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ــالح.. •  ــده ص ــتاذ عب ــة أس بداي
ــن  ــرن م ــع ق ــوي رب ــة تط والهيئ
عمرها يف مضمار تكريس التعاون 
ــات املدنية  ــني املنظم ــة ب والرشاك
يف  ــة  العامل ــمية  الرس ــات  والجه
ــة.. ما الذي حققته  مجال الطفول

الهيئة أو ما األهم يف مسريتها..؟ 
ــري الحديث  ــة األمر، ليس من اليس - يف حقيق
ــيِق  ــرية 25 عاماً خاضتها "هيئُة التنس عن مس
ــِة  ــِة لرعاي ــري الُحكومّي ــة غ ــاِت اليمنّي للُمنظم
ــا  أهدافه ــن  م ــه  حققت ــا  "وم ــل  الطف ــوِق  ُحق
ــه وما  ــت في ــا أخفق ــاعيها وم ــا ومس وخططه
ــاإلرصار عىل  ــات مقرونة ب ــن تحدي ــت م واجه
ــدودة.. فهناك  ــىل واقع املمكنات املح التغلب ع
ــم هائل من األعمال واإلنجازات...  بال ريب تراك
ــارة إىل أن الهيئة ككيان  ــم اإلش ــري أنه من امله غ
ــار اليوم  ــام 1995م ص ــس يف الع ــيس تأس مؤس
يمتلك حضوراً الئقاً بجسامة املهام اإلنسانية 
واالجتماعية والقانونية التي أنيطت به، وليس 
فقط يف الجانب الشكيل، بل يف املضامني العملية، 
ــن  ــادرة ع ــزة الص ــة املنج ــة والحقوقي والفكري
ــي بواقع الطفولة  ــرية من االلتحام الحقيق مس
ــة  ــة مرتامي ــة ديموغرافي ــىل خارط ــة، ع اليمني
ــة واالجتماعية..  ــة والثقافي املناطق الجغرافي
ــن حصيلة معرفية  ــتتبع هذا االلتحام م وما اس
ــات النجاح  ــامل بمقوم ــام ش ــن إمل ــع، وم للواق
الكفيلة برتجمة رسالة الهيئة يف تكامل الُجهوِد 
املدنّية والُحكوميِة باتجاه تحسنِي وضِع الطفِل 

يف املجتمع.
ــات العمل لدى •  ــر مقوم عىل ذك

الهيئة أو اإلمكانيات املتاحة.. ؟! 
ــل من أهم املقومات املتصلة بنجاح عمل  - لع
ــة وحضورها عىل الصعيد املحيل، هو أنها  الهيئ
ــتوى (12)  ــم (45) جمعّية أهلّية عىل مس تض
ــة اليمنّية، وكادراً مؤهًال  محافظة يف الجمهورّي
ــارات  ــتقاللية تامة، عىل مس ــاً قائماً باس ومدرب
ــع ملموس وفق  ــط، إىل واق ــة الخط إدارة ترجم
ــع مختلف  ــرب الزمن م ــت ع ــة تكيف ــة عملي رؤي
الظروف والصعوبات، باإلضافِة إىل استشاريني 
ــفوعة بالتنوع  ــربة والكفاءة املش ــْن ذوي الخ م
ــي.. وبفضل من الله،  ــريف والعميل والحقوق املع
ــيِق  وبهذه اإلمكانيات، فقد صارت "هيئُة التنس
ــِة  ــِة لرعاي ــري الُحكومّي ــة غ ــاِت اليمنّي للُمنظم
ــورة ذهنية قريبة من  ُحقوِق الطفل " تمتلك ص
ــط  ــدى الجميع، يف الوس ــة ل ــع، وواضح الجمي
ــط الدويل املتصلني بمسار حماية  املحيل والوس
ــة، فهي منظمة أهلّية يمنية غري  ورعاية الطفول
حكومّية، تعنى بحقوِق األطفال ورعايتهم عىل 
ــا تعد – عىل  ــُم الُعمرّية، كما أنه ــِف فئاته ُمختل
ــري حكومي  ــالف غ ــادي- أوَل ائت ــد الري الصعي
ــل  ــط.. وتعم ــرشق األوس ــِة ال ــن ومنطق يف اليم
ــتمر  وفق خطط خاضعة للرقابة والتقييم املس
ــطتها وفعالياتها  ــارات العملية ألنش ــكل املس ل

وبرامجها..
ــىل •  ــم ع التقيي ــذا  ــم ه ــف يت كي

ــتوى  ــتوى املحيل وعىل املس املس
ــا حول تنفيذ  ــدويل إذا ما تحدثن ال
ــة  ــل العاملي ــوق الطف ــة حق اتفاقي

التي بالدنا عضو فيها.. ؟
ــتوى املحيل،  ــىل املس ــم ع ــذا التقيي ــم ه - يت
ــة للهيئة، وعرب  ــة ورش العمل الداخلي عرب إقام
ــد كافة  ــث يتم حش ــة، حي ــرات الخارجي املؤتم
ــة والحكومية والجهات الراعية  األطراف املدني
ــه الهيئة  ــة ما حققت ــوق الطفولة، ومناقش لحق
ــات هذه األطراف..  واألخذ بتوصيات وأطروح
ــل هذا  ــذت الهيئة قب ــد نف ــياق فق ــذا الس ويف ه
ــة مؤتمرات دورية لتقييم وقياس  املؤتمر خمس
ــا  ــل يف بالدن ــوق الطف ــة حق ــذ اتفاقي ــر تنفي أث
ــة وبدعم من  ــاركة كل الجهات ذات العالق بمش
ــت جهوداً كبرية  منظمة رعاية األطفال.. وكرس
ــذ اتفاقية حقوق الطفل  للرقابة عىل مدى تنفي
ــة والتوعية  ــات العام ــم السياس ــن خالل رس م
وبناء القدرات إلعمال نصوص هذه االتفاقية.. 
ــع التقارير  ــتوى الدويل فيتم رف أما عىل املس
ــال يف اليمن كإعداد  ــع األطف ــة حول وض الدولي
التقرير الدوري الشامل (الثاني) حول أوضاع 
ــس  ــه ملجل ــم رفع ــذي ت ــن، وال ــال يف اليم األطف
ــو 2018م،  ــف يف يوني ــان يف جني ــوق اإلنس حق
وعقدت لقاءات تشاورية يف عدد من املحافظات 
ــي يف  ــل اليمن ــة للطف ــا امللح ــد القضاي لتحدي
ــداد التقرير املقابل  املرحلة الراهنة.. كما تم إع
ــال يف اليمن وتم  ــاع األطف ــس حول أوض الخام

ــف  ــل يف جني ــوق الطف ــة حق ــليمه إىل لجن تس
بتاريخ 12 أغسطس 2018م.

ــرات.. ونحن •  ــر املؤتم ــىل ذك  ع
ــي  ــر التقييم ــش املؤتم ــىل هام ع
ــات  للجمعي ــادس  الس ــنوي  الس
ــمية  الرس ــات  والجه ــة  األهلي
ــوق الطفل..  العاملة يف مجال حق
ــن  م ــة  الهيئ ــه  حققت ــذي  ال ــا  م
ــات املؤتمرات  ــات ومخرج توصي
ــا الجديد يف هذا  ــابقة...؟! وم الس

املؤتمر..؟!
ــابقة  ــنوات الس ــد عملت الهيئة عرب الس - لق
ــني االعتبار  ــذ بع ــىل األخ ــر ع ــب كل مؤتم وعق
ــي خرجت بها  ــة التوصيات الت ــا كاف يف أعماله
املؤتمرات التقييمية السابقة، وكانت توصيات 
ــيقي  عىل صعيد تطوير العمل االداري والتنس
ــم تلك  ــة بتعمي ــت الهيئ ــد قام ــي، وق والحقوق
ــة فعلية بني  ــل بها وفق رشاك ــات والعم التوصي
ــة العاملة  ــري الحكومي ــة غ ــات املدني كل املنظم
ــة، والجهات  ــة الطفول ــة وحماي ــال رعاي يف مج

الرسمية ذات العالقة.
ــنوي  ــر  التقييمي الس ــد يف املؤتم ــا الجدي أم
السادس، فهو أنه يأتي يف ظل األوضاع الصعبة 
ــم أصبح  ــري منه ــا ،فالكث ــها أطفالن ــي يعيش الت
ــتغالل  ــزوح والترشد والعمالة واالس يواجه الن
ــتمعنا  ــوأ عىل الطفولة، وقد اس ، وعام هو األس
ــن، إذ  ــة يف اليم ــع الطفول ــؤرشات واق ــاً مل جميع
ــط  ــن أطفال اليمن اليوم ألبس ــر املاليني م يفتق
ــية للحياة يف  ــاِت واملقومات األساس االحتياج
ــتمرار   ــل إرصار دول تحالف العدوان عىل اس ظ
ــتهداف البنية  الحرب عىل  اليمن وقيامهم  باس
التحتية التعليمية والصحية واملباني السكنية، 
ــية  والنفس ــدية  الجس ــات  اإلصاب ــاد  وازدي
ــرسب  والت ــات  واإلعاق ــب  والرع ــوف  والخ
ــدد األطفال  ــاد ع ــة، وازدي ــول الدراس ــن فص م
ــوء  ــم وارتفاع معدالت س ــني عن أرسه املنفصل
ــة  ــات الصحي ــن الخدم ــان م ــة ،والحرم التغذي
ــار ملياه  ــراض ،واالفتق ــار األم ــة وانتش والطبي
ــي  ــاح البيئ ــق اإلصح ــة ومراف ــرشب املأمون ال

األساسية. 
ــرج •  خ ــا  م ــة  خالص ــي  ه ــا  م

ــاع  أوض ــذا  هك يف  ــر  املؤتم ــه  ب
ــب  ــي مطال ــا ه ــاوية...؟ وم مأس
املؤتمر إزاء العدوان والحصار...؟
ــي أي  ــاوية، ال تكف ــروف مأس ــذا ظ - يف هك

مخرجات مهما كانت ما لم ترس جميع األطراف 
ــاف  ــاه إيق ــة باتج ــراف الدولي ــة، واألط اليمني
العدوان والحصار بشتى السبل، أما إذا استمر 
ــفى  ــىل ما هو عليه، فاألوضاع عىل ش الوضع ع
ــانية.. لذلك فإن املشاركني يف املؤتمر  كارثة إنس
ــي العاملة  ــع املدن ــات املجتم ــن ممثيل منظم م
ــمية  ــال الطفولية وممثيل الجهات الرس يف مج
ــات الدولية  ــك ممثيل املنظم ــة، وكذل ذات الصل
الراعية والداعمة لحقوق الطفولة، أدانوا بأشد 
ــة اليمنية، عىل  ــارات ما تعرضت له الطفول العب
ــائر  ــنوات ولم تزل املعاناة والخس مدى أربع س
ــاكات جّراء  ــف أنواع االنته ــتمرة من مختل مس
العدوان والحرب والحصار والرصاع املسلح من 
ــد لألطفال يف منازلهم  ــتهداف مبارش ومتعم اس
ــهم وحافالتهم املدرسية ويف الطرقات  ومدارس
ــق العامة وصاالت  ــكنية والحدائ واألحياء الس
ــفيات،  املستش يف  ــى  وحت ــراح  واألت ــراح  األف
ــىل  ــال القت ــن األطف ــرية م ــداداً كب ــًة أع مخلف
ــاركون  ــا أدان املش ــن.. كم ــى واملرشدي والجرح
ــه دول تحالف  ــذي تفرض ــامل ال ــار الش الحص
ــارس 2015م عىل املنافذ اليمنية  العدوان منذ م
ــبب يف  ــذي تس ــة وال ــة والربي ــة والبحري الجوي
ــهيد وجريح  ــل بني ش ــوايل 85 ألف طف ــوت ح م
ــدم القدرة  ــدام الدواء، وع ــوت رسيري، النع وم
ــوه خلقي  ــالج، وإجهاض وتش ــفر للع عىل الس
ــلحة الفتاكة، وغريه، وبمعدل طفل  بسبب األس
ــباب كان يمكن  واحد يموت كل عرش دقائق ألس

الوقاية منها.. 
إذا ما أخذنا يف االعتبار عالقات • 

ــة  األممي ــات  باملنظم ــة  الهيئ
والدولية التي لها ممثلون يف اليمن 
ــم  ــر، وبحك ــاركون يف املؤتم ومش
ــعة..  والواس ــة  املحلي ــبكتها  ش
ــي  الت ــب  املطال أو  ــائل  الرس ــا  فم
ــني دولياً،  ــا املؤتمر للمعني وجهه

ولألطراف اليمنية املتحاربة..؟ 
ــات النظرية  ــات الهيئة بالجه ــم عالق -  بحك
ــا  ــرب عمله ــة وع ــإن الهيئ ــة، ف ــة واألممي الدولي
ــت  ــة طالب الدولي ــرات  املؤتم ــاركاتها يف  ومش
ــدويل  ــع ال ــات املجتم ــات ومؤسس ــك الجه تل
ــوص الواردة يف  ــرضورة إعمال النص ــة ب األممي
ــات الدولية  ــق والصكوك والترشيع كافة املواثي
ــك  ــم تل ــة، وأن ترتج ــة الطفول ــة لحماي الداعي
ــوس ينقذ ما  ــن إىل واقع ملم ــوص يف اليم النص
ــرب الضغط باتجاه  ــى من الطفولة اليمنية ع تبق
وكل  ــكرية  العس ــات  للعملي ــوري  الف ــف  الوق

ــىل جميع  ــار الجائر ع ــر الحرب والحص مظاه
ــة الجوية والبحرية والربية، وهي  املنافذ اليمني
املطالب نفسها التي كررها املشاركون يف املؤتمر 
التقييمي السنوي السادس للجمعيات األهلية 
ــال حقوق  ــة يف مج ــمية العامل ــات الرس والجه
ــل املجتمع  ــىل رضورة تحم ــل، مؤكدين ع الطف
الدويل وعىل رأسه مجلس األمن واألمم املتحدة 
ــؤولياته األخالقية والقانونية واإلنسانية،  مس
ــف لتوقف عدوانها  ــىل قوى التحال بالضغط ع
ــة  ــلح بكاف ــزاع املس ــاف الن ــن، وإيق ــيل اليم ع
ــكاله وأنواعه.. وتقديم ما أمكن من دعم مايل  أش
ولوجستي ملساعدة األطفال وأرسهم من أجل 
ــار، وإرشاك  ــار العدوان والحص ــب عىل آث التغل
ــة الفاعلة يف  ــي املحلي ــع املدن ــات املجتم منظم
برامجها املوجهة لألطفال، ورسعة إعادة إعمار 
ــن وفتح ملفات التعويضات. أما محلياً فقد  اليم
ــراف املحليــة  ــة األطــ ــاركون كاف ــب املش طال
ــرب، والترسيح  ــال مخاطر الح بتجنيب األطف
ــات  ــاركني يف العملي ــال مش ــوري ألي أطف الف
ــلحة، وإعفائهم من  ــكرية والنزاعات املس العس
ــاركتهم. وإطالق  ــىل مش ــة ع ــات قانوني أي تبع
ــة األحداث..  ــال املعتقلني عىل ذم جميع األطف
وكذلك السري قدما يف محادثات السالم، والنظر 
بمسؤولية تجاه ما وصل إليه الوضع اإلنساني 

املؤلم يف اليمن.
وصف املراقبون العامان 2017و • 

ــن..  ــوأ يف اليم ــا األس 2018م بأنهم
ــة  ــة اليمني ــع الطفول ــو واق ــا ه فم
ــذات العام  ــني وبال ــالل العام يف خ

2018م ؟ 
ــه من قبل  ــا وصفا ب ــان، وم ــان املاضي  - العام
ــا، فهما  أكرث أعوام  ــني حقيقة ال لبس فيه املراقب
ــبة ألطفالنا -  ــوداوية وقتامة، بالنس الحرب س
ــن كل اليمنيني- كانوا وما يزالون هم ضحايا  نح
ــتمرار الحروب والرصاعات السابقة، لكن ما  اس
خلفه العدوان املستمر منذ صبيحة 26/ 2015م 
ــوي فيها العام 2018م،  وحتى اللحظة التي نط
ــن حصار جائر عىل كل  ــا رافق هذه الحرب م وم
منافذ اليمن الربية والبحرية والجوية، هو كارثة 

إنسانية غري مسبوقة يف تاريخ الحروب.
ــه الشعب اليمني   هذا الوضع الكارثي يعيش
ــم األكرث  ــن األطفال ه ــة، لك ــه العمري ــكل فئات ب
ــا يقارب 10  ــدث عن م ــن اليوم نتح ــرضراً، نح ت
ــراء القصف  ــهيد وجريح ج ــني ش ــل ب آالف طف
ــكرية عىل بالدنا، منهم  املبارش والعمليات العس
ــة  ــدوق رعاي ــب صن ــاً -بحس ــًال معاق 5654 طف

ــل املعاقني- نتحدث عن  ما يقارب 4 آالف  وتأهي
ــة وفاة من األطفال..  ونحو 1.8 مليون طفل  حال
ــط ونحو  ــوء التغذية الحاد  واملتوس عرضة لس
(346) ألف طفل يقتلهم سوء التغذية الوخيم.. 
ــن (148) ألف طفل يتيم  ــن اليوم نتحدث ع نح
ــون  ــني، ونحو 1.1مليون طفل يعيش من النازح
يف مناطق مترضرة من العدوان والنزاع املسلح، 
وما يزيد عن 2.3 مليون طفل يحتاجون للتعليم 
ــهم.. نحن  ــري قادرين عىل االلتحاق بمدارس وغ
ــون طفل يحتاجون  اليوم نتحدث عن 11.3ملي
ــدواء  ــذاء وال ــن الغ ــة م ــاعدات العاجل إىل املس
ــات  ــدوان والرصاع ــر الع ــد أن دم ــم، بع والتعلي
املسلحة منشآتهم الصحية باملئات، ومنشآتهم 
التعليمية باآلالف حيث ترضرت 2.531 مدرسة 
إما بتدمريها جزئيا أو كليا أو استضافة نازحني 
ــلحة.. كل  ــن قبل مجموعات مس أو احتاللها م
ــات  ــار والرصاع ــدوان والحص ــبب الع ــذا بس ه
ــلحة..  وخالصة لهذه املؤرشات  والنزاعات املس
ــوأ يف تاريخ  ــإن العام 2018م كان األس املرعبة ف
الطفولة اليمنية، ودون إيقاف الحرب والعدوان 
ــة ال يحمد  ــتدخل اليمن كارث ــع الحصار س ورف

عقباها..
ــؤال األهم هنا.. ماذا عملت •  الس

ــيق خالل هذه األعوام  هيئة التنس
خصوصاً يف العامني اآلخريين..؟

- رغم كل الصعوبات والتحديات التي فرضها 
العدوان والحصار والحرب، إال أن هيئة التنسيق 
ــل وفق خطة عملها  ــتمرت بنفس وترية العم اس
ــات الدولية  ــا من املنظم ــتدامة مع رشكائه املس
ــف –  (منظمة رعاية االطفال – منظمة اليونيس
ــان)عىل تنفيذ  الصندوق العربي لحقوق اإلنس
ــال والتوعية  ــة األطف ــة بحماي ــاريع خاص مش
ــلوكي  ــي والس ــري االجتماع ــة للتغي املجتمعي
ــة التصالحية لألطفال  ــة بأهمية العدال والتوعي
ــون القانوني  ــع القانون، وتقديم الع يف خالف م
ــذ العديد  ــاز  و تنفي ــز االحتج ــال يف مراك لألطف
ــطة واملطبوعاِت التي  تحقِق أكرب قدٍر  من  االنش
ــكل  ــُن وصولها إىل املجتمع بش ــَن الفائدِة يمك م
ــة بذلك  ــاص.. مرتجم ــكل خ ــل بش ــام والطف ع
التوصيات الصادرة عن اللجنة الدولية لحقوق 
ــوام الحرب األربعة - بالذات  الطفل.. وخالل أع
ــا  ــة عمله ــت الهيئ ــن ، ضاعف ــني األخريي العام
ــاون والرشاكة  ــيق والتع ــل بتعزيز التنس املتص
ــات الرصد الوطنية املستقلة ،حيث  بني مؤسس
ــي وضعت يف  ــة الطوارئ الت ــذت الهيئة خط نف
ــال يف  ــاكات لألطف ــد االنته ــرشوع رص ــار "م إط
ــم عقد عدد من  ــاع الراهنة"، حيث ت ــل األوض ظ
ــاعدة  ــم املس ــوَل تقدي ــاوريِة ح ــاءاِت التش اللق
ــروب  الح ــا  ضحاي ــال  األطف ــة  حماي ــبل  وُس
والنزاعات املسلحة، بمشاركة (283) شخصاً، 
ــرشوع تم تدريب  ــة من هذا امل ــة الثاني ويف املرحل
ــان املجتمعية عىل  ــخصاً من اللج عدد (70) ش
ــكلت لجان  آلية الرصد وتوثيق االنتهاكات، وش
ــزول امليداني  ــة يف (10)محافظات للن مجتمعي
ــد االنتهاكات  ــرضرة  لحرص ورص ــق املت للمناط
وتحديد احتياجات األطفال ، والتوعية بآليات 
ــن االنتهاكات،  ــد (1.472)م ــالمة، وتم رص الس
ــة (668)  ــج التوعوي ــك الربام ــن تل ــتفاد م واس
ــاريع  ــت الهيئة بتنفيذ مش ــا قام ــتفيداً،  كم مس
ــف  ــة التعري ــة بغي ــة وحقوقي ــة وتدريبي توعوي
ــاء قدرات  ــل، وبن ــوق الطف ــة حق ــود اتفاقي ببن
ــة واملنظمات  ــاء املجالس املحلي قيادات وأعض
ــال يف  ــوق األطف ــال حق ــة يف مج ــة العامل األهلي
ــرز تلك الحقوق: الحق  عدِة محافظات.. ومن أب
ــة  ــت الهيئ ــاء، وبذل ــاء والنم ــاة والبق يف الحي
ــة إعدام  ــار مناهضة عقوب ــودا كبرية يف مس جه
األطفال (األحداث) يف اليمن، إضافة إىل إطالق 
ــة لألطفال يف خالف  ــرشوع العدالة التصالحي م
ــع الصندوق  ــك بالتعاون م ــون، وتم ذل ــع القان م
ــريوت).. كما نفذت  ــان (ب العربي لحقوق اإلنس
الهيئة خالل الفرتة 2018-2017م مرشوع تعزيز 
ــاون مع  ــل-  بالتع ــة حقوق الطف ــة ورعاي حماي

ــذي تضمن مجموعة  منظمة رعاية االطفال، ال
ــاء  وبن ــة  التوعوي ــب  الجوان ــملت  ش ــطة  أنش
القدرات  والحرص والرصد لوضع األطفال جراء 
ــتوى  ــتمرار العدوان.. ونفذ املرشوع عىل مس اس
ــوت، عدن،  ــي: (صعدة، حرضم ــات ه 9 محافظ
الحديدة، إب، ذمار، األمانة، صنعاء).. وواصلت 
ــطتها ضمن عدالة األطفال  ــيق أنش هيئة التنس
ــذ تقييم فردي لحاالت االطفال يف مراكز  يف تنفي
ــم العون  ــام 2018م وتقدي ــالل الع ــاز خ االحتج
ــد لقضاياهم، ناهيك  ــي والحرص والرص القانون
ــاء املرصد الوطني  ــتمرة إلنش عن املتابعة املس

لحقوق الطفل الذي تعرث كثرياً.
ــد •  املرص ــاء  بإنش ــق  يتعل ــا  فيم

ــال  ــل.. ط ــوق الطف ــي لحق الوطن
ــنوات  س ــرث  وتع ــه  عن ــث  الحدي
كثرية.. املؤتمرات السابقة وكذلك 
ــت  ــال وضع ــادس.. ه ــر الس املؤتم
ــي واضح  ــار بيان ــام إط ــارئ أم الق
ــود  ــد، وجه ــة  املرص ــول أهمي ح

الهيئة يف مسار إنشائه...؟
- تكمن أهمية املرصد الوطني لحقوق الطفل، 
ــة تضمن  ــداف رصدوي ــن أه ــيحققه م ــا س فيم
ــرب منظومة  ــل ورعايتها، ع ــة حقوق الطف حماي
ــاكات حقوق  ــع انته ــد واق ــل رص ــة تكف إجرائي
الطفل يف الجمهورية اليمنية والعمل وفق منهج 
يشمل مقومات العمل التكاميل القائم عىل توفري 
ــة حقوقهم  ــال املنتهك ــة لألطف ــة الالزم الحماي
ــق وتحليل  ــالل  توثي ــا، من خ ــان احرتامه وضم
ــات، واملعلومات ذات الصلة وتحويلها إىل  البيان
معطيات أمام الجهات املعنية ، وتلقي الشكاوى 
ــاكات حقوق األطفال، والتعامل  بخصوص انته
معها بمهنية يف إطار احرتام خصوصية األطفال 
(ذكوراً وإناثاً) وإيالء االعتبار األول ملصالحهم 

الفضىل دون أي شكل من أشكال التمييز.
ــيق  وتبعاً لهذه األهمية فقد بذلت هيئة التنس
ــابقة  ــنوات الس ــت الس جهوداً كبرية خالل الس
ــيق مع  ــد الوطني بالتنس ــاء املرص ملتابعة إنش
ــع توصيات  ــا يتواءم م ــات الحكومية وبم الجه
ــذا املجال، إذ  ــوق الطفل الدولية، يف ه لجنة حق
ــن الفعاليات  ــعة م ــة مصفوفة واس ــذت الهيئ نف
ــكيل  ــات، وصوًال إىل تش ــاءات واالجتماع واللق
لجنة تحضريية بقرار من وزيرة حقوق اإلنسان، 
ــت يف عضويتها ممثلني عن جهات حكومية  ضم
ــة إىل عضوية  ــي إضاف ــع مدن ــات مجتم ومنظم
(منظمة اليونيسف، املفوضية السامية لحقوق 
ــال) كأعضاء  ــة األطف ــة رعاي ــان، منظم اإلنس
ــرت خطة عملها  ــني.. وكانت اللجنة قد أق مراقب
بإعداد الرؤية االسرتاتيجية للمرصد والالئحة 
الداخلية.. كما تم التوقيع عىل مذكرة تفاهم بني 
الجهات املحلية ممثلة (بوزارة حقوق اإلنسان 
ــة  ــة وهيئ ــة والطفول ــىل لألموم ــس األع واملجل
ــيق) واملنظمات الدولية ممثلة (بمنظمة  التنس
اليونيسف–املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
ــال) يف ابريل 2016م، وتم  – منظمة رعاية األطف
تحديد مهام كل جهة يف مرحلة تأسيس املرصد، 
ــة مع  ــت املتابع ــام 2018-2017م تم ــالل الع وخ
ــاء املرصد..  ــات املانحة إليجاد دعم إلنش الجه
ــري املوارد  ــد اىل الدعم لتوف ــث يحتاج املرص حي
ــتكمال  ــاد مقر دائم واس ــة والبرشية وإيج املالي
ــة  ــح الداخلي ــي واللوائ ــار القانون ــرار اإلط وإق

والبرشية.
يف ختام هذا اللقاء.. ما الرسالة • 

ــا للمجتمع  ــودون توجيهه التي ت
ــدويل إزاء الحصار الذي ضاعف  ال

من معاناة الطفولة يف اليمن..؟ 
ــالة األخرية، يف هذا الحوار هي التأكيد  - الرس
-عرب صحيفة "الثورة" - عىل أن الحصار وإغالق 
ــار صنعاء  ــها مط ــارات اليمنية، وعىل رأس املط
الدويل أمام الحاالت املرضية الحرجة والحاالت 
اإلنسانية يعد مخالفاً للقانون الدويل اإلنساني 
وميثاق األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ومخالفاً 
ــرارات مجلس األمن بما يف ذلك القرار الجائر  لق
ــذي ال يخول دول  ــام 2015م ال ــم(2216) لع رق
ــىل الرحالت  ــر ع ــرض حظ ــدوان ف ــف الع تحال
ــم  ــا للعال ر نداءن ــرِّ ــذا ُنَك ــارات.. ل ــالق املط وإغ
ــات  ــدة، واملنظم ــم املتح ــن واألم ــس األم وملجل
ــىل تحالف  ــط الجميع ع ــأن يضغ ــانية، ب اإلنس
العدوان برضورة إيقاف العدوان ورفع الحصار، 
ــري باتجاه  ــىل األطراف اليمنية، أن تس كما أن ع
ــدم اليمني نزيفا،  ــش، فيكفي ال ــالم والتعاي الس

ويكفي أطفالنا معاناة.

  المنسق العام بـهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غري الحكومية لرعاية حقوق الطفل.. عبده صالح الحرازي لـ "ٹ":

حاوره /
محمد محمد إبراهيم

ــبب يف وفاة 85 ألف طفل يمني بمعدل حالة وفاة كل عرش قال  ــيِق للُمنظماِت اليمنّية غري الُحكومّيِة لرعايِة ُحقوِق الطفل" الحقوقي عبده صالح الحرازي: الحصار تس ــق العام بـ "هيئة التنس املنس
دقائق، ألسباب كان يمكن الوقاية منها لوال تفاقم األوضاع اإلنسانية والصحية بسبب الحصار الجائر.. داعياً املجتمع الدويل ممثًال بمجلس األمن واألمم واملتحدة، واملنظمات 

اإلنسانية، إىل رضورة إصدار قرار ملزم إليقاف العدوان ورفع الحصار..
ــتمرار جرائم العدوان والحصار والحرب العبثية يف اليمن، وما خلفته من أوضاع كارثية حصدت أرواح  ــد العبارات اس  وأدان الحرازي – يف حوار صحفي لـ "الثورة" بأش

ــبوقة يف التاريخ.. الفتاً  إىل أن قرار مجلس األمن رقم 2216 لعام 2015م ال يخول دول  ــاة غري مس ــون مأس األبرياء املدنيني، ويف  مقدمة الضحايا أطفال اليمن الذين يعيش
ــاني وميثاق  ــافر للقانون الدويل اإلنس ــانية، وأن الحصار انتهاك س تحالف العدوان حصار وإغالق مطار صنعاء الدويل، أمام الحاالت املرضية الحرجة والحاالت اإلنس

األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
ــتمرارهما للعام الرابع عىل التوايل، وما خرج به املؤتمر  ــوار إىل نقاش حول أوضاع الطفولة اليمنية عىل ضوء النتائج الكارثية للعدوان والحصار واس ــرق الح  وتط

ــة الجمهورية وحضور  ــة أيام (24 - 27 /12/ 2018م) برعاية مكتب رئاس ــل يف اليمن، الذي عقدته الهيئة عىل مدى ثالث ــادس لحقوق الطف ــنوي الس التقييمي الس
األجهزة الرسمية ذات العالقة وممثيل املنظمات الدولية لحقوق الطفل، من نتائج وتوصيات، وقضايا أخرى.. إىل التفاصيل: 

85 ألف طفل يمني بمعدل حالة وفاة كل عرش 
األمم واملتحدة، واملنظمات 

ي

حصدت أرواح 
يخول دول 
ني وميثاق 

ملؤتمر 
حضور 

  ٢٠١٨٢٠١٨م العام األكرث مأساوية بحق أطفال اليمن م العام األكرث مأساوية بحق أطفال اليمن 

المؤتمر السادس وقف 
على واقع الطفولة يف اليمن 

وأدان جرائم العدوان والحصار 
وصمت المجتمع الدويل

الطفولة اليمنية تعيش مأساة 
غري مسبوقة ودون إيقاف الحرب 

ورفع الحصار ستدخل اليمن 
جحيم كارثة ال يحمد عقباها

قرار مجلس األمن ٢٢١٦ ال 
يخول دول تحالف العدوان 

إغالق المطارات وحظر 
السفر لحاجة العالج

وفاة ٨٥ ألف طفل يمني 
ألسباب كان يمكن الوقاية 
منها لوال تفاقم األوضاع 

اإلنسانية بسبب الحصار الجائر

ــدد ١٩٧٧٠ ــر ٢٠١٩م - الع ــي ١٤٤٠ه - ٥ يناي ــع الثان ــبت: ٢٩ ربي الس
Saturday: 29 Rabee althani 1440 - 5 January 2019 - Issue No. 19770


