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ة املواضيع اليت ينبغـي أخـذها يف        قائمردود اجلمهورية اليمنية على         
الربوتوكـول االختيـاري    املقدَّم مبوجب   بالتقرير   يتصل  فيما احلسبان

  ةاشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحاملتعلق بتفاقية حقوق الطفل ال

ُيرجى تقدمي معلومات عن اإلجراءات القائمة املخّصصة لتنسيق تنفيـذ           -١رقم   السؤال    
ي والتعاون يف تناول املسائل ذات الصلة بني وزارة حقوق اإلنسان           الربوتوكول االختيار 

واجمللس األعلى لألمومة والطفولة ووزارات الـدفاع والداخليـة والعـدل والـشؤون       
 االجتماعية والعمل

 بتشكيل جلنة فنية للدراسة ووضـع       ٢٠١٣ لسنة   ١٣مبوجب القرار الوزاري رقم       -١
 بشأن مراجعـة مـستوى   ٢٠١٣  لعام)١(الوزراء رقم   املقترحات الالزمة لتنفيذ أمر جملس      

قامت اللجنة بإعداد مسودة خطة وطنية  ،تنفيذ التزامات بالدنا بإهناء ظاهرة استغالل األطفال
املنع واإليقاف، التسريح، إعادة الـدمج والتأهيـل،         (ةوفقاً ملبادئ باريس مبحاورها األربع    

 .)واحلماية الوقاية

 وتفويض وزير   ٢٠١٣ سبتمرب/أيلولبشهر  اع جملس الوزراء     اخلطة يف اجتم   وأقرت  -٢
ف تعمل هذه اخلطة علـى      و والبدء بسريان التنفيذ وس     اليونيسيف الدفاع بالتوقيع عليها مع   

  . يف املستقبلأطفاهلم وتوعية اجملتمع خبطرها على ةاحلد من هذه الظاهر

 مع تأكيد خـاص  ،انيرجى تقدمي املعلومات حول تضمني حقوق اإلنس      -٢السؤال رقم       
فـراد   يف التدريب املقدم أل،على أحكام الربوتوكول االختياري والقانون اإلنساين الدويل     

 يل اهلجرةؤو إنفاذ القانون ومسؤويللقوات املسلحة ومسا

شراك كل  إتعمل وزارة حقوق اإلنسان عرب كل األنشطة املتعلقة حبقوق الطفل على              -٣
 :نشطة التاليةومنها األاملنظمات املعنية حبقوق الطفل 

  منع جتنيد األطفال    
 بتشكيل جلنة فنية للدراسة ووضـع       ٢٠١٣ لسنة   ١٣ القرار الوزاري رقم     مبوجب  -٤

 بشأن مراجعـة مـستوى   ٢٠١٣  لعام)١(املقترحات الالزمة لتنفيذ أمر جملس الوزراء رقم        
 اإلنـسان رة حقـوق     مكونة من وزا   ،تنفيذ التزامات بالدنا بإهناء ظاهرة استغالل األطفال      

 ضـم مت   اً ومؤخر اليونيسيف اخلبري الوطين مندوب من      ، القانونية  الشؤون ، الدفاع ،الداخلية
حد أعضائها بعمل ملف متكامل عـن كافـة         أوكلفت اللجنة    . االجتماعية الشؤونوزارة  

الوثائق الدولية وقرارات جملس األمن ذات الصلة باألمر وتسلميها إىل كافة أعضاء اللجنـة              
حبيث يتم االطالع عليها ويكون لدى اجلميع اخللفية الكاملة عن املوضـوع مـن كافـة                 

ـ       كما ،جوانبه  ةقامت اللجنة بإعداد مسودة خطة وطنية وفقاً ملبادئ باريس مبحاورها األربع
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 ومت إعداد مسودة خطـة    )  الوقاية واحلماية  ،املنع واإليقاف، التسريح، إعادة الدمج والتأهيل     (
 صفحة احتوت على مقدمة وتعاريف وأشارت إىل الغرض من اخلطة           ة عشر عمكونة من أرب  

وكذا االلتزامات من جانب احلكومة اليمنية ومن جانب جلنة املهمة القطرية التابعة لألمـم              
 اخلطـة يف    وأقـرت احتوت مسودة اخلطة على مبادئ وإطار زمين وأنشطة،           كما ،املتحدة

 وتفويض وزير الدفاع بالتوقيع عليهـا مـع         ٢٠١٣سبتمرب  /يف أيلول اجتماع جملس الوزراء    
 ة تعمل هذه اخلطة على احلد مـن هـذه الظـاهر       وسوف بسريان التنفيذ    اليونيسيف والبدء 

  .طفاهلم يف املستقبلأوتوعية اجملتمع خبطرها على 

 شروع تعزيز عدالة األحداثللجنة الفنية لتسيري ما    

 وزارة العدل هاذ وتنفربوتوكول االختياريالاملعنية بتنفيذ لة من األطراف    وهي مشكّ   -٥
  .بتمويل العديد من املنظمات املاحنة منها اليونيسيف واالحتاد األورويب

  إنشاء مرصد حقوق الطفل    
 / آب ٢حوريـة مـشهور بتـاريخ        بقرار من وزيرة حقوق اإلنـسان األسـتاذة         -٦

نسان، اجمللـس   وزارة حقوق اإل   ( ممثلني عن جهات حكومية     ضم يف عضويته   ٢٠١٣ أغسطس
ن االجتماعيـة،   ؤون القانونية، وزارة الش   ؤووزارة الش  وزارة العدل،  األعلى لألمومة والطفولة،  

املرصـد الـيمين     هيئة التنسيق، املدرسة الدميقراطية،    (ومنظمات جمتمع مدين  ) وزارة الداخلية 
ني  احملـام  ملعـاقني ونقابـة   إضافةً إىل احتـاد ا    ) حلقوق اإلنسان، منظمة سول، منظمة شوذب     

  وخبري وطين وعضوية ثالث جهات دولية كأعـضاء مـراقبني          ةوشخصيات أكادميية ونسوي  
  ).منظمة رعاية األطفال املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، منظمة اليونيسيف،(

  اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر    
 )٦(س الوزراء رقم    تشكلت اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر بقرار رئيس جمل          -٧

 تضمنت ممثلني من اجمللس األعلى لألمومة والطفولة ووزارات الدفاع والداخلية           ٢٠١٣ لعام
جنـاز  إن االجتماعية والعمل ومنظمات اجملتمع املدين وعملت اللجنة علـى           ؤووالعدل والش 

تعمل اً  يمشروع قانون االجتار بالبشر وإقراره من جملس الوزراء ورفعة إىل جملس النواب وحال            
  .اللجنة على إعداد االستراتيجية اخلاصة مبكافحة االجتار بالبشر

 تقدمي املعلومات حول اإلجراءات املتخـذة ملعاجلـة املـصاعب           يرجى -٣السؤال رقم       
 من التقرير واليت تؤثر على تنفيذ الربوتوكول االختياري وعلـى           ١٩املذكورة يف الفقرة    

يد اليت تدعم محل األطفال لألسلحة يف بعض القبائـل          يتعلق بالعادات والتقال    ما األخص
 وكذلك العدد الكبري من األسلحة الصغرية غري املرخص هبا املوجودة يف الدولة الطرف

 بالشراكة مع املنظمـات الدوليـة       ٢٠١١اجمللس األعلى لألمومة والطفولة يف      تبّنى    -٨
اجملتمعي مبخاطر ة خاصة برفع الوعي   الداعمة وبالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين محلة توعوي       
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 وعرب القنوات   ،إشراك األطفال يف الرتاعات من خالل وسائل االتصال املباشرة وغري املباشرة          
 .الح وختزين األسلحة وزرع األلغاماملرئية واملسموعة واملقروءة حول خماطر محل الس

ة أوىل عن طريـق     تقوم وزارة الداخلية مبنع محل السالح على مستوى املدن كخطو           -٩
الشوارع من أجل منع محل الـسالح ودخولـه     ويفقوات األمن اليت تعمل يف مداخل املدن  

 .للمدن ومصادرته ومن مث إحالة من حيمله إىل اجلهات املختصة

كما تقوم وزارة الداخلية بالتشديد املكثف على املناطق احلدودية الـيت يـتم عـن          -١٠
على شحنات سالح مهربة ومت مصادرهتا وإحالة       اً  ض مرار طريقها دخول السالح وقد مت القب     

 . األمر الذي حيتم على هذه الظاهرة بالتالشي واالختفاء،أصحاهبا إىل القضاء

وتعمل وزارة الداخلية من خالل براجمها التوعوية على حتذير اجملتمـع مـن محـل                 -١١
 . لهخمالفة ملن حيم  أوقد يترتب عنه من خماطر  ملاالسالح وتوعيتهم

جى تقدمي املعلومات حول عدد األطفال اجملنـدين واملـستخدمني يف           ري -٤السؤال رقم       
يف ذلك القوات املسلحة والشرطة       مبا قوات الدولة الطرف  ) أ: (األعمال القتالية من قبل   

 ؛العسكرية وقوات األمن اخلاصة واحلرس اجلمهوري واملليشيات املناصـرة للحكومـة          
يف ذلك    مبا لدولةالتابعة ل اجلماعات املسلحة غري     )ج (؛املنشقةرع  الفرقة األوىل مد   )ب(

يرجى حتديد اخلطوات املتخذة لاللتزام بالتعليمات الصادرة       و.  وأنصار الشريعة  وناحلوثي
تشرين أبريل و /نيساناألمن من قبل وزارة الداخلية والرئيس يف        قوات  للقوات املسلحة و  

 عاماً  ١٨استخدام األشخاص دون سن       أو دم جتنيد  على التوايل بع   ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
يرجـى كـذلك   . من العمر وتسريح أولئك األطفال الذين مت جتنيدهم يف الدولة الطرف        

 ملنع جتنيد األطفال اليت     احملددة زمنياً يتعلق باخلطة     فيما تقدمي املعلومات حول أي تطورات    
 املعـين مني العام لألمم املتحـدة      التزمت هبا الدولة الطرف أثناء زيارة املمثل اخلاص لأل        

 ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثايناألطفال والرتاعات املسلحة يف ب

يتم العثور على أي معلومات من اجلهات احلكوميـة           مل إىل حني إعداد هذا التقرير      -١٢
إمنـا هنـاك    ،  وغري احلكومية حول عدد األطفال اجملندين واملستخدمني يف األعمال القتالية         

ة حول تسريح من مت جتنيدهم من األطفال حيث مت إعداد خطة عمل وطنيـة               خطوات جاد 
هلذه اخلطة ستكون هناك رؤية واضحة من       اً  لتسريح األطفال اجملندين وإعادة إدماجهم ووفق     

 اخلطـة يف    وأقـرت  .خالهلا سيتم تسريح مجيع األطفال اجملندين وإعادة دجمهم يف اجملتمـع          
 وتفويض وزير الدفاع بالتوقيع عليها مع       ٢٠١٣ سبتمرب/أيلولبشهر  اجتماع جملس الوزراء    

 ةف تعمل هذه اخلطة على احلد مـن هـذه الظـاهر       و والبدء بسريان التنفيذ وس    اليونيسيف
  . يف املستقبلأطفاهلموتوعية اجملتمع خبطرها على 
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 يرجى تقدمي معلومات حمدَّثة حول تنفيذ القـرار الـصادر يف تـشرين        -٥السؤال رقم       
 من ِقبل اللواء املنشق علي حمسن قائد الفرقة األوىل مدرع املنشقة            ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

  الذي يأمر بتسريح مائة طفل مت جتنيدهم واستخدامهم يف األعمال القتالية
ة األوىل مدرع قد مت حلها يف إطار إعادة هيكلة اجلـيش            نود اإلشارة إىل أن الفرق      -١٣

 .ن القانونيةه بأهنم دون السوسيتم معاجلة أي حاالت جملندين يشتب

ن يف احلسبان اخنفاض معدل تسجيل املواليد يف الدولة الطـرف           آخذي -٦السؤال رقم       
يرجى تقدمي املعلومات حول اإلجراءات املتخذة لضمان أن أولئك الراغبني يف التطـوع             

وافق يت  ومبا  عاماً يف وقت التطوع    ١٨للخدمة يف القوات املسلحة والشرطة قد بلغوا سن         
ثة حول املقتـرح    يرجى كذلك تقدمي معلومات حمدَّ    . ١٩٩١ لسنة   ٦٧مع القانون رقم    

  من التقرير٣٣اهلادف لتخفيض سن جتنيد املتطوعني املذكور يف الفقرة 

سبق التوضيح يف التقرير الوطين اإلجراءات والتدابري للتحقق من سن الـراغبني يف               -١٤
يتضمن اإلشـارة إىل      مل علماً بأن التقرير ذاته    لشرطةالتطوع للخدمة يف القوات املسلحة وا     

ختفيض سن جتنيد املتطوعني بل أشار إىل أن املشرع اليمين اشترط لقبول املتطوعني يف القوات  
 يكلـف بأدائهـا     ال العسكرية أن يكون املتطوع قد أدى خدمة الدفاع الوطين اإللزامية اليت          

 بشأن اخلدمة   ١٩٩١لسنة  ) ٦٧(قانون رقم   من ال ) ٢١(للمادة  اً  من أمت الثامنة عشرة وفق     إال
  .يف القوات املسلحة واألمن

يتم استدعاء   الفإنه: احلرب والتعبئة العامة  أوحالة الطوارئ  ويفومما يؤكد ذلك أنه  -١٥
حيـث حـدد     ،هم دون سن الثامنة عشرة للخدمة يف صفوف القوات املسلحة واألمن           من

يتكون االحتيـاط    "أنه) ٤ (بشأن االحتياط العام يف املادة     ١٩٩٠ لسنة) ٢٣ (القانون رقم 
  :البشري العام من الفئات التالية

كل املواطنني الذين انتهت خدماهتم من القوات املسلحة واألمن بأي شكل             )أ(  
  ؛إال من استثين منهم بقرار من الوزير ،كان حىت بلوغهم سن اخلمسني عاماً

ذين تتراوح أعمارهم بني سن الثامنـة عـشرة       كل املواطنني من الذكور ال      )ب(  
   ؛وحىت اخلمسني من العمر

 من هذه املادة    )ب(و ،)أ(جيوز للوزير بقرار رفع السن احملددة يف الفقرتني           )ج(  
عند نشوء املواقف العسكرية اليت تتطلب ذلك شريطة توافر القدرة لدى الشخص املستدعى             

  ".خلدمة االحتياط
فهذه املادة قد أجازت للوزير وفقاً لقرار صـادر عنـه رفـع الـسن احملـددة يف                  
توجد نصوص تشريعية جتيز ختفيض سـن التجنيـد يف أيـة              ال وبالتايل )ب(و) أ( الفقرات

  . ظروف استثنائية
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يف ى تقدمي املعلومات حول اإلجراءات املتخذة للتجرمي الـصريح           يرج -٧السؤال رقم       
بل يتعلق بتجنيد األطفال من قِ      فيما  االختياري النتهاكات الربوتوكول   الوطنية التشريعات

لدولة وكذلك استخدامهم يف األعمال     غري التابعة ل  القوات املسلحة واجلماعات املسلحة     
 "املشاركة املباشرة"إذا كان التشريع الوطين ُيعرف   ما حتديديرجىو. القتالية

 ٢٠١٢ الطفل والذي مت إعداده أواخر عامتضمن مشروع التعديالت لقانون حقوق   -١٦
 :نصوصاً يف هذا اجملال أمهها

 :)١٦(املادة   

 اسـتخدامه   أو األمـن   أو  جتنيد الطفل يف القوات املسلحة     ُيحظر  )أ(  
 وتتخذ  ،املنازعات املسلحة   أو األمنية  أو من العمليات العسكرية  استغالله يف أي     أو

عية ملالحقة ومعاقبة من ُيعرض الطفـل أثنـاء         الدولة كافة التدابري اإلدارية والتشري    
إنـسانية    ال  أو املنازعات املسلحة ملعاملة قاسـية      أو األمنية  أو العمليات العسكرية 

 واالغتصاب وكافة أشكال    ،كالقتل والتشويه، والتجنيد واإلشراك يف هذه األعمال      
ـ           ول العنف اجلنسي واالختطاف، واهلجوم على املدارس واملستشفيات، ومنـع وص

 سواًء مت   ،اخلدمات اإلنسانية، وجتري مالحقة مقتريف هذه اجلرائم كمجرمي حرب        
 لتنظيم سياسـي    أو جلماعة  أو األمن  أو الفعل من قبل من ينتمون للقوات املسلحة      

  ؛طائفي  أوقبلي  أومذهيب  أوديين أو
تلتزم الدولة بتسريح كافة األطفال العاملني يف اخلدمة التطوعيـة            )ب(  
 وتتخذ كافة التدابري املناسبة لتشجيع التأهيـل        ،مية يف قواهتا املسلحة واألمن    واإللزا

البدين والنفسي واملهين وإعادة االندماج االجتماعي لألطفال املسرحني من اخلدمـة           
  .الذين يقعون ضحية للمنازعات املسلحة  أوالعسكرية واألمنية

 ) ١٦٣(املادة   

القـانون الـدويل املطبقـة يف       تعمل الدولة على احترام قواعـد         )أ(  
  :املنازعات املسلحة ذات الصلة بالطفل ومحايته من خالل

  حظر محل السالح على الطفل؛  -١  
  محاية الطفل من آثار الرتاع املسلح؛  -٢  
  جتنيب الطفل خماطر الثأر والرتاعات القبلية؛  -٣  
 ة مباشر ةاستغالله سواًء بطريق    أو استخدامه  أو عدم إشراك الطفل    -٤  

أي نزاعات مسلحة أيـاً       أو األمنية  أو غري مباشرة يف أي من األعمال العسكرية       أو
 أطرافها؛  أوكانت طبيعتها

  .عدم جتنيد الطفل  -٥  
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فإنـه بـالنظر إىل     " املشاركة املباشرة "إن كان التشريع الوطين يعّرف        مبا وفيما يتعلق   -١٧
هوم املشاركة املباشرة يف األعمال القتالية      يتضمن تعريف مف    مل قانون اجلرائم والعقوبات جند أنه    

جاء   كما بل نظم قانون اجلرائم والعقوبات يف بابه الثاين اجلرمية وعناصرها ورابطة السببية فيها            
يعد فاعالً من حيقق بسلوكه عناصر اجلرمية ويشمل ذلك املتمايل املوجود           : "على) ٢١(ادة  يف امل 

عالً بالواسطة من حيمل على ارتكاب اجلرمية منفـذاً         على مسرح اجلرمية وقت حدوثها ويعد فا      
 هذا ولو ختلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون يف الفاعل ويعـد              - لؤوغري مس 

   ".بإمهال مشترك باألعمال املنفذة للجرمية  أوفاعلني من يقومون معاً بقصد
لعسكرية التدريبية مبنـع  صدر تعميم من وزير الداخلية إىل مجيع جهات االلتحاق ا     و  -١٨

 سن الثامنة عشر وتسريح كل من هو أقل من سن الثامنة عـشر   يتجاوز  مل جتنيد أي شخص  
 .من السلك العسكري

ثة حول جلنة التقصي املناط هبا التحقيـق يف         يرجى تقدمي املعلومات احملدَّ    -٨السؤال رقم       
 واملنـشأة  ٢٠١١  عام دنيةانتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة خالل فترة االضطرابات امل       

أوكلت إىل هـذه    كانت قد   إذا    ما بيانيرجى  و. ٢٠١٢سبتمرب  /أيلولبقرار رئاسي يف    
 اللجنة مهمة التحقيق يف االدعاءات بتجنيد واستخدام األطفال يف األعمال القتالية

 علماً بأن نص قانون تشكيل اللجنة الـذي         ،مل يتم تسمية أعضاء اللجنة حىت اآلن        -١٩
أن مهمة اللجنـة تتمثـل يف التحقيـق يف          إىل  قد أشار    ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٢٢يف  صدر  

 ومتتلك ٢٠١١  عام ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين اليت حدثت        
يف سبيل حتقيق هذه املهمة العديد من الصالحيات والسلطات من بينها حرية االلتقـاء مـع                

م ومقابلة ممثلي احلكومة واملنظمات واألحزاب وأي شخص قد         ذويه  أو ضحايا االنتهاكات 
  .تكون شهادته مهمة ألعمال اللجنة

وخول القانون للجنة سلطة استدعاء من تراهم اللجنـة واالسـتماع إىل أقـواهلم                -٢٠
ويكونوا ملزمني حتت طائلة املساءلة القانونية باحلضور والتعاون وكشف املعلومات املتوافرة           

يـستثن التحقيـق يف       مل وبالتايل فإن نص القـرار    ،  ي انتهاك حمل نظر اللجنة    ألديهم حول   
  .االدعاءات بتجنيد واستخدام األطفال يف األعمال القتالية

تم يف إطار مؤمتر احلوار الـوطين مناقـشة موضـوع           كما جتدر اإلشارة إىل أنه ي       -٢١
 / متـوز ٩اسـي يف  صدر مرسـوم رئ وقد  ، نقطة حمورية٣١التحقيقات املستقلة من ضمن   

يتم تنفيذه حىت اآلن من النقاط العشرين اليت  مل  ما بتوجيه احلكومة بسرعة تنفيذ٢٠١٣ يوليه
 اليت أقرها فريـق     ةأقرهتا اللجنة الفنية لإلعداد والتحضري ملؤمتر احلوار، والنقاط اإلحدى عشر         

اد مـصفوفة    إلعـد  ٢٠١٣  لعام )٥٣(وقد صدر أمر جملس الوزراء رقم       . القضية اجلنوبية 
  .تضمنته هذه النقاط، ومت تكليف جلنة وزارية هلذا الغرض  ملاباإلجراءات التنفيذية
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كما جتدر اإلشارة إىل أن النقاط العشرين اليت اقترحتها اللجنة الفنية للحوار الوطين               -٢٢
 يف النقطـة    على رئيس اجلمهورية لتنفيذها كخطوات ضرورية للتهيئة لعملية احلوار تتضمن         

 ،على اإلسراع يف تشكيل جلنة حتقيق مستقلة وحمايدة ومـستوفية للمعـايري الدوليـة     ) ٢٠(
  .٢٠١١للتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حصلت يف العام 

جى تقدمي معلومات تفصيلية حول مستوى تنفيذ اإلجراءات املذكورة  ير-٩السؤال رقم       
األطفـال املنخـرطني يف الرتاعـات    لة  من التقرير واهلادفة لضمان معام١٣٢يف الفقرة   

 متـت    الـذين  األطفالويرجى تقدمي املعلومات املتعلقة بعدد      . املسلحة باعتبارهم ضحايا  
خالل  يف أبني الرتاع  ويف٢٠١١  عامحماكمتهم بسبب مشاركتهم يف االضطرابات املدنية 

يف ذلك    مبا ،٢٠١٠-٢٠٠٤ خالل األعوام   والرتاع يف صعدة   ٢٠١٢-٢٠١١ عامي
هذا الـصدد يرجـى       ويف .معلومات حول التهم املوجهة هلم واألحكام الصادرة حبقهم       

كذلك يرجى  . تنفيذها  أو تضمني معلومات حول أي قضايا مت فيها إصدار عقوبة اإلعدام         
تقدمي املعلومات حول عدد األطفال الذين ينتظرون حماكمتهم حالياً جلرائم تتعلق باالدعاء            

 لقتالية مع حتديد التهم املوجهة هلممبشاركتهم يف األعمال ا

 اإلجراءات املتخـذة لـضمان      بشأنجى تقدمي معلومات إضافية     ير -١٠السؤال رقم       
 التابعـة تسريح وتعايف وإعادة إدماج األطفال املنخرطني يف صفوف القوات املـسلحة             

اعـة  لدولة مثل مج  التابعة ل للدولة واملليشيات املناصرة للحكومة وكذلك اجلماعات غري        
يرجى كذلك تقدمي معلومات حول عدد األطفـال املـشمولني          . احلوثي وأنصار الشريعة  

 بربامج التسريح وإعادة اإلدماج

بالنظر إىل حقيقة أن الفتيات قد مت جتنيدهن واستخدامهن مـن قبـل    -١١السؤال رقم       
و موثق من   لدولة حسبما ه  التابعة ل  املناصرة للحكومة واجلماعات املسلحة غري       املليشيات

 يرجى تقدمي إحصاءات حديثة حول عدد )١٩٧، الفقرة S/2011/250(بل األمم املتحدة ِق
يرجى وصف اإلجراءات   و. الفتيات اللوايت استفدن من برامج التسريح وإعادة اإلدماج       
يف ذلك الدعم النفـسي       مبا والربامج اليت مت إنشاؤها لتلبية االحتياجات اخلاصة للفتيات       

  وصمة العار اليت يعانني منها والتخلص من 
  من استفـسارات اللجنـة فإنـه    ١١، و ١٠، و ٩ ورد يف الفقرات    ما باإلشارة إىل   -٢٣
بـني  املقـرة   خطة العمل   أن احلكومة قد التزمت يف        إال .تتوفر بيانات وإحصاءات حوهلا    مل

 احلكوميـة ات  يتعلق باألطفال املرتبطني بالقو     فيما حكومة اجلمهورية اليمنية واألمم املتحدة    
  : اليمنية أن تنفذ بصورة كاملة وفعالة الشروط التالية

حتت ) ذكوراً وإناثاً (جتنيد واستخدام وارتباط األطفال      متنع فوراً وأن تنهي     )أ(  
 اليمنية وضمان تسريح وإعادة إدماج مجيـع        احلكوميةسن الثامنة عشرة من العمر بالقوات       

   ؛منية الياحلكوميةاألطفال يف صفوف القوات 
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اليمنية وتسهيل تسرحيهم   احلكومية  رتبطني بالقوات   املتسجيل مجيع األطفال      )ب(  
يف الوقـت املناسـب    وشركائها املنفـذين  فريق املهمة القطريةإىل وتسليمهم  شروط  املغري  

لتسهيل التعايف اآلمن واملضمون وإعادة اإلدماج بكرامة جلميع األطفال املرتبطني من سـابق             
وبالقيام بذلك وإلعطاء اهتمام خاص للنـوع االجتمـاعي         . احلكوميةلقوات  باألطراف وا 

  ؛ وأطفاهلنةدون الثامنة عشروالعمر واحتياجات الفتيات 
استخدام األطفال يف الـصراع       أو تجرمي جتنيد تعديل التشريعات الوطنية ل     )ج(  

الدوليـة  اثيق القانونية   يتالءم مع االلتزامات واملو     مبا اليمنيةاحلكومية  املسلح من قبل القوات     
 من خطة   ٨-٢عرفت يف املادة      كما كوميةاليت حتظر جتنيد واستخدام األطفال يف القوات احل       

  ؛العمل هذه
بل القـوات   التحقيق السريع يف االهتامات بتجنيد واستخدام األطفال من قِ          )د(  
   ؛ضدهم تأديبية إجراءاتأو القيام ب/واملسؤولني األشخاص حماكمة  اليمنية وضمان احلكومية
حماكمة أي أطفال ارتبطوا مـن سـابق بـالقوات            أو ضمان عدم حجز    )ه(  
أو أي خرق آخر لألوامـر      /أي جمموعات مسلحة أخرى عن فرارهم و        أو  اليمنية احلكومية
   ؛العسكرية
 إىل مجيع القـادة     بشكل فاعل أوامر عسكرية   ونشر  إعادة إصدار وتأكيد      )و(  

األفراد العسكريني والغري عسكريني حبظـر جتنيـد واسـتخدام          العسكريني والضباط ومجيع    
وتفصيل العقوبات عن أي خروقات وضمان تنفيذ تلك األوامـر         ةدون الثامنة عشر  األطفال  

 وضمان تقـدمي    احلكوميةتلتزم احلكومة أن توزع خطة العمل هذه إىل قواهتا          . والتوجيهات
يتعلق جبوهرها وأمهيتها والتـزام       فيما دضباط واجلنو الالتدريب واإلرشاد إىل الضباط وصف      

  .التعاون واالمتثال
 بإنشاء صـندوق جـرب   ٢٠١٣ لسنة) ١٩١ (رقم مجهوري كما أنه قد صدر قرار      -٢٤

 ١٩٩٤الضرر لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومعاجلة أوضاع جرحى وشهداء حـرب            
  .سرهمأوحروب صعدة ورعاية 

األطفال املنخرطني يف صفوف    العمل باعتبار   كما أن احلكومة ملتزمة مبوجب خطة         -٢٥
اجلماعات املسلحة هم ضحايا النتهاكات وينبغي أن يتم التعامل معهم            أو حلكوميةالقوات ا 

مبوجب املعايري الدولية املتعلقة بعدالة األحداث وأن يتم دعمهم من أجل التعايف االجتمـاعي             
 املستقلني إمكانية الوصول إىل كافة القضايا ينبغي أن تتاح للمراقبني.  اجملتمعيوإعادة اإلدماج

  .متهمني بارتكاب خمالفاتل القانونية اليت يكون فيها األطفا

        


