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فتاة تنجو من عملية اغتيال في عدن

نجت فتاة في العشرين من العمر  
من محاولة اغتيال نفذها مسلحون 
مجهولون حيث استهدفوها بالرصاص بالقرب 
من منزلها وسط مدينة البريقة- محافظة 

عدن.

وذك��ر مصدر محلي ان مجهولين اطلقوا 
النار على الفتاة واصابوها بعيار ناري اخترق 

منطقة "الفخذ".
ونقلت الفتاة حسب »عدن الغد« إلى إحدى 
المستشفيات بالمنصورة لتلقي العالج حيث 

قال اطباء ان حالتها مستقرة.
��ع��د ثاني 

ُ
وم��ح��اول��ة االغ��ت��ي��ال ه��ذه ت

محاولة من نوعها حيث قتل مسلحون 
مجهولون قبل اشهر امرأة وسط مدينة 

البريقة.

إشراف:

هناء الوجيه

وفاة 782 إمرأة في 
حوادث سير 

ازهقت ح��وادث السير والجرائم غير  
الجنائية ح��ي��اة  ح��وال��ي 782 إم��رأة 
يمنية في مختلف محافظات الجمهورية خالل 

العام 2013م..
وأوضحت إحصائيات أمنية، أن الحوادث توزعت 
كالتالي  394 حالة وف��اة سجلت في ح��وادث 
السير، 219 حالة وفاة في حوادث غير جنائية، 
وسجل عدد الوفاة بين اإلناث في الجرائم، 169 

حالة.
وذكرت اإلحصائيات التي نشرها مركز اإلعالم 
األمني أن أمانة العاصمة احتلت المرتبة األولى في 
عدد وفيات اإلناث في الجرائم والحوادث غير 
الجنائية وحوادث السير العام المنصرم، حيث 

سجلت فيها وفاة 135 امرأة.
وجاءت بعدها محافظة تعز ب� 111 حالة وفاة، 

ثم محافظة إب ب� 74 حالة وفاة.
فيما سجلت محافظة ال��ج��وف أق��ل ع��دد من 
حاالت الوفاة بين صفوف اإلناث ب� 3 حاالت فقط، 

ثم محافظة المهرة ب�4 حاالت.
تجدر اإلشارة إلى أن الجرائم وحوادث السير 
غير الجنائية أودت العام الماضي بحياة 782 
امرأة، بزيادة  115 حالة وفاة، عما كانت عليه 

في العام 2012م.

اعترفت وزارة الدفاع أن علي محسن تورط في تجنيد مجموعة من األطفال في عام 2011م. 
جاء ذلك في اعترافات أدلى بها مندوب وزارة الدفاع في جلس��ة المس��اءلة واالس��تجواب الذي أثاره أعضاء برلمان االطفال حول هذه 

القضية االسبوع الماضي..
»الميثاق« تابعت جلسة المساءلة القانونية التي عقدها برلمان االطفال خالل الفترة )25- 27( فبراير بمجلس النواب تحت شعار )توصيات 
جنيف - مخرجات الحوار الوطني الشامل - إشراك األطفال في النزاعات المسلحة(، حيث استجوب البرلمانيون الصغار عددًا من ممثلي حكومة 
الوفاق وممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وفي اول يوم من الجلسات في الجلسة الثالثة استجوب البرلمانيون األطفال العقيد الركن 
عبدالملك الجائفي مس��ئول ملف حقوق االنس��ان بوزارة الدفاع حول العديد من القضايا المتعلقة بحقوق االطفال.. وحول تفاعل وزارة الدفاع 
مع هذه القضايا وما تم انجازه في تلك المواضيع.. »الميثاق« تس��تعرض عددًا من تس��اؤالت البرلمانيين وردود ممثل وزارة الدفاع في هذه 

الحصيلة..

برلمان األطفال يستجوب وزارة الدفاع

أطفال 
يحملون السالح

 طالب االطفال بالحديث عن قضية 
ً
♢  بداية

تجنيد األطفال وعن دور وزارة الدفاع في منع 
تجنيدهم.. وهل تم تسريحهم وإعادة تأهيلهم.. 
ات المتخذة في هذا الجانب.. وكيف  وما اإلج���راء
تردون على وضع القوات المسلحة بسبب تجنيدها 

لألطفال ضمن قائمة العار ؟
- لقد تعاملنا مع منظمات دولية ومنظمات 
مجتمع مدني في هذا القضية المهمة جدًا وقد 
بذلت العديد من الجهود في هذا الجانب وعقدت 
كذلك ورش عمل لمناقشة ذلك من ضمنها ورشة 
العمل التي حضرها عدد من األطفال من ممثلي 
ات والتشاورات  برلمان األطفال ونتج عن تلك اللقاء
مشروع لخطة شملت بعض اآلليات والخطوات التي 
من شأنها ان توقف وتمنع تجنيد االطفال وتسهم 
في العمل على  تسريحهم وإعادة تأهيلهم.. هذه 
الخطة التنفيذية سيتم التوقيع عليها وتنفيذها 
خالل ال���12 شهرًا القادمة، وأض��اف: استغرب ما 
ورد في سؤالكم عن إدراج اليمن او القوات المسلحة 
في قائمة العار بسبب تجنيد االطفال، ومن خالل 
تقارير بعض المنظمات الدولية يوجد 42 حالة 
تجنيد وهذا العدد من االطفال المجندين يرجع 
سبب وجودهم الى إلحاق بعض االطفال من ذوي 
الجنود الشهداء الذين قتلوا حيث يتم إلحاقهم 
في بعض المرافق العسكرية التي ال يحملون فيها 

السالح.
 تسريح األطفال  

♢  كم عدد األطفال الذين تم تسريحهم من 
القوات المسلحة حتى اآلن؟  

- لم يتم تسريح أي حالة الى اآلن سوى المذكرة 
التي تم اصدارها من الفرقة االولى مدرع بتسريح 
)100( م��ن االط��ف��ال ت��م تجنيدهم ف��ي العام 
2011م وه��ؤالء لم يكونوا مسجلين او مقيدين 

اصاًل في سجالت القوات المسلحة.

 صراعات مسلحة  
♢  م��ا دور وزارة ال��دف��اع ف��ي حماية االطفال 
وضمان عدم توريطهم واقحامهم في الصراعات 

المسلحة؟ 
- نحن ال نرضى بإقحام االطفال في الصراعات 
او تجنيدهم ف��ي ص��ف��وف ال��ج��ي��ش، خ��رج��ن��ا من 
االجتماعات مع ممثلة االمين العام المساعد لألمم 
المتحدة باستقراء الوضع الحالي ووضعنا خطة 
سيتم اقرارها وتنفيذها بما يضمن منع تجنيد 
االطفال وحمايتهم  وعدم استغاللهم بأي شكل 
من االشكال، وتتضمن تسريح أي طفل إْن ثبت انه 
موجود في القوات المسلحة ويتم بعد ذلك اعادة 
تأهليهم ودمجهم في المجتمع بما يتناسب مع 
أعمارهم، وفي نفس الوقت اذا ثبت ان أي مسؤولين 
متورطون في تجنيد االطفال فيتم معاقبتهم، 
وق��د ت��م ع��رض الخطة كما اسلفت على مجلس 
الوزراء وفي القريب العاجل سيتم اقرارها والبدء 

في تنفيذها.
 حمل السالح  

♢  ما دوركم كوزارة دفاع في التوعية بمخاطر 
حمل السالح عموما ولألطفال بشكل خاص ؟ 

- لدينا العديد من االنشطة التي تستهدف العمل 

التوعوي وضبط مسالة حمل السالح عموما في كل 
االحوال نحن كمجتمع ينتشر فيه حمل السالح كنوع 
من التقليد والثقافة المجتمعية نحتاج ال��ى وقت 
وجهد مشترك من قبل الجميع لنصل ال��ى الوعي 
المطلوب في  ضبط عملية حمل السالح، والواقع اثبت 
ان الشعب اليمني رغم حمله السالح اال ان الحكمة 

والعقل هو السمه الظاهرة والمسيطرة عليه. 
الطفل السجين  

♢  ح��م��اي��ة ح��ق��وق االط���ف���ال داخ����ل ال��س��ج��ون 
 على 

ً
وحمايتهم من االنتهاك والتعذيب ع��الوة

وج��ود مسجونين ص��م وذوي احتياجات خاصة 
يتم خلطهم باألصحاء دون أي مراعاة لخصوصية 
ح��االت��ه��م.. ه��ل لكم دور ف��ي معالجة مثل هذا 

الوضع؟ 
- ما يتعلق بالسجون والتعامل فيها هو اطاٌر 
المعني فيه بالدرجة االولى وزارة الداخلية وبالتأكيد 
ات تقوم بها لحماية االطفال  لديها خطط واجراء
والحفاظ عليهم ومنع أي نوع من االنتهاك ضدهم.

 حادث العرضي  
♢  كيف يمكن ان نثق بالدولة ووزارة الدفاع 
وهي ال تستطيع حتى حماية نفسها فما حصل في 

العرضي كان مأساة افقدت الثقة بوزارة الدفاع؟

- نحن رغم كل شيء نطمئنكم وال نريد ان يتحقق 
احد اه��داف الحادث االرهابي المؤلم وهو افتقاد 
هيبة الدولة لدى المواطن.. في حادثة العرضي 
كان الثغرة هو الباب ال��ذي دخل منه اإلرهابيون 
وارتكبوا جريمتهم لم نكن نتوقع ان يستهدفوا 
مثل ذلك المكان وان ُيستهدف االبرياء من االطباء 
والمرضى.. بالتأكيد التبرير والدفاع ليس حجة 
مقنعة لكن االمن ووزارة الدفاع مازالت متماسكة 
وقوية، وما حصل من قصور سنكون اكثر يقظة 

من اجل تفاديه.
أنابيب النفط  

♢  لماذا ال يتم معاقبة المخربين والمتسببين 
بتفجير انابيب النفط؟ 

- مسألة التعامل مع هؤالء المخربين هي مسئولية 
وزارة الداخلية وهي المعني االول بتتبعهم واتخاذ 
ات حيالهم ،وفي حاالت معينة فقط يتم  االج��راء

تدخل وزارة الدفاع. 
حديقة 21 مارس  

♢  واخيرًا م��اذا عن مصير حديقة 21 مارس 
التي ماتزال حتى اليوم مقرًا للفرقة االولى مدرع 
بالرغم من صدور قرار بتحويلها لحديقة.. ومتى 
سنستطيع الذهاب اليها واالستمتاع واللعب مع 

اهالينا فيها؟ 
- العمل ج��ار ف��ي تنفيذ م��ش��روع حديقة 21 
م��ارس والتي تم استالمها رسميًا من قبل امين 
العاصمة وتم اخراج الوحدات العسكرية ما تبقى من 
المعسكر هناك هي المؤخرة العسكرية وفي القريب 
العاجل سيتم اخالؤها تمامًا والعمل على تنفيذ 
مشروع الحديقة الذي تم تصميمه وإع��داده من 
قبل عدد من الشركات التجارية.. وعمومًا الجهات 
ات التي من شأنها ان  المختصة تعكف على اإلجراء
تحقق تنفيذ مشروع حديقة 21 مارس لينعم بها 

األطفال فهي حق من حقوقهم.

طالبة يمنية تفوز بالمرتبة األولى 
في حفظ وتالوة القرآن الكريم

حصلت الطالبة اليمنية لمياء علي 
احمد الشرفي على المرتبة األول��ى 
في حفظ وت��الوة القران الكريم في 
ل��ت��ي نظمت  المسابقات الدينية ا
ف��ي م���دارس دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وف���ازت الطالبة اليمنية ب��ال��درع 
ال��ذه��ب��ي م��ن ب��ي��ن 45 ط��ال��ب��ة من 
ط��ال��ب��ات م����دارس ال��ث��ان��وي��ة ب��دول 

مجلس التعاون الخليجي.

فاطمة المعماري سفيرة 
مشروع "لغتي وثقافتي"

تجول اس��ت��اذة اللغة العربية  
اليمنية فاطمة المعماري العالم 

للتعريف بمشروع "لغتي وثقافتي".
ويهدف المشروع إلى نشر اللغة العربية، 
وتعريف العالم بأهميتها، وك��ذا يسعى 
إلى تغيير الصورة النمطية السائدة عن 

المنطقة العربية.
هذا وقد حطت االسبوع الماضي فاطمة 
المعماري التي تعمل أس��ت��اذة في كلية 
السلطان ق��اب��وس بعمان، لتعليم اللغة 
العربية للناطقين بغير العربية- الِرَحال في 
مركز تعليم اللغات التابع لألمم المتحدة..
ويشمل مشروع "لغتي وثقافتي" نشر 

جمال الثقافة العربية عبر العالم.

يمنية ضمن أفضل خمسة علماء كيمياء في العالم

نالت الباحثة اليمنية  
ال���دك���ت���ورة إق��ب��ال 
محمد عبده دع��ق��ان جائزة 
لمية  لعا لسفير فوندشن ا ا
للكيمياء في والي��ة شيكاغو 
األمريكية التي احرزتها ضمن 
أفضل خمسة علماء كيمياء في 
العالم عام 2013م بحسب 

توصيف الجهة المنظمة.
وت��ك��ون إق��ب��ال التي ت��درس 
بجامعة السعيد بتعز بهذه 
الجائزة أصغر عالم مشارك 

كيمياء في العام.

وزارة الدفاع: الفرقة األولى جندت 
 عام 2011م

ً
أطفاال

سيتم معاقبة أي مسؤول 
يتورط في تجنيد األطفال


