياية األطفال يف الووارا
 مرشدين الجتماعي  •
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حــول تقــدت الــدعم  اً متــدرب 25تــدريب  2
لنفســي والجتمــاعي لألطفــال ضــحايا ا

النــزاع املســلح داخــل خميمــات النـــازح  
مجعيـــة نفـــذملا  2118يف يف م/صـــعدة 

نســــــــاء صــــــــعدة بــــــــدعم مــــــــن منظمــــــــة 
 .فاليونيسي

تقـــــدت الــــــدعم النفســــــي والجتمــــــاعي 
 لألطفال ضحايا النزاع املسلح

 ملعلم ا

يـــالت توعيـــة حـــول حقـــو   91تنفيـــذ  4
ســـلح م/صـــعدة الوفــل يف منـــاط  النـــزاع امل

اإل اثـــــــة اإلســـــــالمية منظمـــــــة  - 2118
 فاليونيسيمنظمة من بدعم 

قـو  الوفـل يف منـاط  النـزاع لتوعية ال
 املسلح

 ؛معلم  •
 .العامل  الصحي  •

( أطبــاء حــول معاجلــة 2تــدريب عــدد ) 5
النفســـــية عنـــــد األطفـــــال  تالضـــــورابا

 2115 شــرم الشـــيخيف  بعــد احلـــروب
عيــــة والعمـــــل وزارة الشــــؤون الجتما -

بالتنســـــــــــــي  ودعـــــــــــــم مـــــــــــــن منظمـــــــــــــة 
 اليونيسيف.

تلـــــوين قـــــدرات وطنيـــــة للتعامـــــل مـــــ  
 ضحايا احلروب

 أطباء 

ملختصــ  مــن املعلمــ  مــن ا 71تــدريب  6
العــامل  الصــحي  وكثلــي اجملتمــ  احمللــي 
يف م/صـــــعدة حـــــول كيفيـــــة التعامـــــل مـــــ  
األشــخاص واألطفــال الــذين يعــانون مــن 

رب يف الصــــــــدمات النفســــــــية بعــــــــد احلــــــــ
ـــــــاط  النزاعـــــــات املســـــــلحة م/صـــــــعدة  من

اجلمعيـــــــــــــــة نفـــــــــــــــذملا  2117-2118
الوبيـــة اخلرييـــة اليمنيـــة بـــدعم مـــن منظمـــة 

 فاليونيسي

ــــة   األشــــخاص واألطفــــالمعاجلــــة كيفي
 املتأثرين نفسياً بسب احلرب

 ؛املعلم  •
   ؛العامل  الصحي  •
 .اجملتم  احمللي يف م/صعدةمن  كثل  •

ايا احلــــرب يف  نـــدوة حـــول يايــــة ضـــح 7
كـــل مـــن الشـــريعة اإلســـالمية والقـــانون 

دــت يف  اً شخصــ 41الــدويل اإلنســاين 
، 2115بريل يف نيسـان/أ عـدنمدينة 

مجعيـــــة اهلـــــالل األيـــــر اليمـــــين نفـــــذملا 
وجامعــــــــــة عـــــــــــدن واللجنــــــــــة الدوليـــــــــــة 

 للصليب األير

 ؛علماء • التعرف علأل وسائل ياية الضحايا
 ؛أكادميي  •
 ؛رجال دين •
 .منظمات حقوقية حملية كثل  •

 طفــــالً  21لعــــدد ورشــــة عمــــل تدريبيــــة ل 8
حــــــول النزاعــــــات املســــــلحة مــــــن وطفلــــــة 

نفــــذملا  2117 يف العــــام خــــالل الرســــم
 إلار للوفولة واإلبداع مؤسسة 

تلــــــــوين قناعــــــــة لــــــــرفض احلــــــــروب أو 
 املشاركة فيها من قبل فئة األطفال

 ألطفالا

مـــن األطبـــاء والنفســـاني   8تـــدريب عـــدد  1
واألخصـــــــــائي  الجتمـــــــــاعي  مـــــــــن وزارة 

 وزارة الشـــــؤونو العامـــــة والســـــلان الصـــــحة 
الجتماعيــة والعمــل ومجعيــة اإلصــالح مــن 
خــالل إشــراكهم يف ورشــة العمــل التدريبيــة 
حــول إدارة الصــدمات النفســية يف أوســاط 
 األطفال واملـراهق  واجملتمـ  أثنـاء اللـوار 

 جبمهوريـــة مصـــر العربيـــة - اإلســـلندرية يف
 .2117مايو يار/أ

إدارة الصــــــــــــدمات التـــــــــــدريب حـــــــــــول 
النفسية يف أوسـاط األطفـال واملـراهق  

 .واجملتم  أثناء اللوار 

 ؛النفساني  األطباء •
 .األخصائي  الجتماعي  •

نــــدوة حــــول القــــانون الــــدويل اإلنســــاين  91
شــــارمل  ونظــــام احمللمــــة اجلنائيــــة الدوليــــة

ورجـــال  القضـــاةمـــن  اً شخصـــ 44فيهـــا 
 كـــــــــــــــانون الثـــــــــــــــاين/  ابـــــــــــــــة العامـــــــــــــــةالني

املعهـــــد العـــــايل نضـــــمها  2114 ينـــــاير
 وبعثة الصليب ألير الدويل للقضاة

 كثل  من اجلهات احللومية التعريف بنظام احمللمة اجلنائية الدولية
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من الشرطة وحرر احلـدود  11تدريب  99
العــامل  مــ  األطفــال ضــحايا التهريــب 
يف منوقــــــة احلــــــدود وكــــــذا مــــــن النيابــــــة 

دورات تدريبيـــــــــة   2اجلـــــــــوازات بواقـــــــــ  و 
كانـــت حماورهـــا اتفاقيــــة حقـــو  الوفــــل 

 -خـــــــــــــــــالل الفـــــــــــــــــكة نيســـــــــــــــــان/أبريل 
 ،2111حزيران/يوني  

طفـــل يف الـــدور واملراكـــز  211تـــدريب 
التابعـــة للمؤسســـة حـــول حقـــو  الوفـــل 
ـــــــــة الدوليـــــــــة حلقـــــــــو  الوفـــــــــل  والتفاقي
بالتنســـــي  مـــــ  املدرســـــة الدميقراطيـــــة يف 

 2111فمرب شـــــــهر تشـــــــرين الثـــــــاين/نو 
ـــــل مـــــن  نفـــــذملا مؤسســـــة الصـــــاا بتموي

 اليونيسيف.

التعريــــــف بالتفاقيــــــة الدوليــــــة حلقــــــو  
 الوفل 

 ؛اكماحملراساء  •
 ؛اموناحمل أعضاء نيابة •
 ؛شرطة األحدا  •
 ؛الشرطة النسائية •
 أطفال. •

الــــيمن امللتقــــأل اإلقليمــــي اخلــــامع لربنــــامج استلشــــاف  استضــــافت ومــــن جانــــٍب اخــــر -95
 الــذي عقـــد - (مخــع ســنوات علــأل جتربــة التوبيــ املوســوم بعنــوان ) -الــدويل اإلنســاين  القــانون

نظمتــ   - دولــة عربيــة 92وشــارمل فيــ   2117 مــن العــام نوفمربتشــرين الثــاين/ شــهر صــنعاء يفب
 الصليب األير الدويل.و وزارة الكبية والتعليم ومجعية اهلالل األير اليمين 

ال ي  أشر وا أ  وطوعوا أ  ونم اوهنامهم جالمشنار ة فني  جتانات ع  عد  ارافاا -زا  
 الحر ب المسلحة

نـ  عي واإلجباري بسن الثامنة عشـرة فاد حدد سن التجنيد الوو مبا أن التشري  الوطين ق -96
العـام )الـدائرة املعنيـة بتسـجيل  ة شـؤون األفـراد والحتيـاطلدائر  ل توجد أية إحصاءات رمسية وفقاً 

عــن عــدد األطفــال اجملنــدين الــذين  (قــوات املســلحة بــوزارة الداخليــة ووزارة الــدفاعوجتنيــد أفــراد ال
 يف نزاعات مسلحة وهم دون السن القانونية للتجنيد، اأشركو 

ول توجـــد بيانـــات أو إحصـــائيات عـــن عـــدد األطفـــال الـــذين   اســـتخدامهم مـــن قبـــل  -97
التقيــيم الشــامل حـــول شــري تقريـــر احلــوثي  يف فتنــة التمـــرد يف بعــض مــديريات حمافظـــة صــعدة. وي

اللجنــة الفرعيــة لتنســي  الــذي نفذتــ   يف احملافظــات املتــأثرة بأزمــة مشــال الــيمن الوفــلقضــايا يايــة 
، 2191بـــــدعم مـــــن منظمـــــة اليونيســـــيف الصـــــادر يف اب/أ ســـــوع  يايـــــة الوفـــــل يف الـــــيمن

جتنيــد  أفــادوا بــأن ريــةمــن أوليــاء األمــور املشــاركون يف جمموعــات النقــاش البؤ  يف املائــة 6775 أن
 نفــع الفئــة مــن يف املائــة 9671كمــا أفــاد  األطفــال أصــبح يشــلل هلــم مصــدر قلــ  كبــري ودائــم.

الـــذكور قـــد اضـــور بوريقـــة أو بـــأخر  للمشـــاركة يف الصـــراع املســـلح الـــدائر بـــ   محـــد أبنـــائهأأن 
األطفـــال إشـــرامل  كمـــا أفـــاد العديـــد مـــن النـــازح  بأنـــ    احللومـــة اليمنيـــة واملتمـــردين احلـــوثي .

مـــن العمـــر بشـــلل  ةالرابعـــة عشـــرة واخلامســـة عشـــر و واملـــراهق  كـــن هـــم دون ســـن الثامنـــة عشـــرة 
قــدر بعــض قــادة اجملتمــ  و  منهجــي ومــنظم مــن قبــل اجملموعــات املســلحة يف كافــة منــاط  الصــراع،

جممـــوع مقـــاتلي  مـــن (يف املائـــة 21) نبـــأن األطفـــال يشـــللون أكثـــر مـــ يف حمافظـــة صـــعدة احمللـــي
مـــن النـــازح  اليـــافع  الـــذين دـــت مقـــابلتهم أ ـــم  يف املائـــة 9572كمـــا أفـــاد  مجاعـــة احلـــوثي.
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يتلقون دعوات مستمرة لالنضمام إىل مجاعـة احلـوثي. زيـادة علـأل للـا أبـد  ثلـث أوليـاء األمـور 
النازح  قلقهم وخوفهم من انضـمام أبنـائهم إىل مجاعـة احلـوثي إمـا طوعـا أو كرهـا إلا هـم عـادوا 

مـن  يف املائـة 95أفاد اللثري من قـادة اجملتمـ  احمللـي بـأن مـا ل يقـل عـن و  مناطقهم األصلية، إىل
للحلومــة املعــاون   يف حمافظــة صــعدة اجليش الشــعيعناصــر مــا تســمي  القبائــل بــالعــدد اإلمجــايل ل

 سنة من العمر.  98هم دون 

 د  المتاجعةمؤسسات  انتة للرص -اءح 
سة وطنية مستقلة للرصد واملتابعة فاجمللع األعلأل لألمومـة والوفولـة مؤس ل يوجد حالياً  -98

وهنــامل جهــود تبــذل مــن  ،يتــوىل هــذه املهمــة 9111لســنة  229املنشــأ بــالقرار اجلمهــوري رقــم 
قبـل األمانـة الفنيــة للمجلـع اجمللـع بالتعــاون مـ  اجلهـات احللوميــة و ـري احللوميـة لات العالقــة 

خلوة وبرنامج زمين حمـدد لسـتلمال خوـوات إنشـاء مرصـد  وفقاً و  فوبدعم من منظمة اليونيسي
ضــد األطفــال مــن عنــف وإســاءة املوجــودة النتهاكــات وطــين حلقــو  الوفــل ســيعمل علــأل رصــد 

التنســــي  بمتابعــــة وتقيــــيم مســــتو  تنفيــــذ وإعمــــال حقــــو  الوفــــل ويايتــــ  و وإ ــــال واســــت الل 
. وميلــن القــول بأنــ  خــالل الفــكة العالقــة الفعــال بــ  خمتلــف اجلهــات لات املعلومــايوالتشــبيا 

القادمة سـيتم اإلعـالن عـن املرصـد والبـدء يف تنفيـذ أعمالـ . مـن جهـة أخـر  وبشـلل عـام هنـامل 
أن اجلهـــات و  ســـيما لتوجـــ  لـــد  احللومـــة يف إنشـــاء مؤسســـة وطنيـــة مســـتقلة حلقـــو  اإلنســـان 

األورويب و ـريه مـن  حتـاددم هبـا الالتوصـيات الـل تقـو املعنية تعمل علأل دراسة عدد من املبـادرات 
بالــذكر  وجـدير األطـر الدوليـة لات الصـلة ومــن املؤمـل إنشـاء هـذه املؤسســة يف املسـتقبل املنظـور.

أن هنــامل بعــض منظمــات اجملتمــ  املــدين تقــوم بعمليــة الرصــد واملتابعــة يف هــذا اجملــال بالتعــاون مــ  
 .اجلهات احللومية لات العالقة

شنننننا ل المنننننؤثر  فننننني  رانننننة الوفننننناء جالتزامنننننات الد لنننننة وجنننننا  الصنننننعوجات  الم -اءا 
 اي تتار  التر وو وا

من العوامل الل دع بشلٍل خـاص  اً عددالختياري تواج  عملية إنفال بنود الربوتوكول  -91
إىل  العوامـل وصـف مشـاكل وصـعوبات عائـدة إطار احلمايـة املرجـو حتقيقـ  لألطفـال وتتخـذ هـذه

نـذكر منهـا علـأل سـبيل املثـال  ادي يف اليمن وموروثات تقليديـة وقبليـةخصوصيات الوض  القتص
 ما يأي: ل احلصر

 ة إىل حروب دائمة يف بعض املناط ؛النزاعات القبلية املؤدي 

  الشخصية  ري املرخصة؛انتشار واقتناء األسلحة 

 ؛قصور يف اللتزام بتسجيل وقيد املواليد وخاصة يف املناط  القبلية والنائية 



CRC/C/OPAC/YEM/1 

11  

 سالح يف سـن مبلـر لـد  بعـض عادات والتقاليد املوروثة بالتفاخر يف يل األطفال للال
 القبائل؛

 ؛رمشللة الثأ 

 ؛صعوبة التضاريع والوبيعة اجل رافية لليمن 

 ما يتعل  بتحديد عقوبة األفعـال املتعلقـة بتجنيـد األطفـال قصور النصوص القانونية في
شـرع جـرم هـذا الفعـل  ـري اإلنسـاين إل أنـ  والزج هبم يف النزاعات املسلحة ر ـم أن امل

  مــؤخراً إدراج نــن قــانوين وــدد عقوبــة جتنيــد مــن هــم دون الســن القــانوين للتجنيــد 
 متخصصة. وللا يف مشروع التعديالت الذي يتم دراست  حالياً من قبل جلنة

 منن  المننا   2،  الفقننر  4منن  المننا    2،  الفقننر  2  1الو ايننة لالما وننان  -ثالثاا  
6) 

 ضمان عدم وجنتد ارافاا  استخدامهم في الحر ب -ألف 
ــــة اليمنيــــة -21 ــــروح ونصــــوص الربوتوكــــول  مــــن التزامهــــا انوالقــــاً  اجلمهوري ــــت واملبــــدئي ب الثاب

إميانــاً منهــا ، و األطفــال يف املنازعــات املســلحة املتعلــ  باشــكاملالختيــاري لتفاقيــة حقــو  الوفــل 
وبأن مصاا الوفل الفضلأل تقتضي رفـ  السـن الـذي  ،صةبأن حقو  األطفال تتولب ياية خا

تؤكــد أن  ،ميلــن عنــدها جتنيــد األشــخاص يف القــوات املســلحة واشــكاكهم يف األعمــال العســلرية
النظام القانوين واإلداري فيها ل يسمح بالتجنيـد اإلجبـاري أو الوـوعي ملـن هـم دون سـن الثامنـة 

أن  ل يسمح باستخدام أو جتنيد من هم دون سـن  باإلضافة إىل عشرة حىت يف حالت الووارا
 .الثامنة عشرة يف األعمال احلربية فاملشرع اليمين مل يفر  ب  التجنيد اإلجباري أو الووعي

هننم التننداجتر التشنننريعتة  ارإ اريننة التننني وتخنن ها الد لننة لألنننمان عنندم وجنتننند ارافنناا فننني أ  
  ريةالقوات المسلحة أ  استخدامهم في ارعماا العسك

 ارإاتار   التجنتد  
لات العالقة قد نصت علأل القبول يف التجنيد ملـن بلـ  سـن  مجي  التشريعات العسلرية -29

نورد هنا علـأل سـبيل املثـال ل احلصـر بعـض النصـوص القانونيـة  ،دين للتجنيدأالثامنة عشرة كحد 
 الدالة علأل للا: 

أن خدمــــة الــــدفاع الــــوطين بشــــ 9111لســــنة  22القــــانون رقــــم مــــن  2ونصــــت املــــادة  -22
تفــرض اخلدمــة العســلرية الوطنيــة علــأل كــل ميــين مــن الــذكور أ  الثامنــة  " مــا يلــي ة علــألاإللزاميــ

علأل كل مواطن بل  سن الثامنة عشرة احلضور إىل " أن  91ادة كما نصت امل ".من عمره ةعشر 
 نفس ".اجلهات املختصة بالتجنيد لتسجيل 
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وــ  لــدوائر التجنيــد طلــب املعلومــات الضــرورية مــن  ي:علــأل مــا يلــ 99 ادةونصــت املــ -22
وعلــأل هــذه  ،الــوزارات ومرافــ  الدولــة واهليئــات واملؤسســات العامــة واملــدارر و ريهــا مــن األجهــزة

األجهزة مساعدة جهات الختصاص لتنفيذ مهامها يف التسجيل والفرز واحلصول علأل البيانـات 
 ة من قبل دوائر التجنيد.املولوبة علأل أن يتم قرار اللتحا  باخلدم

 بشـأن اخلدمـة يف القـوات املسـلحة واألمـن 9119لسنة  67 انون رقمالق كما جاء يف -24
ينظم للل عسلري عند بـدء التحاقـ  باخلدمـة عـدد مـن السـجالت وامللفـات  )أ( :22يف املادة 

شـــرة علـــأل أن حتفــيف يف الـــدوائر واإلدارات العامــة إضـــافة إىل القــو  والتشـــليالت والوحــدات املبا
تبــ  الالئحــة التنفيذيــة  )ب( ؛تصــدر تعليمــات تنظيميــة توضــح للــا بقــرار مــن الــوزير املخــتن

 اإلجراءات اخلاصة باعداد تقارير اللفاءة والقواعد واألسع الل تتب  يف وضعها. 

مـــدة خدمـــة الـــدفاع الـــوطين اإللزاميـــة ســـنتان وجيـــوز للمجنـــد أن  )أ( :5 ادةونصـــت املـــ -25
أخــر  بنــاء علــأل موافقــة اجلهــات املختصــة طبقــاً للشــوا ر ويوبــ  عليــ  قــانون شــروط  يتوــوع ملــدة

الـــدفاع وضـــ  بـــرامج  ةون املعاشـــات وامللافـــىت وعلـــأل وزار اخلدمـــة للقـــوات املســـلحة واألمـــن وقـــان
حتســب مــدة خدمــة الــدفاع الــوطين  ؛ )ب(دراســية تبقــي الوالــب علــأل صــلة بتخصصــ  الدراســي

حتسـب  ول ،صل اخلدمة الفعلية إلا تووع خالل خدمـة الـدفاع الـوطيناإللزامية عند التووع من أ
 الثابتة. ملن سرح من اخلدمة الوطنية اإللزامية وأراد التووع يف اخلدمة

 علـأل بشـأن حقـو  الوفـل 2112لسـنة  45 القانون رقـممن 941ونصت املادة رقم  -26
وب  عليها يف املنازعات املسـلحة لات "تعمل الدولة علأل احكام قواعد القانون الدويل املن ما يلي

 الصلة بالوفل ويايت  من خالل:

 ؛حظر يل السالح علأل األطفال )أ( 
 ؛ثار النزاع املسلحاياية األطفال من  )ب( 
 ؛ياية األطفال الذين يعانون من قضايا الثأر )ج( 
 ؛عدم إشرامل األطفال إشراكاً مباشراً يف احلرب )د( 
 شخن مل يتجاوز سن  الثامنة عشرة."عدم جتنيد أي  ( ه) 

مشـــروع تعـــديالت قـــانون حقـــو  الوفـــل املنظـــور حاليـــاً أمـــام جملـــع  وجـــدير بالـــذكر أن -27
 النواب قد تضمن تعدياًل هلذه املادة وهو علأل النحو التايل:

"تعمـل الدولــة علــأل احـكام قواعــد القــانون الـدويل اإلنســاين لات الصــلة لمايــة  
 نازعات املسلحة وللا من خالل: الوفل من أخوار امل

 ؛حظر يل السالح علي  )أ( 
 ؛جتنيب  خور النزاع املسلح واثاره )ب( 
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 ؛جتنيب  خماطر الثأر والنزاعات القبلية )ج( 

 حظر إشراك  إشراكاً مباشراً يف األعمال احلربية والنزاعات املسلحة؛ )د( 

 .حظر جتنيده يف أي عمل عسلري." ( ه) 

 طلوجة للتحقق م  عمر المجند الوثائق الم  
تتضمن عملية التجنيد للخدمة اإلجبارية والووعية احلال عدداً من اإلجـراءات تتمثـل يف  -28

 التايل: 

 :للتجنيد إجراءات سابقة )أ( 

  ؛اإلعالن عن بدء التسجيل وتارخي '9'
 إلعالن عن شروط ومتولبات التسجيل؛ا '2'
ط العــام وبعــض اجلهــات املعنيــة األفــراد والحتيــا نتشــليل جلــان مــن دائــرة شــؤو  '2'

ل رض التحق  من تـوافر الشـروط القانونيـة العامـة واخلاصـة املولـوب توافرهـا يف 
 ؛املتقدم

بـــ   صإجـــراءات مصـــاحبة للتجنيـــد تتمثـــل يف تقـــدت اجملنـــد ملـــف التجنيـــد اخلـــا )ب( 
 ي:اآل مشتمالً 

 البواقة الشخصية؛ '9'

 يالد )إن وجدت( أو شهادة التسن ؛شهادة امل '2'

 ادة حسن السرية والسلومل؛شه '2'

 للمتقدم؛ ةصور شخصي '4'

اسـتمارة اللتحــا  املمنوحــة للمتقــدم للتجنيـد الوــوعي أو اإلجبــاري بعــد تعبئــة  '5'
 قبل عاقل احلارة والبحث اجلنائي؛ فيها وتعمد من ةالبيانات الوارد

 ؛حتديد املسئولية القانونية يف حالة اإلدلء ببيانات كالبة '6'

 :دت ملف التجنيدإجراءات لحقة لتق )ج( 
 يعرض املتقدم علأل عدد من اللجـان منهـا اللجنـة الوبيـة )دائـرة التـام  الوـي( '9'

اجللـــــد، و الـــــرأر، و اجلراحـــــة، و العيـــــون، ، و امللونـــــة مـــــن ســـــتة أطبـــــاء )الباطنيـــــة
ويـتم اخـذ بصـمات  .وجلنة اللياقة البدنيـة ،، وجلنة املقابلة الشخصية(األسنانو 

 األصاب (؛ دم للتجنيد )نظام العشراملتق

 ؛ر قرارها بالقبول أو الرفض مسبباً جلنة القبول الل تصد '2'
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 وكل هذه اإلجراءات تتم بقصد التحق  من سن وصحة وسالمة ولياقة املتقدم للتجنيد.

 وخفتض س  التجنتد في حالة الطوارئ  
 فانــ  ل يــتم اســتدعاء مــن هــم دون ســن ويف حالــة الوــوارا أو احلــرب أو التعبئــة العامــة -21

 22 قــــانون رقــــمال حيــــث حــــدد ،الثامنــــة عشــــرة للخدمــــة يف صــــفوف القــــوات املســــلحة واألمــــن
ــــاط العــــام 9111 لســــنة ــــاط يتلــــون  الحتيــــاط العــــامأن  2يف املــــادة  بشــــأن الحتي مــــن الحتي

يتلــون الحتيــاط أنــ  " 4وقــد بينــت املــادة  الحتيــاط العســلري.، و لحتيــاط املــادي، واالبشــري
 ات التالية:البشري العام من الفئ

كل املواطن  الذين انتهـت خـدماملم مـن القـوات املسـلحة واألمـن بـأي شـلل   )أ( 
 ؛إل من استثين منهم بقرار من الوزير ،كان حىت بلو هم سن اخلمس  عاماً 

كـل املـواطن  مـن الـذكور الـذين تــكاوح أعمـارهم بـ  سـن الثامنـة عشـرة وحــىت  )ب( 
  ؛اخلمس  من العمر

مـن هـذه املـادة عنـد  )ب(و (أ) لوزير بقرار رف  السن احملددة يف الفقرت جيوز ل )ج( 
نشوء املواقف العسلرية الـل تتولـب للـا شـريوة تـوافر القـدرة لـد  الشـخن املسـتدعأل خلدمـة 

 ".الحتياط
 )أ( و)ب(،صــادر عنــ  رفــ  الســن احملــددة يف الفقــرات  لقــرار فهــذه املــادة قــد أجــازت للــوزير وفقــا

   توجد نصوص تشريعية جتيز حلفيض سن التجنيد يف أية رروف استثنائية.وبالتايل ل
تتضــمن ســجالت الحتيــاط العــام املــواطن  الــذين تــكاوح أعمــارهم بــ  الثامنــة عشــرة و  -21

جيــب أن ُيســجل يف الــل نصــت علــأل أنــ  " 5 لســب مــا جــاء يف املــادة ،وحــىت اخلمســ  عامــاً 
 الـــذين انتهـــت خـــدماملم يف القـــوات املســـلحة واألمـــن ســـجالت الحتيـــاط العـــام كـــل العســـلري 

 أعمــارهم بــ  الثامنــة عشــرة وحــىت اخلمســ  عامــاً املنصــوص علــيهم يف تــكاوحواملــواطن  الــذين 
 ."من هذا القانون 4 املادة

 وعلتق الخدمة العسكرية ارإاتارية   
 2 ي. حيث أجازت املادةجتدر اإلشارة أن    جتميد العمل خبدمة الدفاع الوطين اإللزام -29

والقـانون  9111لسنة  22بتعديل بعض أحلام القانون رقم  2119لسنة  2رقم من القانون 
جيـــوز للمجلـــع "أنـــ  بشـــأن خدمـــة الـــدفاع الـــوطين اإللزاميـــة  9118لســـنة  24املعـــدل لـــ  رقـــم 

بعــد  األعلــأل للــدفاع الــوطين جتميــد العمــل بــبعض أحلــام قــانون خدمــة الــدفاع الــوطين وتعديالتــ 
وعلـــأل أن يتضـــمن القـــرار بـــدء ســـريان التجميـــد وينشـــر يف اجلريـــدة  ،العـــرض علـــأل جملـــع النـــواب

أو يف حالـة التعبئـة  ،ويتم إعادة العمل بناًء علأل قـرار مـن اجمللـع األعلـأل للـدفاع الـوطين ."الرمسية
 .العامة أو الووارا
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 التجنتد الطوعي   

 عملتة التجنتد الطوعي   
لتــذكري بـــأن املشـــرع اليمــين مل يفـــر  بـــ  التجنيــد اإلجبـــاري أو الوـــوعي مــن املهـــم هنـــا ا -22

بالنسـبة للسـن الـدنيا لاللتحـا  يف مؤسسـات الدولـة العسـلرية واألمنيـة أو الشـكامل يف األعمــال 
بشــأن  9119لســنة  67قــانون رقــم فقــد تضــمن ال .العســلرية الــل حــددها بســن الثامنــة عشــرة

منـــ  الـــنن علـــأل شـــروط قبـــول املتوـــوع  يف  29يف املـــادة مـــن اخلدمـــة يف القـــوات املســـلحة واأل
يــتم قبــول املتوــوع  يف القــوات املســلحة القــوات املســلحة واألمــن حيــث نصــت املــادة علــأل أنــ  "

 وفقاً للشروط التالية:  ،واألمن كن أدوا خدمة الدفاع الوطين
  ً؛أن يلون مينيا 
 ؛د رد إلي  اعتبارهمل يلن ق  ري حملوم علي  جبرمية خملة بالشرف ما 
 وتبـ   ،أن ل يلون قد سرح أو فصل من القوات املسلحة واألمـن للـم قضـائي  ـائي

الالئحـــة التنفيذيـــة األحلـــام األخـــر  املتعلقـــة بـــالتووع كمـــا حتـــدد بقيـــة شـــروط التوـــوع  
 .كالسن والوول واملستو  الدراسي والشروط الصحية

 القــوات العســلرية أن يلــون املتوــوع قــد أد  املشــرع اليمــين لقبــول املتوــوع  يفاشــكط  -22
للنصـــوص  خدمـــة الـــدفاع الـــوطين اإللزاميـــة الـــل ل يللـــف بأدائهـــا ل مـــن أ  الثامنـــة عشـــرة وفقـــاً 

يفهـم مـن سـيا   اسـتثنائياً  املـذكورة أعـاله أوردت حلمـاً  29واملـادة  القانونية املشـار إليهـا سـابقاً 
أن تبـ  الالئحـة  حيـث نصـت علـأل سن الثامنـة عشـرةالنن جبواز التجنيد الووعي ملن هم دون 

إل أن  شروط التووع كالسن والوول واملستو  الدراسي والشـروط الصـحية التنفيذية للقانون بقية
 .الالئحة مل تصدر بعد

قـد أشـكط فـيمن يعـ  يف  بشـأن هيئـة الشـرطة 2111لسـنة  95رقـم كما أن القـانون  -24
يشـكط فـيمن يعـ  يف الشـرطة  921 اماً حيث نصت املادةع 98الشرطة أن ل يقل عمره عن 

 من األفراد ما يلي:
 ؛باجلنسية اليمنية ومن أب ميين اً أن يلون متمتع 
 ( عاماً 98أل يقل عمره عن ) ( 25ول يزيد عن)  ً؛عاما 
 ؛تمتعاً باللياقة الصحية والبدنيةأن يلون م 
  ؛( سنتيمكاً 951ل يقل طول  عن )أن 
 ؛لسرية والسلوملأن يلون حسن ا 
  أن ل يلــون قــد حلــم عليــ  بعقوبــة مقيـــدة للحريــة يف جرميــة خملــة بالشــرف أو األمانـــة

 ؛ي  اعتبارهمل يلن قد رد إل ما
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 ؛ون قد سب  فصل  من اخلدمة العامةأن ل يل 
 ؛لأل املؤهالت الل حتددها الالئحةأن يلون حاصاًل ع 
 أن ل يلون منتمياً ألي حزب سياسي. 
 ةلــــةرادة احلــــرة اخلالصــــ ل وفقــــاً إالوــــوعي  التجنيــــدلتشــــريعات الوطنيــــة ل يــــتم ل وفقــــاً و  -25

لألشخاص طالي التجنيـد حيـث يـتم اإلعـالن عـن فـتح بـاب التجنيـد الوـوعي يف أي وحـدة مـن 
الفحوصــــات الوبيــــة مــــن بينهــــا إجــــراء اً، لةجــــراءات املتبعــــة عمومــــ والوحــــدات العســــلرية وفقــــاً 
 .الوثائ  املولوبة للتحق  من سن املتووع ومراجعة ، للمتقدم  للتجنيد الووعي

 دمـة فعليـة أو بلـوجمل اجملنـد سـن اخلمسـ  وفقـاً سـنة خ 21ة الفعليـة الـدنيا مـدة اخلدمـإن  -26
، بشأن اخلدمة يف القوات املسلحة واألمـن 9119 لسنة 67من القانون رقم  915للمادة رقم 

مـن املبـادا التوجيهيـة  92مـن الفقـرة  ( والفقـرة )ه ول تتوفر بيانات عـن بقيـة مـا ورد هبـذه الفقـرة
 إلعداد تقرير الدول األطراف يف الربوتوكول. 

ي  املتووع  علأل النضمام يف دنحها القوات املسلحة لتشج واحلوافز الل اتتمثل املزايو  -27
 ي:اآل

 الراتب الشهري؛ '9'

 نح الدراسية؛امل '2'

 ات التدريبية املتنوعة واملتخصصة؛الدور  '2'

 91 املـادة رقـم لكقي الوريفي لسب املـدة والرتـب العسـلرية املنصـوص عليهـا يفا '4'
 ؛بشأن اخلدمة يف القوات املسلحة 9119لسنة  67من القانون رقم 

 اب الرياضية والكفيهية املختلفة؛املسابقات واأللع '5'

 نح يف الوحدات العسلرية؛املعونات العينية الل د '6'

 ملافأة  اية اخلدمة؛ '7'

 . الوبية اجملانية للجندي ومن هم يف رعايت  الرعاية '8'

 (3م  الما    5الفقر  لالمدارس العسكرية   
( ثانويــــة ،األساســــية)مــــن مــــدارر التعلــــيم العــــام  ل تــــدير القــــوات املســــلحة واألمــــن أيــــاً  -28
ومــدارر  وإمنــا لــديها معاهــد وكليــات وأكادمييــات ،تشــرف علــأل أي نــوع مــن هــذه املــدارر ول

وهلـــا أنظمـــة وقـــوان  وشـــروط  ،يـــل ضـــباط وصـــف ضـــباط وجنـــود القـــوات املســـلحةعســـلرية لتأه
 :للقبول فيها تنظمها القوان  اخلاصة هبا نستعرضها يف الفقرات اآلتية
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  جالكلتات العسكرية لتحاقاي  

 بشـأن تنظـيم اللليـات العسـلرية 9112لسـنة  25رقـم القـانون من  97نصت املادة  -21
 الب الذي يقبل لاللتحا  يف الللية الشروط التالية:يشكط يف الوعلأل أن  "

 ؛كلية مي أو أديب( حسب متولبات كلأن يلون حاصالً علأل شهادة الثانوية العامة )عل 
  ؛سنة 25سنة ول يزيد عن  98ل يقل سن  عن 
  ؛سم 961ل يقل طول  عن 
 ؛تبارهواألمانة ما مل يرد إلي  اعيلون قد حلم علي  جبرمية خملة بالشرف  أل 
 ؛الشرف واألمانةأل يلون قد فصل من الللية أو من القوات املسلحة ألسباب حلل ب 
 ؛أو تنظيم سياسي عند تقدت الولب أل يلون منتمياً إىل أي حزب 
 ؛أن جيتاز امتحان القبول بنجاح 
 ؛لوطنية اإللزامية أو معفياً منهاأن يلون قد أد  اخلدمة ا 
 ــــــة يف مجيــــــ  أن يلــــــون مســــــتوفياً لشــــــروط الليا ــــــة والســــــالمة الصــــــحية والعقلي قــــــة البدني

 .".الفحوصات والختبارات احملددة للل كلية

 يف كلية الشرطة القبول ظامن  
ة الشـرط أكادمييـة إنشـاء بشـأن 2119 لسـنة 91 القـانون رقـممـن  45تضمنت املـادة  -41

 علـأل حاصـالً  لـوني نومن ب  تلا الشروط )أ لليةيف ال اللتحا  طالبيف  الشروط عدداً من
مــن وبالتــايل ل ملـان لوجـود (، سـنة 22 عـن يزيــد ول سـنة، 98 عـن يقــل ل نأ،العامـة الثانويـة

لاللتحـا  باللليـات واملعاهـد العسـلرية كـون هـذه املعاهـد واللليـات  ةدون سن الثامنة عشـر هم 
 وما فو .  ةبل  سن الثامنة عشر واألكادمييات ل يتم القبول فيها إل ملن 

 جنتد ارافاا م   تل  وات مسلحة مختلفة ع   وات الد لة و  

 المجموعات المسلحة في إ لتم الد لة   
يف حمافظـــة  مســـلحاً  دـــرداً  (2191-2114)شـــهدت اجلمهوريـــة اليمنيـــة خـــالل الفـــكة  -49

قامـت بالعتـداء  مـن احلـوثي خارجـة عـن القـانون  من قبـل جمـامي  مسـلحة (مشال البالد)صعدة 
التقوــ   أعمــالالنعــرات الوائفيــة واملذهبيــة وكارســة  وإثــارةواطن  وطــردهم مــن منــاطقهم علــأل املــ

بواجبهـا يف التصـدي هلـذا التمـرد  يـامقلاألمر الـذي دفـ  احللومـة ل مواطن والنهب والتدمري وقتل 
شــري وتاحللوميــة يايــة املمتللــات واملشــاري  اخلاصــة و  موكتللــامل ألرواح املــواطن  املســلح يايــةً 

التقارير إىل قيام مجاعة احلوثي بتجنيد أطفـال يف صـفوفها والـزج هبـم يف العمليـات العسـلرية الـل 
تقوم هبا ضد القوات احللوميـة واسـت الل األطفـال للقيـام بتنفيـذ عمليـات إرهابيـة، وخـالل مـؤدٍر 
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رهــــر علــــأل  -صــــحفي حــــول النتهاكــــات الــــل مارســــتها عناصــــر اإلرهــــاب والتخريــــب احلوثيــــة 
  تفخـــيخ  -شاشـــات التلفزيـــون طفـــل مـــن أبنـــاء حمافظـــة صـــعده مل يتجـــاوز عمـــره ســـن العاشـــرة 

جسده مبتفجرات حتتوي عشرين صاعقاً من األل ام لتنفيذ عملية إرهابية يف مدينة صعدة القدميـة 
 اجملتم . و وما هذه الواقعة إل دليل علأل مد  جرائم احلوثي  ضد األطفال 

نداءات متعددة للحوثي وأعوان  لللف عن التجنيد مبا يف للا وقد وجهت احللومة  -42
احلوثي  جتنيد األطفال والزج هبم يف العمليات العسلرية، األمر الذي مل يل  الاناً صا ية لد 

 والوفولة. وقيادات  امليدانية، وكان اخر هذه النداءات بيان أصدره اجمللع األعلأل لألمومة

 النزاع املسلح باحلال التدابري التالية: ءإ اسعت الدولة إىل وقد  -42

 إل ـاء  والشخصـيات الجتماعيـة واألعيـانوساطة من القيادات واملشـايخ  انتشليل جل
 ؛النزاع املسلح

 ؛إصدار قرار وقف إطال  النار الذي مل تلتزم ب  قوات احلوثي 
  وف قـوات عن مجي  احملتجزين مبا فيهم األطفـال امللتحقـ  يف صـفصدور قرار عفو عام

 .مجاعة املتمرد احلوثي

ألافننناا فننني المنازعنننات المسنننلحة، جمنننا فننني  لننن  الت هتنننل ل التنننداجتر المتخننن   -جاء 
 التدني  النفسي  إعا   ايندماج اياتماعي

عدة تدابري لستيعاب النازح  وتقدت اخلدمات اإلنسانية هلم يف  قامت احللومة باحلال -44
سي  مـ  اجملتمـ  الـدويل واملنظمـات اإلنسـانية احملليـة والدوليـة ملعاجلـة والعمل بالتن ،خميمات اإليواء

موســـعة للمنـــاط  املتضـــررة وتقـــدت اخلـــدمات  إ اثـــةوالبـــدء بعمليـــات ، األضـــرار يف منـــاط  النـــزاع
ونســتعرض يف هــذا اجلــزء  .األطفــالن  يف هــذه املنــاط  ومــن بيــنهم واملســاعدات املولوبــة للمــواط

هود الوطنية إلعادة إعمار ما دمرت  احلرب، والتـدابري املتخـذة ملعاجلـة اآلثـار أوضاع النازح ، واجل
النفســــية علــــأل األطفــــال نتيجــــة للنــــزاع، باإلضــــافة إىل دور اجملتمــــ  الــــدويل واملنظمــــات اإلنســــانية 

 .الوطنية والدولية

 التداجتر المتخ   لمعالجة أ ضاع النازحت  -1 

 فر  طبية ، وتشليلوتوفري اخلدمات األساسية فيها ،ح بناء املخيمات إليواء الناز يتم  -45
وقــد بل ــت   .وبنــاء املراكــز الصــحية وتــوفري اخلــدمات الوبيــة والصــحية املناســبة يف خميمــات النــزوح

كميات األدويـة واملسـتلزمات الوبيـة الـل   توفريهـا وإيصـاهلا للنـازح  يف صـعده وحجـة وعمـران 
( دولر 256111طـن بللفـة إمجاليـة قـدرها ) 22 ،2111اب/أ سـوع  21واجلوف منـذ 

 بدعم من منظمة الصحة العاملية.
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ــــتم  -46 ــــادل اإلنســــاين والتنســــي وي ــــث إنشــــاء املؤسســــات لتيســــري التب  اب/  يف شــــهر  حي
يرأسـها ، لعمليـات اإل اثـة تإنشاء اللجنة الرفيعة املستو  املشككة ب  الـوزارا 2111أ سوع 

 .التنفيذية للنازح  داخلياً علأل املستو  العمليوزير الصحة وتلملها الوحدة 

لتقيـيم  كثـل األمـ  العـام املعـين باملشـردين داخليـاً  نيسان/أبريل،احللومة يف  واستضافت -47
 الوض  وتقدت التوصيات بشأن اخلووات الل جيب احلالها لحقاً.

 احملافظــات   تقــدت وبالتنســي  مــ  الســلوات احملليــة يف ،تشــليل هيئــة وطنيــة شــعبيةو   -48
قافلــــة مــــن خمتلــــف حمافظــــات اجلمهوريــــة تضــــمنت مــــواد  ذائيــــة وأدويــــة وألبســــة  21أكثــــر مــــن 

 .شاحنة كبرية وص رية 882ومفروشات وأدوات منزلية بل ت أكثر من 

و  السماح للوكالت اإلنسانية بتوسي  نوا  وصوهلا يف بعض أحنـاء م/صـعدة وعمـران  -41
ـــر م مـــن بقـــاء هـــذا الوصـــول متفرقـــاً وحمـــدوداً. وعملـــت هـــذه  ،وحجـــة واجلـــوف وصـــنعاء علـــأل ال

احللوميـــة علـــأل تـــوفري ال ـــذاء واملـــواد  ـــري ال ذائيـــة واملـــأو  املؤقـــت وامليـــاه  تالوكـــالت مـــ  الـــوزارا
والصــــرف الصــــحي والــــدعم النفســــي والجتمــــاعي والتعلــــيم واملســــاعدة الوبيــــة للنــــازح  داخليــــاً 

يــــة املتضــــررة مــــن جــــراء احلــــرب حيثمــــا أملــــن الوصــــول إلــــيهم. وهــــذه والعائــــدين واجملتمعــــات احملل
 الوكالت هي:

 ؛برنامج األ ذية العاملي 
 ؛اللجنة الدولية للصليب األير 
  ؛مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ 
  حدود؛منظمة أطباء بال 
 ؛منظمة اليونيسيف 

 .منظمة الصحة العاملية 

( شــخن كنــازح  داخليــاً وللــا 242111) ويف هــذا الصــدد   تســجيل مــا يقــارب -51
( شـخن 811111بدعم من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئ ، كما تضـرر أكثـر مـن )

مبـا يف للـا اجملتمعـات املضـيفة للنـازح  والسـلان املقيمـون  ،جـراء النـزاع بشـلل  ـري مباشـر مـن
ات صـــعدة وعمـــران وقـــد تـــأثرت حمافظـــ .الـــذين فقـــدوا فـــرص احلصـــول علـــأل اخلـــدمات األساســـية
 . وحجة واجلوف بشلل خاص من جراء هذه العتداءات

وعمومــاً بقيــت عــودة النــازح  حمــدودة بســبب جمموعــة واســعة مــن املخــاوف والشــوا ل  -59
فضـاًل عـن الشـلومل حـول وقـف  ،علأل صعيدي احلماية والشؤون اإلنسـانية يف مـواطنهم األصـلية

يـــة قـــدرة الوصـــول وعـــدم اتســـاقها تعرقـــل أنشـــوة ل تـــزال حمدود ،إطـــال  النـــار. يف  ضـــون للـــا
تلا الل تستهدف النازح  الذين يعيشون ضمن اجملتمعات املضيفة  سيما ل ،اإل اثة اإلنسانية

كمــا أن اســتجابة اجملتمــ  الــدويل احملــدودة لنــداءات مجــ  األمــوال   .ومعظــم النــازح  يف م/صــعدة



CRC/C/OPAC/YEM/1 

 20 

ويستعرض اجلدول اآلي تفاصيل  النازح  داخلياً. يؤثر سلباً إىل حد كبري يف تقدت املساعدة إىل
 :للنازح  ةعن أهم األنشوة والتدابري املقدم

 التفاصيل اجلهة م
تشليل فر  طبية وتوفري اخلـدمات الوبيـة والصـحية املناسـبة يف خميمـات النـزوح. حيـث بلـ  عـدد الفـر    اللجنة احللومية  9

( 21( طبيبـاً و)94( فرقـة طبيـة تضـم )99وخارجهـا يف حمافظـة حجـة )الوبية املتنقلة العاملة داخل املخيمـات 
 ( عاماًل صحياً مساعداً.98( قابالت و)8كرضاً وكرضة وفنياً و)

تأســيع مركــزين صــحي  لرعايــة النــازح  يف خميمــي املــزر  للقيــام بلافــة أنــواع الرعايــة الصــحية األوليــة  
شخيصـية مبـا يف للـا خمتـرب وعيـادات لرعايـة احلوامـل والـولدة ومعاجلـة وتقدت كافة أنواع اخلـدمات العالجيـة والت

 .سوء الت ذية وكافة األمراض املختلفة
ســيارات إســعاف لنقــل احلــالت الــل تتولــب  4  إنشــاء وحــدة معاجلــة ســوء الت ذيــة وتزويــد املخيمــات ب 

طبية متنقلـة يف خمـيم خيـوان وحمافظـة  رعاية أكرب إىل مستشفأل حرض لتلقي الرعاية اللاملة كما   تشليل فر 
 (2257745اجلــوف باإلضــافة إىل إقامــة املخيمــات الوبيــة لتقــدت اخلــدمات العالجيــة املختلفــة اســتفاد منهــا )

 حالة.
 بلادر صحي كاثل تقريباً؛ 2املزر إنشاء مركز صحي مبخيم  •
يــاً لتشــ يل املركــز الصــحي إنشــاء وحــدة معاجلــة ســوء الت ذيــة التخصصــي، كمــا يــتم التحضــري حال •

 4  وكـــذلا الوحـــدة التخصصـــية ملعاجلـــة ســـوء الت ذيـــة، كمـــا   تزويـــد املخيمـــ  ب 2ملخـــيم املـــزر 
ســـيارات إســـعاف لنقـــل احلـــالت الـــل تتولـــب رعايـــة أكـــرب إىل مستشـــفأل حـــرض لتلقـــي الرعايـــة 

   اسـتقباهلا سـاعة وقـد بلـ  إمجـايل احلـالت الـل 24اللاملة في  والـذي أصـبح يعمـل علـأل مـدار 
( حالـــة مرضـــية 94578مـــن النـــازح  يف املستشـــفأل خـــالل الفـــكة مـــن أ ســـوع إىل ديســـمرب )

 .( حالة ولدة422راحية وأكثر من )( عملية ج966وُأجريت )
 -األمــراض اجللديــة  - ( يف اجملــالت )أمــراض األطفــال2، 9إنشــاء خميمــ  طبيــ  يف خميمــات املــزر  ) 

اجلراحـة  -أمـراض العيـون  -أمراض األنف واأللن واحلنجـرة  -األمراض النفسية والعصبية  -األمراض التناسلية 
إجراء التداخل اجلراحي للمحتاج  من النازح  يف املركز الوي للمخيم والذي كـان يضـم  - العامة والتجميلية

 2ســــتمر اوالفنيــــ  ( كـــادراً مبختلــــف التخصصــــات الوبيــــة مبــــا فيهـــا التخصصــــات التشخيصــــية والتوعويــــة 22)
( مــن 51والــذي ضــم ) 2أســابي ، كمــا   التعــاون مــ  حمافظــة صــنعاء يف إقامــة خمــيم طــي ثــاين يف خمــيم املــزر 

اللوادر الوبية يف خمتلف التخصصات لتقدت اخلدمات العالجية للنازح  باإلضـافة إلجـراء العمليـات الصـ ر  
وبيـــة هلـــم وقـــد بلـــ  عـــدد املســـتفيدين مـــن هـــذين املخيمـــ  والتـــدخل اجلراحـــي، وتقـــدت األدويـــة والستشـــارات ال

 .ا( نازح92129الوبي  )
( طفل، وكذلا   1198تنفيذ يالت للتحص  ضد احلصبة وشلل األطفال ب  النازح  لقح فيها ) 

يف  ناموسـية مشـبعة علـأل النــازح  4211تنفيـذ يلـة رش باملبيـد لي األثـر البـاقي مللافحــة البعـوض و  توزيـ  
نازحــاً ونازحــة يف جمـــال  44والنــازح  خــارج املخيمــات، وأيضـــاً   تــدريب  2، ويف خمــيم املـــزر 9خمــيم املــزر  

قامت الوزارة بكميم وتأثيث وجتهيز وحدة املزر  الصحية لتقدت خدمات الصحة اإلجنابية  التثقيف الصحي،كما
نـازح  املسـتفيدين مـن اخلـدمات الصـحية يف م/حجـة وبـذلا يبلـ  إمجـايل ال والرعاية الصـحية األوليـة للنـازح .

 .( نازحاً 16748)
مجعيــة اهلــالل األيــر اليمــين  2

 وبدعم من الصليب األير
ســعاف لتقــدت خــدمات الرعايــة الصــحية والوبيــة لألطفــال النــازح  يف إعيــادات متنقلــة وســيارات  إجيـاد 

و   (م يف خمــيم )بقــالت 2118فرباير شــباط/ة يف كمــا   إجيــاد عيــادات متنقلــة جديــد  (خميمــات )العنــد وســام
ألــف مــن النــازح  مــنهم أطفــال.  (22إعــادة تأهيــل مركــز قوــابر الصــحي الــذي يقــدم خــدمات العــالج لعــدد )

 و  تزويد هذا املركز باملعدات واألدوية لتقدميها للنازح  وأطفاهلم.
وا بســبب النــزاع يف املخيمــات وســا ت عيــادات طبيــة متنقلــة ملواجهــة احتياجــات الــذين تشــرد 5 تــوفري 

 ( سنوات.5الرعاية الصحية لألطفال دون ) بتقدتاملتنقلة  عيادات هذه اخلمع
والتحصـ  ضـد شـلل  األطفـالسـهالت عنـد اصة مبعاجلة األمـراض الشـائعة واإلتقدت األدوية اجملانية اخل  وزارة الصحة 2

 ة النازح  وأطفاهلم.عيادات صحية لفحن ومعاجل (2) وأنشأتاألطفال 
تقدت مساعدات مالية وعينية للمعاق  الذين يتأثرون بالنزاع املسلح سـواء مـن األطفـال أو أفـراد أسـرهم  صـــــــــــندو  رعايـــــــــــة وتأهيـــــــــــل  4
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 التفاصيل اجلهة م
املعــاق  التـــاب  لـــوزارة الشـــؤون 

 والعمل الجتماعية
اليـة بتقـدت نفقـات العمليـات اجلراحيـة صعدة وتتمثل املساعدات امليف حمافظة بالتنسي  م  مجعية رعاية املعاق  

وصـــرف األدويـــة ونفقـــات العـــالج الوبيعـــي والـــوريفي للحـــالت احملتاجـــة.أما املســـاعدات العينيـــة فتتمثـــل بتـــوفري 
اللراســــي املتحركـــــة والعلـــــاكيز واملشــــايات املختلفـــــة واألطـــــراف الصـــــناعية ومســــاعدات العـــــالج خـــــارج الـــــيمن 

 ة  ري متوفرة يف اليمن.للحالت الل حتتاج لعمليات جراحي
 تقدت معونات ومساعدات للنازح  ومن تلا املعونات:  وزارة اإلدارة احمللية 5

 تسيري قافلت  للمخيمات؛ •
 توزي  عشرة ألف خيمة؛ •
 ة؛ألف بوانية للنازح  يف خميمات مديرية حرض وحمافظة صعد 25توزي   •
 ات النازح  مبحافظل عمران وصعدة.زي مدرسي وحقيبة مدرسية يف خميم 5111توزي   •

مؤسســـــة الصــــــاا بالتعــــــاون  6
 م  اهلالل األير اإلماراي

و  تسل  ومل مشل األسر املتضررين من احلـرب والنـازح  مـن حمافظـة صـعدة وقـد  2إنشاء خميم املزر   
لألطفــال يف ت شــخن تقــدم هلــم كافــة أوجــ  الرعايــة كمــا تقــدم اللثــري مــن اخلــدما 1111بلــ  عــددهم حــوايل 

 .للتفاصيل املذكورة يف اجلداول أدناه ( ووفقاً 2-9املخيم  املزر  )

 إحصائتة جعد  ارافاا متلقي الخدمة في مختم المزرق 
 مجلة إنا  لكور العمر
 628 211 228 سنوات 2 - شهر
 858 491 448 سنوات 2-5
 9619 722 861 سنة 6-92

 511 226 274 سنة 92-95
 282 211 974 سنة 96-98

 3210 1881 9103 ارإامالي
 

 9ت الصحتة المقدمة في مختم المزرقالخدما
 عدد املستفيدين اخلدمات املقدمة العمر

مجيــ  األعمــار مــن 
 اجلنس  

يــــتم تقــــدت خمتلــــف اخلــــدمات الوبيــــة اجملانيــــة لألطفــــال مــــن 
املخــــيم وخارجــــ  مــــن خــــالل العيــــادة اخلاصــــة باألطفــــال يف 

  املخيم ويتم صرف األدوية الالزمة هلم املركز الصحي يف

طفـــل  2511أكثـــر مـــن 
 وطفلة

توزيـــــ  األجهـــــزة التعويضــــــية لألطفـــــال مـــــن لوي الحتياجــــــات 
 اخلاصة مثل اللراسي املتحركة والعلاكيز 

 طفل 21

توزيــ  الناموســيات علــأل األســر داخــل املخــيم للوقايــة مـــن 
 مرض املالريا 

 طفل 9111

مرض احلصـبة داخـل املخـيم جلميـ   تنفيذ يلة شاملة ضد
( بالتعاون م  منظمة أطباء بـال 95-9األطفال يف عمر )

 حدود 

 طفل وطفلة 5111

  تقدت العـالج للوفـل يـد والـذي كـان يعـاين مـن مـرض 
ة إىل دولــة اإلمــارات وخضـــ  خوــري يف القلــب وقــد   نقلـــ

 للعالج

 طفل واحد

 طفل وطفلة 9111 ء الت ذية تقدت الرعاية الصحية يف جمال أمراض سو 
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 عدد املستفيدين اخلدمات املقدمة العمر
 شخن 22   تنفيذ دورة تدريبية حول منهجية تثقيف النظراء 

 طفل وطفلة 9619 التحص  والتوعيم ضد العديد من األمراض 
  تنفيذ العديد من األنشوة لألطفال من اجلنس  يف كـل 

التعبــــــري عــــــن  -املعلومــــــات واألمــــــان  -مــــــن )بنــــــاء الثقــــــة 
مهـــــــارات  -التصـــــــرف وقـــــــت اخلوـــــــر  كيفيـــــــة  -املشـــــــاعر 
 -العنـــــف ضـــــد األطفـــــال  -حقـــــو  الوفـــــل  -املواجهـــــة 

   (خوورة األل ام التوعية من -ياية الوفل يف الووارا 

 طفل وطفلة 611

  تنفيذ دورة تدريبية داخل املخيم يف جمال الصحة اإلجنابية 

 في مختم المزرق ةالخدمات التعلتمتة المقدم
 عدد املستفيدين  املقدمة  اخلدمات النوع العمر
 إنشاء مدرسة يف املخيم  -2 لكور وإنا  سنة  6-21

 يف املدرسةإحلا  األطفال  -1
 طفل وطفلة 2121

 طفل وطفلة  2121 توزي  الزي املدرسي واحلقيبة املدرسية 
 طفل وطفلة  0033 توزي  األلعاب الكفيهية والتعليمية علأل األطفال 

 طفل  133 ع الرياضية علأل األطفال من الذكور توزي  املالب
 طفلة 05 فتح فصل لتحفييف القران اللرت للفتيات

تنظــيم دوري رياضــي للــرة القــدم للناشــئ  يف عمــر 
(20-26 ) 

 لكور 223
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  دمات التغ ية المقدمة لألافاا في مختم المزرق 
 عدد املستفيدين اخلدمات املقدمة النوع العمر

 شـــــــــــــــــــــهر إىل
 سنت  

 682 الوبيعية  ةتوعية األمهات بأ ية الرضاع لكور وإنا 
 طفل وطفلة 9461 توزي  امللبع للمواليد اجلدد 

تقــدت الوجبــات ال ذائيــة الــثال  املتلاملــة جلميــ  
 الساكن  يف املخيم 

 شخن 1111

 628 حلصين وتوزي  ال ذاء املناسب لألمهات املرضعات 
 5ىل إ 2مـن 
 تسنوا

 طفل وطفلة 858 توزي  املالبع  
تنظـــــيم دوري رياضـــــي للـــــرة القـــــدم للناشـــــئ  يف 

 (  96-92عمر )
 لكور 991

إقامة األنشوة الكفيهية يف اخليام الـل   حلصيصـها 
لألطفــــــــال يف املخــــــــيم وكارســــــــة بعــــــــض األلعــــــــاب 

 ج األطفال اهلادفة يف التلفزيونومشاهدة برام

 طفل وطفلة 451

ت مجيــ  الفئــا
 العمرية

تقـــدت الوجبـــات الـــثال  املتلاملـــة جلميـــ  الســـاكن   لكور وإنا 
 من النازح  من خالل املوبخ املركزي 

1111 

 1111 توزي  الشاي مبعدل مرت  للل أسرة 
 1111 توفري املاء النقي جلمي  النازح  

 1111 تقدت خدمة الصرف الصحي
 628 مهات املرضعات حلصين وتوزي  ال ذاء املناسب لأل

 إحصائتة جعد  ارافاا متلقي الخدمة في مختم المزرق
 مجلة إنا  لكور العمر
 9245 612 642 سنوات2 - شهر
 2129 9116 9125 سنوات 2-5
 4127 9891 2297 سنة 6-92

 9112 427 521 سنة 92-95
 621 278 252 سنة 96-98

 8235 5110 5185 ارإامالي

مـن األنشـوة والفعاليـات وتقـدت  اً عيـة اإلصـالح الجتمـاعي اخلرييـة عـددكما نفذت مج -52
 منها: 2191اخلدمات لألطفال يف خميمات النازح  خالل الرب  األول لعام 
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 جناء القدرات 

 املستفيدين م

 املركز الجتماعي لرض خميم خيوان
  عدد املستفيدين  عدد املستفيدين

 ارإامالي إنا  لكور ارإامالي إنا  لكور
  املشــاركة  عــدد الــدورات الــل نفــذت أو 9

 يف جمال ياية الوفولة
  5   8 

 118   88   عدد املتدرب  2
 5 2 2 5 - 5 درب عدد امل 2
جلســـات التوعيـــة حـــول يايـــة الوفـــل يف  4

 الووارا
 السات 5  

 مستفتد 905
 السة12  

 مستفتداا  889
  مستفتد 

 5   1   اجملتمعية الل   تشليلها عدد جلان احلماية 5
 50 98 22 50 95 25 عدد أعضاء اللجان 
ــــة أو مناصــــرة األطفــــال واألســــر  6 رصــــد وإحال

والــذين لاجـــة خلـــدمات يايــة مـــن أي نـــوع 
 ة األسر من قبل العمال اجملتمعي ر  زياربع

  550   1015 

 1235   281   اإلمجايل 

 الحماية

 املستفيدين م

 املركز الجتماعي لرض نخميم خيوا
 ارإامالي عدد املستفيدين ارإامالي عدد املستفيدين

 إناث لكور إنا    ور إنا  لكور
تقــــــدت جلســـــــات توعيـــــــة حـــــــول حقـــــــو   9

 األطفال واللتحا  بالتعليم
976 969 335 972 921 301 

 301 921 972 - - - التوعية مبخاطر األل ام 2
 ــــــري ملتحقــــــ  حصـــــر أمســــــاء األطفــــــال ال 2

بــالتعليم وتســليمها لليونيســيف واملفوضــية 
 ملانية التحاقهم باملداررإلدراسة 

917 929 398 972 921 301 

( ســـــنوات 5حصـــــر األطفـــــال اقـــــل مـــــن ) 4
 داخل املخيم

922 925 951 - - - 

 819 218 294 900 914 16 حصر األيتام من النازح  5
 923 85 218 995 79 952 األنشوة الكووية لألطفال النازح  6
األطفـــــــــال املســـــــــتفيدون مـــــــــن خـــــــــدمات  7

 القوافل الصحية
211 292 811 289 215 588 
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 املستفيدين م

 املركز الجتماعي لرض نخميم خيوا
 ارإامالي عدد املستفيدين ارإامالي عدد املستفيدين

 إناث لكور إنا    ور إنا  لكور
       الوقاية من الست الل 8
وننننننندريف  392 945 984    التهريب 1

مهننننننننننني عتننننننننننر 
 أ سس جالس

إعننننننننننننا    151 261 487    عمالة األطفال 91
  مج ارافاا

 - - - 1 - 9 حصر األطفال املنفصل  99
 - - - - - - األطفال املفقودين 92
ــــــف اجلنســــــي امللتشــــــفة  92 عــــــدد حــــــالت العن

 واملعلقة
- - - - 2 3 

 اياتماعي  -الدعم النفسي 

 املستفيدين م

 املركز الجتماعي لرض خميم خيوان
 اإلمجايل عدد املستفيدين اإلمجايل عدد املستفيدين

 إنا  لكور إنا  لكور إنا  لكور
 295 81 226 92 8 5 تقدت الدعم النفسي لألطفال 9
 297 72 944 26 94 92 جلسات العالج اجلماعي م  األطفال 2
 76 92 46 94 8 6 جلسات الدعم النفسي من خالل األنشوة لألطفال 2
 95 4 99 1 5 4 جلسات العالج الفردي م  األطفال 4
 893   89 ارإامالي 

 المساعدات اياتماعتة 

 املستفيدين م

 املركز الجتماعي لرض خميم خيوان
ارإاما عدد املستفيدين ارإامالي عدد املستفيدين

 لي
 إناث لكور إنا    ور إنا  لكور

 95 92 92 - - - توزي  كراسي وعلازات 9
 58 98 21 5 2 2 مساعدات عالجية 2
 139 61 72 900 914 16 كفالة ورعاية األيتام من النازح  2
 905   905 اإلمجايل 4
 5835   3911 ارإامالي العام 
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 عمار ما  مروه الحربإالجهو  الوانتة رإعا    -9 
واألضــرار الناجتــة عــن النــزاع مبحافظــة  اآلثــاروضــ  عــدد مــن السياســات والــربامج ملعاجلــة  -52

ذه صـــعدة ومـــن هـــبعـــض اجلهـــات األهليـــة يف م/و بعـــض املنظمـــات الدوليـــة بالتعـــاون مـــ  صـــعدة 
 :السياسات والربامج ما يلي

  واألضـرار وتنســي   اآلثــاراسـتحدا  خوـو واليــات عمـل وهياكــل وجلـان تنســي  حلصـر
 تشليل عدد من اللجان املختصة ومنها:ويف هذا اإلطار    جهود املعاجلة

  ثار وتداعيات األحدا  وإعادة إعمار املناط  املتضررة مـن االلجنة العليا ملعاجلة
 ؛رئيع الوزراء وعدد من الوزراء املختص  النزاع برئاسة

  الناجتة عن النزاع وقد قامت هذه اللجنة لصر اآلثار  واألضرارجلنة حصر اآلثار
 ؛واألضرار وتقدميها للحلومة

  جلنــة متابعــة تنفيــذ الربنــامج التنفيــذي املــزمن ملعاجلــة اثــار وإعــادة اإلعمــار برئاســة
 ؛/صعده  يف احللومة والسلوة احمللية موزير اإلدارة احمللية وعدد من املسئول

  املنـاط  املتضــررة مـن النــزاع يف م/صـعدة واعتمــدت لـ  احللومــة  إعمــارإنشـاء صــندو  إعـادة
 ؛اإلملانيات املادية واملالية لتنفيذ أنشوة وجهود برامج املعاجلة وإعادة اإلعمار

   البـــدء بتنفيـــذ  وضـــ  برنـــامج تنفيـــذي ملعاجلـــة اثـــار وتـــداعيات األحـــدا  يف م/صـــعدة
وتســــاهم يف تنفيــــذ أنشــــوة هــــذا الربنــــامج معظــــم  2118أنشــــوت  مــــن منتصــــف عــــام 

صــــعدة ليــــة وبعــــض اجلمعيــــات األهليــــة يف م/ة واجملــــالع احمليــــاألجهــــزة واهليئــــات احللوم
باإلضافة إىل بعض املنظمات الدولية واجلهات املاحنة الل تدعم بعـض األنشـوة وتتـوزع 

 عدد من احملاور تككز يف:أنشوة هذا الربنامج علأل 
  إعــادة إعمــار املشــاري  اخلدميــة والتعليميــة والصــحية املتضــررة ومشــاري  اللهربــاء

 ؛واملياه والورقات
  مـن النـزاع املسـلح وجهـود  املتأثرةحتس  األوضاع القتصادية والجتماعية لألسر

فادة مـن وقـد مشلـت السـتملافحة الفقر وبناء منازل لألسر الل تضررت منازهلا 
هـذا الربنــامج مجيــ  الفئــات مبــا فيهـا األقليــات الدينيــة يف احملافظــة والفئــات األشــد 

وتوســـي  مظلـــة الضـــمان الجتمـــاعي ليشـــمل أكـــرب عـــدد مـــن األســـر الفقـــرية فقـــراً 
هذا اجلانـب اعتمـاد وصـرف مسـاعدات الضـمان الجتمـاعي  يف املتضررة وقد  

والعمــل  الجتماعيــة  لــوزارة الشــؤون مــن قبــل صــندو  الرعايــة الجتماعيــة التــاب
ـــــام الصـــــندو  بصـــــرف مســـــاعدات ضـــــمان اجتمـــــاعي ل ـــــث ق  2279541  حي

حالــة.كما قــام صــندو  الرعايــة الجتماعيــة باعتمــاد مســاعدات إعاشــة شــهرية 
مـ  أطفـاهلم مـن اليمنيـ  مـن اليهـود )يهـود ال  شخصـاً  42  وبشـلل اسـتثنائي ل

التمييـز يف التعامـل مـ  األقليـات الدينيـة  عـدم أصعدة وهذا يؤكد مبد/سامل( يف م
 يف منوقة النزاع املسلح ومساواملم ببقية املواطن .
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 اآلثارتضمن الربنامج التنفيذي الذي وضعت  احللومة أنشوة حلماية األطفال ومعاجلة و  -54
مـل الجتماعيـة والع شـؤونالجتماعية والنفسية لألطفال بعد النـزاع املسـلح حيـث وقعـت وزارة ال

من أنشوة يايـة الوفولـة يف  اً تتضمن عدد 2118لعام  اليونيسيفعلأل خوة عمل م  منظمة 
ألطفـال تسـاهم اصعدة ومن ضمنها أنشوة ملعاجلة اآلثار النفسية عند ة النزاع املسلح يف م/منوق

 .يف تنفيذها عدد من اجلمعيات األهلية م/صعدة
نــة الــل أشــعلها لــة أثــار حــروب الفتإزا إنشــاء صــندو  خــاص باعمــار صــعدة هبــدفو   -55

اسـتلمال حصـر األضـرار  صندو  ا تنفيذ أهداف  يف إعادة اإلعمـار حيـث  الوواصل  .احلوثيون
الـــل حلقـــت باملنشـــىت العامـــة واملمتللـــات اخلاصـــة يف مـــديريات حمافظـــة صـــعدة ومديريـــة حـــرف 

( منشـأة عامـة 917116سفيان مبحافظة عمران وبين حشيش يف حمافظـة صـنعاء حيـث بل ـت )
 .وخاصة
تنفيــذ برناجمــ  إلعــادة اإلعمــار ومعاجلــة األضــرار  2111وباشــر الصــندو  يف مولــ  عــام  -56

وتعـويض املتضـررين مـن أحــدا  الفتنـة وفـ  منهجيــة واليـة واضـحة وشــفافة بالسـتعانة بوـاقم مهــين 
ة يف خمتلـف املراحـل وفين متخصـن ولوي كفـاءة ومبشـاركة مـن اجملتمـ  احمللـي وأبنـاء املنـاط  املتضـرر 

بــدًء مــن عمليــة احلصــر وانتهــاًء بأعمــال البنــاء والتشــييد وعلــأل الــر م مــن الصــعوبات الــل واجهــت 
 نربز أ ها يف اآلي:  2111الصندو  إل أن  قد حق  اللثري خالل عام 

 المنشآت العامة  
اين حلوميـة مشروعاً توزعت علـأل تـرميم وبنـاء جديـد ملـدارر ومبـ 22تنفيذ وتسليم    -57

( مشــروعاً قيــد 92( مليــون ت تقريبــاً، وعــدد )266ووحــدات صــحية وبتللفــة إمجاليــة بل ــت )
وبتللفـة  يف املائـة 81بنسـبة    إجنازهـا( مشروع 92من إ اء العمل يف )ويتم القكاب . التنفيذ

 ( مليون ت تقريباً.222إمجالية بل ت )

 المنشآت الخاصة   
( اليـة شـفافة تتمثـل ، اخلمـزارع ،منازل)املنشىت اخلاصة  إعماريف إعادة اتب  الصندو   -58

دثــل كــل دفعــة  ،( دفعــات5يف تعــويض املــواطن  املتضــررين نقــداً بعــد تقيــيم األضــرار جمــزأة إىل )
وقـد قـام الصـندو  وفـ  هـذه اآلليـة بالنتهـاء مـن إعـادة  .( من قيمة األضـراريف املائة 21نسبة )

ـــال  التعويضـــات بالنســـبة 22( منـــزًل و)9255صـــيانة وتـــرميم ) ( مزرعـــة، حيـــث بلـــ  إمجـــايل مب
وبلـــ  إمجـــايل مـــا أنفقـــ   .( مليـــون ت24وللمـــزارع مـــا يزيـــد عـــن ) ،( مليـــون ت171للمنـــازل )

كما   .2111 ( مليار ت يف عام975الصندو  لت وية أنشوة إعادة اإلعمار ما يقارب من )
إعـداد وتنفيـذ خوـة  ملواجهـة نفقـات إعـادة اإلعمـار. و  2191نية ( مليار يف ميزا21اعتماد )

 تنموية للنهوض باحملافظات املتضررة ورف  كفاءة السلوة احمللية فيها.
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 معالجة اآلثار النفستة عند ارافاا نتتجة النزاع المسلح  -3 
ف يف ييســـمنظمـــة اليونو الجتماعيـــة والعمـــل  شـــؤونوزارة اليـــ  مـــذكرة تفـــاهم بـــ  وقت   -51

 شـــوة ملعاجلـــة اآلثـــار النفســـية عنـــد األطفـــالخوـــة عمـــل تتضـــمن أنيف إطـــار  2118بدايـــة عـــام 
منتصـــــف  الجتماعيـــــة والعمـــــل بالتعـــــاون مـــــ  اليونيســـــيف تقييمـــــاً  الشـــــؤونأجـــــرت وزارة حيـــــث 
كان الككيز الرئيسـي علـأل اآلثـار النفسـية و يف خميم املزر  يف حمافظة حجة  2111سبتمرب أيلول/

ارتفــاع معــدلت التعــرض للعنــف، وفقــدان ســبل حيــث أن  ،اعيــة علــأل األطفــال واألســروالجتم
النزوح املتلرر ومشاعر حلوفات أمنية داخل املخيم قـد أشـار انـذامل ملعـدلت عاليـة مـن و  ،العيش

 اآلثار النفسية عند املتضررين.
لشـــامل حـــول التقيـــيم ابدراســـة  اللجنـــة الفرعيـــة لتنســـي  يايـــة الوفـــل يف الـــيمنقامـــت و  -61

وقــــد صــــدر تقريــــر التقيــــيم يف  ،يف احملافظــــات املتــــأثرة بأزمــــة مشــــال الــــيمن الوفــــلقضــــايا يايــــة 
العــام مــن هــذا التقيــيم تــوفري املعلومــات عــن الحتياجــات وكــان اهلــدف  .2191اب/أ ســوع 

 لتمل  كـل ،والظروف النفسية والجتماعية ،احلالية واملخاطر واملشلالت يف جمال ياية الوفل
العـــامل  يف يايـــة األطفـــال واإل اثـــة مـــن املعلومـــات حـــول الوضـــ  احلـــايل والحتياجـــات للعمـــل 

لتحديـد فـرص للتعـاون والتخفيـف مـن الزدواجيـة يف تقـدت اخلـدمات يف  ،بشلل صحيح وفاعل
 دت الدراسة بدعم من منظمة اليونيسيف. مجي  احملافظات املتضررة من النزاع.

 نفيـذالجتماعيـة والعمـل ومنظمـة اليونيسـيف   ت الشـؤونوزارة ب  ومن خالل الشراكة  -69
برنـــامج الـــدعم النفســـي منهـــا  عـــدة بـــرامج خاصـــة لمايـــة الوفـــل وخاصـــة يف حـــالت الوـــوارا

الســـتعانة خببـــري دويل وبعـــض اخلـــرباء احملليـــ   حيـــث   ،والجتمـــاعي حتـــت مظلـــة يايـــة الوفـــل
اإلشـراف والتنفيـذ  عمـل علـألتدريب فري  وطـين يب ألوىلاملشروع وبدأت اخلووات ا أنشوةلتنفيذ 

كمرحلـة  عمـران مـن( 2)و حجـةمـن  (5)و من صـعده شخصاً  22تدريب   يف امليدان حيث 
 .(95( ومـن حجـة )95ومـن عمـران ) (45)بعده   تدريب الفريـ  املسـاعد مـن صـعده  ،أوىل

ن أجـل تسـهيل الظـروف أمـام الفـر  ثال  حمافظـات ومـالـوبدأ العمل بتهيئة اجملتمعـات احملليـة يف 
الل سوف تنزل للميدان وتباشر عملها   تنفيذ ثال  ورش مجعت السلوات احملليـة واجلمعيـات 

  و  واملنظمات األهلية وقيادة املخيمات وبعض من النـازح  يف كـل مـن )صـعده وعمـران وحجـة
  .عمال الل تلتهايف كل حمافظة وهذه الورش سهلت الشيء اللثري لأل شخصاً  25تدريب 

الـــل   تنفيـــذها مـــن قبـــل وزارة الشـــؤون  جمـــالت وأنـــواع األنشـــوة ونســـتعرض فيمـــا يـــأي -62
 الشراكة م  منظمة اليونيسيف:من خالل  الجتماعية والعمل

  جناء  درات الجهات الرسمتة  المجتمعتة  

   21د لعـد (حجـة ،عمـران ،صـعده)عقد دورتـ  لتـدريب مـدرب  للمحافظـات الـثال 
 ؛شخن 75شخن وكذا تدريب املرشدين الجتماعي  لعدد 
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 ( 71تنفيـــذ دورات تدريبيـــة لعـــدد)  شـــخن مـــن العـــامل  يف قواعـــات الصـــحة والكبيـــة
واجلمعيـــات األهليـــة واجملـــالع احملليـــة يف منوقـــة النـــزاع املســـلح حـــول كيفيـــة التعامـــل مـــ  

إرسال هـؤلء املتـدرب  إىل  األشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية نتيجة النزاع و 
املنــــاط  املتــــأثرة بــــالنزاع لتــــدريب الســــلان واألســــر حــــول كيفيــــة تقــــدت الــــدعم النفســــي 

 (5111)و أسـرة (9111لألطفال واألشخاص املتأثرين بالنزاع ويسـتهدف الربنـامج )
طفل يف مرحلت  األخرية. أما احلالت الل تعاين مـن صـدمات نفسـية قويـة نتيجـة النـزاع 

نــ  يــتم إرســاهلم إىل اف يف منــاطقهم  ــري كــافٍ  كــان الــدعم والعــالج النفســي األويل  افــال
متخصصـــ  يف العاصـــمة أو مراكـــز املـــدن للحصـــول علـــأل تأهيـــل وعـــالج نفســـي أكثـــر 

 ؛حلصصاً 
  ( شـخن يف كـل 25ورش تدريبيـة حـول يايـة األطفـال يف الوـوارا بواقـ  ) ثالثةعقد

 .(حجةو عمران، و  حمافظة )صعده،

  ء  درات النازحت   المتألرري جنا  

  دورات تدريبيــــــة للمتوـــــوع  النــــــازح  يف كــــــل مـــــن احملافظــــــات الــــــثال   (2)  عقـــــد
 ؛(حجةو  ،عمرانو  ،)صعده

 إمجـــايل  ،(1274إنـــا  ) ،(99298  تقـــدت اخلـــدمات لكـــور ) ،يف حمافظـــة صـــعده
 ؛(21512)

 إمجـــــايل  ،(9446إنــــا  ) ،(154  تقــــدت اخلــــدمات للــــذكور ) ،يف حمافظــــة عمــــران
 ؛(2411)

 (162إنـــا  )، (9211  تقـــدت اخلـــدمات للـــذكور ) (،يف حمافظـــة حجـــة )حـــرض ،
 ؛(2252إمجايل )

  تقــدت أنشــوة الــدعم النفســي والجتمــاعي واألنشــوة الكفيهيــة لألطفــال واليــافع  عــرب
األمـــاكن اآلمنـــة والفـــر  املتنقلـــة حيـــث   تقـــدت أنشـــوة الـــدعم النفســـي يف احملافظـــات 

 علأل النحو التايل: الثال 
 ( 21221يف حمافظـــة صـــعده   تقـــدت اخلـــدمات لكـــور)،  (22271) إنـــا، 

 ؛(52411إمجايل )

 ( 6768يف حمافظـــــة عمـــــران   تقـــــدت اخلـــــدمات للـــــذكور)، (  1266إنـــــا)، 
 ؛(96924إمجايل )

 إنـــــــا  ، (4878  تقــــــدت اخلـــــــدمات للــــــذكور ) (يف حمافظــــــة حجــــــة )حـــــــرض
 (.8972إمجايل )، (2214)
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د  إحالة أ  مناصر  ارافاا  ارسر الن ي  جحاانة لخندمات حماينة من  أ  ننوع  انن  رص  
 عتر زيار  رسر النازحة م   تل المتطوعت   المرشدي 

 ( 874يف حمافظة صعده   تقدت اخلدمات لكور)، (  152إنا)، ( 9826إمجايل)؛ 
 ( 518يف حمافظة عمران   تقدت اخلدمات للذكور)، (  664إنا)، ؛(9972ايل )إمج 
 ـــــــــا  )، (611  تقـــــــــدت اخلـــــــــدمات للـــــــــذكور ) (يف حمافظـــــــــة حجـــــــــة )حـــــــــرض ، (591إن

 (.9991) إمجايل

م   الا ونظتم لجان أهلتة م  النازحت  فني المختمنات المحلتة  عم المجتمعات وهتئة     
  على مستو  المرجعات  المختم

 ( 72يف حمافظة صعده   تقدت اخلدمات لكور)، (  61إنا)، ؛(942ايل )إمج 
 ( 6يف حمافظة عمران   تقدت اخلدمات للذكور)، (  4إنا)، ( 91إمجايل)؛ 
 (24) إمجايل، (8إنا  )(، 96  تقدت اخلدمات للذكور ) (يف حمافظة حجة )حرض. 
الجتماعيــة والعمــل واليونيســيف   تنفيــذ عــدة  الشــؤونبــ  وزارة خوــة عمــل ويف إطــار  -62

عـدد مـن اجلمعيـات عرب فسية عند األطفال علأل مستو  األسرة واجملتم  أنشوة ملعاجلة اآلثار الن
 :يأيومن هذه األنشوة ما 

 التفاصيل اجلهة املنفذة م
اجلمعية الوبية اخلريية بتمويل مـن  9

 بصنعاء فاليونيسيمنظمة 
 مســـحاً اجتماعيـــاً ونفســـياً عـــن حـــالت األطفـــال املتـــأثرين، تنفيـــذ

( فـــرد 9411لـــت عينـــ  تعـــدادها )وأرهـــرت نتـــائج املســـح الـــل مش
يف املائـــة( تقريبــاً كـــانوا شــهوداً علـــأل  12( طفــل أن )621مــنهم )

 حيـاملم، لنقاعلأل الختباء إل (يف املائة 44)وأجرب ، النزاع املسلح
بيـــــــوت  يف املائـــــــة( كـــــــان شـــــــهوداً علـــــــأل تـــــــدمري بيـــــــوملم أو 42)و

وا علــأل وشــا أن يلقــ وايف املائــة( أ ــم كــان 28) أصــدقائهم وشــعرَ 
 9278)يف حـــ  عـــاىن  جبــروح، (يف املائـــة 95)وأصـــيب  حــتفهم،

يـتملن  ومل، يف املائة( من فقدان واحد من أفراد األسرة علأل األقـل
يف املائة( من العثور علأل أحد أفراد أسرهم الذين يعتـربون يف  91)

ـــــة( يعـــــانون مـــــن أعـــــراض  52عـــــداد املفقـــــودين. كمـــــا أن ) يف املائ
يف املائــة( يعــانون مــن أعــراض مــا بعــد  41اكتئــاب شــديد ونســبة )

 الصدمة النفسية.
 ة يمجعية صعدة النسو  2

 
تنفيــــــذ برنــــــامج الــــــدعم النفســــــي والكبــــــوي لألطفــــــال النــــــازح  يف 

( ســنة ويســتفيد منــ  95-6مــن ســن )حافظــة صــعدة املخيمــات مب
تمويــــل مــــن ب( طفــــل وطفلــــة مــــن املتــــأثرين بــــالنزاع وتنفــــذه 811)

 الالجئ . املفوضية السامية لشؤون
يف سبيل حلفيـف اثـار الصـدمات النفسـية عنـد األطفـال بعـد النـزاع 
ـــة والثقافيـــة  املســـلح   تنفيـــذ عـــدد مـــن األنشـــوة الرياضـــية والكفيهي

أمـاكن للعـب يف املخيمـات  لألطفال النازح  يف املخيمات وتوفري
لقهــم يف اللعــب ول ميلــنهم التمتــ  لعــاب لألطفــال حــىت أوتــوفري 
لعـاب لعـدد أيف عزلة داخل املخيمـات حيـث قامـت بتقـدت يظلون 

 .فاليونيسيبدعم من ل ( طف288)
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 التفاصيل اجلهة املنفذة م
تنفذ مجعية صعدة النسوية برنامج ثقايف ورياضي وتوعوي لألطفـال 
والنســـاء داخـــل املخيمـــات كنـــوع مـــن األنشـــوة الكفيهيـــة والتوعويـــة 

عــرض مســرحية حــول يايــة األطفــال مــن  -ح الــدمأل ومنهــا )مســر 
األسـري وتوعويـة صـحية  واإل ـالب وعمل األطفال والعنف التهري

مـــن املتـــأثرين  وامـــرأةطفـــل  2111يقـــارب  وبيئـــة يســـتفيد منهـــا مـــا
 بالنزاع املسلح.

مجعية اهلالل األير اليمين بـدعم  2
 فاليونيسيمن 

 .تركيب العاب لألطفال داخل املخيمات

ازي مــ  مــا لكــر أعــاله أيضــاً خــالل بــالتو  الجتماعيــة والعمــل الشــؤونوزارة كمــا قامــت  -64
بتنفيذ عدد من األنشوة والفعاليـات يف جمـال يايـة الوفـل والـدعم النفسـي بـدعم  2191العام 

ومــن تلــا األنشــوة  (اجلــوفو  ،عمــرانو  ،حجــة، و صــعده)مــن منظمــة اليونيســيف يف حمافظــات 
 :والفعاليات ما يلي

 لنـــازح  حيـــث   اســـتهداف )مـــورفي بنـــاء قـــدرات اجلهـــات الرمسيـــة واجملتمعيـــة يف خميمـــات ا
مــن خمــيم، أرجــال ديــن، إدارة املخــيم،  شــرطة، مورــف الصــحة، تعلــيم، الشــؤون الجتماعيــة،

 ؛ومشاركة ( مشاركاً 289و ري للا( وقد بل  عددهم )

  ،ــــن بنــــاء قــــدرات النــــازح  واملتضــــررين مــــن أوليــــاء أمــــور، أطفــــال، يــــافع ، عقــــال، رجــــال دي
 ومشاركة؛ ( مشاركاً 912656  عددهم )متووع ،  ري للا وقد بل

  تقـدت أنشـوة الـدعم النفسـي والجتمـاعي واألنشــوة الكفيهيـة لألطفـال واليـافع  عـرب األمــاكن
اآلمنة من قبل املتووع  واملشرف  يف خميمات النازح ؛ وقـد بلـ  عـدد املسـتفيدين مـن أطفـال 

 ويافعاً؛ طفالً ( 221945ويافع  لكور وإنا  )

 لة أو مناصرة األطفال واألسر الـذين لاجـة خلـدمات يايـة مـن أي نـوع كانـت عـرب رصد وإحا
زيارة األسر النازحة من قبل املتووع  واملرشدين وقد بل  إمجـايل عـدد احلـالت الـل   رصـدها 
والســـــتجابة هلـــــا وعـــــدد األطفـــــال واألســـــر الضـــــعيفة الـــــل تلقـــــت خـــــدمات احلمايـــــة اخلاصـــــة 

 حالة؛ (92892)

 تمعات النازحة من خالل تنظـيم جلـان أهليـة مـن النـازح  يف املخيمـات علـأل مسـتو  دعم اجمل
 .املربعات واملخيم حيث   تشليل جلان أطفال فاعلة وجلان أهلية
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 )وزارة الشؤون الجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف مبحافظة صعده( ( لألنشوة املنفذة يف جمال ياية الوفل والدعم النفسي من قبل2191الار/مارر  -خالصة التقرير الرب  سنوي )كانون الثاين/يناير  م
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 9النشاط  9

بنــــاء قــــدرات اجلهــــات الرمسيـــــة 
 واجملتمعية

عـــــــدد األفـــــــراد الـــــــذين قـــــــد 
 تلقوا تدريب

 ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 

 94 5 1     5 1 ؤون اجتماعيةمورف ش 
 92 5 7     5 7 مورف صحة

 22 99 92     99 92 تعليم
 5  5      5 شرطة

 9  9      9 رجال دين
 2  5      5 إدارة خميم

 4  4      4 من خميمأ
 84 25 41     25 41  ري

          جلسات عدد اجللسات املنجزة
          ورش عمل عدد ورش العمل املنفذة

 191 15 29     15 29 ارإامالي 
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 2النشاط  2

ــــــــــــــاء قــــــــــــــدرات النــــــــــــــازح   بن
 واملتضررين

عـــدد النـــازح  املســـتفيدين 
 من أنشوة

  ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 7922 2221 2714 9794 2217   9625 9587 ء أمرأوليا 

 5275 2618 2767 9248 9488   9261 9271 أطفال
 6449 2119 2541 9229 9682   9571 9858 يافع 
 691 966 452 922 216   42 947 عقال

 25 95 21 95 95   - 5 رجال دين
 775 289 414 228 212   42 912 متووع 

 294 64 951 59 71   92 81  ري
 90529 2315 11918 5190 8010   5855 5158 ارإامالي
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 ة اليونيسيف مبحافظة صعده(( لألنشوة املنفذة يف جمال ياية الوفل والدعم النفسي من قبل )وزارة الشؤون الجتماعية والعمل بدعم من منظم2191الار/مارر  -خالصة التقرير الرب  سنوي )كانون الثاين/يناير  م
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 2النشاط  2

ـــــــــــــدعم  تقـــــــــــــدت أنشـــــــــــــوة ال
النفســـــــــــــــــي والجتمـــــــــــــــــاعي 
واألنشوة الكفيهية لألطفال 
واليــــــــــافع  عــــــــــرب األمــــــــــاكن 

 اآلمنة والفر  املتنقلة

عــــــدد األطفــــــال واليــــــافع  
املســــــــتفيدين مــــــــن الــــــــدعم 

 والجتماعي النفسي

  ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 22599 94718 98812 5716 8569   8192 91242 أطفال 

 98157 8919 1866 2669 2174   5521 6812 يافع 
 9811 222 9468 982 226   951 9942  ري

 922 21 82 21 82     أخر 
 53520 93910 30990 8818 11944   15529 18918 ارإامالي

 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 4النشاط  4
رصـــــــد وإحالـــــــة أو مناصـــــــرة 
ـــــــــذين  األطفـــــــــال واألســـــــــر ال
لاجـــة خلـــدمات يايـــة مـــن 
أي نـــــوع كانـــــت عـــــرب زيـــــارة 

ـــــــل ا ألســـــــر النازحـــــــة مـــــــن قب
 املتووع  واملرشدين

عـــدد احلـــالت الـــل قــــد   
 بة هلارصدها والستجا

عـــــــــدد األطفـــــــــال واألســـــــــر 
الضــــــــــــعيفة الــــــــــــل تلقــــــــــــت 

 خدمات احلماية اخلاصة

  ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 821 282 446 252 299   929 925 عدد احلالت املرصودة 

 855 511 255 497 282   82 72 عدد احلالت احملالة
عـــدد األفـــراد الـــذين تلقـــوا 
مســـــــــاعدة مباشـــــــــرة مـــــــــن 

 حلمايةطاقم ا

29 28   29 22 52 59 912 

عــدد األطفــال الــذين تلقـــوا 
 خدمات ياية خاصة

         

عــــــــدد الراشــــــــدين الــــــــذين 
تلقـــــــــوا خـــــــــدمات يايـــــــــة 

 خاصة

91 1   99 1 29 98 21 

 1898 259 815 101 895   951 952 ارإامالي
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات  5النشاط  5

دعم اجملتمعات النازحـة مـن 
خـــــالل تنظـــــيم جلـــــان أهليـــــة 
مــن النـــازح  يف املخيمـــات 
علــــــــــأل مســــــــــتو  املربعــــــــــات 

 واملخيم

عــدد الجتماعــات الــل   
 عقدها

  ل/    ل   ل   ل   ل إنا /لكور
عــــــــــدد جلـــــــــــان األطفـــــــــــال  

 الفاعلة
92 91   7 7 91 97 26 

 67 24 22 96 94   98 91 عدد الجتماعات
 96 8 8 4 4   4 4 عدد اللجان األهلية
 22 91 92 5 7   5 6 عدد الجتماعات

 159 82 13 39 39   31 51 ارإامالي
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 )وزارة الشؤون الجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف مبحافظة عمران( ( لألنشوة املنفذة يف جمال ياية الوفل والدعم النفسي من قبل2191الار/مارر  - خالصة التقرير الرب  سنوي )كانون الثاين/يناير م
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 9النشاط  9

بنــــاء قــــدرات اجلهــــات الرمسيــــة 
 واجملتمعية

عـــــــدد األفـــــــراد الـــــــذين قـــــــد 
 تلقوا تدريبا

 ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 

          شؤون اجتماعية مورف 
          مورف صحة

          تعليم
          شرطة

          رجال دين
          إدارة خميم

          خميم أمن
 21 91 91   91 91    ري

          جلسات عدد اجللسات املنجزة
          لورش عم عدد ورش العمل املنفذة

 90 10 10   10 10   ارإامالي 
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 2النشاط  2

بنــــــــــــــــاء قــــــــــــــــدرات النــــــــــــــــازح  
 واملتضررين

عــدد النــازح  املســتفيدين 
 من أنشوة

  ل/    ل   ل   ل   ل إنا /لكور
 2411 9446 154 212 996 192 711 222 928 أولياء أمر 

          أطفال
          يافع 
          عقال

          رجال دين
          متووع 

           ري
 9500 1558 255 309 118 219 100 939 138 ارإامالي
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 نشوة املنفذة يف جمال ياية الوفل والدعم النفسي من قبل )وزارة الشؤون الجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف مبحافظة عمران(( لأل2191الار/مارر  -خالصة التقرير الرب  سنوي )كانون الثاين/يناير  م
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 2النشاط  2

تقــــــدت أنشــــــوة الــــــدعم النفســــــي 
والجتمـــاعي واألنشـــوة الكفيهيـــة 

ألطفــال واليــافع  عــرب األمــاكن ل
 اآلمنة والفر  املتنقلة

ــــــافع   عــــــدد األطفــــــال والي
ــــــــدعم  املســــــــتفيدين مــــــــن ال

 النفسي والجتماعي

  ل/    ل   ل   ل   ل إنا /لكور
 96924 1266 6768 2874 2148 2422 2611 2171 9121 أطفال 

          يافع 
           ري

          أخر 
 18135 2388 8188 3815 3058 3599 9820 9010 1030 ارإامالي

 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 4النشاط  4
رصد وإحالة أو مناصـرة األطفـال 
واألســــر الــــذين لاجــــة خلــــدمات 
يايــــة مــــن أي نــــوع كانــــت عــــرب 
ــــــارة ألســــــر النازحــــــة مــــــن قبــــــل  زي

 رشديناملتووع  وامل

عـــدد احلـــالت الـــل قـــد   
 رصدها والستجابة هلا

عـــــــــدد األطفـــــــــال واألســـــــــر 
ــــــــــــل تلقــــــــــــت  الضــــــــــــعيفة ال

 خدمات احلماية اخلاصة

  ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 9962 661 512 921 998 521 412   عدد احلالت املرصودة 

 419 224 257   219 211 22 48 عدد احلالت احملالة
األفـــراد الـــذين تلقـــوا  عـــدد

مســـــــــاعدة مباشـــــــــرة مـــــــــن 
 طاقم احلماية

         

عــدد األطفــال الــذين تلقــوا 
 خدمات ياية خاصة

  2 2 2 2 6 4 91 

عـــدد الراشـــدين الـــذين تلقـــوا 
 خدمات ياية خاصة

         

 1852 825 185 133 191 133 815 33 58 ارإامالي
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير املستهدفةالفئة  املؤشرات 5النشاط  5

دعــــم اجملتمعــــات النازحــــة مــــن 
خــالل تنظــيم جلــان أهليــة مــن 
النــــازح  يف املخيمــــات علــــأل 

 مستو  املربعات واملخيم

عــدد الجتماعــات الــل   
 عقدها

  ل/    ل   ل   ل   ل إنا /لكور
 91 4 6 2 2 2 2   عدد جلان األطفال الفاعلة 

          عدد الجتماعات
          عدد اللجان األهلية
          عدد الجتماعات

 10 5 8 9 3 9 3   ارإامالي
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 الجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف مبحافظة حجة(( لألنشوة املنفذة يف جمال ياية الوفل والدعم النفسي من قبل )وزارة الشؤون 2191الار/مارر  -خالصة التقرير الرب  سنوي )كانون الثاين/يناير  م
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 9النشاط  9

بنـــاء قـــدرات اجلهـــات الرمسيـــة 
 واجملتمعية

ــــــذين قــــــد  عــــــدد األفــــــراد ال
 تلقوا تدريبا

 ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
  

          مورف شؤون اجتماعية 
          مورف صحة

          تعليم
          شرطة

 7  7      7 رجال دين
          إدارة خميم

          خميم أمن
 98 91 8     91 8  ري

          جلسات عدد اجللسات املنجزة
          ورش عمل عدد ورش العمل املنفذة

 95 10 15     10 15 ارإامالي 
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 2النشاط  2

ــــــــــــــازح   بنــــــــــــــاء قــــــــــــــدرات الن
 واملتضررين

عــدد النــازح  املســتفيدين 
 من أنشوة

  ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 9691 685 125 91 92 675 192   أولياء أمر 

 559 297 224   297 224   أطفال
 954 58 16   58 16   يافع 
          عقال

          رجال دين
 22 2 21   2 21   متووع 

 95  95    95    ري
 9353 283 1320 10 13 253 1311   ارإامالي
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 ة(( لألنشوة املنفذة يف جمال ياية الوفل والدعم النفسي من قبل )وزارة الشؤون الجتماعية والعمل بدعم من منظمة اليونيسيف مبحافظة حج2191 الار/مارر -خالصة التقرير الرب  سنوي )كانون الثاين/يناير  م
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 2النشاط  2

تقدت أنشـوة الـدعم النفسـي 
والجتمــــــــــــــــاعي واألنشــــــــــــــــوة 

فيهيــــة لألطفــــال واليــــافع  الك 
عـــرب األمــــاكن اآلمنــــة والفــــر  

 املتنقلة

عـــــدد األطفــــــال واليــــــافع  
املســــــــتفيدين مــــــــن الــــــــدعم 

 النفسي والجتماعي

  ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 7847 2942 4714 87 919 2188 4511 68 14 أطفال 

 212 921 962 61 62 91 22 61 61 يافع 
 22 92 99     92 99  ري

          أخر 
 8119 3925 5818 151 183 3001 5551 150 115 ارإامالي

 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 4النشاط  4
ـــــــــة أو مناصـــــــــرة  رصـــــــــد وإحال
األطفـــــــــــال واألســـــــــــر الـــــــــــذين 
لاجـــــة خلـــــدمات يايـــــة مـــــن 
أي نــــــوع كانــــــت عــــــرب زيـــــــارة 

ازحـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل ألســـــــــر النا
 املتووع  واملرشدين

عـــدد احلـــالت الـــل قـــد   
 رصدها والستجابة هلا

عــــــــدد األطفـــــــــال واألســـــــــر 
الضــــــــــــعيفة الــــــــــــل تلقــــــــــــت 

 خدمات احلماية اخلاصة

  ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 61 26 24 99 95 92 94 2 5 عدد احلالت املرصودة 

 1 4 5   2  2 5 عدد احلالت احملالة
عـــدد األفـــراد الـــذين تلقـــوا 
مســـــــــاعدة مباشـــــــــرة مـــــــــن 

 طاقم احلماية

  94 92 95 99 91 24 42 

عـــدد األطفــــال الــــذين تلقــــوا 
 خدمات ياية خاصة

7 8 445 224 26 21 478 262 841 

عـــدد الراشـــدين الـــذين تلقـــوا 
 خدمات ياية خاصة

9 2 58 72 94 91 72 14 967 

 1112 510 802 81 10 535 531 15 18 ارإامالي
 مالحظات اإلمجايل مارر فرباير يناير الفئة املستهدفة املؤشرات 5النشاط  5

دعـــم اجملتمعـــات النازحـــة مـــن 
خالل تنظيم جلـان أهليـة مـن 
النـــازح  يف املخيمـــات علـــأل 

 مستو  املربعات واملخيم

عــــــدد الجتماعــــــات الــــــل 
   عقدها

  ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
عــــــــــدد جلـــــــــــان األطفـــــــــــال  

 الفاعلة
  96 8   96 8 24 

          عدد الجتماعات
          عدد اللجان األهلية
          عدد الجتماعات

 95 8 18   8 18   ارإامالي
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 م
 - فذة يف جمال ياية الوفل والدعم النفسي من قبل )وزارة الشؤون الجتماعية والعمل بدعم من اليونيسيف مبحافظات )صعده( لألنشوة املن2191الار/مارر  -خالصة إحصاءات التقرير الرب  سنوي )كانون الثاين/يناير 

 حجة(( -عمران 
 مالحظات اإلمجايل حرض عمران صعده الفئة املستهدفة املؤشرات 9النشاط  9

بنــــاء قــــدرات اجلهــــات 
 الرمسية واجملتمعية

عدد األفراد الذين قـد 
 لقوا تدريبت

 ( دورات تــــــــــــــــــــدريب مــــــــــــــــــــدرب 2) ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
 واملرشدين ومن يف الدعم النفسي 

( ورش تدريبيــــــــة حــــــــول يايــــــــة 2)
 -األطفـــــال يف الوـــــوارا )صـــــعده 

حجــــة( يف كــــل حمافظــــة  -عمــــران 
 شخن 25ورشة بواق  

( دورات تدريبيـــــــــــــة للمتوـــــــــــــوع  2)
 النازح  يف كل حمافظة دورة

شــــــــــــــــــــؤون مورــــــــــــــــــــف  
 اجتماعية

1 5 99 5 6 7 26 97 42 

 98 7 99 9 9 9 2 5 7 مورف صحة
 49 97 24 2 5 4 7 99 92 تعليم
 91  91  2  2  5 شرطة

 91  91  8  9  9 رجال دين
 98 2 95 2 6  4  5 إدارة خميم

 99  99  5  2  4 خميمأمن 
 951 55 15 91 22 91 22 25 41  ري

عــــــــــــــــدد اجللســــــــــــــــات 
 املنجزة

          جلسات

عـــــــــــدد ورش العمـــــــــــل 
 املنفذة

          ورش عمل

 301 22 909 93 51 90 53 15 29 ارإامالي 
 مالحظات اإلمجايل حرض عمران صعده الفئة املستهدفة املؤشرات 2النشاط  2

بنـــاء قــــدرات النــــازح  
 واملتضررين

عـــــــــــــــــــدد النـــــــــــــــــــازح  
مــــــــــــــــن  املســــــــــــــــتفيدين

 أنشوة

ــــــــة حــــــــول يايــــــــة الوفــــــــل يف  ل/    ل   ل   ل   ل إنا /لكور توعي
 99942 5471 5672 685 125 9446 154 2221 2714 أولياء أمر  الووارا 

 4126 2825 2919 297 224   2618 2767 أطفال
 7515 2151 2626 58 16   2119 2541 يافع 
 691 966 452     966 452 عقال

 25 95 21     95 21 رجال دين
 718 284 594 2 21   289 414 متووع 

 221 64 965  95   64 951  ري
 95355 11183 13589 283 1320 1558 255 2315 11918 ارإامالي
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 م
 - نفذة يف جمال ياية الوفل والدعم النفسي من قبل )وزارة الشؤون الجتماعية والعمل بدعم من اليونيسيف مبحافظات )صعده( لألنشوة امل2191الار/مارر  -خالصة إحصاءات التقرير الرب  سنوي )كانون الثاين/يناير 

 حجة(( -عمران 
 مالحظات اإلمجايل حرض عمران صعده الفئة املستهدفة املؤشرات 2النشاط  2

تقـــــدت أنشـــــوة الـــــدعم 
النفســـــي والجتمـــــاعي 
واألنشـــــــــــوة الكفيهيـــــــــــة 

ـــــــــــافع  لأل طفـــــــــــال والي
ــــــة  عــــــرب األمــــــاكن اآلمن

 والفر  املتنقلة

عـــــــــــــــــــدد األطفـــــــــــــــــــال 
واليــــافع  املســــتفيدين 
مـــــن الـــــدعم النفســــــي 

 والجتماعي

عشــرة أمــاكن صــديقة لألطفــال يف   ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا 
كـــــــــــــل احملافظـــــــــــــات املســـــــــــــتهدفة، 

متنقلـــــــــــ ، وطـــــــــــاقم يف  طـــــــــــاقم 
 مستشفأل عمران

 57412 27297 21275 2942 4714 1266 6768 94718 98812 أطفال 
 98251 8221 91121 921 962   8919 1866 يافع 

 9822 244 9471 92 99   222 9468  ري
 922 21 82     21 82 أخر 

 18128 35230 51888 3925 5818 2388 8188 93910 30990 ارإامالي
 مالحظات اإلمجايل حرض عمران صعده الفئة املستهدفة املؤشرات 4النشاط  4

رصـــــــــــــــــد وإحالـــــــــــــــــة أو 
مناصـــــــــــــــرة األطفـــــــــــــــال 
ــــذين لاجــــة  واألســــر ال
خلدمات ياية من أي 
نـــوع كانـــت عـــرب زيـــارة 

ألسر النازحة مـن قبـل ا
 املتووع  واملرشدين

عدد احلالت الل قـد 
  رصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها 

 والستجابة هلا
عدد األطفـال واألسـر 
ــــل تلقــــت  الضــــعيفة ال
ــــــــــــة  خــــــــــــدمات احلماي

 اخلاصة

ـــــــــــة داخـــــــــــل  ل/    ل   ل   ل   ل لكور/إنا  ســـــــــــبعة طـــــــــــواقم جوال
املخيمــات يقــدمون خــدمات دعــم 
نفسي واجتمـاعي وتوعيـة ومناصـرة 

 لتأم  احتياجاملم 
عـــــــــــــــــــــدد احلـــــــــــــــــــــالت  

 املرصودة
446 282 512 661 24 26 182 9161 2159 

 864 514 261 4 5   511 255 عدد احلالت احملالة
فـــــــراد الـــــــذين عـــــــدد األ

تلقــوا مســاعدة مباشــرة 
 من طاقم احلماية

52 59   91 24 79 75 946 

عــــدد األطفــــال الــــذين 
ــــة  تلقــــوا خــــدمات ياي

 خاصة

  6 4 478 262 484 266 851 

ـــذين  عـــدد الراشـــدين ال
ــــة  تلقــــوا خــــدمات ياي

 خاصة

29 98   72 14 14 992 216 

 5311 9198 9121 510 802 885 508 259 815 ارإامالي
 مالحظات اإلمجايل حرض عمران صعده الفئة املستهدفة املؤشرات 5النشاط  5

دعــم اجملتمعــات النازحــة 
مــن خـــالل تنظــيم جلـــان 
أهليـــــة مـــــن النـــــازح  يف 
املخيمات علـأل مسـتو  

 املربعات واملخيم

عــــــــدد الجتماعــــــــات 
 الل   عقدها

  ل/    ل   ل   ل   ل إنا /لكور
األطفــــــال عــــــدد جلــــــان  

 الفاعلة
91 97 6 4 96 8 49 21 71 

 67 24 22     24 22 عدد الجتماعات
 96 8 8     8 8 عدد اللجان األهلية
 22 91 92     91 92 عدد الجتماعات

 118 81 25 8 18 5 8 82 13 ارإامالي
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 المتزانتة المخصصة  -5 
املتضـررة  احللومة اليمنية إلعادة إعمـار املنـاط ن قبل ممليار ت  91مبل   نيصحل   -65

عــدد مــن املنظمــات ســاهم كمــا   .إطــار املوازنــة العامــةصــعدة وللــا يف مــن النــزاع املســلح يف م/
 ا:خصصات مالية هلذا اجملال ومنهمبالدولية 
 ؛الصليب األير الدويل 
 ( دولر خـــد975717111املفوضـــية األوروبيـــة للمســـاعدات اإلنســـانية ) مات صـــحية

 ؛(وصرف صحي ومواد  ذائية
 ( دولر مســاعدة مــواد  977117111برنــامج ال ــذاء العــاملي ) ذائيــة ملــدة ثالثــة أشــهر

 ؛2117خالل 
 ؛لشؤون الالجئ  املفوضية السامية 
 ألطفـال ايف جمـال يايـة  2118( ت تقريباً خالل عام 2272117111ف )ياليونيس

ال بعـــــــد النـــــــزاع املســـــــلح باإلضـــــــافة إىل مبلـــــــ  ومعاجلـــــــة اآلثـــــــار النفســـــــية عنـــــــد األطفـــــــ
( ت دراســـات ومســـاعدات عينيـــة   تنفيـــذها عـــرب اجلمعيـــة الوبيـــة 2771117111)

 (.2117اخلريية خالل عام )

 المعترضة  التحديات  لصعوجاتا  
 تتمثل الصعوبات املعكضة والتحديات فيما يلي: -66
 ة وتأهيــل األطفــال ضــحايا النــزاع املســلح املوازنــات احللوميــة املرصــودة حلمايــ عــدم كفايــة

 ؛صعدةيف م/

  السـتجابة احملـدودة للمجتمـ  الـدويل لنـداءات مجــ  األمـوال يـؤثر سـلباً إىل حـد كبــري يف
  املساعدة إىل النازح  داخلياً؛تقدت

 مواجهــــة األزمــــات  القــــدرات لــــد  العــــامل  علــــأل املســــتو  املركــــزي واحمللــــي يف قصــــور
 ؛لوبيعيةوالووارا واللوار  ا

 ؛جمالت التخويو والتنسي  لربامج ياية األطفال أثناء النزاعات املسلحة 
  ألطفــــال يف ألطفـــال ورهـــور مشـــللة ملريـــب اامشـــاكل الفقـــر والبوالـــة وتوســـ  عمالــــة

 ؛صعدةمناط  النزاع املسلح م/
   عدم وجود مراكز متخصصة للحماية والتأهيل النفسـي والجتمـاعي لألطفـال املعرضـ

 ؛الل والعنفلالست 

 .مشاكل الفقر والبوالة 
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ارسننات وتنننافى  التر وو ننوا اي تتننار  جمننا فنني  لنن  ارافنناا ار ثننر عرضننة لمم -اتم 
 الالائونارافاا 

 الالائونارافاا   
جتـاه الالجئـ  وتوقيعهـا علـأل التفاقيـة الدوليـة  األخالقـيتؤكد اجلمهورية اليمنية التزامها  -67

وهــــذا يبــــدو جليــــاً مــــن خــــالل اســــتقباهلا ملئــــات  9167توكــــول عــــام وبر  9159لالجئــــ  لعــــام 
 لــــبهم مــــن ألجــــ  ( 811111)حــــوايل  مــــن الالجئــــ  والــــذين يبلــــ  عــــددهم حاليــــاً  اآللف

وتقــــــدت اخلــــــدمات  ،والعــــــرا  وفلســــــو  واخــــــرون ريكيــــــاإو  ثيوبيــــــاإمــــــن  أقــــــلالصــــــومال ونســــــبة 
حيث  املتاحة وهي مستمرة بتقدت للا حالياً  وإملاناملاملواردهم  والحتياجات الالزمة هلم وفقاً 

 .الالجئ  بتنسي  اجلهود الصادقة لشؤون تقوم اللجنة الوطنية
عــــرب خمتلــــف الــــوزارات  األطفــــاللالجئــــ  مبــــا فــــيهم  اإلنســــانيةتقــــدت املســــاعدة  وكــــذا -68

، بيـة والتعلـيموزارة الك ، و وزارة الصحة العامة والسلان، و واملؤسسات احللومية مثل وزارة الداخلية
الجتماعيـة والعمــل، كمـا توــورت عالقـة التعــاون بـ  احللومــة واملفوضـية الســامية  الشـؤونوزارة و 

 يف جمال تقدت اخلدمات لالجئ  وأطفاهلم.
تسهم مفوضية الالجئ  باجلمهورية اليمنية يف تقـدت احلمايـة والرعايـة لألطفـال بوريقـة و  -61

و عـــرب تعاو ـــا مـــ  ملاتـــب األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـــة مباشـــرة عـــرب مورفيهـــا يف الـــيمن أ
الشـركاء املنفـذين مـ  املفوضـية والـل مـن  األخر  أو م  منظمـات اجملتمـ  املـدين احملليـة باعتبـارهم

 أ ها:
  منظمـــة رعايـــة األطفـــال الـــل تشـــرف علـــأل تعلـــيم األطفـــال الالجئـــ  بالتعـــاون مـــ  وزارة

 ؛ من لوي اإلعاقةدمات لألطفال الالجئ الكبية والتعليم كما تقدم اخل
   وأطفاهلم؛منظمة أدرا الل تقوم بتقدت خدمات اجتماعية لالجئ 

 ؛منظمة ماري ستوبع الل تقوم بتقدت اخلدمات الصحية لالجئ  وأطفاهلم 

  معية التلافل الجتماعي ومجعية اإلصالح الجتماعي ومجعية التضـامن كجهـات أهليـة
اخلدمات األساسية يف مراكز الستقبال واملخيمـات مبـا فيهـا اخلـدمات  تساهم يف تقدت

الصحية وبعض برامج التدريب والتأهيل والقروض الصـ رية للنسـاء الالجئـات مبـا يسـهم 
 يف ياية أطفاهلن.

الالجئــ  بالتعــاون مــ  احللومــة وبعــض الشــركاء لشــؤون كمــا أجنــزت املفوضــية الســامية  -71
عـــدن العديـــد مـــن الـــربامج الـــل ملـــدف أساســـاً إىل دعـــم األطفـــال األكثـــر املنفـــذين يف صـــنعاء و 

للمســـاعدة بالعتمـــاد علـــأل املعـــايري املعمـــول هبـــا عنـــد التعامـــل مـــ  األطفـــال الالجئـــ   احتياجـــاً 
األطفال  ري املصوحب  من قبل أولياء أمورهم ومبا يتالءم مـ  دليـل إجـراءات مسـاعدة  سيما ل

والـــذي  2116الالجئـــ  يف عـــام  لشـــؤون صـــدرت  املفوضـــية الســـاميةاألطفـــال الالجئـــ  الـــذي أ
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وتـــوي املعـــايري املناســـبة لتقـــدت املســـاعدة واحلمايـــة لألطفـــال الالجئـــ  وكفالـــة دـــتعهم بــــاحلقو  
واحلريات املدنية واحلقو  القتصادية والجتماعية والثقافية وضمان احـكام املبـادا العامـة حلقـو  

 .فلتها التفاقية الدولية حلقو  الوفلهؤلء األطفال الل ك
 ءتدريبيـة توعويـة حـول اتفاقيـة اللجـو  اتدور  بشـلل مسـتمر نفذ وزارة حقو  اإلنسانتو  -79
توكــول امللحــ  هبــا بالتعــاون مــ  مفوضــية الالجئــ  لعــدد مــن اجلهــات احللوميــة العاملــة مــ  و والرب 

 والالجئ . الالجئ  ومن ضمنها الحتياجات اخلاصة بالنساء واألطفال

 لحماية ارافاا الالائت  التداجتر المتخ    

الحماينننة  المسننناعدات ارإنسنننانتة التننني ينننتم وقنننديمها لألافننناا الالائنننت  لألنننمان ومنننتعهم  -1 
 جحقو هم القانونتة جمواف ايوفا تة

 ال ذاء واملواد ال ذائية  
  منظمـــة ال ـــذاء العـــاملي  مجيـــ  األطفـــال الالجئـــ  تقـــدم هلـــم املـــواد ال ذائيـــة بالتعـــاون مـــ -72
يتم توفري هلم مستلزمات احلياة اليومية من أدوات نظافة وأدوات املوـبخ ومسـتلزمات اإليـواء  كما

يف املخيمــات كــالفرش والبوانيــات وحنــوه وتصــرف هــذه املــواد مبوجــب بواقــات ال ــذاء الشــهري 
 .باسم النساء كربات أسر لضمان وصول ال ذاء لألطفال

 هيل املهينالتعليم والتأ  
حيـث قامـت وزارة  ،األطفال الالجئ  يف اليمن ل  التعلـيم أسـوة بالوفـل اليمـين يتمت  -72

الكبيــة والتعلــيم بتعيــ  منســق  للتعلــيم يف املخيمــات وبالتعــاون مــ  بقيــة الشــركاء املنفــذين تقــوم 
املبـاين املدرسـية املالئمــة  الـوزارة بـدعم العمليـة التعليميــة وتـوفري املعلمـ  والتـدريب والتأهيــل وتـوفري

عــدن كمــا قامــت وزارة الكبيــة بتــوفري اللتــاب جتمعــات الالجئــ  يف م/يف املخيمــات ويف أمــاكن 
املدرســـي للوـــالب الالجئـــ  باإلضـــافة إىل تـــوفري وجبـــات  ذائيـــة للوـــالب الالجئـــ  امللتحقـــ  

التـدريب املهــين لألطفــال  بـالتعليم يف املــدارر األساسـية كمــا يـتم تنظــيم دورات قصـرية يف معاهــد
كمــا أن هنــامل  .( ســنة كــن تســربوا مــن التعلــيم95الالجئــ  مــن هــم يف الفئــة العمريــة أكــرب مــن )

توج  وتنسي  ب  احللومة ومفوضية الالجئ  إلقامة حضـانات ألطفـال الالجئـات بالتعـاون مـ  
 .بعض اجلهات األهلية

 الصحة واخلدمات الصحية   
ن باخلدمات الصحية علأل حد سواء مـ  اليمنيـ  سـواء املقيمـ  و الجئيتمت  األطفال ال -74

يف املخيمات أو يف املـدن حيـث يوجـد أعـداد كبـرية مـن الالجئـ  يعيشـون يف منـاط  حضـرية يف 
عـــــدن أو يف العاصـــــمة صـــــنعاء كمـــــا أن النســـــاء الالجئـــــات يرتـــــدن /املـــــدن مثـــــل البســـــات  يف م

 .يتم التعامل معهن كاملواطنات اليمنياتاملستشفيات احللومية من أجل الولدة و 
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 )صــفر( ( يــوم يف خمــيم خــرز28-9) معــدل الوفيــات لألطفــال الالجئــ  مــن عمــريبلــ   -75
وبالتعــاون مــ  وزارة الصــحة ، يف املائــة (971بينمــا معــدل الوفيــات حتــت ســن مخــع ســنوات يبلــ  )

م/عـــدن وكـــذلا عـــرب منظمـــة  حلـــج والبســـات /م واملفوضـــية ومجعيـــة اإلصـــالح اخلرييـــة يف خمـــيم خـــرز
مــــاري ســــتوبع يف العاصــــمة صــــنعاء يــــتم تقــــدت اخلــــدمات الصــــحية لألطفــــال الالجئــــ  وأســــرهم 

)قبــــل وبعــــد الــــولدة( وخــــدمات الصــــحة  وخــــدمات الصــــحة األوليــــة وخــــدمات األمومــــة والوفولــــة
يـة ملرضـأل اإلجنابية والتحص  ضد أمـراض الوفولـة اخلمسـة والتوعيـة واإلرشـاد الصـحي وبـرامج الت ذ

 السل واحلوامل والتحويل إىل املستشفيات احللومية واملتابعة للحالت اخلورية.

 صحة املراهق    
ســـــعت احللومـــــة بالتعـــــاون مـــــ  منظمـــــة اليونيســـــيف وبعـــــض اجلهـــــات املهتمـــــة بقضـــــايا  -76

يــدز( كمــا بــذلت ول مــرض نقــن املناعــة امللتســبة )اإلالالجئــ  إىل التوســ  يف بــرامج التوعيــة حــ
يف هذا اجملال حيث قامت مجعية اإلصالح الجتماعي بالتعـاون  عض اجلهات األهلية دوراً بارزاً ب

رض نقـن املناعـة م  مفوضية الالجئ  ومنظمة اليونيسيف بتنفيـذ بـرامج تثقيـف األقـران حـول مـ
  .يدز( يف مناط  البسات  م/عدن وخميم خرز م/حلجامللتسبة )اإل

يف م/عدن وخميم خرز لالجئ  وتنفيذ مشـروع لتملـ  الشـباب   تأسيع جلنل الشباب  -77
حتت إشراف املنظمة السويدية حيث   تدريبهم علأل املهارات احلياتية والقيـادة وتقـوم هـذه اللجـان 

 باملشاركة مبختلف األنشوة الرياضية والثقافية والتوعية للمراهق  من الالجئ .
ت اخلـدمات لألطفـال املعـاق  يف املخـيم حيـث منظمـة رعايـة األطفـال علـأل تقـدتشـرف  -78

التأهيـل اجملتمعـي لألطفـال املعـاق  مـن خـالل عـامالت جمتمعيـات ومن تلا اخلـدمات تقدم هلم 
يقمن باستقبال األطفال املعاق  ومن مث تدريب أسرهم علـأل كيفيـة التعامـل مـ  أطفـاهلم املعـاق  

 اعدة أطفاهلن.داخل األسرة وتدريبهن علأل العالج الوبيعي ملس
يتم تقدت اخلدمات الصحية لألطفال املعاق  من خالل العيادات الصحية يف املخيمات و  -71

 الشؤونوتوفري احتياجاملم من األجهزة التعويضية ويقوم مركز لوي الحتياجات اخلاصة التاب  لوزارة 
   جماناً.األجهزة التعويضية لألطفال املعاق الجتماعية والعمل يف م/عدن بتوفري

 يتم التنسي  م  املدارر يف املخيم من أجل دمج األطفال املعاق  يف التعليم العام.كما  -81

 اللعب واألنشوة الكفيهية  
تـــوفر لألطفـــال الالجئـــ  يف املخيمـــات األنشـــوة الكفيهيـــة مـــن خـــالل ريـــاض األطفـــال  -89

يسـاعد  عـاب املختلفـة وبـرامج التلفزيـون مبـاواملراكز الجتماعيـة الـل تـنظم املباريـات الرياضـية واألل
الالجئ  بتوفري األلعاب  شؤونالوفل الالج  يف احلصول علأل املعلومات وتقوم املفوضية العليا ل

ــــة والرياضــــية لألطفــــال يف املخيمــــات ــــ  يف الحتفــــالت   ،الكفيهي كمــــا يشــــارمل األطفــــال الالجئ
ــــ  واليــــوم العــــاملي للوفــــل واملهرجانــــات يف خمتلــــف املناســــبات كالحتفــــال بــــالي وم العــــاملي لالجئ

 و ريها. ،األفريقي
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 التوثتق  التسجتل  شها ات المتال  لألافاا الالائت  -9 
باعتبار أن أكثر األطفال الالجئ  يف اليمن هم من اجلنسـية الصـومالية فيـتم تسـجيلهم  -82

وللـا يف مراكـز السـتقبال  م  أسرهم أو لويهم أو بشلل منفرد بالنسـبة لألطفـال  ـري املـرافق 
يف املخيمــات مــن قبــل مفوضــية الالجئــ  حيــث تصــرف هلــم اســتمارات تســجيل أوليــة حــىت يــتم 

 .تسجيل الالج  بشلل فردي واحلصول علأل بواقة اللجوء الشخصية

أما بالنسبة لألطفال الالجئ  من  ري اجلنسية الصومالية فيتم تسجيلهم وتوجيههم إىل  -82
 ة لولب اللجوء.ملاتب املفوضي

بالنسبة ملنح األطفال الالجئ  شـهادات املـيالد فـان كـل املواليـد يف املخيمـات وصـلون  -84
أمــا األطفــال الالجئــ   ،علــأل شــهادة املــيالد عــرب العيــادة الصــحية يف املخيمــات وبشــلل منــتظم

ي  حيـث وصـلون الذين يولدون يف املناط  احلضرية فان  يتم التعامل معهم أسوًة باألطفال اليمن
  .ل املدنية يف مناط  مولدهم يف املدناعلأل شهادات امليالد عرب فروع مصلحة األحو 

 حماية الطفل الالائ م  العنف  ارإساء   ايستغالا الجنسي -3 

 للقانون املخالفوناألطفال   
نصــوص يــتم معاملــة األطفــال الالجئــ  املخــالف  للقــانون وفقــاً للمبــادا واإلجــراءات امل -85

عليها يف التفاقية الدولية حلقـو  الوفـل ومبـادا األمـم املتحـدة املتصـلة بتنظـيم قضـاء األحـدا  
والقــوان  والتشــريعات احملليــة حيــث تتبــ  يف قضــاياهم إجــراءات التقاضــي الــل تتبــ  مــ  األطفــال 

تـدابري  ـري   علـيهم الاياهم مـن قبـل حمـاكم األحـدا  وتوبـاليمني  املخالف  للقانون وتنظر قضـ
الحتجازية أو يودعون دور رعاية األحدا  عندما تقتضي مصلحتهم للا كما يتم توفري العون 

ســاءه أو إالقــانوين اجملــاين هلــم أثنــاء إجــراءات التقاضــي مبــا يســاعد يف يــايتهم مــن أي عنــف أو 
 .انتهامل حلقوقهم عند خمالفتهم للقانون

 الست الل اجلنسي  
جئــ  والشــركاء املنفــذين هلــا مــن احللومــة واجلمعيــات األهليــة مســائل تــويل مفوضــية الال -86

العنف والست الل اجلنسي عناية بال ة ويتم احلال عدد من اإلجراءات حلمايـة األطفـال الالجئـ  
 من العنف والست الل اجلنسي منها:

  اجلنسـي فيما يتعلـ  مبواضـي  العنـف عملية وضعت مفوضية الالجئ  دليل إجراءات معيارية
 ؛د التعامل م  حواد  العنف اجلنسيويعترب املرجعية للمفوضية وشركائها عن

  تـــوفر للوفــــل الالجــــ  الــــذي قــــد يتعــــرض حلــــواد  اســــت الل جنســــي املســــاعدة الوبيــــة
والنفســية والقانونيــة والجتماعيــة ويقــوم بتوفريهــا قســم احلمايــة والشــؤون الجتماعيــة يف 

نفــذين مــن هيئــات حلوميــة وأهليــة كمــا يوجــد حمــامي املفوضــية بالتعــاون مــ  الشــركاء امل
 ؛لد  املفوضية ملتابعة مثل هذه القضايا م  اجلهات املختصة
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  تقــوم املفوضــية بتقــدت التــدريب املســتمر للشــركاء املنفــذين هبــذا الصــدد معتمــدة علــأل دليــل
 ؛ليزيةليف بالل ت  العربية واإلناإلرشادات املعيارية الصادر من ملتب املفوضية يف جن

   كمـــا يـــتم نشـــر الـــوعي مباشـــرة عـــرب املفوضـــية وشـــركائها املنفـــذين يف أوســـاط الالجئـــ
والعــــامل  معهــــم مــــن أجــــل التشــــجي  علــــأل التبليــــ  عــــن حــــواد  الســــت الل اجلنســــي 

 لألطفال الالجئ  إىل اجلهات املختصة.

 أسرهم ع  المنفصلون غتر المرافقت  م   تل أ لتاء أمورهم أ  الالائونارافاا  -5 
عـن أسـرهم إىل الـيمن لاللتحـا   املنفصـلونرافق  أو امل ري  الالجئونيأي األطفال  -87

بــذويهم يف الــيمن أو مـــن أجــل التعلــيم أو الـــذهاب لــدول اخللــيج مـــن أجــل العمــل ملســـاعد 
 أسرهم.
وقـــد   احلـــال بعـــض التـــدابري واإلجـــراءات اململنـــة لتـــأم  ويايـــة مثـــل هـــذه الفئـــة مـــن  -88
طفــال حيــث قامــت مفوضــية الالجئــ  بالتعــاون مــ  بعــض الشــركاء املنفــذين باحلــال املعاجلــات األ

 ما يلي: اإلجراءاتاملستندة علأل دليل اإلجراءات املعيارية العملية املعمول هبا ومن هذه 
  يتــوىل تقــدت الرعايــة والعــون هلــؤلء األطفــال وهــو  ــزة الوصــل  مســؤولتعيــ  شــخن

ال  ــــــري مــــــرافق  مــــــ  مفوضــــــية الالجئــــــ  إلجيــــــاد احللــــــول ملتابعــــــة حــــــالت األطفــــــ
 ؛حلالملم املناسبة

 طفـال املسـجل  إنشاء قاعدة بيانات لد  مفوضية الالجئـ  وإنشـاء وحـدة ملفـات لأل
 ؛ضمن هذا الربنامج

  عقد جلسات خاصة هبـؤلء األطفـال وإجـراء املشـاورات الالزمـة معهـم ومـ  األسـر الـل
والعمــل علــأل  ت املنزليــة املســتمرة الــل ملــدف إىل تقيــيم أوضــاعهمتتــوىل رعــايتهم والزيــارا
 ؛مساعدملم أوًل بأول

  كاحــد  الشـركاء املنفــذين بوضـ  نظــام فعـال لتحديــد األطفـال ال ــري   أدراقامـت منظمـة
مــرافق  والــذين يــتم اســتقباهلم ووضــعهم لــد  األســر البديلــة يف إطــار جمتمــ  الالجئــ  

ساسية هلم واملساعدة املاديـة لألسـر البديلـة ويقـوم األخصـائي وتقوم بتقدت اخلدمات األ
يف صنعاء وعدن بتسجيل هؤلء األطفال يف املدارر وتقدت خـدمات اإلرشـاد النفسـي 
واملتابعــــة. كمــــا تــــتم املتابعــــة املباشــــرة ملثــــل هــــؤلء األطفــــال مــــن قبــــل ملاتــــب مفوضــــية 

ـــــيم مـــــنهم  ـــــدريب املتســـــرب  مـــــن التعل ـــــ  كمـــــا يـــــتم ت كـــــن جتـــــاوز الســـــن األدىن الالجئ
هلهم علـأل العتمـاد لالستخدام يف دورات تدريبية يف جمال الل ـة والتـدريب املهـين مبـا يـؤ 

 املد  البعيد. ألعلأل أنفسهم عل
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 لالائت االتداجتر المتخ   لألمان احترام متا ئ ايوفا تة العامة جالنستة لألافاا  -5 

قـدت اخلـدمات والـربامج لألطفـال الالجئـ  يف تراعي املبادا العامة حلقو  الوفل عند ت -81
الــــيمن ســــواء قــــدمت هــــذه الــــربامج مــــن مفوضــــية الالجئــــ  أو الشــــركاء املنفــــذين مــــن احللومــــة 

فحـ  الوفـل الالجـ  يف احليـاة والبقـاء والنمـاء ملفـول مـن خـالل اخلـدمات  واجلمعيات األهلية.
انـا والتمتـ  بلافـة اخلـدمات الـل تقـدم الصحية والتعليمية والثقافية والتحصينات ضد األمـراض جم

 .للوفل اليمين

كمــا تراعــي املصــلحة الفضــلأل للوفــل الالجــ  يف الــيمن فقــد أصــدرت املفوضــية العليــا  -11
الالجئــ  النســخة النهائيــة إلجــراءات املعــايري العمليــة املتعلقــة باملصــلحة الفضــلأل للوفــل  شــؤونل

 يتم اعتمادها من املفوضية وشركائها املنفـذين لتحديـد وهذه املعايري تعترب من الوسائل املهمة الل
مصلحة الوفل الالج  الفضلأل واحلال اإلجراءات علأل هذا األسار فال يتم التخلي عـن الوفـل 

الفضـــلأل تقتضـــي  مصـــلحت الالجـــ   ـــري املرافـــ  ول يـــتم إعادتـــ  إىل بلـــده األصـــلي إل إلا كانـــت 
نــد اختيــار األســرة البديلــة بالنســبة للوفــل  ــري للا.كمــا يــتم مراعــاة مصــلحة الوفــل الفضــلأل ع

 لألسرة البديلة مبا يتواف  م  ديانة الوفل. اإلثنيةاملراف  ليث تراعي اجلوانب 

بالنسبة ملبدأ عدم التمييز فان الوفل الالج  يف اليمن يعامل علأل حد سواء م  الوفل  -19
مثـل الوفـل  الجـ  شـهادة املـيالد جمانـاً اليمين والتدابري املتخـذة لـذلا عديـدة منهـا مـنح الوفـل ال

اليمــين والســتفادة مــن اخلــدمات الصــحية يف املستشــفيات احللوميــة للحــالت اخلوــرة كمــا يــتم 
 .معاملة األطفال الالجئ  املخالف  للقانون أسوة باألطفال اليمني 

شــــركاء كمــــا أن الــــربامج املقدمــــة لألطفــــال الالجئــــ  مــــن قبــــل مفوضــــية الالجئــــ  أو ال -12
املنفذين تراعي مبدأ مشاركة الوفل الالج  عند التخويو للمشاري  والربامج ويف خمتلف املسائل 
الــل تتعلــ  ليــاملم املعيشــية مــن صــحة وتعلــيم ويايــة وتقــوم املفوضــية باشــرامل األطفــال الالجئــ  

 .من اجلنس  عند التقييم السنوي هلذه الربامج واملشاري 

 التحديات  الصعوجات  
 تتمثل التحديات والصعوبات فيما يلي: -12
  مـن  اإلنـا ل تزال املمارسات التقليديـة الضـارة كختـان اإلنـا  والـزواج املبلـر وحرمـان

هود لتجاوزهـا خاصـة جهـود التعليم منتشرة يف أوساط الالجئ  وحتتاج إىل مزيد من اجل
 ؛التوعية

  ها رعاية األطفال األكـرب سـناً تسرب األطفال الالجئ  من التعليم لعدة أسباب من أ
ســرب مــن أجــل لألطفــال األصــ ر ســناً بســبب  يــاب األب ولهــاب األم للعمــل أو الت

 ؛العمل ومساعدة األسرة
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  رة كــا يعرضــهم بعــض األطفــال  ــري املــرافق  وــاولون تــرمل الــيمن إىل دول اخللــيج اجملــاو
 ؛لللثري من املخاطر

 ة الــدعم لــربامج التوعيــة وبــرامج احلمايــةقصــور الــوعي لــد  الالجئــ  بســبب عــدم كفايــ 
واخلـــدمات واألنشـــوة الكفيهيـــة املقدمـــة لألطفـــال الالجئـــ  ل تـــزال حمـــدودة وحتتـــاج إىل  

ىل تــوفري كثــري مــن الــدعم. كمــا أن ضــعف هــذه امليزانيــات يعيــ  تنفيــذ الــربامج الراميــة إ
 ؛الرعاية املثلأل لالجئ 

 لالجئـــــ  واجملتمـــــ  اليمـــــين أحـــــد تلـــــا كمـــــا يشـــــلل اخـــــتالف املـــــورو  الثقـــــايف بـــــ  ا
 الصعوبات؛التحديات و 

  قصور املوازنات املقدمة لالجئ  لت وية اخلدمات املولوبة لالجئـ  املسـجل  و ـري
 املسجل .

التننننداجتر المتخنننن   لمنننننى ايعتننننداء علننننى ارهنننندام المدنتننننة المحمتننننة جمواننننف  - اا 
 القانون ارإنساني الد لي

الــيمن  احلــذتأثنــاء النزاعــات املســلحة  اإلنســاينعــد القــانون الــدول يف ســبيل احــكام قوا -14
 من التدابري التشريعية واإلدارية وعلأل النحو التايل: اً عدد

   صادقت اجلمهورية اليمنيـة علـأل الربوتوكـول الختيـاري امللحـ  بالتفاقيـة الدوليـة حلقـو
 ؛الوفل واخلاص لظر إشرامل األطفال يف النزاعات املسلحة

 مـــن  اً الـــيمن اللجنـــة الوطنيـــة للقـــانون الـــدويل اإلنســـاين تضـــم يف عضـــويتها عـــدد تأنشـــأ
 ؛اجلهات لات العالقة حلومية وأهلية

  ســعت اجلمهوريــة اليمنيــة إىل نشــر مبــادا القــانون الــدويل اإلنســاين ومبــادا الربوتوكــول
 الختيـــاري امللحـــ  باتفاقيـــة حقـــو  الوفـــل اخلـــاص لظـــر إشـــرامل األطفـــال يف النزاعـــات

 .املسلحة كما   تدريب عدد من املهتم  يف هذا اجملال

كمــا حرصــت القــوات احللوميــة أثنــاء الصــراع يف صــعدة علــأل اللتــزام اللامــل والصــارم  -15
حيــــث كــــان اســــتخدام نــــريان الوــــريان واملدفعيــــة و ريهــــا مــــن  ،بقواعــــد القــــانون الــــدويل اإلنســــاين

علــأل إحــداثيات دقيقــة ومدروســة يف منــأ  عــن  األســلحة الثقيلــة واخلفيفــة يــتم بشــلل مركــز بنــاءً 
التجمعات السلانية هبدف تدمري مواقـ  احلـوثي  مـن خـالل دراسـة وحتـديث األهـداف بضـوابو 

لتحديــد اإلحــداثيات. كمــا أن الســلوات اليمنيــة  )اجلوجــل( علميــة حديثــة ومنهــا اســتخدام نظــام
خالل رمي املنشورات عرب الوـائرات قد أشعرت املواطن  بضرورة م ادرة مناط  النزاع وللا من 

 علأل مناط  النزاع املولوب إخالئها.
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ومـ  هـذا ل حللـو أي حسـابات يف جيـوش العــامل أمجـ  مـن ضـحايا جانبيـة خارجـة عــن  -16
وسببها الرئيسي قيام قوات التمرد احلـوثي  ،اإلرادة وإن حصلت يف هذه احلرب فهي حمدودة جداً 

قهم وقـراهم واسـتخدامهم كـدروع بشـربة وكـذا دركـزهم بـ  أوسـاط مبن  املواطن  من م ادرة مناط
حيث يقوم املتمردون عند دخـوهلم إىل أيـة منوقـة بالسـتيالء علـأل بيـوت  ،املدني  وفو  مبانيهم

 كمـا أن عناصــر التمـرد قــد املـدني  بــالقوة ليسـتخدموها يف أ ــراض عسـلرية ضــد اجلـيش واألمــن
لقدميــة وقامــت باســتدراج عناصــر األمــن نــتج عنهــا حــدو  زرعــت املتفجــرات يف مدينــة صــعدة ا

حــارة  ةعشــر  توتشــري املعلومــات أن مدينــة صــعدة القدميــة ملونــة مــن ســ .بعــض العمليــات فيهــا
وأن عــدد أربــ  حــارات منهــا كــان يتواجــد بــداخلها املتمــردون يف بعــض البيــوت وقــد   منــاداملم 

وقـد وافـ  املتمـردون علـأل  ،واألطفـال منهـاوتسهيل خـروج النسـاء  ،أكثر من مرة بتسليم أنفسهم
خروج األطفال والنساء ورفضوا اخلروج من املدينة وحتصنوا فيها واستخدموها يف اسـتدراج وقـنن 

 .العناصر األمنية ودت املواجهة الل نتج عنها تدمري بعض البيوت

  التوعتة جالتر وو وا -هاء 
نشـــــر الربوتوكـــــول )هـــــذا التقريـــــر  يف أعـــــاله 96-94ات إضـــــافة إىل مـــــا ورد يف الفقـــــر  -17

توعية األطفال مبا ورد يف الربوتوكول والتفاقية الدوليـة اهلادفة األنشوة هنامل عدد من  (والتدريب
 :حلقو  الوفل ومنها

  ًفري  متخصن بوزارة الكبية والتعليم علأل دراسة إدراج بنـود اتفاقيـة حقـو   يعمل حاليا
 ؛الوفل ضمن املنهج املدرسي

 تبـــا حاليـــاً وزارة حقـــو  اإلنســـان يف إطـــار إعـــداد اإلســـكاتيجية الوطنيـــة حلقـــو  كمـــا ت
 اإلنسان مبادرة إدماج مبادا حقو  اإلنسان يف مناهج التعليم األساسي.

  تقــدت  2ومــن خــالل فريــ  الــدعم النفســي التــاب  ملؤسســة الصــاا يف املخــيم املــزر   -18
ول حقو  األطفال وكذلا حول املخاطر الل يواجهها التوعية الالزمة لألطفال وكذلا اآلباء ح

كمـا قامــت املؤسسـة بصــيا ة مشـروع يايــة .األطفـال عنــدما يـتم إشــراكهم يف النزاعـات املســلحة
الوفل يف الووارا والذي وتوي علأل العديد من حماور التوعية حنو حقو  الوفل واتفاقية الوفل 

العــــامل  مـــ  األطفــــال يف املخـــيم وقــــد   رفعــــ  إىل األمهــــات و  ،اآلبـــاءو  ،واملوجهـــة إىل األطفــــال
 .لدراست  ومن مث التوقي  علي  والبدء يف تنفيذه فمنظمة اليونيسي

التدابري املتخذة لضمان توفري التدريب القانوين والنفساين للعامل  يف جمال ياية ورعاية  -11
بقضــاء األحــدا  وكــذلا منظمــة  األطفــال للــم العالقــة التلامليــة القائمــة بــ  األجهــزة املعنيــة

اجملتم  املدين وكل هذه األجهزة نفـذت العديـد مـن الـربامج التدريبيـة للعـامل  يف جمـال األحـدا  
استهدفت الف املتدرب  علأل كيفية التعامل م  األحدا  ويف وزارة الداخلية علـأل سـبيل املثـال 
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املـــرأة واألحـــدا  علـــأل  لشـــؤونالعامـــة ل احلصـــر فقـــد عملـــت اإلدارة العامـــة املعنيـــة وهـــي اإلدارة 
 :تدريب
  طـــر  وأســـاليب التعامـــل  ضـــابو وصـــف ضـــابو وجنـــدي وللـــا علـــأل 611أكثـــر مـــن

 األحدا ؛ م 

  شــرطية مــن اللــوادر النســائية العاملــة يف جمــال الشــرطة وللــا  211تــدريب أكثــر مــن
 ؛علأل كيفية التعامل م  األحدا  )األطفال يف خالف م  القانون(

 ليل اإلرشــادي ملنتســي الشــرطة العــامل  يف جمــال األحــدا  كــدليل إجرائــي   إعــداد الــد
 نسخة علأل مستو  خمتلف احملافظات؛ 2111إرشادي و  توزي  أكثر من 

  مـــن  981جيـــري اإلعـــداد يف هـــذا العـــام يف فصـــلية الثالـــث والرابـــ  علـــأل تـــدريب عـــدد
 منتسي الشرطة. 

ين املواقف والجتاهات الجيابيـة وتلـريع الرسـالة يف رل التزام القنوات اإلعالمية بتلو و  -911
مسئولية الدولة واجملتم  لمايـة احلقـو  اخلاصـة بالنسـبة و اإلعالمية اهلادفة لتعمي  تعاضد واجب 

والتعامــــل معهــــا   وفنيـــاً  للوفولـــة واألطفــــال والتجديـــد املســــتمر إلثــــراء مضـــام  الــــربامج موضــــوعياً 
نصـــت عليـــ     الـــوعي مبفـــاهيم اليـــوم العـــاملي لألطفـــال ومـــاكأولويـــات يف الرســـالة اإلعالميـــة ورفـــ

اإلعالمــي يف تنميــة الــوعي لقــو  اإلنســان توجــ  مــ  ال التفاقيــة الدوليــة حلقــو  األطفــال موازيــاً 
وتعريف األطفال واجملتم  اليمين بتلا احلقو  عرب أوعية وقوالب براجمية إلاعية وتلفزيونية متنوعـة 

األطفــــال والعنايــــة هبــــم وتعلــــيمهم وتــــوفري ســــبل الرعايــــة الجتماعيــــة تككــــز أهــــدافها حــــول تربيــــة 
والصــحية منهــا قضــايا  ذائيــة وصــحية مــن خــالل التوعــيم ضــد أمــراض الوفولــة ودور األســرة يف 
مساحة الربامج املخصصة لفئات األطفال واألسـرة ودليـنهم مـن إيصـال مقكحـاملم وارائهـم عـرب 

يتعلـــ  بالجتاهـــات الداعمـــة لكســـيخ ســـيادة القـــانون وتســـاوي الوســـائل اإلعالميـــة املختلفـــة فيمـــا 
اخلاصــة والشخصــية و وحــدة احلقــو  للافــة شــرائح اجملتمــ  وبــدون دييــز خاصــة واحلريــات العامــة 

 .اجلهود املبذولة للمؤسسات الرمسية واملدنية يف ياية حقو  اإلنسان من النتهاكاتو مواكبة 

ت يف التنفيــذ باأل يــة واملتابعـــة مــن خــالل الوقـــوف واتســمت مجلــة اخلوــوات واإلجـــراءا -919
 ،قنـاة الـيمن)مبا يعزز من إرساء اإلعالم املتخصن للقنوات الفضائية  أمام خوو الربامج النوعية

والثاين  ،وقناة سبأ الشبابية التعليمية والسياحية والربناجم  العام صنعاء ،وقناة اإلميان ،وقناة ميانية
ية األمر الذي علست  الرسالة اإلعالمية لتعزيز الجيابيات يف جمتمعنا اليمين عدن واإللاعات احملل

وت يـري اجملتمـ  واإلســهام الفاعـل مــ  اجلهـات املعنيــة إلجيـاد املعاجلــات اململنـة هلــا والسـتفادة مــن 
وثائ  وأدبيات منظمـة اليونيسـيف واملتخصصـة يف جمـال الرعايـة ويايـة حقـو  الوفـل وقضـاياهم 

 ه الفئـات بعيـداً ذحماكـاة هـ علـأل م األمر الذي ساعد وسائل اإلعالم اإللاعي والتلفزيـوينوتولعامل
واألحــدا  املرتبوــة هبــا  يشــيعــن املبال ــة يف تنــاول قضــاياهم والــل ل دــت بــأي صــلة بــالواق  املع

وإمنـــا حماكـــاة واقعهـــم كمـــا هـــو مـــ  األخـــذ بعـــ  العتبـــار ربـــو ارتســـام مهمـــات وأهـــداف توـــوير 
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ة اإلعالمية باثراء متضمنات التوعيـة اإلعالميـة لألطفـال واألسـرة يلـون مبقـدورها السـتئثار الرسال
 ب ألكرب عدد كلن من مجهور األطفال املتاب  لوسائل إعالمنا املرئي واملسموع.ذواجل

الــل تلــي حاجــاملم  ويف هــذا الســيا    تــأم  املــواد الرباجميــة امللرســة لألطفــال واألســرة -912
رفيــة بوضــ  مؤشــرات توزيــ  ســاعات اإلرســال اليــومي واألســبوعي والســنوي لتلــا الــربامج مبــا املع

وتســـتوعب خصائصـــ  النوعيـــة والعمريـــة والثقافيـــة والتوزيـــ   يلقـــتيتوافـــ  وحاجـــات كافـــة شـــرائح امل
األســرة الوفــل و اجل ــرايف ليــث تركــزت مضــام  التوعيــة واإلســهام بــدور فاعــل حلمايــة ومســاعدة 

عايري الجتماعية املتحيزة ضد املرأة وتلوين الجتاهات الداعمة خلفض معدل اإلجنـاب وتعديل امل
 :يةتألهداف اآلل تبعاً 

   الــدعوة و دعـم رعايــة األســرة باعتبارهــا النــواة اجملســد للوحــدة الوبيعيــة واألساســية يف اجملتمــ
 ؛ألسباب الل تدفع  إىل سو  العملحلماية ح  النماء للوفل واحتواء كافة ا

  ؛يف التنمية الشاملة فاعالً  النظرة الدونية للمرأة لتظل شريلاً ت يري 
  إبــراز تــداعيات املشــللة الســلانية والــل بفعلهــا تتســ  دائــرة الفقــر ومبــا يعــزز مــن ترســيخ

 ؛اطن  بالقبول بأسرة قليلة العددقناعة املو 
 ر وتعزيــز قــمواكبــة اهتمامــات الدولــة لتحســ  الظــروف املعيشــية للســلان وملافحــة الف

 ؛نوا  األمان الجتماعي
  الء الهتمــام بتمتـ  األســرة بالصـحة اجلســمية والعقليـة ولمايــة صـحة البيئــة يـيف إطـار إو

وتلثيف التوعية اهلادفة إىل رف  الوعي للوقايـة مـن األمـراض الوبائيـة واملتوطنـة واألمـراض 
يــــة واألخالقيــــة املنقولــــة وبــــاألخن طــــاعون العصــــر واللبــــد الوبــــائي و ــــرر القــــيم الدين

احلضــارية الــل تعــزز مــن يايــة اإلصــحاح البيئــي لبالدنــا و ــرر واجــب ومســئولية أفــراد 
 اجملتم  لتجنب التورف واإلرهاب بلافة أشلال  وصوره.

كمــا بل ــت األعمــال اإللاعيــة والتلفزيونيــة الــل قامــت هبــا الوســائل اإلعالميــة الرمسيــة يف  -912
عـدم املشـاركة  -ملريـب األطفـال  -العنف ضد األطفال وخاصة  التوعية بقضايا الوفولة )خماطر

فعاليـة  286 (واإليذاء اجلسدي واحلرمان مـن التعلـيم -العنف املدرسي  -يف النزاعات املسلحة 
 ،مـــرة 95254وبامجـــايل مـــرات البـــث  ،دقيقـــة 92268إلاعيـــة وتلفزيونيـــة يف زمـــن بـــث قـــدره 

 62باإلضـــافة إىل تـــدريب  ،ليـــة والقنـــوات التلفزيونيـــةنفـــذت عـــرب احملوـــات اإللاعيـــة الوطنيـــة واحمل
 .إعالمياً وإعالمية علأل قضايا العنف

مـــن الفعاليــات الراميـــة إىل توعيـــة  اً كمــا نفـــذت مؤسســة شـــولب للوفولـــة والتنميــة عـــدد -914
 :األطفال واألسر مبخاطر يل السالح منها

 ؛خماطر يل  بينهم إنتاج فيلم كرتوين حول خماطر يل السالح علأل األطفال وكذا 
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  رع اإعداد يلة إعالمية حول خماطر يل السالح تضمنت بوسكات وإعالنات يف الشو
وجدارية عمالقة ومقالت يف الصحف واستوالع رأي حـول خمـاطر يـل السـالح بـ  

نســـخة منـــ  يف  9111األطفـــال باشـــرامل األطفـــال واملســـئول  والضـــحايا وتوزيـــ  عـــدد 
لــــدور الجتماعيــــة مــــن أجــــل مناهضــــة يــــل الســــالح بــــ  قــــرص مــــدمج يف املــــدارر وا

 ؛األطفال

 طفــل  41لم اللرتــوين )أيــد ولعبــة املــوت يف فنــد  موفمبيــا( مبشــاركة ي  تدشــ  الفــ
لم وأهداف  يف قناة اجلزيـرة والعربيـة يوطفلة ولضور ثالثة وزراء، وقد   التور  أل ية الف

ن الصـــــحف احملليـــــة والعربيـــــة وحصـــــد واألم يب ســـــي وكـــــذا الفضـــــائية اليمنيـــــة وعـــــدد مـــــ
 ؛استحسان علأل املستو  الوطين والعريب

  إنتــاج حلقــة تلفزيونيـــة توعويــة حــول خمـــاطر يــل الســالح بـــ  األطفــال وعرضـــها يف  
التلفزيــون اليمــين ليــتم التوعيــة باملوضــوع علــأل أوســ  نوــا  باعتبــار يــل الســالح يهــدد 

 ؛احل  األساسي للوفل وهو حق  باحلياة
 ـــامج ثقـــايف وترفيهـــي ورياضـــي إقا  9511ســـتهدف امـــة املؤسســـة بالتعـــاون مـــ  اليونيســـيف برن

مهرجـان يايـة  -طفل وطفلة من األطفال النازح  من صعدة، يف خميم املزرا  حرض 
مسـابقات و الذي تضـمن )مرسـم حـر لألطفـال، ودوري كـرة قـدم،   الووارااألطفال يف

 إخل(؛ ثقافية وترفيهية، واللعاب مجاعية،
 9طفـل وطفلـة مـن أطفـال خمـيم املـزرا  ) 71 فدربت املؤسسة بالتعاون م  اليونيسـي ،

طفال، و  تشليل جملسي للوالب أ( علأل املهارات احلياتية وعلأل  ج من طفل إىل 2
كـــــات ووضـــــعها يف نشـــــرة (، يهـــــدف لتقصـــــي احلقـــــائ  لالنتها 2، 9يف خمـــــيم املـــــزرا  )

 لألطفال؛
 باسـتخدام األطفـال يف النزعـات املسـلحة شـارمل  نـددةنفذت املؤسسـة مسـرية تضـامنية م

طفل وطفلة وقد سلم هؤلء األطفال رسالتهم ملمثل األمم املتحدة وكثل  51فيها حنو 
منظمــــة اليونيســــيف ل ــــرض إيصــــاهلا لألمــــ  العــــام لألمــــم املتحــــدة، تــــال املســــرية مــــؤدر 

ثلـــــ  لـــــبعض صـــــحفي ملناهضـــــة اســـــت الل األطفـــــال يف النزاعـــــات املســـــلحة ولضـــــور ك
 طفال وعدد من املؤسسات اإلعالمية؛املنظمات األهلية والدولية املعنية باأل

  إقامــــة املؤسســــة بالتعــــاون مــــ  اليونيســـــيف مســــرح متحــــرمل لــــدمأل األطفــــال، وقصـــــن
قصـن لات هـدف لألطفـال، يف خمـيم  داحللواي، حيث يقوم شخن متخصن بسـر 

 (. 2، 9املزرا  )

قامت املؤسسة لاملا بالتعاون م  السفارة األمريليـة بصـنعاء فقد  ،2191أما يف العام  -915
إىل تبين برنامج حلماية األطفال من اسـت الهلم يف النزاعـات املسـلحة واحلـروب وقـد مشـل الربنـامج 

 علأل عدة حماور نفذملا املؤسسة كالتايل:
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  مـن  21تنفيذ مؤدر لتأييـد مناهضـة إقحـام األطفـال يف النزاعـات املسـلحة وللـا لعـدد
من الصـحف واملسـئول  اإلعالميـ   اً اإلعالمي  يف حمافظة صعده مشلت اإللاعة وعدد

يف عــدد مــن منظمــات اجملتمــ  املــدين، تضــمن املــؤدر أورا  عمــل حــول حقــو  الوفــل 
والربوتوكــول اخلــاص مبنــ  إشــرامل األطفــال يف النزاعــات املســلحة، أعقــب املــؤدر طــاولت 

 ء حـول اليـات الــدعم واملناصـرة وسـبل الــكويج هلـا إعالميــاً مسـتديرة للنقـاش وتبــادل اآلرا
 /صعده؛يف م إعالمياً  21وللا لعدد 

  مــن متخــذي القــرار واجملــالع احملليــة ومنظمــات اجملتمــ   51  تنفيــذ ورشــة عمــل لعــدد
 ؛املدين والقانوني  يف حمافظة صعده

   إشـــرامل األطفـــال يف رفـــ  الـــوعي وبنـــاء قـــدراملم يف اليـــات الـــدعم واملناصـــرة لقضـــية منـــ
 ؛النزاعات املسلحة

  تنفيذ عشر لقاءات تشـاوري  مـ  عـدد مـن متخـذي القـرار ومـدراء املـدارر وراسـاء  
منظمات اجملتم  املدين واجملالع احمللية وجمـالع اآلبـاء يف املـدارر وللـا ب ـرض دعـم 

يف وتنفيــذ الربوتوكــول الختيــاري لتفاقيــة حقــو  الوفــل حــول منــ  إشــرامل األطفــال 
النزاعات املسلحة وشرح اللتزامـات القانونيـة املكتبـة علـأل الـيمن للتنفيـذ وللـا لـدعم 
بنــــاء قــــدرات متخــــذي القــــرار ولوي العالقــــة يف احملافظــــة يف هــــذا اجلانــــب، خرجــــت 

وقــــ   اللقــــاءات التشــــاورية بعريضــــة مناهضــــة إلشــــرامل األطفــــال يف النزاعــــات املســــلحة
 ؛املتعامل  م  األطفال يف حمافظة صعده شخن من لوي العالقة ومن 211 عليها

  2111إعــداد بوســك عــن خمــاطر إشــرامل األطفــال يف النزاعــات املســلحة وقــد   طباعــة 
وتعـــز،  وعـــدن، وحجـــة، نســـخة مـــن البوســـك و  توزيعـــ  يف عـــدد مـــن مـــدارر صـــنعاء،

 ؛وحضرموت وصعدة، والضال ، وأب ،
 ؛النزاعات املسلحة إصدار نشرة توعوية حول خماطر إشرامل األطفال يف 

  نســــخة مــــن الربوتوكــــول  الختيــــاري  وتوزيعهــــا علــــأل متخــــذي القــــرار  5111طباعــــة
 ؛واملتعامل  م  األطفال وجمالع اآلباء يف صعده والضال  وعدن وأب  وصنعاء وتعز

  مــن منظمــات اجملتمــ  املــدين ومــدراء ومعلمــي  شخصــاً  21  تنفيــذ ورشــة عمــل لعــدد
افظـــة صـــنعاء،   خالهلـــا تـــدريبهم علـــأل الربوتوكـــول الختيـــاري عـــدد مـــن املـــدارر يف حم

لت يري التوجهات وياية األطفال وللا ب رض بناء قدراملم يف الدعم واملناصرة والسعي 
 يف كافة براجمهم للتوعية واحلد من إشرامل األطفال يف النزاعات املسلحة.

 أهدام التعلتم - ا  
تفاقيــة حقــو  الوفــل يف كــل مــن قــانون التعلــيم العــام مــن ا 21تتجســد مضــام  املــادة  -916

ووثيقة املنولقـات العامـة للمنـاهج الدراسـية الـل تضـمنت أهـداف التعلـيم  9112لعام  45 رقم
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أن نظـام التعلـيم " من القـانون 95املادة  علأل املستو  العام واملراحل واملواد الدراسية حيث تنن
الذهنيــــة  ،اخللقيــــة ،هم يف تنميــــة اجلوانــــب الروحيــــةيهــــدف إىل حتقيــــ  تربيــــة شــــاملة متجــــددة تســــ

 .واجلسمية لتلوين املواطن السوي املتلامل الشخصية

وأكدت وثيقة املنولقات علأل أن الفلسفة الكبوية يف اجلمهوريـة اليمنيـة تقـوم علـأل املثـل  -917
وحريتـــ   ناإلنســـاالعربيـــة واإلســـالمية واإلنســـانية القائمـــة علـــأل ملـــارم األخـــال  واحـــكام حقـــو  

وكرامت ، واملساواة يف احلقـو  والواجبـات واحـكام حريـة الفـرد وكرامتـ  وحـب الـوطن واحـكام نظمـ  
كما تقوم الفلسفة الكبوية علأل العدالـة الجتماعيـة وتلـافؤ الفـرص يف التمتـ  بـاحلقو ،   .وقوانين 

، تفـــاهم بـــ  الشـــعوبقيـــ  التعـــارف والوالنفتـــاح الـــواعي علـــأل الثقافـــات واحلضـــارات العامليـــة وحت
لهتمام بالقضايا الدولية ومبادا العدالة واملساواة والسالم العاملي والحـكام املتبـادل بـ  اجبانب 

تقوم حنو بناء الشخصية بلل  و ري للا من املبادا التعليمية الل، الشعوب والدول واحلضارات
ــــل والنقــــد ــــادرة واإلبــــداع والبتلــــار  ،جوانبهــــا وتنميــــة القــــدرة علــــأل التفلــــري العلمــــي والتحلي واملب

 واملشاركة.

كمــا تضــمن النظــام التعليمــي عــدداً مــن األهــداف العامــة حتقيــ  تربيــة شــاملة متجــددة  -918
تســهم يف تنميــة اجلوانــب الروحيــة واخللقيــة والوجدانيــة والجتماعيــة والعقليــة واجلســمية واجلماليــة 

مبــا يف للــا املمارســة الدميقراطيــة ، ومنــتج وصــاا للمــواطن اليمــين وصــوًل لتلــوين إنســان ســليم
واللتزام بالواجبات والتمسـا بـاحلقو  اخلاصـة والعامـة وحتمـل املسـئولية واحـكام حقـو  اآلخـرين 

 ،البيئــةو  ،والهتمــام بالقضــايا الــل دــع حيــاة الفــرد واجملتمــ  مثــل قضــايا الســلان والــدفاع عنهــا.
 الفتاة.تعليم و حقو  اإلنسان، و املياه، و الصحة، و 

ويف إطـــار الهتمـــام بتوـــوير أهـــداف التعلـــيم جيـــري حاليـــاً اســـتلمال الكتيبـــات ملراجعـــة  -911
وتوـــوير أهـــداف التعلـــيم ملواكبـــة التوـــورات علـــأل الســـاحة احملليـــة واإلقليميـــة والدوليـــة يف خمتلـــف 

ع حــد بــرامج اخلوــة املشــككة لــدول جملــأاجملــالت، باإلضــافة إىل أن توــوير تلــا األهــداف هــو 
 التعاون لدول اخلليج العربية.

  الطفل في محتو  المناهج الدراستة/وألمت  ثقافة حقوق ارإنسان  
حد النشـاطات الـل قامـت هبـا أمثلت قضية إدماج حقو  اإلنسان يف املناهج الدراسية  -991

ج تلــا وزارة الكبيــة والتعلــيم يف اجلمهوريــة اليمنيــة عــرب تنفيــذ عــدد مــن األنشــوة التمهيديــة إلدرا 
 :يأيما تو  املناهج الدراسية، دثلت فياحلقو  يف حم

  مسـح وحتليــل مفــاهيم حقـو  الوفــل يف املنــاهج الدراســية بـدعم مــن منظمــة اليونيســيف
 ؛2117عام 

  جيري حالياً مسح وحتليل مفاهيم حقو  اإلنسان يف حمتو  املناهج الدراسية يف مرحلل
علأل احلقو  الل تضمنتها وأساليب التضم  التعليم األساسي والثانوي هبدف التعرف 

وكيفيــة توزيعهــا علــأل املــواد واملســتويات الدراســية، ومــن مث إعــادة النظــر يف تضــم  تلــا 
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وخصــائن منــو املـــتعلم ومســتواه العمــري واحتياجاتــ ، وخرباتــ ، ومبـــا  يــتالءماحلقــو  مبــا 
 م  طبيعة املواد الدراسية. أيضاً  يتالءم

 من الربامج هبذا الجتاه، أ ها: ا نفذت الوزارة جمموعةباإلضافة إىل لل -999

  املشاركة يف إعداد اخلوة العربية للكبية علأل حقو  اإلنسان برعاية اجلامعة العربيـة والـل أقرهـا
 ؛2118مارر الار/الزعماء العرب أثناء انعقاد القمة العربية يف دمش  يف 

 هــات املختصــة يف وزارة الكبيــة والتعلــيم تشــليل جلنــة للكبيــة علــأل حقــو  اإلنســان مــن اجل
 ؛2115ومنظمات اجملتم  املدين عام ووزارة حقو  اإلنسان، ووزارة اخلارجية 

  وحـىت اآلن  2112مواصلة تنفيذ الربنامج التعريفي بالقانون الدويل اإلنساين منـذ العـام
 هــا وزارة بالتعــاون مــ  اللجنــة الدوليــة للصــليب األيــر، وعــدد مــن اجلهــات احللوميــة أ

 96 مدرســـة يف 48ومجعيـــة اهلـــالل األيـــر اليمـــين وتوســـي  نشـــاطات  لتشـــمل  اخلارجيـــة
 ؛2118حمافظة عام 

  استضـافة الـيمن امللتقــأل اإلقليمـي اخلــامع لربنـامج استلشـاف القــانون الـدويل اإلنســاين
 2117نوفمرب تشـرين الثـاين/الـذي عقـد يف صـنعاء يف  - مخع سنوات علأل جتربة التوبي  -

 ؛دولة عربية 92وشاركت في  
  للصـــفوف إعـــداد املـــادة التعليميـــة ودليـــل املعلـــم لستلشـــاف القـــانون الـــدويل اإلنســـاين

 ؛2118( عام 99-7الدراسية )
  ًجيري حالياً الكتيب النهائي ملسح مفاهيم النـوع الجتمـاعي يف املنـاهج الدراسـية تنفيـذا

 ير الدوري الثالث خبصوص حتس  صورةلتوصية اللجنة الدولية حلقو  الوفل علأل التقر 
 ؛الفتاة يف حمتو  اللتاب املدرسي

  جيـــري حاليـــاً الكتيـــب النهـــائي ملســـح املفـــاهيم اخلاصـــة بتنميـــة الـــوعي بـــالقيم الدميقراطيـــة
 والنتخابات يف املناهج الدراسية هبدف تعزيزها.

اهلادفـــة إىل نشـــر  فقـــد نفـــذت الـــوزارة جمموعـــة مـــن األنشـــوة ،وفيمـــا يتعلـــ  بنشـــر الـــوعي -992
 التفاقية الدولية يف الوسو الكبوي أ ها:

  تأهيل ثالثة من القيـادات الكبويـة يف قوـاع املنـاهج والتوجيـ  وملتـب الكبيـة والتعلـيم يف
 ؛حمافظة صنعاء يف جمال حقو  الوفل

 ( 51تدريب ) ًالتفاقيـة الدوليـة من مؤلفي اللتـب الدراسـية علـأل حتليـل مضـام  مؤلفا 
 ؛و  الوفلحلق

 ؛ية املدرس  والوالب لقو  الوفلتنفيذ مخع دورات تدريبية يف عدد من املدارر لتوع 
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  تشـــجي  الوـــالب علـــأل كارســـة القـــيم الدميقراطيـــة مـــن خـــالل حلصـــين يـــوم الدميقراطيـــة
املدرسي يتم في  انتخاب راساء الفصول واللجان الوالبية، حيـث يفتـتح فعاليـات هـذا 

 والوزراء يف عدد من املدارر.اليوم رئيع احللومة 

 من  المنا   2  1 الفقرونان  2  1الحظر  المسنائل  ات الصنلة لالما ونان  -راجعاا  
4) 

التنني وتعلننق جمننا  ر   معلومنات عنن  امتننى القنوانت   التشننريعات الجنائتننة السنارية -ألف 
 م  التر وو وا اي تتار  9  1 الما وت في 
قـــائم علـــأل احـــكام التفاقيـــات وجعـــل هـــذه التفاقيـــات  ن النظـــام التشـــريعي يف الـــيمنإ -992

عـدا النصـوص  الـوطين م إليها أو تصاد  عليها مبنزلة التشـري ضواملعاهدات والربوتوكولت الل تن
قــد   ــاأ كمــا  الـل تبــدي عليهــا حتفظـات أو تلــون خمالفــة لألحلـام األساســية للشــريعة اإلسـالمية

منعت وجرمت أي أفعال تتعل  و حلامها ي خمالفة ألوعقوبات متفاوتة علأل أتضمنت جزاءات 
مـن الربوتوكـول وعلـأل رأر تلـا القـوان  دسـتور اجلمهوريـة  4مـن املـادة  2و 9مبـا ورد بـالفقرت  
كمــا ســبقت اإلشــارة إىل للــا ومــن هــذا املنولــ  فــان التشــريعات يف الــيمن   26اليمنيــة يف املــادة 

 :اآلتيةالتشريعات  هارز ومن أبالربوتوكول تتواءم  الباً م  نصوص 
 ؛وتعديالت  بشأن خدمة الدفاع الوطين اإللزامي 9111لسنة  22قانون رقم ال 
 ؛لحتياط العامابشأن  9111لسنة  22قانون رقم ال 
  ؛بشأن اخلدمة يف القوات املسلحة واألمن 9119لسنة  67قانون رقم 
 دا  وتعديالتــ  حــبشــأن رعايــة األ 9112( لســنة 24قــانون رقــم )بالمهــوري اجلقــرار ال

 ؛ولئحت  التنفيذية
 ؛بشأن تنظيم اللليات العسلرية 9112لسنة  25قانون رقم بالمهوري اجلقرار ال 
 ؛ة النارية والذخائر والجتار هبايل األسلحتنظيم م بشأن 9112لسنة  41قانون رقم ال 
 ؛بشأن اجلرائم والعقوبات 9114لسنة  92قانون رقم بالمهوري اجلقرار ال 
 ؛بشأن قانون العمل وتعديالت  9115لسنة  5قانون رقم بالمهوري اجلار قر ال 
  ؛عسلريةالعقوبات الاجلرائم و  بشأن 9118( لسنة 29القانون رقم 
 ( لسنة 24قرار مجهوري بالقانون رقم )؛ن ملافحة جرائم الختواف والتقو بشأ 9118 
  ؛بشأن هيئة الشرطة 2111لسنة  95القانون رقم 
 بشأن حقو  الوفل ولئحت  التنفيذية.  2112لسنة  45قانون رقم ال 
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 عمومنا  جمنا  ر اي تتنار  القنوانت  الجنائتنة السنارية التني وتعلنق جنالتر وو وا  نصنو  جرزأ  
  منه 9  1الما وت  في 

 جش ن  دمة الدفاع الواني ارإلزامي 1220لسنة  99 انون ر م   

 قب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة: م  عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يعا26 مادة 
كــل مــن جنــب شخصــاً مــن أداء خدمــة الــدفاع الــوطين اإللزاميــة أو أجــل جتنيــده  :25

إضـــافت   أو حذفـــ  منهـــا أو ،ب ـــري حـــ  ســـواء با فـــال إدراج امســـ  يف اللشـــوف املولوبـــة
 ؛علأل للا باإلدلء ببيانات كالبة إليها دون ح  أو املساعدة

 بع مدة ل تزيـد عـن ثـال  سـنوات أو ب رامـة ماليـة ل تقـل عـن : يعاقب باحل27 مادة
عشرة الف ت ول تزيـد عـن ثالثـ  ألـف ت كـل مللـف لتأديـة خدمـة الـدفاع الـوطين 

 ؛داء اخلدمة بوريقة اهلرب أو ال شاإللزامية حللن من أ
 هـــذا  : تتــوىل احملــاكم املختصــة النظــر والفصــل يف اجلــرائم املنصــوص عليهــا يف21 مــادة

القانون وتسـري لات العقوبـات املقـررة يف هـذا القـانون علـأل كـل مـن سـاهم يف ارتلاهبـا 
ســواء عــن طريــ  املســاعدة أو الشــكامل أو التحــريض أو بــأي صــورة مــن صــور املســا ة 

 .عليها يف قانون العقوبات العام املنصوص

 جش ن رعاية ارحداث  وعديالوه 1229لسنة  95 انون ر م   
  املقررة يف قانون العقوبات يعاقب بـاحلبع  الشكاملم  عدم اإلخالل بأحلام  :46مادة

مدة ل تتجاوز ثال  سنوات أو ب رامة ل تزيد عن عشرين ألف ت كل من عرض حـدثاً 
لالحنراف بأن أعده لذلا وساعده أو حرض  علأل سلوكها أو سهلها ل  بأي وج  ولـو مل 

ســتعمل اجلـاين مـ  احلــد  ا، وتتضـاعف العقوبـة إلا تتحقـ  حالـة التعـرض لالحنــراف فعـالً 
مالحظتـ  أو مسـلم إليـ   وسائل إكراه أو ملديد أو كان من أصول  أو من املتول  تربيتـ  أو

مبقتضأل أحلام هذا القـانون. ويف مجيـ  األحـوال إلا وقعـت اجلرميـة علـأل أكثـر مـن حـد  
ســنة واحــدة ول تزيــد علــأل  تقــل عــن ولــو يف أوقــات خمتلفــة كانــت العقوبــة احلــبع مــدة ل

مخـع ســنوات، ويفــكض علــم اجلــاين بســن احلـد  مــا مل يثبــت مــن جانبــ  أنــ  مل يلــن يف 
 ؛ي حال الوقوف علأل حقيقة سن مقدوره بأ

  مل  : توب  األحلام الواردة يف قانون العقوبات وقانون اإلجراءات اجلزائية فيما47مادة
 يرد ب  نن خاص يف هذا القانون. 

 جش ن الجرائم  العقوجات 1225لسنة  19 م  انون ر   

  من مل يلن قد بل  السـابعة مـن عمـره وقـت ارتلـاب الفعـل  : ل يسأل جزائياً 29مادة
ومل يبلــ  اخلامســة عشــرة الفعــل  ،رتلــب احلــد  الــذي أ  الســابعةاامللــون للجرميــة وإلا 

عليهـــا يف قـــانون أمـــر القاضـــي بـــدًل مـــن العقوبـــة املقـــررة بتوقيـــ  أحـــد التـــدابري املنصـــوص 
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مل يبلـ  الثامنـة عشـرة حلـم و األحدا . فالا كان مرتلب اجلرمية قـد أ  اخلامسـة عشـرة 
إلا كانـت هـذه العقوبـة و  ،علي  مبا ل يتجاوز نصف احلـد األقصـأل للعقوبـة املقـررة قانونـاً 

 ل عــن ثــال  ســنوات ول تزيــد عــن عشــرهــي اإلعــدام حلــم عليــ  بــاحلبع مــدة ل تقــ
  األحــوال ينفــذ احلــبع يف أمــاكن خاصــة يراعــأل فيهــا معاملــة مناســبة ســنوات ويف مجيــ

للمحلوم علـيهم ول يعتـرب الشـخن حـديث السـن مسـئوًل مسـئولية جزائيـة تامـة إلا مل 
ة قـدرها القاضـي وإلا كانـت سـن املـتهم  ـري حمققـ ،يبل  الثامنة عشر عند ارتلاب  الفعل

 ؛بالستعانة خببري

  ص ار كانت الدية علأل بيت املال يف حمل  ليع هبا إل نساء أو: إلا وجد القتيل 86مادة. 

 للتخلن من الواجبات العسلريةال ش   

  يعاقــب بــاحلبع مــدة ل تزيــد علــأل مخــع ســنوات مــن توصــل بــأورا   ــري 229مــادة :
صحيحة أو باحدا  ضرر جبسم  أو بصحت  أو بأية طريقـة أخـر  إلعفائـ  مـن خدمـة 

وكـــذا مـــن ااـــرط يف القـــوات املســـلحة بوريقـــة ال ـــش أو ســـاعد الـــدفاع الـــوطين اإللزاميـــة 
 شخصاً أو أشخاصاً علأل للا علأل حنو خمالف للقوان  العسلرية.

 جش ن الجرائم  العقوجات العسكرية 1228لسنة  91 انون ر م   

 من هذا القانون: 72 : م  مراعاة أحلام املادة51 مادة 
أشـــهر كـــل شـــخن ارتلـــب جرميــــة يعاقـــب بـــاحلبع مـــدة ل تزيـــد علـــأل ســــتة  )أ( 

 ؛التخلف عن أداء خدمة الدفاع الوطين اإللزامية ر م استدعائ 
 ؛يعاقب باحلبع مدة ل تزيد علأل سنت  إلا كان التخلف أثناء خدمة امليدان )ب( 
)ب(كل شخن حللف أو رفض القيام  يعاقب بذات العقوبة الواردة يف الفقرة )ج( 

 لف ب  أثناء التعبئة العامة.مبا يقضي  علي  واجب  أو ما ك

 واإلعفاء منها بوريقة ال ش جرائم الدخول يف اخلدمة  
 يعاقب باحلبع مدة ل تزيد علأل سنت  كل شخن ارتلـب إحـد  اجلـرائم 62 مادة :

 اآلتية:
توصل بأورا  وبيانات  ري صحيحة أو بـأي طريقـة أخـر  إلعفائـ  مـن خدمـة  )أ( 

 ؛الدفاع الوطين اإللزامية
نــ  أحــد منتســبيها أدخولــ  يف خدمــة القــوات املســلحة عــن طريــ  التحايــل مــ   )ب( 

قبل أن وصل علأل التسريح القانوين وبدون أن يستويف الشـروط الـل دلنـ  مـن الـدخول ثانيـة يف 
 ؛خدمة القوات املسلحة أو التحاق  باخلدمة يف أكثر من وحدة عسلرية
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ة عــن طريــ  التحايــل مــ  علمــ  مســاعدت  يف جتنيــد شــخن يف القــوات املســلح )ج( 
 ؛عاقبتبأن فعل  هذا يعد جرمية 

خمالفت  عمـداً للقـوان  واألنظمـة واألوامـر اخلاصـة باخلدمـة العسـلرية يف مسـألة  )د( 
 ؛من املسائل املتعلقة بالقبول يف خدمة القوات املسلحة

قوبـة يف إعواء وثـائ  مـزورة باكمـال اخلدمـة وجيـوز يف هـذه احلالـة أن تلـون الع ( ه) 
 حالة العودة مدة ل تزيد علأل مخع سنوات أو الورد.

  جش ن حقوق الطفل 9009لسنة  55  رار امهور  جالقانون ر م  

ـــــة فـــــ -994 ـــــار أن هـــــذا القـــــانون خـــــاص بالوفول ـــــواردة يف املـــــواد )اباعتب ـــــات ال  955ن العقوب
 إل أ ـا ،قوبـات املاديـةيف العقوبات السـالبة للحريـة أو الع ءعقوبات متفاوتة سوا من  (966 إىل

األمـر الـذي جيـب معـ   ،ل تفي باملولوب كما أ ا مل تستوعب كافة املخالفات املتعلقة بالوفولـة
إعادة النظر يف هذه العقوبات لتشمل كافـة املخالفـات الـل ترتلـب ضـد الوفولـة كمـا هـو احلـال 

ة األطفال من اثـار النـزاع املسـلح املتعلقة مبا ورد يف أحلام الربوتوكول بشأن ياي 941يف املادة 
 :حيث نصت علأل وكذا عدم إشراكهم يف احلروب

تعمــل الدولــة علــأل احــكام قواعــد القــانون الــدويل املنوبــ  عليهــا يف النزاعـــات " 
 املسلحة لات الصلة بالوفل ويايت  من خالل: 

 ؛حظر يل السالح علأل األطفال )أ( 
 ؛سلحياية األطفال من أثار النزاع امل )ب( 

 ؛ياية األطفال الذين يعانون من قضايا الثأر )ج( 
 ؛يف احلرب مباشراً  عدم إشرامل األطفال إشراكاً  )د( 
 ."عدم جتنيد أي شخن مل يتجاوز سن  الثامنة عشرة ( ه) 

 جش ن العقوجات  الجرائم العسكرية 1228لسنة  91القانون ر م   
 قـل منـ  يتناسـب أ  سـنوات أو جبـزاء : يعاقـب بـاحلبع ملـدة ل تزيـد علـأل ثـال25 مادة

رتلـب أي مـن ام  نتائج اجلرميـة أو الوـرد مـن اخلدمـة يف القـوات املسـلحة كـل شـخن 
 األفعال التالية:

أدخل عن قصد أي بيان كالب أو كانت لـ  صـلة يف إدخالـ  يف أي  )أ( 
بواقـــة  تقريــر أو كشـــف رمســـي أو جـــدول دوام أو جـــدول رواتـــب أو شـــهادة أو دفـــك أو

هـــو  كـــا أي مســـتند اخـــر كـــا يلـــون قـــد وضـــع  هـــو أو وقعـــ  بامضـــائ  أو لرية أوعســـ
تقـدم  كـا يءأجـر  عـن علـم منـ  أي حـذف أو أي شـ مللـف بـالتحق  عـن صـحت  أو

 ؛لكره بقصد الحتيال أو كانت ل  صلة يف للا
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حــذف أو شــوه أو  ــري أو تســبب يف ضــياع أي مســتند كــان مللــف  )ب( 
 ؛ه بقصد إحلا  ضرر بأي شخن أو بقصد الحتيالباحملافظة علي  أو بابراز 

أعوـــأل عـــن قصـــد تصـــرواً كالبـــاً بشـــأن أي أمـــر يقضـــي عليـــ  واجبـــ   )ج( 
 إعواء تصريح ب . 

 يعاقب باحلبع مدة ل تزيد علأل مخع سنوات كل شخن ارتلـب إحـد  54 مادة :
 اجلرائم اآلتية:

و األنظمــــة اســــتعمل ســــلوة وريفتــــ  يف تعويــــل القــــوان  أو اللــــوائح أ )أ( 
امتنـ   رفض تنفيذ األوامر واألحلام الصادرة مـن احمللمـة أو جهـة خمتصـة أو السارية أو

 ؛كا لكر يدخل تنفيذه يف اختصاص  يءتنفيذ شعن  عمداً 
 ؛ترمل عمل  أو امتن  عن أدائ  بقصد عرقلة العمل واإلخالل بالنظام )ب( 
كتـــــب عليهـــــا بيانـــــات  ـــــري صـــــحيحة ي أدىل أو قـــــدم أو أعوـــــأل عمـــــداً  )ج( 

 ؛اإلضرار بال ري
ـــ  بالســـتيالء علـــأل مـــال عـــام أو خـــاص أو اســـتحد   )د(  أســـت ل وريفت

 للقانون. عسلرية خالفاً  نقاطاً 
 يعاقب باحلبع مدة ل تزيد علأل سنت  كل شخن ارتلـب إحـد  اجلـرائم  :62 مادة

 اآلتية:
توصــل بــأورا  وبيانــات  ــري صــحيحة أو بــأي طريقــة أخــر  إلعفائــ   )أ( 

 ؛خدمة الدفاع الوطين اإللزامية من
نــ  أحــد أدخولــ  يف خدمــة القــوات املســلحة عــن طريــ  التحايــل مــ   )ب( 

منتسبيها قبل أن وصل علأل التسريح القانوين وبدون أن يستويف الشروط الل دلن  من 
ــــر مــــن وحــــدة  ــــدخول ثانيــــة يف خدمــــة القــــوات املســــلحة أو التحاقــــ  باخلدمــــة يف أكث ال

 ؛عسلرية
ســاعدت  يف جتنيــد شــخن يف القــوات املســلحة عــن طريــ  التحايــل م )ج( 

 ؛عاقبتم  علم  بأن فعل  هذا يعد جرمية 
خمالفتــ  عمــداً للقــوان  واألنظمــة واألوامــر اخلاصــة باخلدمــة العســلرية  )د( 

 ؛يف مسألة من املسائل املتعلقة بالقبول يف خدمة القوات املسلحة
دمــة وجيــوز يف هــذه احلالــة أن تلــون إعوــاء وثــائ  مــزورة باكمــال اخل ( ه) 

 العقوبة يف حالة العودة مدة ل تزيد علأل مخع سنوات أو الورد.
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 أحكام وكمتلتة  
: يعاقب باحلبع مدة ل تزيـد علـأل عشـر سـنوات أو جبـزاء يتناسـب مـ  نتـائج 29 مادة 

الـل  رتلـب أثنـاء احلـرب أي فعـل مـن األفعـالااجلرمية كـل شـخن خاضـ  ألحلـام هـذا القـانون 
باألشــخاص واملمتللــات احملميــة مبقتضــأل التفاقيــات الدوليــة الــل تلــون اجلمهوريــة  تلحــ  ضــرراً 

 اليمنيــة طرفــاً فيهــا. وتعتــرب علــأل وجــ  اخلصــوص مــن جــرائم احلــرب املعاقــب عليهــا مبقتضــأل هــذا
 القانون األفعال التالية:

ائيـــة إن كـــان ز قتـــل األســـر  أو املـــدني  ول يعفيـــ  هـــذا اجلـــزاء مـــن الـــدعو  اجل '9'
 ؛القتيل حمكم الدم

دة هبـــــم تعـــــذيب األســـــر  أو إســـــاءة معـــــاملتهم أو تعمـــــد إحـــــدا  الم شـــــدي '2'
 ؛وإخضاعهم ألي جتارب علمية

العقليـة والصـحية لألسـر  مـن و تعمد إحلا  األضـرار اخلوـرية بالسـالمة البدنيـة  '2'
 ؛هم علأل اخلدمة يف القوات املسلحةالعسلري  واملدني  أو إر ام

األشـــــخاص املـــــدني  بصـــــورة  ـــــري مشـــــروع  أو أخـــــذهم كرهـــــائن أو احتجــــاز  '4'
 ؛ر هبم أثناء العمليات احلربيةالتمكر 

للهــالل األيــر اليمــين أو أي شــارات أخــر   املميــزة الســتخدام ال ــادر للشــارة '5'
 ؛للحماية وفقا لالتفاقيات الدوليةدولية 

ب وسـلب اهلجوم ضد السلان املـدني  واألشـخاص العـاجزين عـن القتـال و ـ '6'
 ؛لم باعادملا أو الضمان م  التلفاملمتللات م  احل

 ؛املنشىت املدنية العامة واخلاصة هلجوم علألا '7'
 .لااهلجوم علأل املناط  منزوعة السالح م  عدم وجود مربر لذ '8'

 القوانت   المراستم  القواعد العسكرية المعتمد  م  أال إنفا  التر وو وا اي تتار   
 .يها أعالهسبقت اإلشارة إل -995

 وو وا اي تتار   الصعوجات القانونتة أمام ونفت  التر  -جاء 
 :يف اآلي الصعوباتتتمثل  -996
  علـــأل و القـــوان  النافـــذة حـــول تعريـــف احلـــد  يف صـــولحات املنصـــوص و العـــدم توحيـــد

 ي: النحو اآل
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  ؛ تعديالت و  بشأن رعاية األحدا  9112لسنة  24قرار مجهوري بالقانون رقم
كاملـــة   ة( ســـنةشـــخن مل يتجـــاوز ســـن  )مخـــع عشـــر  احلـــد : كـــل حيـــث عـــرف

ه يف إحــــد  حــــالت التعــــرض أو عنــــد وجــــود قانونــــاً  جمرمــــاً  وقــــت ارتلابــــ  فعــــالً 
 ؛لالحنراف

 وقـــد  ،بشـــأن حقـــو  الوفـــل ولئحتـــ  التنفيذيـــة 2112لســـنة  45قـــانون رقـــم ال
 ؛سابعة من عمره ومل يبل  سن الرشداحلد : كل طفل بل  العرف بأن 

  24لتعــــــديل القـــــانون رقــــــم  فقــــــد قـــــدمت احللومــــــة مشـــــروعاً للـــــا  ســـــبيلويف 
أمـام جملـع النـواب ألسـباب  بشأن رعاية األحدا  ل يـزال متعثـراً  9112 لسنة

 ؛لقانون العمل بديالً  مشروعاً  كما أن احللومة تنظر حالياً  شرعية،
  ي والـذ بشـأن قـانون العمـل وتعديالتـ  9115لسـنة  5قرار مجهوري بالقانون رقـم

 ؛أل مل يبل  اخلامسة عشرة من العمراحلد : كل لكر أو أنثورد في  أن 
  عــدم احتــواء القــوان  النافــذة علــأل عقوبــات صــروة وواضــحة وحمــددة فيمــا خيــن

ون السـن الـل إشرامل األطفال يف النزاعـات املسـلحة أو جتنيـد األطفـال كـن هـم د
 ؛حددها الربوتوكول

 وم قــروة وواضـحة جتـرم أو تعاقـب مـن يعـدم وجـود تشـري  أو نصـوص قانونيـة صـ
باشــرامل األطفــال يف النزاعــات املســلحة ســواًء مــن قبــل الدولــة أو مــن قبــل اجملتمــ  

 ؛أفراد ومشائخ( -عصابات مسلحة  -مجاعات  -احمللي )قبائل 
  عــدم وجــود نصــوص قانونيــة صــروة واضــحة تبــ  عقوبــة احملــرض لألطفــال علــأل

 ؛حارتلاب اجلرائم املتعلقة بالسال
 41توبيــــ  أحلــــام القــــانون رقــــم  انتشــــار الســــالح يف اجملتمــــ  احمللــــي وصــــعوبة 

بشـــأن يـــل األســـلحة الناريـــة والـــذخائر والجتـــار هبـــا يف املنــــاط   9111 لســـنة
 .يل السالح ب  األطفال واللباروالقر  واألرياف الل تنتشر فيها مظاهر 

 مو ف الد لة م  جعض ايوفا تات الد لتة -اتم 
هنالــــا العديــــد مــــن التفاقيــــات والصــــلومل لات العالقــــة الــــل صــــادقت الدولــــة عليهــــا  -997

  منها: انورد بعض ،وتتعل  بالربوتوكول
 9141لربوتوكـــــولن اإلضــــــافيان األول والثــــــاين امللحقـــــان باتفــــــاقيل جنيــــــف لعــــــامي ا ،

 ؛9111لسنة  4عليهما بالقانون رقم  املصادقةدت  9177
  شــأن ( ب9111)982ة علــأل التفاقيــة الدوليــة رقــم صــادقبامل 422رقــم  يقــرار مجهــور

 حظر أسوأ أشلال عمل األطفال؛
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  9118لســنة  91رقــم  ةعلــأل التفاقيــة العربيــ ةباملوافقــ 2119لســتة  6القــانون رقــم 
 مل؛بشأن تفتيش الع

  حقـو  الوفـلامللحـ  باتفاقيـة  لعلأل الربوتوكـو  ةباملوافق 2114لسنة  91القانون رقم 
 امل األطفال يف النزاعات املسلحة؛املتعل  باشك 

  حقـو  الوفـلامللحـ  باتفاقيـة  لعلأل الربوتوكـو  ةباملوافق 2114لسنة  21القانون رقم 
  املواد اإلباحية؛املتعل  ببي  األطفال وب اء األطفال واست الل األطفال يف

  28  التوقي  عليهـا يف  ،9118نظام روما األساسي للمحلمة اجلنائية الدولية لسنة  
 .زالت منظورة أمام جملع النواب ل 2111كانون األول/ديسمرب 

 الجنائتة لألشخا  ايعتتاريت  المسؤ لتة - اا 
إن املشرع اليمين رتب علأل الشخن العتباري مسئولية جنائية عـن كافـة األعمـال الـل  -998

الـل تتعلـ  بلـل الوبيعـي مـ  الفـار  يف اجلوانـب  بالشـخن بـال ري أسـوة اً ميارسـها وتسـبب إضـرار 
منهـــا ولســـب مـــا تقتضـــي  الضـــرورة وهـــذه املســـؤولية اجلنائيـــة لألشـــخاص العتباريـــة تـــنن عليهـــا 

 ات النافذة مثل:التشريع

 جش ن الجرائم  العقوجات  وعديالوه 1225( لسنة 19ر  جالقانون ر م لو امه ارر    
 :(9عرفت املادة ) -991
  املورف العام ومن يف حلم: 

حلــام هــذا القــانون مورفــاً عامــاً رئــيع اجلمهوريــة ونائــب الــرئيع يعــد وفقــاً أل 
ورئــيع وأعضــاء جملــع الــوزراء وكــل مــن تــوىل أعبــاء وريفــة عامــة مبقابــل أو ب ــري مقابــل 
بصرف النظر عن صحة قرار تعيين  فيها ويشمل أعضاء السلوة القضائية وأفراد القوات 

احملليــــة  اجملــــالع النيابيــــة العامــــة أواملســـلحة والشــــرطة وأعضــــاء اهليئــــات العامــــة وأعضـــاء 
املنتخبـــــ  مـــــنهم واملعينـــــ  واحمللمـــــ  واخلـــــرباء والعـــــدول والـــــوكالء واحملـــــام  واحلـــــرار 
القضائي  الذين تعدل لديهم األموال وأعضاء جمالع إدارة الشركات والبنومل ومورفيهـا 

 .الل تسهم الدولة يف رأر ماهلا
 :املؤسسة العامة 

ـــة أو تســـهم يف رأر ماهلـــا ويقصـــد هبـــا املرا  فـــ  واملؤسســـات الـــل دتللهـــا الدول
وملـــدف إىل حتقيـــ  نفـــ  عـــام ويشـــمل اهليئـــات والشـــركات العامـــة واألحـــزاب والنقابـــات 

 .والحتادات واجلمعيات والوحدات اإلدارية واجملالع احمللية
 األشخاص العتبارية: 
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ب هــذه الصــفة تشــمل الشــركات واهليئــات واملؤسســات واجلمعيــات الــل تلتســ 
وفقاً للقانون وتأخذ حلم األشخاص الوبيعية بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف هذا 

 .يهاالقانون ويلتفي يف شأ ا بالعقوبات الل ميلن توبيقها عل
  :2ادة املكما عرفت  

 .".املسئولية اجلزائية شخصية ول جرمية ول عقوبة إل بقانون" 

 جش ن القانون المدني 9009لسنة  15القانون ر م   
 26مادة  

وعلــــأل الشــــخن  ــــري  (توبــــ  القــــوان  علــــأل الشــــخن الوبيعــــي )اإلنســــان" 
 "1الوبيعي )العتباري( طبقا ملا هو منصوص فيها

ــــة  -921 ــــ  بتنظــــيم شــــركات احلماي كمــــا أنــــ  يوجــــد حاليــــاً مشــــروع قــــانون قيــــد الدراســــة متعل
وــدد كمـا  ايـة وخــدمات األمـن اخلاصـةإىل تنظـيم شـركات احلم هــدفي وخـدمات األمـن اخلاصـة

الواجبـــات واملســـؤوليات وشـــروط التعيـــ  يف هـــذه الشـــركات مـــن أبرزهـــا أن ل يقـــل عمـــر املتقـــدم 
حـد  املستشـفيات احللوميـة يثبـت إللتوريف عـن عشـرين عامـاً مـ  إرفـا  قـرار طـي صـادر مـن 

 اخل.، للا وفرض عقوبات جنائية جسدية ومالية
أن أي فعـل خمـالف للتشـريعات النافـذة تقـوم بـ  األشـخاص الوبيعيـة ويستنتج من للـا  -929

يعـــرض هـــذه األشـــخاص  نـــ اف أخـــرأمـــر  بـــأي تعلـــ  بـــالربوتوكول أومكـــان أ العتباريـــة ســـواءً  أو
 .عليها يف خمتلف القوان  النافذةاملنصوص  للمسألة القانونية

من   5  9  1 ي المنوا الويية القألائتة علنى ارفعناا  الجنرائم المشنار إلتهنا فن -هاء 
 اي تتار  التر وو وا

  ةالتي ونا ل  متدأ الويية القألائت ةارحكام القانونتة الوانت  
 فيما يلي قائمة باألحلام القانونية الل تتناول مبدأ الولية القضائية: -922

 جش ن الجرائم  العقوجات  وعديالوه 1225لسنة  19ر  جالقانون ر م و جمهالقرار ال  
 يقصـــد بـــاقليم الدولـــة أراضـــيها ومياههـــا اإلقليميـــة  إقلـــيم الدولـــةالتعـــاريف:  :9ملـــادة ا

فوقها وحتتها ويدخل يف للـا الوـائرات والسـفن الـل حتمـل جنسـية الدولـة وعلمهـا  وما
 ؛أينما وجدت

 يسري هذا القانون علأل كافة اجلرائم الل تقـ  علـأل املقـيم يف .: مبدأ اإلقليمية: 2 املادة
أياً كانت جنسية مرتلبهـا وتعـد اجلرميـة مقكفـة يف إقلـيم الدولـة إلا وقـ  فيـ  عمـل الدولة 
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بعضـها يف إقلـيم الدولـة يسـري هـذا  من األعمال امللونة هلا ومىت وقعت اجلرمية كلهـا أو
كمــا يســري هــذا القــانون  .القــانون علــأل مــن ســاهم فيهــا أو وقعــت مســا ت  يف اخلــارج

قلــــيم الدولـــة وحلــــتن احملـــاكم اليمنيـــة هبــــا وفقـــاً لقــــانون علـــأل اجلـــرائم الــــل تقـــ  خـــارج إ
 .اإلجراءات اجلزائية

 جش ن المرافعات  التنفت  المدني  وعديالوه 9009لسنة  50قانون ر م ال  
  علأل اليمـين ولـو مل يلـن لـ  مـوطن  ةكم اليمنية بالدعاو  املرفوعا حلتن احمل -78مادة

 املتعلقة بعقار واق  يف اخلارج؛ أو حمل إقامة يف اليمن فيما عدا الدعاو 
  لدعاو  الل ترف  علأل األجني الذي ل  موطن اكم اليمنية بنظر احلتن احمل -71مادة

 املتعلقة بعقار واق  يف اخلارج؛ أو حمل إقامة يف اليمن فيما عدا الدعاو 
 ( من لات القانون أعاله. 84، 82، 82، 89، 81إضافة إىل املواد ) 

 جش ن القانون المدني  9009لسنة  15القانون ر م   

  القانون اليمين هو املرج  يف تلييف العالقـات عنـدما يولـب حتديـد نـوع هـذه 22مادة :
 ؛القانون الواجب توبيق  من بينها العالقة يف قضية تتنازع فيها القوان  وللا ملعرفة

 عاله.أ( من لات القانون 24:24واد )إضافة إىل امل 

  جش ن العقوجات  الجرائم العسكرية 1228نة لس 91القانون ر م   

 (: كــل شــخن خاضــ  ألحلــام هــذا القــانون ارتلــب خــارج اجلمهوريــة عمــالً 5) مــادة 
جيعلــــ  فــــاعاًل أصــــلياً أو شــــريلاً يف جرميــــة مــــن اجلــــرائم الــــواردة يف هــــذا القــــانون يعاقــــب 

ان الفعـل ما إلا كـمبقتضأل أحلام  ولـو مل يعاقـب عليهـا قـانون البلـد الـذي وقعـت فيـ .أ
ن للـا ل يعفـأل مـن احملاكمـة ثانيـة أمـام احملـاكم العسـلرية وجيـب مراعـاة امعاقباً عليـ  فـ

 مدة العقوبة الل يلون قد قضاها.

 جشان ارإاراءات الجزائتة  1225لسنة  13جالقانون ر م  امهور  رار   

، 245، و244، و226، و224، و222، و229، و75، و97نصــــــــــــــت املــــــــــــــواد ) -922
 لأل ما يلي:( ع246و

 11الما   

ـــة علـــأل كـــل عمـــل إجرائـــي يتخـــذ يف  (9")  يســـري قـــانون اإلجـــراءات اجلزائي
 ؛إقليم اجلمهورية

تســري قــوان  اإلجــراءات اجلزائيــة علــأل املــواطن  وكــذلا علــأل رعايــا  (2) 
 ."الدول األجنبية واألشخاص عدميي اجلنسية
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 15الما   
ســتوفية شــروط صــحتها فا ــا تلــون "إلا صــدرت أوامــر القــبض يف حــدود القــانون م 

 ...".   نافذة يف مجي  أحناء اجلمهورية وتوابعها والسفن والوائرات الل حتمل علمها
 931الما   

ــــــرة "  ــــــة بالفصــــــل يف مجيــــــ  اجلــــــرائم الــــــل تقــــــ  يف دائ حلــــــتن احملــــــاكم البتدائي
 ."اختصاصها احمللي

 939الما   
األحلــام والقــرارات الصــادرة حلــتن حمــاكم الســتئناف بالفصــل يف اســتئناف " 

 ."من احملاكم البتدائية الواقعة يف دائرة اختصاصها
 935الما   

يتعــ  الختصــاص حمليــاً بامللــان الــذي وقعــت فيــ  اجلرميــة أو امللــان  (9") 
ويثبـت الختصـاص للمحلمـة  ،الذي يقيم فيـ  املـتهم أو امللـان الـذي يقـبض عليـ  فيـ 

 .ت إليها الدعو  أولً عالل رف
ة الشــروع تعــد اجلرميــة مرتلبــة يف كــل حمــل وقــ  فيــ  عمــل مــن ويف حالــ (2) 

 ".أعمال البدء يف التنفيذ
 938الما   

إلا وقعت جرمية يف اخلارج كا يسري عليها أحلام القـانون اليمـين ومل  (9") 
عو  ترفـــ  عليـــ  الـــد ،يلـــن ملرتلبهـــا حمـــل إقامـــة معـــروف يف اجلمهوريـــة ومل يضـــبو فيهـــا

 ة أمام حماكم العاصمة.اجلزائي
أمـــــا إلا ارتلبـــــت اجلرميـــــة جزئيـــــاً خـــــارج اجلمهوريـــــة وجزئيـــــاً داخلهــــــا  (2) 

 ".الواق  يف دائرملا ملان ارتلاب أفعال اجلرمية داخل اجلمهوريةاختصت حملياً احمللمة 
 955الما   

"حلتن احملاكم اليمنية كذلا بالفصل يف اجلرائم الـل تقـ  يف عـرض البحـر علـأل  
بواخر حتمل العلـم اليمـين أيـاً كانـت جنسـية مـرتلي هـذه اجلرميـة ويف اجلـرائم الـل تقـ  منت 

امليـاه اإلقليميـة  علأل منت باخرة جتارية أجنبيـة مـىت كـان وجودهـا داخـل مينـاء لـري ميـين أو
 اليمنية وينعقد الختصاص حمللمة أول ميناء ميين ترسو في  الباخرة".

 955الما   
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ليمنية كذلا بالفصل يف اجلرائم الـل تقـ  علـأل مـنت الوـائرات حلتن احملاكم ا" 
اليمنية أياً كانت جنسية مقكف اجلرمية، كما حلتن بالفصل باجلرائم الل تق  علأل منت 

طـائرة يف الـيمن طائرات أجنبية إلا كان اجلاين أو اجملـين عليـ  ميـين اجلنسـية، وإلا هبوـت 
دئـــذ للمحلمـــة الـــل يقـــ  يف دائرملـــا ملـــان وينعقـــد الختصـــاص عن بعـــد وقـــوع اجلرميـــة،

هبـوط الوـائرة إن ألقـي القـبض عليـ  وقــت اهلبـوط أو للمحلمـة الـل ألقـي القـبض علــأل 
املــتهم يف دائرملــا إلا   القــبض يف الــيمن أمــا إلا قــبض علــأل املــتهم خــارج إقلــيم الدولــة 

 ."فيجوز للمحاكم اليمنية أن تنظر الدعو 

 958الما   
اليمنية مبحاكمة كل ميين ارتلـب خـارج إقلـيم الدولـة فعـاًل يعـد  "حلتن احملاكم 

مبقتضــأل القــانون جرميــة إلا عــاد إىل اجلمهوريــة وكــان الفعــل معاقبــاً عليــ  مبقتضــأل قــانون 
 الدولة الذي ارتلبت في ".

وسننلتم ارشننخا  المتهمننت  جاروكنناب الجننرائم المشننار إلتهننا فنني التر وو ننوا اي تتننار     
 ني، جما في  ل  ايوفا ات الد لتة، للتعا ن مى الد ا ارارام ار ر ارساس القانو 

لرابــــ  ]اإلنابــــة القضــــائية نظــــم املشــــرع اليمــــين يف قــــانون اإلجــــراءات اجلزائيــــة الفصــــل ا -924
[ القواعد الل حتلم اإلنابة القضائية يف حالة عدم وجـود اتفاقيـات مـ  الـدول األجنبيـة الدولية

أنـ   252ذكر املـادة تـالتفاقيـات عـن إيـراد حلـم فيهـا، ومـن للـا أو يف حالة سلوت تلا 
احلال  العامة أو احمللمة أثناء نظر الدعو  أن تنيب إحد  السلوات األجنبية يف ة"جيوز للنياب

ــــة إىل وزارة  ــــدائي أو النهــــائي وتوجــــ  هــــذه اإلناب ــــ  البت ــــر مــــن إجــــراءات التحقي إجــــراء أو أكث
بلوماسية وجيوز يف أحوال الستعجال أن توجـ  اإلنابـة مباشـرة إىل اخلارجية لتبلي ها بالور  الد

السلوة القضائية األجنبية املولوب منها القيـام بـاإلجراء ويف هـذه احلالـة جيـب أن ترسـل صـورة 
 ."من اإلنابة القضائية مصحوبة جبمي  الوثائ  إىل وزارة اخلارجية لتبلي ها بالور  الدبلوماسية

تقبل النيابـة العامـة أو احمللمـة اإلنابـة القضـائية الـل أن  " 252ت املادة ويف املقابل نص -925
ترد إليها بالور  الدبلوماسية من إحد  السـلوات األجنبيـة وجيـري تنفيـذها وفقـاً للقواعـد املقـررة 
يف القـــانون اليمـــين ول جيـــوز إبـــالجمل نتيجـــة اإلجـــراء إىل الســـلوات األجنبيـــة قبـــل وصـــول الولـــب 

 ."لا كانت اإلنابة قد وجهت مباشرةالدبلوماسي إ
كتـاب تعليمـات النيابـة العامـة لتوبيـ  قـانون اإلجـراءات اجلزائيـة علـأل  وأكد للـا أيضـاً  -926

أن  " جتري الدول علأل إجابة طلب اإلنابـة القضـائية حـىت ولـو مل تلـن بينهمـا اتفاقـات دوليـة يف 
شــمل اإلنابــة مجيــ  أعمــال التحقيــ  كســماع وجيــوز أن ت ،هــذا الشــأن توبيقــاً ملبــدأ اجملاملــة الدوليــة

علـــأل أنـــ   ،الشـــهود واملواجهـــات ونـــدب اخلـــرباء وضـــبو األشـــياء والتفتـــيش واســـتجواب املتهمـــ 
جيــوز أن يولــب يف اإلنابــة القضــائية حــبع املــراد اســتجواب  ألن هــذا اإلجــراء ل يــتم إل عنــد  ل

 .(562" املادة ).التسليم
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تراعــأل أحلــام التفاقيــة املعقــودة بــ  دول اجلامعــة أن "علــأل  564كمــا نصــت املــادة  -927
 وهي تتلخن فيما يلي:  9152سنة  حزيران/يوني  1العربية يف 

: للــل مــن الــدول املرتبوــة هبــذه التفاقيــة أن تولــب إىل أي دولــة منهــا أن أولً  
 .تباشر يف أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعل  بدعو  قيد النظر

 م طلب اإلنابة القضائية بالوري  الدبلوماسي وينفذ علأل الوج  اآلي: ثانياً: يقد 
ـــة املولوبـــة منهـــا طبقـــاً  )أ(  تقـــوم الســـلوة القضـــائية املختصـــة بتنفيـــذ اإلناب

علــأل أنــ  إلا ر بــت الدولــة الوالبــة يف تنفيــذ اإلنابــة  .لةجــراءات القانونيــة املتبعــة لــديها
ما مل يتعارض للا م  قوان  الدولة املولوب  املولوبة بوريقة أخر  أجيبت إىل ر بتها

 ؛منها تنفيذ اإلنابة
حتــاط الســلوة القضــائية علمــاً مبلــان وزمــان تنفيــذ اإلنابــة للــي يتــاح  )ب( 

 ؛للورف لو الشأن أن وضر شخصياً إلا شاء أو يوكل من ينوب عن 

 إلا تعــذر تنفيــذ اإلنابـــة أو كانــت اإلنابــة تتعلـــ  مبوضــوع أو إجـــراء ل )ج( 
تشــعر الدولــة املولــوب إليهــا التنفيــذ الســلوة  ،قــانون الدولــة املولــوب إليهــا التنفيــذ جييــزه

  ؛الوالبة بذلا م  بيان األسباب
تتحمــل الدولــة املولــوب إليهــا تنفيــذ اإلنابــة رســومها مــا عــدا أتعــاب  )د( 

لدولــة علــأل أن ل ،هــا ويرســل هبــا بيــان مــ  ملــف اإلنابــةءاخلــرباء فعلــأل الدولــة الوالبــة أدا
املولـــوب إليهـــا تنفيـــذ اإلنابـــة أن تتقاضـــأل حلســـاهبا وفقـــاً لقوانينهـــا الرســـوم املقـــررة علـــأل 

 .األورا  الل تقدم يف أثناء تنفيذ اإلنابة
يلون لةجراء القضـائي الـذي   بواسـوة إنابـة قضـائية وفقـاً لألحلـام ثالثاً:  

ام الســـلوة املختصـــة يف املتقدمـــة األثـــر القـــانوين نفســـ  الـــذي يلـــون لـــ  فيمـــا لـــو   أمـــ
 لبة.االدولة الو
ل جيــوز موالبــة رعايــا الدولــة طالبــة اإلجــراء القضــائي يف بلــد مــن بــالد  رابعــاً: 

جيوز  كذلا ل  ،اجلامعة العربية بتقدت رسم أو أمانة أو كفالة ل يلزم هبا رعايا هذا البلد
ــــ  هــــؤلء مــــن حــــ  املســــاعدة القضــــائية أو اإلع فــــاء مــــن الرســــوم حرمــــا م كــــا يتمتــــ  ب

 ".القضائية
وميلــن اإلشــارة هنــا إىل اإلجــراءات الــل تباشــرها الشــرطة اليمنيــة يف حالــة القــبض علــأل  -928

حيث يتوىل امللتب اليمين للشـرطة الدوليـة اجلنائيـة عـن طريـ   ،اجملرم  الدولي  توطئة لتسليمهم
م  وحجـزه حتـت الـتحفيف ملـدة سلوات الشرطة اليمنية القبض علـأل اجملـرم األجنـي املولـوب تسـلي

 سبعة أيام وضبو ما يوجد مع  واستجواب  يف األحوال التالية: 
 ؛وصول برقية أو رسالة من السلرتارية العامة للهيئة الدولية للشرطة اجلنائية )أ( 
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 ؛وصول نشرة دولية من اهليئة للشرطة اجلنائية لات العالمة احلمراء )ب( 
 .أي ملتب وطينوصول برقية أو خواب من  )ج( 
ويشكط أن يوضح يف هذه الوثائ  طبيعة التهمة الل ارتلبـت واجلهـة الـل أصـدرت أمـر  -921
وعلأل السلوة القضائية يف البلد الذي يولب التسليم إرسـال  ،وأن  سيولب تسليم اجملرم ،القبض

وإلا  ،يم برقية تؤيد فيها طلب التسليم وللا خالل أسبوع من تأريخ القبض علأل املولوب تسـل
ليمنيــة وضــ  األجنــي وجيــوز للشــرطة ا ،مل تصــل هــذه الربقيــة خــالل املهلــة املشــار إليهــا يفــرج عنــ 

حتت التحفيف ملدة شـهر حـىت تصـل أورا  التسـليم بـالوري  الدبلوماسـي فـالا مل  املولوب تسليم 
 .تصل األورا  املولوبة يف  اية املدة أفرج عن 

  الشـرطة اليمنيـة يف التـدخل يف أيـة حالـة مـن احلـالت الـل ول حلل هذه اإلجراءات ل -921
 .تعرض يف هذا الشأن

 (8م  الما    3الحماية  التعافي  إعا   ارإ ماج لالفقر   - امساا  

لألنننمان مراعنننا   حماينننة الحقنننوق  6مننن  المنننا    3التنننداجتر المتخننن   لتنفتننن  الفقنننر   -ألف 
المحظننننور  جمواننننف التر وو ننننوا  المصننننالح الفألننننلى لألافنننناا ضننننحايا الممارسننننات 

 اي تتار 
مـن األطفـال ضـحايا املمارسـات  ( يف املائـة21-95) تشري الدراسات املنفذة أن نسبة -929

  اســـتخدامهم يف القتـــال مـــن قبـــل اجملموعـــات املســـلحة الختيـــاري توكـــول و احملظـــورة مبوجـــب الرب 
 98هــذه النســبة كــن هــم دون املتميــزة عــن القــوات املســلحة التابعــة للحلومــة وجــزء بســيو مــن 

سنة استخدم يف القتال من قبل بعض اجملموعات القبلية الل كانـت تتعـاون مـ  الدولـة كنـوع مـن 
الدفاع عن أراضيها أو احلراسـة ملمتللـاملم الشخصـية الـل   العتـداء عليهـا مـن قبـل اجملموعـات 

 .املسلحة املتمردة
مـــن التـــدابري ملراعـــاة ويايـــة املصـــاا الفضـــلأل  وقـــد قامـــت احللومـــة اليمنيـــة باحلـــال عـــدد -922

لألطفـــال ضـــحايا هـــذه املمارســـات كمـــا قامـــت احللومـــة بعـــدد مـــن اإلجـــراءات إلعـــادة تســـريح 
وإدمــاج األطفــال ضــحايا املمارســات احملظــورة املســتخدم  مــن قبــل اجملموعــات املســلحة املتميــزة 

 عن قوات الدولة ومن هذه التدابري واإلجراءات:
  ن حقــو  الوفـــل اليمــين علـــأل مراعـــاة ويايــة مصـــاا الوفــل الفضـــلأل للافـــة يــنن قـــانو

األطفال احملتاج  حلماية خاصة مبا فـيهم األطفـال ضـحايا املمارسـات احملظـورة مبوجـب 
اخلاصــة لمايــة األطفــال مــن اثــار  941الربوتوكــول وقــد أكــد القــانون للــا يف املــادة 

 ؛النزاع املسلح
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 ملــون مــ  بعــض القبائــل الــل قاتلــت ضــد اجملــامي  املســلحة أن األطفــال الــذين كــانوا يع
املتمــردة كــانوا وضــون برعايــة ويايــة مــن قبــل أفــراد أســرهم اللبــار وقــد عــربت احللومــة 

خــدمات أخــر  عـن رفضــها إلشـرامل هــؤلء األطفـال مــن أبنـاء القبائــل يف القتـال أو أي 
 مرتبوة مبوضوع النزاع؛

 د مـن األطفــال الــذين وقعــوا ضــحايا املمارســات لقـد قامــت احللومــة بــالتحفيف علــأل عــد
طفـال باعتبـارهم احملظورة من قبل اجلماعـات املسـلحة )املتمـردة وقـد   معاملـة هـؤلء األ

 ة مراعاة وياية ملصاحلهم الفضلأل؛لقهم عفو من رئاسة الدول ضحايا جرائم وصدر

 لقـــوان  والتشـــريعات بـــالر م مـــن أن اجملموعـــات املســـلحة املتمـــردة تعتـــرب خمالفـــة للافـــة ا
الوطنيـــة لســـتخدامها األطفـــال يف القتـــال إل أن احللومـــة ســـعت ويف ســـيا  مســـاعيها 
ـــة التصـــاحلية القائمـــة يف النظـــام اجملتمعـــي اليمـــين يف  لتحقيـــ  الســـالم بـــاللجوء إىل العدال
التعامــل مــ  اجملموعــات املســلحة املتمــردة الــل اســتخدمت األطفــال يف القتــال مــن أجــل 

 مصاا هؤلء باعتبارهم ضحايا.مراعاة 

التداجتر المتخ   لألمان ووفتر التدريف القانوني  النفساني لألشنخا  العناملت   -جاء 
 إلى اانف ضحايا الجرائم المحظور  جمواف التر وو وا اي تتار 

قامــت وزارة العــدل  ،التقريــر مــن هــذا 96-94عــاله يف الفقــرات أإضــافة إىل مــا لكــر  -922
( شـــخن مـــن القضـــاة ورجـــال النيابـــة والشـــرطة واحملـــام  حـــول 81تدريبيـــة لعـــدد ) بتنفيـــذ ورشـــة

األطفال يف النزاعـات املسـلحة  اخلاص املتعل  باشكاملالتفاقية الدولية حلقو  الوفل والربوتوكول 
 .وإجراءات التعامل القانوين م  هؤلء األطفال باعتبارهم ضحايا

 1عــــدد  (2191-2111)والعمــــل خــــالل عــــام  ةالجتماعيــــ الشــــؤون فــــذت وزارةنو  -924
دورات تدريبيـة للعـامل  مـن األخصـائي  الجتمـاعي  والنفسـي  واملعلمـ  حـول وسـائل وبـرامج 
التدخل الجتماعي والنفسي للعمل م  األطفال ضحايا النزاعـات املسـلحة واملمارسـات احملظـورة 

 .( شخن491توكول استهدفت هذه الدورات عدد )و مبوجب الرب 
( شـــخن مـــن ضـــباط القـــوات املســـلحة وأفـــراد الشـــرطة حـــول 111كمـــا   تـــدريب عـــدد ) -925

 الربوتوكول. ايا املمارسات احملظورة مبوجب هذاأساليب التعامل القانوين م  األطفال ضح

جرامج التسريح التي ونوفر لألافناا ضنحايا القتناا المسناعد  فني إعنا   ارإ مناج  -اتم 
    التعافي التدني  النفسياياتماعي  لم شمل ارسر 

قامـــــت احللومـــــة أثنـــــاء الـــــتحفيف املؤقـــــت علـــــأل األطفـــــال الـــــذين   جتنيـــــدهم مـــــن قبـــــل  -926
اجملموعــات املســلحة املقاتلــة ضــد الدولــة بتنفيــذ عــدد مــن الــربامج الــل ملــدف إلعــادة اإلدمــاج ومل 

 :مشل األسرة والتعايف البدين والنفسي ومن للا
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 ؛ين والنفسي لألطفال الذين   التحفيف عليهم من قبل الدولةتنفيذ جلسات اإلرشاد الدي 
 ومبعرفة ووساطة من قبل دولة قور؛ إعادة تسليم هؤلء األطفال إىل أسرهم وأقارهبم 
  الســعي ومــن خـــالل جلنــة الوســـاطة القوريــة إلقنـــاع اجملموعــات املســـلحة املتمــردة إل ـــاء

مــ  أن عمليــة إعــادة اإلدمــاج إشــرامل األطفــال أو اســتخدامهم يف أي نزاعــات مســلحة 
اللامـل لألطفـال املسـتخدم  مـن قبـل اجملموعـات املسـلحة املتمـردة يتولـب اللثـري مــن 

 اجلهود ولن تلون عملية سهلة.
ويف ســـبيل التعـــاون بـــ  الليانـــات العامـــة احللوميـــة واجملتمـــ  املـــدين لتـــوفري بـــرامج إعـــادة  -927

الجتماعيـة والعمـل  شـؤونالضحايا فقد قامـت وزارة الاإلدماج والتعايف البدين والنفسي لألطفال 
 :وبدعم من منظمة اليونيسيف باآلي

  تشــليل ثــال  جلــان حلمايــة األطفــال أثنــاء الوــوارا والنزاعــات املســلحة يف احملافظــات
املتضررة من النزاع املسلح، يف حمافظات صـعده وعمـران وحجـ ، وتلونـت هـذه اللجـان 

 جملتم  املدين واملنظمات الدولية؛ومنظمات امن كثلي السلوات احمللية 

  تشـــليل جلـــان جمتمعيـــة مـــن اجملتمعـــات املتضـــررة وكـــذا تشـــليل جمـــالع مـــن األطفـــال مـــن
املتـأثرين مـن النـزاع املسـلح جملـع أطفـال وتسـاعد هـذه اللجـان واجملـالع يف بـرامج احلمايـة 

 ا اجلانب؛  واألطفال أنفسهم يف هذلألطفال الضحايا كنوع من مشاركة اجملتم

  شـــاركت بعـــض منظمـــات اجملتمـــ  منهـــا مؤسســـة شـــولب للوفولـــة واملدرســـة الدميقراطيـــة
ومنظمــة ســياج وبرملــان األطفــال يف رصــد حــالت األطفــال ضــحايا املمارســات احملظــورة 
مبوجــب الربوتوكــول الختيــاري وســاعدت يف تنفيــذ عــدد مــن الــربامج اهلادفــة حلمــايتهم 

 م.وإعادة إدماجهم ومل مشل أسره

 المساعد   التعا ن الد لتان -سا ساا  

 اي تتار  وداجتر وعزيز التعا ن الد لي فتما يتعلق جتنفت  التر وو وا  
منظمـــــة يف ســـــبيل تعزيـــــز التعـــــاون الـــــدويل فقـــــد قامـــــت احللومـــــة اليمنيـــــة بالتعـــــاون مـــــ   -928

 الشـؤونوزارة بتشـليل جمموعـة يايـة الوفـل يف الوـوارا وتتلـون هـذه اجملموعـة مـن:  فاليونيسـي
اجمللـــع األعلـــأل و  ،وزارة الكبيـــة والتعلـــيمو  ،وزارة حقـــو  اإلنســـانو  ،وزارة الداخليـــةو  ،الجتماعيـــة

منظمــة و  ،منظمــة اهلجــرة الدوليــةو  ،مفوضــية الالجئــ و  ،فمنظمــة اليونيســيو  ،لألمومــة والوفولــة
مؤسســــة و  ،ميةاإل اثــــة اإلســــالو  ،صــــندو  األمــــم املتحــــدة لألنشـــوة الســــلانية، و رعايـــة الوفولــــة

 اليونيسـيفخل. وينس  عمـل هـذه اجملموعـة منظمـة إ ،مجعية اإلصالحو  ،مؤسسة سياجو  ،شولب
 الجتماعية والعمل.الشؤون ووزارة 
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تعقد هذه اجملموعـة اجتماعـات دوريـة علـأل املسـتو  املركـزي مـرت  يف الشـهر منـذ بدايـة  -921
اســــب للافــــة األنشــــوة املعنيــــة لمايــــة احلــــرب السادســــة وتقــــوم بــــالتخويو واعتمــــاد التمويــــل املن

 .األطفال ضحايا النزاع املسلح

يقـوم الصــليب األيــر الــدويل بالتعــاون مــ  اهلــالل األيــر اليمــين بتمويــل وتنفيــذ العديــد و  -941
 من األنشوة اهلادفة إىل ياية النازح  واألطفال ضحايا النزاعات املسلحة.

ومنظمة الصحة العامليـة ومنظمـة أطبـاء بـال حـدود يف كما يساعد برنامج ال ذاء العاملي  -949
 معظم أنشوة وخدمات احلماية واإل اثة اإلنسانية لألطفال ضحايا النزاع.

 وهنالا دول قدمت مساعدات إ اثة للنازح  يف املخيمات اخلاصة هبم ومن تلا الدول: -942
 نوع املساعدة الدولة

خيمـة كبـرية )خزنـت يف خمـازن  211ن مواد  ذائية وط 9875طائرات ) 2يولة  اململلة امل ربية
 91املؤسســة القتصــادية اليمنيــة ويــتم الصــرف منهــا للنــازح  وفــ  التوجيهــات( و

طــــن أدويــــة )خزنــــت يف خمــــازن وزارة الصــــحة بســــندات توريــــد خمزنيــــة خاصــــة ويــــتم 
ــــاج للعيــــادات املتنقلــــة واملرافــــ  الصــــحية الــــل حلــــدم  الصــــرف منهــــا حســــب الحتي

   بشلل رمسي(النازح
دولر(  547111بقيمــة )شــاحنات )خــيم ا بوانيــات(  91شــاحنة منهــا  96 دولة اللويت

شــــاحنات عبــــارة عــــن خــــيم )خزنــــت يف خمــــازن املؤسســــة القتصــــادية اليمنيــــة  6و
 الصرف منها يف إنشاء املخيمات( و 

 وزارة الدفاع(يولة طائرت  أدوية ومواد  ذائية )استلمت من قبل  مجهورية مصر العربية
طــن أدويــة ومســتلزمات  51مليــون دولر ] 2طــائرات بقيمــة  7طــن يولــة  251 سلونة عمان

كيلــو وات )  اســتالمها مــن قبــل وزارة الصــحة   911مولــدات كهربائيــة  2طبيــة و
و  صرف املولدات اللهربائية ملخيمات النازح  يف حرض واألدويـة ليـتم الصـرف 

طـن مـواد  ذائيـة وخـيم وفـرش )خزنـت يف خمـازن  211منها حسب الحتياج( ا 
 املؤسسة القتصادية اليمنية([

دولـــــة اإلمـــــارات العربيـــــة 
 املتحدة

مليـون درهـم  91طائرات متولبات إنشاء خميم ثـاين للنـازح  يف املـزر  بقيمـة  5يولة 
 إمـاراي )  اســتالمها مـن قبــل مجعيــة الصـاا اخلرييــة الشــريا التنفيـذي هلــم واســتخدمت

( مؤسســة األمري/وليــد بــن طــالل قافلــة اإل اثــة 2بشــلل مباشــر يف إنشــاء خمــيم املــزر  
بوانيــــــة( )ســــــلمت بشــــــلل  91111و خيمــــــة 9111شــــــاحنات ) 6األوىل يولــــــة 

 املخيمات(مباشر للسلوة احمللية مبديرية حرض القائمة علأل إدارة 
نهـــا يف خمـــازن وزارة الصـــحة بســـندات توريـــد طـــن أدويـــة ومـــواد  ذائيـــة )  حلزي 92 اململلة األردنية اهلامشية

 ة ليتم منها الصرف حسب الحتياج(خمزني  خاص

 وهنالا جهات ماحنة وصل دعمها هليئات األمم املتحدة مباشرة وهي: -942
 املساعدة الدولة

 مليون يورو 275 احللومة األملانية
 مليون دولر 275 وكالة التنمية األمريلية

 مليون دولر 9 لسعوديةاململلة العربية ا
 مليون جني  إسكليين 975 اململلة املتحدة
 تتضمن مواد  ذائية وتسجيل وإدارة الفر  الوبية مليون دولر 97121 كوريا اجلنوبية
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مليون دولر تقدم عرب منظمـة ال ـذاء العـاملي والصـحة العامليـة واملفوضـية العليـا  2 اليابان
 لشؤون الالجئ 

 هنالا جهات ماحنة أعلنت تقدميها دعم وهي:كما أن  -944
 نوع املساعدة الدولة أو املنظمة

ـــــداين بقيمـــــة  منظمة املؤدر اإلسالمي ـــــون دولر ا ســـــيارت  إســـــعاف ا  2مستشـــــفأل مي  251111ملي
 دولر إلعادة إعمار صعده

 مليون دولر 975 الفرنسيةاحللومة 
 يورو ألف 511تقدت منحة إضافة مببل   هولنداكللة 

إن احللومــــة اليمنيــــة تلــــافح بشــــدة رــــاهرة يــــل وحيــــازة األســــلحة وأصــــدرت القــــانون  -945
بشأن يل األسـلحة الناريـة والـذخائر والجتـار هبـا وهـذا القـانون يـنظم  9111( لسنة 41) رقم

 عملية حيازة وجتارة واسترياد األسلحة مبا فيها األسلحة الص رية واخلفيفة.
مــة اليمنيــة كثلــة بــوزارة اخلارجيــة واملندوبيــة الدائمــة للــيمن لــد  األمــم لقــد قامــت احللو  -946

باللقــاء مبمثــل األمــ  العــام املعــين باألطفــال يف النزاعــات  2191أبريل نيســان/املتحــدة يف شــهر 
املسـلحة وقــد   التفـاهم أثنــاء اللقـاء علــأل إسـقاط الــيمن مـن احلــالت املثـرية للقلــ  الـل كــان مــن 

األم  العـام جمللـع األمـن نتيجـة احلـرب الـل حـدثت  ها ضمن التقرير الذي سيقدم تقدمياملتوق  
يف حمافظة صعدة، وقد   التفاهم ب  كثلـي احللومـة اليمنيـة وكثـل األمـ  العـام املعـين باألطفـال 
يف النزاعـــات املســـلحة علـــأل إتاحـــة الفرصـــة للحلومـــة اليمنيـــة بالعمـــل علـــأل معاجلـــة أي مشـــا ل 

 .  األطفالتتصل لقو 

وكافـة اجلهـات الدوليـة  اللجنة الدولية حلقـو  الوفـلتأمل اجلمهورية اليمنية يف مسا ة و  -947
الوفـل   لات الصلة يف دعم جهود اليمن الرامية إىل إعمـال حقـو  اإلنسـان بشـلل عـام وحقـو 

وكذا  ومسميات  أنواع جبمي   الست اللو من كافة أشلال العنف   بشلل خاص مبا يلفل يايت
توـوير اليـة مسـتدامة ملتابعـة تنفيـذ توصـيات اللجـان الدوليـة يف هـذا اجملـال مبـا يف  العمل من أجل

للا تنفيذ يالت التوعية للافة مستويات صن  القرار الوطنية، والقيام بالدراسـات والتحلـيالت 
ظـات ومبـا يلفـل املالحو الالزمة إلدخال التعديالت املؤسسية والقانونية املتعلقـة بتلـا التوصـيات 

امللحـــ  بالتفاقيـــة  رامل األطفـــال يف النزاعـــات املســـلحةاإلعمـــال التـــام لبنـــود بروتوكـــول حظـــر إشـــ
ونــود يف هــذا الصــدد لفــت انتبــاه اللجنــة الدوليــة املــوقرة إىل أنــ    مــؤخراً  .الدوليــة حلقــو  الوفــل

النزاعــات املســلحة  احلــال جمموعــة مــن التــدابري العمليــة يف ســيا  ضــمان عــدم إشــرامل األطفــال يف
املقــدم مــن أمــ  عــام اجمللــع األعلــأل لألمومــة والوفولــة بشــأن تقريــر احللومـــة  واملتمثــل بــالعرض

اليمنيـة حــول مسـتو  تنفيــذ بنـود الربوتوكــول الختيـاري املتعلــ  مبنـ  إشــرامل األطفـال يف النزاعــات 
هـــذا اجملـــال يف والـــذي تضـــمن ضـــرورة احلـــال إجـــراءات حيـــال إعمـــال حقـــو  الوفـــل يف  املســـلحة

بالدنا وبناًء علـأل هـذا العـرض   تشـليل جلنـة وزاريـة تتـوىل مهمـة دراسـة القـرارات املرفوعـة بشـأن 
 ي:النزاعات املسلحة واملتمثلة باآل احلال تدابري من  إشرامل األطفال يف
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  إجـــراء مراجعـــة شـــاملة للافـــة الســـجالت اخلاصـــة بـــامللتحق  بـــالقوات املســـلحة واألمـــن
وائم التجنيـد الوـوعي أو اإللزامـي ورفـ  تقريـر شـامل بلافـة التجـاوزات مبـا سواء ضمن قـ

 ليجري تسروهم؛ ةون سن الثامنة عشر يشمل القوائم بلافة اجملندين د

 ين جـر  جتنيـدهم ضـمن إجراء حصر كامل بلافة األطفال دون سن الثامنة عشـرة والـذ
 اجليش الشعي؛

  ملــن ل يوجــد لــ  شــهادة مــيالد، ويف حــال اعتمــاد اليــة علميــة وشــفافة يف حتديــد الســن
 ذ مبا ينسجم ومصلحة الوفل الفضلأل؛اختلفت الجتهادات يف حتديد السن يؤخ

   ــــل ودمــــج مــــن ســــيجري اوضــــ ــــامج عمــــل يتضــــمن إعــــادة تأهي ســــكاتيجية وطنيــــة وبرن
 هم وفقاً ملبادا والتزامات باريع؛تسرو

 يــد مبــا يف للــا جتنيــد األطفــال دون جتديــد موالبــة مجاعــة املتمــردين بــاللتزام بعــدم التجن
وضرورة تعـاو م والتـزامهم بالنضـمام لربنـامج التسـريح وإعـادة الـدمج  ةسن الثامنة عشر 

 جر  جتنيدهم خالل احلرب األخرية؛ والتأهيل للافة األطفال الذين

  دعــوة كافــة املــواطن  بلافــة انتمــاءاملم احلزبيـــة والعشــائرية والسياســية، للتســامي فــو  كـــل
خلالفــات، ووضــ  مصــلحة األطفــال فــو  كــل العتبــارات، فــالوطن فــو  اجلميــ  ويايــة ا

أطفالنـا هــي مســؤولية وطنيـة وشــرعية وأخالقيــة، حتـتم علينــا مجيعــاً العمـل علــأل جتنيــبهم أيــة 
صراعات، والعمل علأل جتنب زجهم يف أية خالفات هم ليسـوا أهـالً هلـا، وتوحيـد اجلهـود 

 وقيم العدالة واملساواة والتىخي؛ ح وحب الوطنمن أجل ترسيخ مبادا التسام

  طالعهـم علـأل هـذا إإجراء التصالت م  خمتلف اجلهات الدولية ومنظمـة اليونيسـيف و
 القرار والتنسي  لوض  اخلوو التنفيذية الالزمة ملتابعة التنفيذ.

ل يف تؤكـــد الـــيمن التزامهـــا اللامـــل بلافـــة بنـــود بروتوكـــول حظـــر إشـــرامل األطفـــا وأخـــرياً  -948
النزاعات املسلحة امللح  بالتفاقية الدولية حلقو  الوفل واليمن يف للا ل تألوا جهداً يف إنفال  

 .وف  اهلل اجلمي  ملا في  خدمة اإلنسانية كامل نصوص 

    


