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بالغ صحفي
المركز اليمني لحقوق اإلنسان يختتم ورشة عمل قانونية بعنوان
"تطوير مناهج التدريب في القانون الدولي اإلنساني وموائمتها مع القانون اليمني"
اإلنسان وموائمتها مع القانون
الدول
اليمن لحقوق اإلنسان أعمال ورشة عمل " تطوير مناهج التدريب يف القانون
اختتم المركز
ي
ي
ي
ديسمت 2020م) .
والن عقدت خالل الفتة (من  21ال 27
ر
اليمن " ي
ي
القاض  /عبدالعزيز البغدادي  ،وشارك فيها أساتذة القانون من جامعة صنعاء وقضاة
الن أدارها النائب العام السابق
ي
الورشة ي
وختاء قانونيي من النيابة ووزارات العدل والداخلية والخارجية ناقشت المواد التدريبية الخاصة
وأعضاء نيابة ومحامون
ر
اإلنسان  ،وخالل جلسات
الدول
والن تضمنت المفاهيم والمبادئ والنصوص الواردة يف مواثيق القانون
بمنظمة نداء جنيف
ي
ي
ي
الدول بصفة عامة والقانون
الن تضمنتها مواثيق القانون
ي
النقاش تم إضافة وتعديل النصوص الواردة فيها بما يتوافق مع المعايت ي
التدرين المعتمد كدليل
اإلنسان بصفة خاصة وبما يوائم الدستور والقواني اليمنية ،وبحيث تصبح المادة نواة للمنهج
الدول
ي
ي
ري
اإلنسان يف بالدنا.
الدول
للتدريب عىل مواد القانون
ي
ي
ً
القاض  /عبدالعزيز البغدادي عىل أهمية مخرجات الورشة وتوصياتها  ،مشيدا بالروح المسؤولة للمشاركي واثرائهم
وقد أكد
ي
التوفسور  /عبد المؤمن شجاع الدين عىل أهمية استمرار مثل هذه
للنقاشات بموضوعية وبانسجام متمت  ،من جانبه نوه ر
الن تمر بها البالد  ،السفت  /وحيد
الدول
الورش حن يتم الخروج بمنهج شامل يف القانون
ي
ي
اإلنسان يركز عىل أولويات المرحلة ي
الشام بدوره شدد عىل ضورة الرفع بمخرجات وتوصيات الورشة والعمل عىل تنفيذها .
ي
ً
حكومن هولندا
اليمن لحقوق اإلنسان شكر المشاركي وتفاعلهم الكبت مع الورشة مثمنا دعم
إسماعيل المتوكل رئيس المركز
ي
ي
ارن العدل والداخلية
وسويرسا لتنفيذ الورشة  ،وكذا استجابة
الجهات الحكومية خاصة جامعة صنعاء والنيابة العامة ووز ي
ً
والمجلس األعىل إلدارة الشؤون اإلنسانية  ،معلنا أن المركز بصدد تنفيذ العديد من الورش والفعاليات الرامية لتعزيز مبادئ
اإلنسان و حقوق اإلنسان خالل العام 2021م.
الدول
العدالة و التوعية والتأهيل يف القانون
ي
ي
ً
ً
الن اعتمدت لرفعها للجهات المعنية ،
ي
وف ختام الورشة تىل د .خالد الكميم بيانا صادرا عن المشاركي يف الورشة تضمن أهم التوصيات ي
التامج التدريبية المتخصصة الموجهة ألحكام القانون الدول اإلنسان لتشمل مختلف الجهات ر
وشائح المجتمع  ،واعتماد
وكان أهمها إعداد ر
ي
ي
اإلنسان وحقوق اإلنسان ضمن مقررات الشهادة الجامعية األول والدراسات العليا وكذا إعادة تدريس مادة حقوق
الدول
مقرر القانون
ي
ي
ر
ر
العال للقضاء  ،واالستفادة من أحكام الرسيعة اإلسالمية والترسيعات الوطنية واألعراف اليمنية يف تدعيم المواد التدريبية.
اإلنسان يف المعهد
ي
الن ارتكبت عىل بالدنا من قبل تحالف العدوان منذ 26
كما طالبت التوصيات بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق يف االنتهاكات والجرائم كافة ي
مارس 2015م ،واالستمرار يف المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق يف جرائم العدوان والجرائم المرتكبة ضد اليمن مع
الختاء الدوليي واإلقليميي
السياس األعىل وحكومة اإلنقاذ
اإليجان من قبل المجلس
التعاط
التأكيد عىل ضورة استمرار
الوطن مع فريق ر
ي
ي
ري
ي
الوطن المكلف من حكومة اإلنقاذ بالتعامل مع الفريق ،ورحب المشاركون يف بيانهم بتوصية
المعن باليمن ويطالب بدعم الفريق
البارزين
ي
ي
الن طالبت بإحالة ملف اليمن إل المحكمة الجنائية الدولية.
الثالث
تقريره
ف
باليمن
المعن
البارزين
واإلقليميي
الدوليي
اء
الخت
فريق ر
ي
ي
ي
اليمن لحقوق اإلنسان والمانحي عىل ما قاموا به من جهود يف التحضت
عتوا يف ختام بيانهم عن جزيل الشكر واالمتنان للمركز
المشاركون ر
ي
اإلنسان بالغ األهمية.
والتتيب واإلدارة لهذه الورشة واختيارهم لهذا الموضوع
ي

صادر عن المركز اليمني لحقوق اإلنسان
2020 /12 /28م
الجمهورية اليمنية – صنعاء – شارع حدة – عمارة النادي الرياضي – جوار شركة  - MTNالدور الثاني
هاتف  +967 - 1- 433301 /موبايل  -واتس  -تيليجرام  +967 – 776400000 /ص  .ب 923 :
بريد الكتروني  info@ycfhr.org :الموقع االلكتروني www.ycfhr.org :

اجلمهورية اليمنية

بسم اهلل الرمحن الرحيم

Republic of Yemen

املركز اليمين حلقوق االنسان
Yemen Center For Human Rights

الرقـــم:
التاريخ2020/ 12 /28 :م
املرفقات:

*مرفق البيان الصادر عن المشاركين في الورشة مع التوصيات .
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