
الحرازي لـ"ٹ":

ــة آالف طفل قال  ــرازي: إن أكرث من خمس ــل عبده صالح الح ــة لرعاية حقوق الطف ــات اليمنية غري الحكومي ــيق للمنظم ــام بهيئة التنس ــق الع املنس
ــا الجوي الخارطة  ــرب العدوانية التي طالت بقصفه ــتديمة، جراء الح ــبعة آالف أصيبوا بإعاقات مس ــهدوا وأكرث من س استش

ــىل األم والطفل خاصة  ــكل كبري ع ــامة املحرمة دولياً التي أثرت بش ــة والغازات الس ــن القنابل العنقودي ــدد هائل م ــة بع اليمني
ــة.. ناهيك عن ثالثة ماليني طفل محروم من الخدمات الصحية وأكرث من أربعة ماليني طفل من التعليم، حقه يف  ــني عام واملدني

األمان والحياة واللعب واملشاركة".. 
ــن وضعهم الصحي متدهور من  ــارس 2015م  تجاوزت أكرث من ثالثة ماليني طفل لك ــبة املواليد مند م ــد الحرازي أن نس وأك

ــار األمراض املعدية وانعدام األدوية  ــوء التغذية واملجاعة للطفل واألم يف فرتة الحمل والوالدة وبعدها.. بجانب انتش س
ــعودية.. متطرقاً إىل أبرز مرتكزات  ــبب الحصار والقصف الجوي من قوات دول تحالف العدوان بقيادة الس والغذاء بس
ــع الطفولة اليمنية ورؤاها تجاه جهود املنظمات الدولية واملحلية يف مجال الطفولة.. وغري  ــال الهيئة وتقييمها لواق أعم
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ــات •  املنظم ــد  تؤك ــة..  بداي
ــوأ  ــة أن العام 2017م هو أس الدولي
ــاذا  ــة..؟ م ــة اليمني ــام للطفول ع
لدى الهيئة من تقارير ومؤرشات 
ــن الطفولة يف  ــام 2017م ع عن الع

اليمن..؟!
ــارت لدينا  ــي ص ــؤرشات الت ــة امل - يف البداي
ــانية  ــدويل واملنظمات اإلنس ولدى املجتمع ال
ــوق الطفل تؤكد  ــال رعاية حق ــة يف مج العامل
ــاوي وكارثي..  ــة اليمنية مأس ــع الطفول أن واق
ــات اليمنية  ــيق للمنظم ــا يف " هيئة التنس وإنن
ــة حقوق الطفل" إذ نقدر  غري الحكومية لرعاي
باعتزاز كبري جهود املنظمات الدولية، ونتطلع 
ــتثنائية  ــذه املرحة االس ــالل ه ــرب خ إىل دور أك
للوضع العام يف اليمن خصوصاً وأن املعلومات 
صارت متوفرة لديها عن حجم االنتهاكات من 
ــامل وانتشار للفقر واألمراض  قتل وحصار ش
املعدية واملنقولة منذ بداية العدوان والحصار 
ــني األطفال  ــذي ال يميز ب ــف الجوي ال والقص
ــورة كاملة  ــاء وقتل املدنيني، ولديها ص والنس
ــالث  ــالل ث ــيل خ ــال الداخ ــع االقتت ــن توس ع
ــار والخراب  ــا أدى إىل إلحاق الدم ــنوات مم س
ــن البنية  ــية للحياة م ــات األساس ــكل املقوم ب
ــث أن كل املؤرشات تؤكد  ــة واملدنية حي التحتي
ــاءة  ــون طفل تعرض لإلس ــن 11 ملي ــرث م أن أك
ــيات  ــط أساس ــان من أبس ــال والحرم واإلهم
ــاء والنماء وهذا يعترب حقاً كفلته  الحياة والبق
الديانات والقوانني اليمنية والدولية واملواثيق 
ــة ورعاية حقوق  ــة بحماي ــات املعني واالتفاقي

األطفال.
ــرب •  ــن الح ــد م ــوم ويزي ــف ي أل

والحصار عىل اليمن، إىل أي مدى 
يف  ــة  الطفول ــا  تداعياته ــت  طال

اليمن باألرقام إن أمكن؟
ــف و30 يوماً من الدمار والخراب لكل  - بل أل
ــاء أكرث  ــاة ، كان األطفال والنس ــات الحي مقوم

ــىل املواطن  ــرب والحصار ع ــذه الح ضحايا ه
ــع األطفال  ــىل واق ــس ع ــذي ينعك ــي وال اليمن
ــم والصحة والحماية. ــن الحرمان من التعلي م

ــات وتصاريح املنظمات  وتقر أرقام اإلحصائي
الدولية كجهات محايدة ، بأن القصف الجوي 
ــهاد أكرث  ــل واستش ــبب يف قت ــدوان قد تس للع
ــبعة آالف  ــل وأكرث من س ــة آالف طف من خمس
ــات  ــم إعاق ــف له ــا خل ــوا مم ــوا وُجُرح أصيب
مستديمة ناهيك عن ثالثة ماليني طفل محروم 
ــرث من أربعه ماليني  ــن الخدمات الصحية وأك م
ــان واللعب  ــه يف األم ــم، وحق ــن التعلي ــل م طف
ــبة املواليد منذ  ــت نس ــث بلغ ــاركة.. حي واملش
ــني طفل  ــة مالي ــن ثالث ــرث م ــارس /2015م أك م
ــوء التغذية  ــن س ــور م ــي متده ــع صح يف وض
ــل والوالدة  ــل واألم يف فرتة الحم املجاعة لطف
ــراض املعدية  ــار األم ــذا من انتش ــا. وك وبعده
ــار  ــبب الحص ــذاء بس ــة والغ ــدام األدوي وانع
ــف بقيادة  ــوت التحال ــف الجوي من ق والقص
ــن القنابل املحرمة  ــعودية والعدد الكبري م الس
ــامة  ــل العنقودية والغازات الس ــاً والقناب دولي
التي أثرت بشكل كبري عىل األم والطفل خاصة 

واملدنيني عامة.
ــؤرشات.. •  ــذه امل ــوء ه ــىل ض ع

ــي  املدن ــاط  النش ــم  تقي ــف  كي
ــات حقوق الطفل ورعايته  ملنظم

يف اليمن..؟
ــات املجتمع املدني دوراً مهماً  - تلعب منظم
ــي  ــدور الحكوم ــب ال ــة إىل جان ــذه املرحل يف ه
ــطة  ــف أنش ــد تختل ــة وق ــات الدولي واملنظم
ــي  ــق وع ــة لخل ــات األهلي ــات املنظم وفعالي
ــاهمة  ــاط املجتمع واملس ــني أوس ــي ب مجتمع
ــي  الت ــاكات  واالنته ــكاالت  اإلش ــل  تقلي يف 
ــا املدنيون مع قيام البعض يف توفري  يتعرض له
ــة وتوفري املياه  ــة والدوائي ــاعدات الغذائي املس
الصالحة للرشب وجمعيات أخرى لها أنشطة 
ــي وضمان  ــدم املجتمع املدن ــا يخ ــة بم مختلف

حماية ورعاية األطفال.
ــاركة الجمعيات األهلية بأهمية  وتتميز مش
ــة وتعزيز  ــاركة املجتمعي ــل املش ــربى لتفعي ك
ــاركة األطفال اليافعني والشباب والنساء  مش
ــات  ــطة والفعالي ــج واألنش ــف الربام يف مختل
ــع الوعي  ــة يف رف ــهم بفعالي ــي تس ــرة الت املؤث

املجتمعي. 
ــات املدنية •  ــوام املنظم ــا هو ق م

ــة العاملة يف مجال  ــري الحكومي غ
يف  ــه  ورعايت ــل  الطف ــوق  حق

اليمن..؟ 
ــدى وزارة  ــمية ل ــات رس ــاك إحصائي - هن
ــل إىل  ــد تص ــل ق ــة والعم ــؤون االجتماعي الش
ــاد ونقابة  ــرشة آالف جمعية واتح ــن ع ــرث م أك
ــاطها  ــام واختصاصات لنش ــكل جمعية مه ول
ــطة والربامج املنفذة..  الجغرايف ونوعية األنش
ــذا التوجيه  ــل ه ــىل أهمية تفعي ــد ع ــا نؤك وهن
للمشاركة العملية للمنظمات املجتمع املدني..

ــاذا قدمتم كمنظمات مدنية •  وم
ــد  ــىل الصعي ــة ع ــة اليمني للطفول

اإلنساني الدويل..؟ 
ــي تعمل يف  ــي الت ــع املدن ــات املجتم - منظم
بالدنا كثرية، وهيئة التنسيق تعمل عىل توحيد 
ــة لألطفال  ــري حماي ــيق لتوف ــود والتنس الجه
ــوق والقوانني  ــي بالحق ــع الوعي املجتمع ورف

الوطنية والدولية املعنية بحقوق الطفل.
ــاركة  ــيق مش ــة التنس ــم ادوار هيئ ــن أه وم
ــا  بالتزاماته ــاء  الوف ــة يف  الحكومي ــات  الجه
ــة للتقارير  ــة املوازي ــر املقابل ــم التقاري يف تقدي
ــوق  ــة لحق ــة الدولي ــة للجن ــة املقدم الحكومي

الطفل يف جنيف.
ــة •  ــات الحقوقي ــي املنظم ــا ه م

ــم  لك ــي  الت ــة  واألممي ــة  الدولي
عالقات تعاونية معها..؟

ــن والتي تعمل  ــة يف اليم ــات الدولي - املنظم
ــة  ــي منظم ــتمر ه ــكل مس ــة بش ــا الهيئ معه

ــال،  األطف ــة  رعاي ــة  منظم  ، ــف  اليونيس
ــان..  اإلنس ــوق  لحق ــامية  الس ــة  واملفوضي
ــة الخارجية هي  ــبة للمنظمات الدولي وبالنس
ــان،  لجنة حقوق الطفل، مجلس حقوق اإلنس
ــان بريوت  ــوق اإلنس ــي لحق ــدوق العرب الصن

ومنظمة اإلصالح الجنائي (األردن).
ــيقي •  ما هو جوهر الدور التنس

ــني هذه  ــه الهيئة ب ــوم ب ــذي تق ال
ــم  أه ــي  ه ــا  وم ــات..؟  املنظم

منطلقاته..؟
ــام 1995م  ــذ ع ــل من ــيق تعم ــة التنس - هيئ
ــات  ــف محافظ ــم (94) يف مختل ــح رق بترصي
ــيق  ــىل التنس ــي ع ــا مبن ــة، وعمله الجمهوري
ــة  ــة والدولي ــات األهلي ــني املنظم ــاركة ب واملش
ــوق الطفل  ــة املعنية بحق ــات الحكومي والجه
ــم العون  ــدور الجوهري يف تقدي ــا ال ــن أبرزه م
ــني لعقوبة اإلعدام  ــي لألطفال املعرض القانون
ــادة محاكمة  ــكام" وإع ــاف "اح ــم إيق ــث ت حي
لثالثة أحداث، وبناء قدرات األطفال وقيادات 
ــة والجمعيات األهلية بحقوق  املجالس املحلي
ــني  ــة والقوان ــة الدولي ــرش االتفاقي ــل ون الطف
ــات اليمنية املعنية بحقوق األطفال،  والترشيع
ــة لتقرير الحكومي  ــم تقارير الظل املقابل تقدي
ــتوى ضمان الحماية لألطفال، وتشبيك  بمس
ــات  ــات والجه ــني املنظم ــود ب ــد الجه وتوحي

الحكومية العاملة بمجال حقوق الطفل. 
ــز مبدأ الرشاكة  ــيق بتعزي تؤمن هيئة التنس
ــي  املدن ــع  ــات املجتم ــع منظم ــة م املجتمعي
ــوق الطفل ،، ولدينا نظام  العاملة يف مجال حق
ــل الهيئة املبادئ  ــايس يحدد منطلقات عم أس
األساسية للعمل اإلنساني والحيادية املطلقة 
ــال اليمن والعالم واملثابرة لخلق  تجاه كل أطف

عالم آمن لألطفال.
ــذ •  من ــة  الهيئ ــت  حقق ــاذا  م

ــا.؟  ــا وخارجي ــها داخلي تأسيس
ــي  الت ــرات  املؤتم ــي  ه ــا  وم

أنجزتها؟
ــازات يف  ــن االنج ــد م ــة العدي ــت الهيئ حقق
ــيل واإلجرائي للرشاكة  ــار التأصيل العم مضم
ــوق الطفل، عىل  ــة حق ــال رعاي ــة يف مج املدني
ــتوى إعداد  ــواء عىل مس مختلف األصعدة س
ــر الحكومية  ــة املقابلة لتقاري ــر الدوري التقاري
ــام اللجنة  ــتها يف جنيف أم ــا ومناقش وعرضه
ــى "2012م  ــوام 2005وحت ــة خالل األع الدولي
ــر  ــة تقري ــداد ومناقش ــتوى إع ــىل مس ".. أو ع
ــول إرشاك  ــني االختياريني ح ــول الربتوكول ح
ــلحة واألخر حول  ــات املس ــال يف النزاع األطف
ــك  وكذل 2009-2008م.  ــال  األطف ــتغالل  اس
ــا اإلعدام  ــن قضاي ــاف عدد م ــىل إيق ــل ع العم
ــع القانون يف  ــي تتعارض م ــق األحداث الت بح
ــار أحكامهم  ــات وتغيري مس ــف املحافظ مختل
ــم.. والعمل عىل  ــراج عنه ــم اإلف ــن ت ــم م ومنه
ــاء املرصد الوطني لحقوق الطفل  متابعة انش
ــات  ــة الجه ــى 2017م.. ومتابع منذ2012وحت
ــص موازنات خاصة بالطفولة  املعنية بتخصي

ضمن امليزانية العامة للدولة.
وكذلك تنفيذ خمسة مؤتمرات سنوية حول 
ــة لحقوق  ــذ التوصيات الدولي ــر تنفي قياس اث
ــل يف اليمن بالرشاكة مع عدد من الجهات  الطف
ــات املجتمع املدني "-2012 الحكومية ومنظم

ــول الحد من عقوبة  ــذ مؤتمر ح 2016"م وتنفي
إعدام األطفال يف تماس مع القانون 2014م

ــات التي تواجه •  ما هي التحدي
الهيئة يف أعمالها..؟

- أبرز التحديات تتمثل يف استمرار العدوان 
والقصف الجوي واالقتتال الداخيل مما يعيق 
ــطة الخاصة  ــذ األنش ــي وتنفي ــزول امليدان الن
ــاص ملكتب  ــر خ ــري مق ــدم توف ــة.. وع بالطفول
ــتمرار  الهيئة وفروعها باملحافظات، وعدم اس
ــن  م ــة  املمنوح ــة  املالي ــات  املخصص رصف 

الحكومة سنوياً.
ــتقبل •  مس إىل  ــر  تنظ ــف  كي

ــوء  ض ــىل  ع ــن  اليم يف  ــة  الطفول
الحارض الصعب..؟

ــال  ــكل أطف ــل ل ــتقبل أفض ــع إىل مس - نتطل
اليمن إال أن ما تمر بها بالدنا والطفولة تحديداً 
ــروف صعبة ملا تعرض له األطفال من الدمار  ظ
ــط  ــي والحرمان من ابس ــيس واالجتماع النف
مقومات الحياة والحرمان من الحق يف الحياة 
ــاة  واملعان ــة،  االجتماعي ــة  والرعاي ــان  واألم
ــكان التي تعرضت  ــزوح من اإلم ــرشد والن والت
ــروب الداخلية وتعرض  للقصف الجوي والح
ــال  واإلهم ــاءة  اإلس ــكال  أش ــكل  ل ــال  األطف

واالستغالل.
ــالتكم لألمم •  أخرياً.. ما هي رس

ــه  ــا تعاني ــوص م ــدة بخص املتح
الطفولة يف اليمن..؟

ــهر  ــن ش ــدة م ــم املتح ــدة األم ــم مناش - ت
ــن البيانات  ــد م ــدار العدي ــارس 2015م وإص م
ــة العام  ــالل بداي ــا خ ــدات وكان آخره واملناش
ــرار أممي يف  ــة إصدار ق ــاري 2018م برسع الج
ــدوان ورفع الحصار الظالم  إيقاف الحرب والع
ــن "تحالف العدوان"  ــذي فرض عىل اليمن م ال
ــذي كان نصيب األطفال  ــعودية وال بقيادة الس
ــة والترشد والحرمان األرقام  من القتل واإلعاق

الكربى.
ــكيل  ــم املتحدة أهمية رسعة تش ونؤكد لألم
ــىل  ــاكات ع ــق يف االنته ــة لتحقي ــة دولي للجن
ــان اليمني واألطفال والنساء واملنشآت  اإلنس
ــم  ــد باس ــات واملاء والكهرباء.. ونناش والطرق
ــيل والعدوان  ــاف الحرب الداخ ــانية إيق اإلنس
ــان إلنقاذ أكرث  ــىل األرض واإلنس ــعودي ع الس
ــر واملجاعة وكذا  ــىل حافة الفق ــن 18مليون ع م
ــتقبل مجهول  ــم مس ــل لديه ــون طف (11) ملي
ــي واالقتصادي  ــيس واالجتماع من األثر النف
ــات الدولية  ــوع إىل تقارير املنظم ــن الرج ويمك
مثل منظمة اليونيسف ومنظمة هيومن رايتس 

ومنظمة اوكسفام الصادر مطلع يناير 2018م.

بــإعــاقــات  طــفــل   ٧٠٠٠ وإصــابــة  طــفــل   ٥٠٠٠ الـــعـــدوان  ــران  ــي ط بقتل  تــقــر  ــة  ــي ــدول ال المنظمات   ¶
ــًا واقتصادي ــًا  ومجتمعي ــيًا  ونفس ــديًا  جس ــار  والحص ــدوان  الع ــا  ضحاي ــر  أكث ــن  اليم ــال  وأطف ــاء  نس  ¶

أكثر من ١١ مليون طفل في 
اليمن يتعرضون لإلساءة 

والحرمان من أبسط أساسيات 
الحياة والبقاء

الحرب والحصار سلبا أطفال 
اليمن حقهم في الحياة 

واألمان وحرما ٧ ماليين من 
خدمات الصحة والتعليم

استخدام العدوان القنابل 
والغازات المحرمة دوليًا أثر 

كثيراً على األمهات واألطفال 
في اليمن

٣ ماليين مولود مند مارس 
٢٠٠٥م يعانون سوء التغذية 
والمجاعة واألمراض المعدية 

بسبب العدوان 

١٠ منظمات مدنية تؤدي 
دوراً توعويًا وخدميًا ورقابيًا 

هامًا في مجال رعاية وحماية 
األطفال 

طالبنا األمم المتحدة بإصدار 
قرار إنهاء العدوان والحصار 

وتشكيل لجنة تحقيق دولية في 
االنتهاكات

واقع الطفولة يف اليمن مأساوي وكارثي بإجماع العالمواقع الطفولة يف اليمن مأساوي وكارثي بإجماع العالم
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