
يقول ممثل اليونيسيف في اليمن السيد جوليان هارنس: 
ان وضع االطفال  في اليمن حاليًا وخاصة في ظل التحديات 
الكثيرة التى يواجهونها  ليس بالوضع السهل فهناك نحو 

»13« مليون شخص ال يحصلون على مياه 
شرب نظيفة وال خدمات صرف صحي، 
فيما يعاني نحو مليون طفل م��ن سوء 
 على وج��ود ما يزيد 

ً
تغذية ح��اد، ع��اوة

على ربع مليون نازح في الداخل وهذ يعني 
نسبة كبيرة من االطفال النازحين  والذين 
يعانون كثيرًا في ظل اوض��اع النزوح.. 
وأض���اف: اليمن وب��ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف 
الصعبة التي يعيشها إال انها شهدت 
تقدمًا كبيرًا في مجال حقوق الطفل، على 
غرار ارتفاع معدالت االلتحاق بالمدارس 
خاصة بين الفتيات، واستحداث عدالة 

 ال يقل أهمية من 
ٌ
األحداث في السلطة القضائية. وهو إنجاز

ص اليمن من مرض شلل األطفال، إال ان الجهود البد ان 
ّ
تخل

تستمر وبتعاون من الجهات المعنية. 

أنشطة كثيرة 
أما بالنسبة لمنظمة اليونيسيف فهي تعمل لصالح االطفال 
بهدف تأمين حقوقهم، على سبيل المثال قدمنا الدعم 
»1603« عيادات خارجية ضمن برامج التغذية العاجية.  ل�

وتمكنا هذا العام من مساعدة »81906« أطفال، كانوا 
يعانون من سوء تغذية ح��اد.. وكذلك عملنا مع الحكومة 
على تحسين نوعية التعليم في »264« مدرسة في مختلف 
ال��م��ح��اف��ظ��ات، ط��ال��ت نحو »167« 
ألف طفل.. أيضًا، قمنا بإعادة تأهيل 
»139« م���درس���ة ت���ض���ررت خ��ال 
ال��ن��زاع��ات المسلحة، بهدف توفير 
ف��رص تعليم لألطفال المتضررين 
البالغ عددهم »68« ألفًا، ولكن مازال 
العمل ف��ي مجال الطفولة وحماية 
االطفال يتطلب مزيدًا من الجهود 
وال��ت��ع��اون ال��م��ش��ت��رك م��ن الجهات 

المختلفة العاملة في هذا االطار. 

أمانة كبيرة 
وفي ذات الشان تقول ماجدة عواصة -منسقة مركز الموارد 
لتنمية الطفولة المبكرة بالمجلس األعلى لألمومة والطفولة: 
البد من العمل للحد من االنتهاكات التى تستهدف االطفال 
اينما  كانوا وكيفما كانت نوعية االنتهاكات الن االطفال امانة  
كبيرة في اعناق الجميع ويكفينا ألم ووج��ع  ذلك الحادث 
االخير الذي استهدف اطفااًل من المدارس وراح ضحيته 
في جريمة بشعة تعد مبعثًا للحزن العميق الذي ال يمكن 

نسيانه وال��ذي البد من العمل على ان اليسمح بمثل ذلك 
االجرام ان يتكرر.

تدابير وآليات
وفيما يخص عمل المجلس االعلى لامومة والطفولة فهو 
يعمل في اطار الجهود المبذولة لتنفيذ بنود بروتوكول حظر 
إش��راك األطفال في النزاعات المسلحة الملحق باالتفاقية 
الدولية لحقوق الطفل، حيث سنت العديد من القوانين التي 
تحرم تجنيد األطفال أو اشراكهم في النزاعات المسلحة 
اليمنية انطاقًا من التزامها الثابت والمبدئي بروح ونصوص 
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك 
األطفال في المنازعات المسلحة ،وإيمانًا منها بأن حقوق 
األطفال تتطلب حماية خاصة ، وبأن مصالح الطفل تقتضي 
رفع السن الذي يمكن عندها تجنيد األشخاص في القوات 
المسلحة واشتراكهم في األعمال العسكرية، وأن النظام 
القانوني واإلداري فيها ال يسمح بالتجنيد اإلجباري أو الطوعي 

لمن هم دون سن الثامنة عشرة حتى 
في ح��االت الطوارئ باإلضافة إلى أنه 
ال يسمح باستخدام أو تجنيد من هم 
دون سن الثامنة عشرة في األعمال 
الحربية، فالمشرع اليمني لم يفرق 
بين التجنيد اإلج��ب��اري أو الطوعي.. 
وماذكرته تم استعراضه في تقرير  
لممثل اليمن امام لجنة حقوق االطفال 

بجنيف مؤخرًا.

تقرير المجلس االعلى 
هذا التقرير الذي اعده المجلس األعلى لألمومة والطفولة 
ووزارات الشئون االجتماعية والتربية والتعليم والصحة 
والداخلية والخارجية والعدل والجهاز المركزي للرقابة 
والمحاسبة ومصلحة شؤون القبائل والعديد من المنظمات 
العاملة في مجال رعاية األطفال أشار الى أن هناك مجموعة 
من الصعوبات التي تعيق تطبيق البروتوكول في اليمن أبرزها 
النزاعات القبلية المؤدية إلى حروب دائمة في بعض المناطق 
وانتشار واقتناء األسلحة الشخصية غير المرخصة وقصور في 

االلتزام بتسجيل وقيد المواليد وخاصة في المناطق القبلية 
والنائية باالضافة الى العادات والتقاليد الموروثة بالتفاخر في 
حمل األطفال للساح في سن مبكرة ومشكلة الثأر وصعوبة 
التضاريس والطبيعة الجغرافية لليمن وقصور النصوص 
القانونية في ما يتعلق بتحديد عقوبة األفعال المتعلقة 
بتجنيد األطفال والزج بهم في النزاعات المسلحة رغم أن 
المشرع جرم هذا الفعل غير اإلنساني وتم مؤخرًا إدراج 
نص قانوني يحدد عقوبة تجنيد من هم دون السن القانونية 
للتجنيد وذلك في مشروع التعديات الذي يتم دراسته حاليًا 

من قبل لجنة متخصصة. 

مرصد وطني 
وتقول ع��واص��ة: إن العمل مستمر والجهود تبذل من 
قبل المجلس األعلى لألمومة والطفولة وبدعم من منظمة 
اليونيسيف ووفقًا لخطة وبرنامج زمني محدد الستكمال 
خطوات إنشاء مرصد وطني لحقوق الطفل سيعمل على رصد 
االنتهاكات الموجودة ضد األطفال من 
ة وإهمال واستغال، ومتابعة  عنف وإساء
وتقييم مستوى تنفيذ وإعمال حقوق 
الطفل وحمايته بالتنسيق والتشبيك 
المعلوماتي الفعال بين مختلف الجهات 
ذات العاقة.. ويمكن القول إن��ه خال 
الفترة القادمة سيتم اإلعان عن المرصد 

والبدء في تنفيذ أعماله.
 أن االط��ف��ال امانة في اعناقنا 

ً
م��ؤك��دة

والب��د ان نعمل جميعا من اجلهم وأن 
نحميهم من كل أنواع االنتهاكات.

تعاون وتشبيك 
وتختتم ماجدة عواصة حديثها بالقول : نحن سنستمر في 
جهودنا في اطار حماية االطفال ونسعى للتعاون والتشبيك 
والمناقشة مع كل الجهات في سبيل تحقيق اهداف الطفولة 
وحمايتها في اليمن وهذه الجهود ايضًا تحتاج تعاون ومبادرة 
الجميع فالكل مسئول ومعني بحماية االطفال وتوفير البيئة 

اآلمنة لهم فهم المستقبل المشرق والمضيئ لليمن.

ف��ي ظل االوضاع الصعبة الت��ى مرت وتمر بها البالد من ازمات وما تخللها من تش��رد ونزوح 
وضحاي��ا من االطف��ال وكذلك تجنيدهم وزجه��م في الصراعات المس��لحة والتهريب واالتجار 
وغيرها من االنتهاكات التي تطال االطفال بش��كل رئيسي، ورغم االجراءات والتدابير الهادفة 
ت عليها اليمن منذ 

َ
الى حماية الطفولة التزامًا باالتفاقات المتعلقة بحقوق الطفل والتى صادق

25 عام��ًا والت��ى تعمل  على تنفيذه��ا الجهات الحكومية ومنظمات ع��دة منها  منظمة األمم 
المتحدة للطفولة "اليونيس��يف" بالتعاون مع جهات على حماية االطفال وتأمين حقوقهم إال 
ان واق��ع الطفولة في اليمن اليزال صعبًا ويواجه��ه العديد من التحديات.. حول واقع الطفولة 
»الميثاق« عدد من  في اليمن  وعن أهم التدابير واالجراءات التى ينبغي العمل عليها تحدث ل�

الشخصيات العاملة في هذا المجال والى الحصيلة : 

ممثل اليونيسيف 
باليمن: 13 مليون 

مواطن ال يحصلون على 
مياه شرب نظيفة

منسقة  تنمية 
للطفولة: البد من 
العمل للحد من 

االنتهاكات التي تطال
 األطف�ال

إشراف:

هناء الوجيه

المرأة
والطفل

15
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أطفالنا في خطر فمن ينقذهم!؟

ضبط عصابة تبيع المخدرات 
لطاب مدارس العاصمة

استمرار موجة البرد

القبض على قاتل أمل بعد  4 أشهر من الماحقة

 ذكرت صحيفة محلية، أن األجهزة األمنية بالعاصمة 
صنعاء، تجري حاليًا، تحقيقاتها حول معلومات عن 
وجود عصابات تقوم بترويج وبيع الحبوب المخدرة 

بين طاب المدارس.
ونقلت صحيفة "اليمن اليوم" عن مصدر أمني قوله: 
"إن الشرطة تلقت بعض المعلومات من أحد الطاب 
تم ضبطه، الخميس، وبحوزته حبوب مخدرة قال إنه 

اشتراها من أشخاص خارج المدرسة".
وأوض��ح المصدر، أن الشرطة في منطقة شعوب 
ضبطت "ع.ع" 18 عامًا وبحوزته شريط يحتوي على 
12 حبة مخدرة، مشيرًا إلى أن الطالب اعترف خال 

التحقيقات األولية إدمانه تناول الحبوب المخدرة".
وأفاد المصدر، بأن الطالب الذي يدرس في المرحلة 
 بأن عددًا من 

ُ
الثانوية بإحدى المدارس اعترف أيضا

زمائه في المدرسة يتناولون تلك الحبوب، الفتًا إلى 
أن الحبوب المخدرة يتم بيعها لهم من قبل أشخاص 

غير معروفة بياناتهم الحقيقية خارج المدرسة.

جدد مركز األرصاد تحذيره من موجة برد قارس في 
محافظات )صنعاء، ذمار، البيضاء, عمران، صعدة، اب 
والضالع ( , داعيا الى ضرورة اخذ الحيطة لمواجهة 

األجواء الباردة .
وتوقع المركز األح��د، أن تتراوح درج��ات الحرارة 
الصغرى على تلك المناطق ما بين )0 - الى 4 درجات 

مئوية(.

ألقت شرطة المقاطرة القبض على المدعو "ع- م- ع- س" البالغ من العمر 30 عامًا المتهم بقتل المدعوة 
أمل المقطري أواخر شهر أغسطس المنصرم.وقالت الشرطة لمركز اإلعام األمني إن المجني عليها 
البالغة من العمر 25 عامًا وجدث جثة هامدة متعفنة وتم إيداعها ثاجة المستشفى آنذاك قبل 4 أشهر.
موضحة أنها قامت بعملية البحث والتحري والمتابعة إلى إن تمكنت من ضبط المتهم بمقتل المجني 

ات. عليها.مشيرة إلى أنها تحتجز الجاني على ذمة القضية رهن اإلجراء

ذئب بشري يغتال الطفلة »مآب« رميًا بالرصاص
في أبشع جريمة ضد الطفولة

يعيش الشارع اليمني صدمة قاسية بعد انباء عن العثور على طفلة في أحد 
شعاب نقيل سمارة، اعدمت بصورة بشعة هزت الضمير االنساني.. ونظرًا 
لردود االفعال الغاضبة فقد عملت أجهزة األمن في محافظة إب على تتبع مرتكب 
الجريمة بصورة استثنائية واسفرت هذه الجهود خالل ساعات عن اكتشاف 
المجرم، حيث أعلن أمس العميد محمد عبد الجليل الشامي مدير عام شرطة 
محافظة إب أن األجهزة األمنية تمكنت من ضبط المدعو نوح علي صالح اليمني 

33 عامًا من محافظة ذمار، المتهم 
بقتل طفلته مآب البالغة من العمر 
عشر سنوات ، والتي رمى جثتها في 
نقيل سمارة السبت وعلى جسدها 
آث��ار تعذيب شديد، إضافة إلى 

 بالرصاص.
ً
اعدامه لها قتال

وق���ال ال��ش��ام��ي: إن ع���ددًا من 
المواطنين أبلغوا عمليات الشرطة 
في المحافظة بالعثور على طفلة 
مقتولة وعلى جسدها آثار تعذيب 

شديد في نقيل سمارة. 
موضحا إن��ه وبعد تلقي البالغ 
ج��رى التنسيق مع أم��ن محافظة 
ذم��ار والقيام بعملية بحث وتحر 
، أسفرت عن ضبط الجاني مساء 
السبت في محافظة ذمار وهو على 

متن سيارة ) كامري(.. مشيرًا إلى أنه التقى العميد عبد الكريم العديني مدير 
عام شرطة محافظة ذمار ، وتم التنسيق واالتفاق على تسليم المتهم لمدير 
مباحث محافظة إب العقيد أنور حاتم الستكمال اإلج��راءات تمهيدا إلحالة 

القضية إلى النيابة . 
ونقل مركز االعالم االمني بوزارة الداخلية عن العميد الشامي قوله : بأن الطفلة 
تدعى مآب وقد تعرضت للضرب بصورة وحشية ، وأنها أصيبت بطلقتين 
وخرجتا  الظهر  م��ن  نفذتا  ناريتين 
من الصدر ، من سالح األب وهو من نوع 
مسدس ، وانه تم ضبط المتهم وبحوزته 
السالح المستخدم في الجريمة ، واصفا ما 
أقدم عليه األب بحق ابنته بأنها جريمة 
ضد الطفولة واإلنسانية ، وسابقة مقززة 
ووحشية.هذا وتناقلت وسائل اإلعالم خبر 
هذه الجريمة البشعة بعد أن عثر رعاة 
أغنام السبت على جثة طفلة في العاشرة 
من العمر مرمية في احدى الشعاب بنقيل 
سمارة ما بين منطقة حليل وقرية رباط 

هيوه بمديرة المخادر محافظة إب.
ويطالب الرأي العام بحماية الطفولة 
اليمنية وبالذات الفتيات الالئي يتعرضن 
للقتل بصورة همجية تحت مسميات 
مختلفة ولكنها تعكس عقليات جاهلية.


