
 

 

للدفاع عن األطفال الحركة العالمية   

 الجمعية العامة الدولية الثالثة عشرة

م 2022نوفمبر )تشرين الثاني(  11 –  10  

 موريتانيا، نواكشوط 

 

Page 1 of 2 
 

4رقم  مشروع قرار  

 " ال تغضوا الطرف عنهااليمن: "

 

نواكشوط، في    المنعقدة في العاصمة الموريتانية(  DCIاجتماع الجمعية العامة الدولية للحركة العالمية للدفاع عن األطفال )  ظل في  

  اتساع بسبب    بالكارثييمكن وصف الوضع العام في اليمن  و  م، تشهد اليمن أكبر حالة طوارئ في العالم2022نوفمبر    11  –  10الفترة  

ا وجنوب  شمالا اليمن نطاق صراع األطراف في   حقوقهم.  نتهكت أدى بشكل مباشر إلى زيادة عدد األطفال الذين  والذي   ا

جبهات  في  من األطفال  آلف آخرين  تم تجنيد  ، وم2015في عام    الصراع في اليمنطفل منذ بداية    10,200أكثر من    قُتل وُشوه 

ا  يقدر  و القتال. كما أدى تدمير المدارس والمستشفيات وإغالقها إلى تعطيل الوصول   .طفل   مليوني عدد األطفال النازحين داخليا بنحو  حاليا

ا لتقرير  1مما يجعلهم أكثر عرضة للخطر   مليوني طفل خارج المدرسةكثر من  هناك أأن  حيث    .إلى الخدمات التعليمية والصحية  ، وفقا

 منظمة اليونسف. 

  17,4هناك حوالي كان ، م 2022ة حقيقية. إذ بحلول مارس ي تتأرجح أزمة الجوع الشديدة في اليمن على حافة كارث  ،ذاتهوفي الوقت 

 . من الجوع حادة مستويات  يصارعون، مع تزايد عدد السكان الذين مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية

الحركة العالمية للدفاع عن األطفال    رىوت ،  نتنهش في حاضر اليمن دّمَرت األرض واإلنسا  سنوات  سبع الحرب المستمرة منذ أكثر من  

ا في حال توافر األموال واإلمكانيات الفنية،    ةي البن   إعادة بناء   ن إاليمن  في   الصحة البدنية  إعادة بناء وتأهيل    أماالتحتية أمراا سهالا نسبيّا

  منجيل أطفال اليوم  ويتطلب إرادة وموارد سياسية هائلة على المدى البعيد. لقد ُحرم  أمر في غاية الصعوبة،  فهذا  نسان  والعقلية لإل

آمنة ومستقرة و بيئة  السوّي في  العيش  التعليم، وفرص  الحماية والنمو ألفرص  اليمن   ، النتهاكات  أسوتعرضت حقوقهم في  أطفال 

للغاية لدرجة أن عدداً غير معروف    ؤلم إن وضع األطفال م صدمات وأذى نفسي الشديد.  ما يرافقها من  ويتعرضون ألسلحة الحرب  

 من األطفال قُتلوا وُجرحوا في ساحة المعركة.  

 

في  نواكشوط،  الموريتانية    العاصمةفي  المنعقدة  للدفاع عن األطفال    عالميةالجمعية العامة الدولية الثالثة عشرة للحركة ال  فإنلذلك،  و

 . م 2022نوفمبر  11 -  10 الفترة

 سالم. ب العيش من أطفال اليمن  يتمكناإلنهاء الفوري للحرب ووقف القتال حتى  إلى دعو ت •

من  أنه  وأطراف النزاع إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على البنى التحتية المدنية مثل المدارس والمستشفيات:    شدد علىت •

لجميع األطفال  ضرورة مطلقة معترف بها  احترام حق األطفال في التعليم    . ة رسالضروري أن يعود األطفال اليمنيون إلى المد

 . 19-جائحة كوفيد مثال ذلك ما شهدناه أثناءفي أنحاء العالم، 

ا اليمن طرف   حيث وأنجميع األطراف إلى ضمان المتثال للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي    ؤكد علىت •   ا

 فيه. 

 جميع أطراف النزاع على متابعة وقف إطالق النار والبدء في مناقشة اتفاقية سالم مستدام.  شجعت •

مع التركيز بشكل  السلطات اليمنية، بالتعاون مع الوكالت الدولية، على ضمان الحفاظ على وصول المساعدات اإلنسانية،  حثت •

 بما في ذلك األطفال النازحين داخليا والالجئين.  -ألطفال  ا على  خاص

 
1 UNICEF’s 2022 humanitarian appeal for Yemen https://www.unicef.org/emergencies/yemen-
crisis#:~:text=How%20is%20the%20crisis%20affecting,million%20children%20are%20internally%20displaced. 
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الجنائية الدولية المستقلة لليمن لضمان  مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة والدول األعضاء على تجديد آلية المساءلة    حثت •

 جميع الجرائم من قبل نظام العدالة الدولي، وتوفير إنصاف فعال للضحايا.  التعامل مع

 األسلحة إلى أطراف النزاع.  بيع وتوريد جميعالدول األعضاء على وقف  حثت •

 (. بالمعنى التام لإلعماراإلعمار )الدول األعضاء على األخذ بعين العتبار الجهود الالزمة إلعادة تحث  •

 وعدم التغافل عنه   –تعاطفهم مع الوضع اليمني  تفعيلواقع أطفال اليمن ول  اللتفاتعامة الناس إلى تدعو  •

 المطارات الدولية اليمنية مفتوحة لتقديم الدعم الصحي والطارئ لجميع اليمنيين.  بأن تظل تطالب •

اإلسراع في توريد المنتجات البترولية، وخاصة للقطاع الصحي، لضمان استمرار توفير الخدمات الصحية في جميع  ب   تطالب •

 المحافظات اليمنية.

على توفير بيئة آمنة    يعملذي  مشترك من كانتون جنيف وال  دعمفي اليمن ب   القانوني والجتماعيلمركز الدفاع    ا كرر دعمهت •

، وكذلك تعزيز بناء قدرات المؤسسات  مع أسرهم  تقديم الدعم الجتماعي والقانوني والنفسي لألطفالغرض  وصديقة لألطفال، ل

 التي تتعامل مع األطفال. 

والتزامها بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي واألمم المتحدة  دعمها    على  من جديد  الحركة العالمية للدفاع عن األطفالؤكد  ت •

 لتأمين السالم في اليمن 

 ر مقدم من: أروى الفقيهالقرا مشروع •

 اليمن فرع -نيابة عن الحركة العالمية للدفاع عن األطفال   


