
بحاح يؤكد التزام اليمن بتعزيز وحماية حقوق 
األطفال وتحريم تجنيدهم دون السن القانونية

خالل مناقشة مجلس األمن لموضوع األطفال والنزاع المسلح:

نيويورك / سبأ
اكد مندوب اليمن الدائم لدى 
خالد  السفري  املتحدة  األمم 
محفوظ بحاح أن مخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني نصت 
عىل تحريم تجنيد األطفال، 
بتعزيز  اليمن  التزام  مجدد 
الطفل  حقوق  وحماية 

والنهوض بها.
الجمهورية  بيان  يف  جاء 
السفري  قدمه  الذي  اليمنية 
بحاح يف املناقشة العامة التي 
أمس   األمن  مجلس  عقدها 
االول حول موضوع األطفال 

والنزاع املسلح.
وشدد السفري بحاح عىل أهمية تضافر الجهود 
الوطنية والدولية ومضاعفتها من أجل إنهاء 
تجنيد األطفال يف اليمن و العالم، مشرياً إىل أن 
اليمن يتجه نحو بناء أسس متينة لدولة مدنية 

اتحادية وديمقراطية.
خالل  من  جلياً  يتضح  ذلك  أن  إىل  ولفت 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني و التي صاغت 
شاملة  وطنية  تشاور  لعملية  فريداً  نموذجاً 
و  السياسية  املكونات  جميع  عىل  مفتوحة 
االجتماعية بهدف تجسيد تطلعات شعبنا يف 

العيش الكريم.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى األمم املتحدة:" 
إن وثيقة مخرجات الحوار نصت عىل تحريم 
القانوني وتجريم  تجنيد األطفال دون السن 
استغاللهم يف الرصاعات السياسية و النزاعات 
املسلحة، كما نصت مخرجات الحوار عىل منع 
و مراقبة كل ما من شأنه غرس ثقافة العنف 
ان  موضحاً  األطفال"..  لدى  السالح  حمل  و 
مخرجات الحوار جعلت االعتبار األول ملصالح 
الطفل الفضىل يف جميع اإلجراءات املتعلقة بهم 
، مع اعتبار األطفال الذين لهم عالقة بقوات أو 
جماعات مسلحة مجنياً عليهم وليسوا جناة، 
وال ينبغي تحميلهم املسؤولية الجنائية، وعند 
خضوعهم إلجراءات قضائية يجب معاملتهم 
املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  للعهد  وفقا 
وقواعد  الطفل  حقوق  واتفاقية  والسياسية 
األمم املتحدة النموذجية إلدارة شؤون قضاء 

األحداث.
وأشار إىل أن اليمن أحرز تقدماً ملموساً يف 

ذات  األطراف  مع  الحوار 
بإعداد  يتعلق  فيما  الصلة 
وتنفيذ خطط عمل من أجل 
ضد  االنتهاكات  ومنع  وقف 

األطفال.
إىل  بحاح  السفري  وتطرق 
الداخلية  وزير  توجيهات 
لقانون  الكامل  بالتنفيذ 
هيئة الرشطة رقم (15) لعام 
2000م، و الذي حدد سن 18 
للتجنيد،  أدنى  كحد  عاما 
أطفال  أي  ترسيح  ورسعة 
قوات  صفوف  يف  موجودين 
األمن الحكومية. . مستعرضاً 
نتائج زيارة املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم 
املتحدة املعنية  باألطفال والنزاع املسلح ليىل 
زروقي إىل اليمن ونتائج لقاءاتها باألخ الرئيس 
عبدربه منصور هادي وكبار مسؤويل الحكومة، 

وكافة التشكيالت املسلحة غري الرسمية.
وأوضح أن الحكومة اليمنية التزمت خالل تلك 
الزيارة بوضع خطة عمل إلنهاء تجنيد األطفال 
واستخدامهم، وأصدر األخ رئيس الجمهورية 
خالل الزيارة مرسوماً يحظر تجنيد األطفال 
القرص، وبعد الزيارة مبارشة تم تشكيل لجنة 
مشرتكة بني الوزارات لتقوم بدور التنسيق فيما 

يتعلق بوضع خطة عمل.
ذلك  إثر  الوزراء  مجلس  أصدر  "كما  وقال: 
قراره رقم (193) لعام 2013م بشأن املوافقة 
عىل مرشوع خطة العمل بني الحكومة اليمنية 
و األمم املتحدة فيما يتعلق باألطفال املرتبطني 
ومنع  ترسيحهم  أجل  من  الحكومية  بالقوات 
تشغيلهم يف القوات املسلحة واألمن والعمل عىل 
إعادة إدماجهم باملجتمع تتويجاً لتلك الزيارة".. 
مبينا أن اليمن يعمل عىل منع تجنيد األطفال 
يف  موجودين  أطفال  أي  رساح  إطالق  وكذا 
صفوف قوات األمن الحكومية.. رغم إمكانياتها 

املتواضعة والظروف املعقدة التي تمر بها.
مع  القائم  بالتعاون  بحاح  السفري  وأشاد 
األمم  هيئات  ممثيل  خاصة  الدوليني  الرشكاء 
املتحدة ذات الصلة.. معربا عن تقديره للدعم 
مقدمتهم  ويف  الدوليون  الرشكاء  يقدمه  الذي 

منظمة األمم املتحدة للطفولة "اليونيسف".
شارك يف جلسة النقاش السكرتري الثالث يف 

البعثة اليمنية بنيويورك انتصار عبدالله.
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رئيس مجلس النواب يجدد موقف اليمن الداعم للقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء يؤكد على دور الدول الراعية للمبادرة الخليجية يف إنجاح التسوية السياسية

استقبل السفري الفلسطيني يف صنعاء

خالل استقباله سفريي بريطانيا والصني يف صنعاء

 صنعاء /سبأ
األخ  النواب  مجلس  رئيس  ثمن 
يحيى عيل الراعي النجاحات الكبرية 
التي حققها الشعب الفلسطيني يف 
صفوفه  وتالحم  إرادته  وحدة  ظل 
وقواه السياسية يف مواجهة عدوان 

الكيان الصهيوني.
وجدد رئيس مجلس النواب لدى 
فلسطني  دولة  سفري  أمس  لقائه 
موقف  اللوح  نمر  دياب  بصنعاء 
للقضية  الداعم  الثابت  اليمن 
كامل  تحقيق  حتى  الفلسطينية 
أهدافها يف تحرير أراضيها املحتلة 
الغاصب  الصهيوني  الكيان  من 
وإقامة دولتها املستقلة وعاصمتها 

القدس الرشيف.
الجاد  الرتسيخ  أهمية  عىل  وأكد 
التسامح والتصالح بني  ملبدأ وقيم 
الفلسطينية  الثورة  فصائل  كافة 
التي  التحديات  مواجهة  أجل  من 
برؤية  الفلسطيني  الشعب  تجابه 

من  املزيد  وتحقيق  موحدة  وإرادة 
االنتصارات عىل مختلف الجبهات 
الشعب  خاللها  من  يناضل  التي 

الفلسطيني.
النواب  مجلس  رئيس  وحمل 
السفري الفلسطيني نقل تحياته إىل 

رئيس دولة فلسطني محمود عباس 
الوطني  املجلس  ورئيس  مازن  أبو 
الفلسطيني سليم الزعنون ورئيس 
الدويك  عزيز  الترشيعي  املجلس 
الفلسطيني  الشعب  أبناء  وكافة 

البطل.

من جانبه عرب السفري الفلسطيني 
عن سعادته بهذا اللقاء ونقل لرئيس 
مجلس النواب تحيات القيادة، معربا 
عن تقديره ملواقف الشعب اليمني 
قيادة وبرملان وحكومة وشعب الداعم 
للقضية الفلسطينية وإعالء صوتها 

يف كافة املحافل.
الفلسطيني كافة  ودعا املسؤول 
تغليب  إىل  اليمني  الشعب  أبناء 
الحكمة والعقل واملنطق يف معالجة 
الحوار  وجعل  الراهنة  قضاياه 
والتفاهم أساساً للخروج من كافة 

املشاكل التي تقف أمامهم.
وقدم السفري الفلسطيني لرئيس 
طبيعة  عن  رشحاً  النواب  مجلس 
الساحة  عىل  السائدة  األوضاع 

الفلسطينية ومستجداتها.
كما جرى يف اللقاء بحث عدد من 

املواضيع ذات االهتمام املشرتك.
حرض اللقاء أعضاء مجلس النواب 
األزلم  وإبراهيم  الشامي  عيل  زيد 
منصور  ومحمد  عبدالويل  ومحمد 
البكري  وأمني عام مجلس النواب   
واملستشار  صوفان  أحمد  عبدالله 
بالسفارة الفلسطينية األخ سعدي 
املحروق والسكرتري األول يف السفارة 

الفلسطينية هاني عويضة.

صنعاء/ سبأ
استقبل رئيس مجلس الوزراء األخ محمد 
سالم باسندوة أمس بصنعاء كًال عىل حدة 
جني  اليمن  لدى  املتحدة  اململكة  سفرية 
ماريوت وسفري جمهورية الصني الشعبية 

تشانغ هوا .
ويف اللقاءين جرى تناول تطورات األوضاع 
عىل الساحة الوطنية وتداعياتها السلبية 
واالجتماعية  السياسية  الجوانب  عىل 
واألمنية واالقتصادية، والدور املعول عىل 
األصدقاء الربيطانيني والصينيني إىل جانب 
الدول األخرى الراعية للمبادرة الخليجية 
جهودهم  مواصلة  يف  التنفيذية  وآليتها 

الخرية املساندة لليمن عىل تجاوز الصعوبات 
أهمية  ذلك  يف  بما  الراهنة،  وتعقيداتها 
استكمال ما تبقى من استحقاقات املرحلة 
االنتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والتي 
ارتضاها الجميع أساسا لبناء اليمن الجديد.
عىل  املقابلتني  يف  الوزراء  رئيس  وأثنى 
األدوار املشهودة للمملكة املتحدة وجمهورية 
الصني الصديقتني يف دعم الشعب اليمني 
ومؤازرته يف الجوانب السياسية والتنموية 
السياسية  للتسوية  املسؤولة  ورعايتهما 
الراعية  العرش  الدول  إىل جانب مجموعة 

للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .

الوقت  يف  األوضاع  مستجدات  أن  وأكد 
دعمهما  مستوى  تعزيز  تتطلب  الراهن 
السيايس واالقتصادي وصوال إىل تحقيق 
كافة استحقاقات املرحلة االنتقالية الراهنة 
الساحة  عىل  األطراف  جميع  وبمشاركة 
الحضور  تأكيد  أن  إىل  مشرياً   .. الوطنية 
الفاعل لثقافة التعايش بني جميع الرشائح 
االجتماعية والقوى السياسية واملشاركة يف 
صنع القرار من شأنه ان يساهم بشكل مؤثر 
القائمة  الكثري من املشاكل  يف حل وإنهاء 

حالياً .
فيما أكدت السفرية الربيطانية والسفري 
لليمن  الداعمة  بلديهما  مواقف  الصيني 

تعزيز  ، وحرصهما عىل  وتنمويا  سياسيا 
مستوى التعاون مع اليمن ومساندة الجهود 

املبذولة لتجاوز تحدياتها الراهنة .
وأوضحا أن السري يف استكمال مضامني 
الحوار  ومخرجات  الخليجية  املبادرة 
الوطني من شأنه أن يؤدي إىل بناء الدولة 
اليمنية الحديثة وتحقيق تطلعات جميع 
اليمنيني يف العدالة االجتماعية واالستقرار 

واالزدهار .
وأعربا عن ثقتهما يف مقدرة اليمنيني عىل 
تجاوز األوضاع الراهنة وصنع واقع جديد 
يسود فيه السالم بني جميع أبنائه والذي 

تتهيأ يف ظله مقومات البناء والتنمية .

رئيس الوزراء يوجه بعالج الناشط املسلمي

األكوع يناقش مع السفري األمريكي مستجدات 
األحداث السياسية ومتطلبات الدعم الدويل لليمن

صنعاء / سبأ
وجه رئيس مجلس الوزراء األخ محمد سالم باسندوة، 
بتحمل الحكومة لنفقات عالج الناشط واملفكر والكاتب 
اليمني الشاب فارع املسلمي، الذي يتلقى العالج حاليا يف 
مستشفى الجامعة األمريكية بالعاصمة اللبنانية بريوت.
واطمأن األخ رئيس الوزراء خالل اتصال هاتفي أجراه 
أمس بالشاب املسلمي عىل صحته.. متمنيا له الصحة 
والعافية، والشفاء العاجل .. منوها بقدراته اإلبداعية 

كنموذج مميز للشباب اليمني املبدع والخالق، واختياره 
"فورين  األمريكية  الخارجية  السياسة  مجلة  قبل  من 
بوليس" ضمن قائمة أهم 100 شخصية يف العالم للعام 

2013م.
بدوره عرب الشاب فارع املسلمي عن امتنانه وتقديره 
للمشاعر الطيبة والصادقة التي عرب عنها األخ رئيس 
الوزراء.. معربا عن شكره وتقديره الكبري لرئيس الوزراء 

ولحرصه عىل االطمئنان شخصيا عىل صحته.

صنعاء/ سبأ
الوزراء  رئيس  نائب  التقى 
وزير الكهرباء والطاقة املهندس 
أمس  االكوع  محسن  عبدالله 
سفري الواليات املتحدة األمريكية 
تولري  اتش  ماثيو  بصنعاء 
وبحث معه مستجدات األوضاع 
وتداعياتها عىل الساحة اليمنية 
يف  املشرتكة  التعاون  ومجاالت 

مجال الكهرباء والطاقة.
وتناول اللقاء ما تتطلبه املرحلة 
الحالية من استمرار دعم املجتمع 
الدويل للشعب اليمني ويف املقدمة 
الدول الراعية للمبادرة الخليجية 
وآليتها التنفيذية املزمنة، للحفاظ 
مكاسب  من  تحقيقه  تم  ما  عىل 
حتى اآلن يف إطار االلتزام بتنفيذ 
والجهود  الخليجية  املبادرة 
املطلوبة لتنفيذ مخرجات الحوار 
إجماعاً  شكلت  التي  الوطني 
وأهمية  اليمن  أبناء  لكل  وطنياً 
إنجاح العملية السياسية والسعي 
لكل ما من شأنه تحقيق االستقرار 
نحو  السري  من  اليمن  ليتمكن 
خطوات البناء وتحقيق األهداف 

املنشودة.
كما تطرق اللقاء لواقع الكهرباء 
الذي تعيشه البالد اليوم يف ظل 
هذا الوضع الصعب وإمكانية دعم 
املجال  هذا  يف  لليمن  واشنطن 

تطوير  يف  املستقبلية  والرؤى 
الكهربائية  الطاقة  مجاالت 

بمختلف قطاعاتها.
نائب  أشاد  اللقاء  وخالل 
الكهرباء  وزير  الوزراء  رئيس 
اليمنية  العالقات  وعمق  بمتانة 
املشهودة  واألدوار  األمريكية 
للواليات املتحدة يف دعم ومؤازرة 
الجوانب  يف  اليمني  الشعب 
ورعايتها  والتنموية  السياسية 
السياسية  للتسوية  املسؤولة 
إىل جانب مجموعة الدول العرش 
الخليجية..  للمبادرة  الراعية 
معرباً عن ثقته يف مواصلة دعم 
األصدقاء لليمن لتجاوز األوضاع 
الراهنة وصوًال إىل تتويج املرحلة 

املطلوب  بالنجاح  االنتقالية 
وتحقيق كافة تطلعات الشعب يف 
التطور واالزدهار واملحافظة عىل 
وسالمه  واستقراره  اليمن  أمن 

االجتماعي.
السفري  أوضح  جانبه  من 
األمريكي عن ثقة بالده يف مقدرة 
األوضاع  تجاوز  عىل  اليمنيني 
الراهنة وصنع واقع جديد يسود 
أبنائه.. جميع  بني  السالم  فيه 
مشرياً اىل أن السري يف استكمال 
الخليجية  املبادرة  مضامني 
من  الوطني  الحوار  ومخرجات 
الدولة  بناء  إىل  يؤدي  أن  شأنه 
اليمنية الحديثة وتحقيق تطلعات 
يف  استثناء  دون  كافة  اليمنيني 
العدالة االجتماعية واالستقرار 

واالزدهار.
موقف  األمريكي  السفري  وأكد 
سياسيا  لليمن  الداعم  بالده 
تعزيز  عىل  وحرصها  وتنمويا، 
مستوى عالقات التعاون ومواصلة 
جهودها إىل جانب املجتمع الدويل 
عىل  للتغلب  بالدنا  مساندة  يف 
آثارها  وتاليف  املاثلة  التحديات 
ومستقبل  حارض  عىل  السلبية 
اليمن.. معرباً عن تمنياته للشعب 
اليمني االستقرار واألمن والسالم 
وتحقيق كافة تطلعاته يف البناء 

والتنمية.

صنعاء/ سبأ
تواصلت املحارضات التوعوية التوجيهية 
العسكرية  الوحدات  يف  واإلرشادية 
واألمنية بهدف رفع مستوى وعي املقاتلني 
واملستجدات  األمنية  األوضاع  بطبيعة 
التي  والتحديات  الوطن  يشهدها  التي 
من  مزيد  بذل  من  تتطلبه  وما  يواجهها 
الجهود عسكرياً وأمنياً لحفظ أمن الوطن 
واستقرار املواطن وصون مكتسبات الثورة 

والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
نفذت  الرابعة  العسكرية  املنطقة  ففي 
محارضة توعوية أمام منتسبي اللواء 31 
مدرع بحضور محافظ عدن املهندس وحيد 
عيل رشيد وقائد املنطقة العسكرية الرابعة 
اللواء الركن محمود أحمد سالم الصبحي.
وأشار محافظ عدن إىل أن الوطن وقواته 
املسلحة واألمن الباسلة ماضون بقوة إىل 
األمام نحو ترسيخ مداميك الدولة املدنية 
القائم  الجديد  اليمن  وبناء  الحديثة 
عىل أساس العدالة واملواطنة املتساوية 
والحكم الرشيد وسيادة النظام والقانون، 
ولن يسمح للواهمني والحاقدين تحقيق 
مآربهم وأمانيهم الضالة يف العودة بعجلة 
والنيل من مكتسبات  الوراء  التاريخ إىل 

الثورة والجمهورية.
وشدد عىل واجب اإليفاء باملهام الوطنية 
والدستورية املقدسة املسندة إىل منتسبي 
القوات املسلحة واألمن يف حماية السيادة 
الوطنية وحفظ األمن واالستقرار وتثبيت 
السكنية العامة والسلم االجتماعي يف كافة 

ربوع اليمن السعيد.
من جانبه أكد اللواء الصبحي أن القوات 
املسلحة واألمن سترضب بيد من حديد كل 
من يحاول العبث بمقدرات الوطن وإقالق 
سكينة أبنائه، وأنه يجب عىل الجميع يف 

الوطن العمل بروح الفريق الواحد وبتفان 
وإخالص يف سبيل العبور باليمن إىل شاطئ 
األمان واالستقرار واالتجاه صوب تحقيق 
الطموحات  وتلبية  واالزدهار  التطور 
واآلمال املرشوعة ألبناء الشعب يف الحياة 

اآلمنة الكريمة والعيش الهانئ الرغيد.
ويف املنطقة العسكرية الخامسة نفذت 
محارضة توعوية يف اللواء 105مشاة أكد 
فيها قائد اللواء العميد الركن عبدالكريم 
الصيادي أهمية البقاء يف جاهزية قتالية 
عالية واستعداد كامل ملجابهة املخاطر 
والتغلب عليها وتهيئة  بالوطن  املحدقة 
واألجواء  املالئمة  األمنية  املناخات 
املساعدة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني 

الشامل وبناء اليمن االتحادي الجديد.
وأشار إىل أن القوات املسلحة ستظل عىل 
الدوام كما هو عهدها يف مختلف الظروف 
واألحوال صمام أمان الوطن وعنوان عزة 
وكرامة أبنائه ولن تسمح أبداً ألي عابث 
املساس بأمن واستقرار الوطن أو األرضار 

بمقدرات الشعب.
105املواقع  اللواء  قائد  تفقد  ذلك  إىل 
التابعة للواء واطلع عىل أحوال املقاتلني 
املرابطني فيها وحثهم عىل تعزيز وحدة 
الصف وصيانة األسلحة والعتاد العسكري 

للبقاء يف جاهزية قتالية عالية.
توجيهية  توعوية  محارضة  نفذت  كما 
تركزت حول  املعنوي  التوجيه  دائرة  يف 
أهمية الدور العظيم الذي يقوم به منتسبو 
الدائرة يف تنمية وعي املقاتلني ورفع الروح 
املعنوية ملنتسبي القوات املسلحة لالرتقاء 
أمن  حفظ  سبيل  يف  األداء  بمستوى 
الوطن واستقرار املواطن وحماية السيادة 
واملقدرات  الثورية  املنجزات  وحراسة 

التنموية واالقتصادية.
وأكدت املحارضة أن القوات املسلحة لن 
تألو جهداً يف العمل عىل ضمان استتباب 
األمن يف كافة ربوع الوطن وأن هذه املؤسسة 
الوطنية الرائدة لن تحيد قيد أنملة عن 

املهمة الوطنية املنوطة بها.

تواصل الحملة التوعوية للقوات المسلحة يف عدد من الوحدات

اللواء الصبيحي: القوات املسلحة واألمن ستتصدى 
بحزم لكل من يحاول العبث بمقدرات الوطن

وكيل وزارة الداخلية يؤكد أهمية 
االصطفاف الوطني لجميع أبناء اليمن

صنعاء/سبأ
أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع املوارد البرشية 
أهمية  الرشيف،  محمد  الدكتور  اللواء  واملالية 
بمختلف  اليمن  أبناء  الوطني لجميع  االصطفاف 
توجهاتهم ورشائحهم االجتماعية للوصول باليمن 

إىل بر األمان.
وأشار الوكيل الرشيف يف محارضة ألقاها أمام موظفي 
اإلدارة العامة لإلمداد والتموين أمس ضمن برنامج 
التوعية األمنية بأهمية االصطفاف الوطني الذي 
تنظمه اإلدارة العامة للتوجيه املعنوي والعالقات 
العامة، إىل أن مهمة رجل األمن تتمثل يف الحفاظ عىل 
األمن العام والسكينة العامة وكذا الحفاظ عىل النظام 

والقانون وسالمة األرض واإلنسان .
وشدد عىل الواجبات األمنية امللقاة عىل عاتق رجال 
األمن والذين يقتيض منهم االنحياز إىل صف الوطن 
وتقديم الخدمات األمنية واالجتماعية لصالح الجميع 
دون تمييز بني طرف وآخر وأن يقوموا بواجباتهم بهمة 
ويقظة أمنية عالية تتناسب مع عظم املسؤولية تجاه 
واالنتساب  بخدمته  جميعاً  نترشف  الذي  الوطن 
إليه.. مشددا عىل أن الوالء ال يكون إال لله ثم للوطن 
ونسيجه  واستقراره  ووحدته  أمنه  عىل  والحفاظ 

االجتماعي .
من جانبه أكد نائب مدير عام التوجيه املعنوي 
محمد  العقيد  الداخلية  بوزارة  العامة  والعالقات 
محمد حزام أن مهمة رجل األمن عظيمة وكبرية يف 
الحفاظ عىل األمن واالستقرار والسكينة العامة بكل 
صدق وإخالص وأمانة دون أي تحيز ألحد وكذا القيام 
بدورهم كما ينبغي تقديم الخدمات الوطنية واألمنية 

للمواطنني عىل الوجه املطلوب.
بدوره أشاد مدير مركز البحوث والدراسات األمنية 
بوزارة الداخلية العميد الدكتور عيل العولقي بالروح 
املعنوية العالية التي يتمتع بها منتسبو اإلدارة العامة 
لرشطة املنشآت وحماية الشخصيات ال سيما وأن 
عملية حفظ األمن واالستقرار والسكينة العامة تقع 
عىل عاتق رجل األمن باملقام األول وبمساعدة كل 
الرشفاء األوفياء من أبناء الوطن الذي يجب عليهم 
جميعا تحمل املسؤولية يف الدفاع عن أمنه ووحدته 

واستقراره ونظامه الجمهوري .


