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  تقرير األمني العام عن األطفال والرتاع املسلح يف اليمن    
  

  موجز  
يـشمل  وهـو   حالة األطفال والرتاع املسلح يف الـيمن،        يتناول بالتحديد   هذا أول تقرير      

ــرة مــن  ــه /متــوز الفت ــات تفــصيلية ، ويتــضمن ٢٠١٣مــارس / إىل آذار٢٠١١يولي  عــن معلوم
نتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبتها يف اليمن علـى        األحداث اليت تندرج ضمن األصناف الستة لال      

وأصناف االنتهاكات هذه هـي جتنيـد األطفـال         . القوات واجلماعات املسلحة   األطفال كل من  
 العنــف اجلنــسي اجلــسيمة، أعمــالواســتخدامهم، والقتــل والتــشويه، واالغتــصاب وغــريه مــن  

  .ات اإلنسانية ومهامجة املدارس واملستشفيات، ومنع وصول املساعداتواالختطاف
وقـد اخنفـضت بوجـه      . عرضـة لالنتـهاكات اجلـسيمة     يف الـيمن    ال تزال حقوق الطفـل        

عــام خــالل الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر انتــهاكات مــن قبيــل مهامجــة املــدارس واملستــشفيات 
العنـف املـسلح واالضـطرابات األهليـة، وإحـراز          أعـداد حـوادث     وقتل األطفال، بسبب تراجع     

. ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ٢٣ع يف الرياض يف     يذ اتفاق االنتقال يف اليمن املوقّ     تقدم يف تنف  
ــذخائر غــري        ومــع ذلــك، ارتفعــت أعــداد الــضحايا مــن األطفــال ألســباب تتعلــق باأللغــام وال

وال تزال التقارير تتحـدث عـن حـاالت مـن ارتبـاط             . املنفجرة وخملفات احلرب من املتفجرات    
 واجلماعــات املــسلحة، كمــا تتحــدث عــن وقــوع هجمــات علــى   األطفــال بــالقوات املــسلحة

وقامت األمم املتحدة وشركاؤها، خالل الفترة املـشمولة بـالتقرير، بتوسـيع تـدرجيي               .املدارس
لشبكة الرصد واإلبالغ، األمر الذي ساهم يف زيادة التقارير املتحقَّق منـها عـن أحـداث جتنيـد       

اعـات املـسلحة املختلفـة، وكـذلك عـن حـاالت            األطفال واستخدامهم على يد القـوات واجلم      
العنف اجلنسي، والقتل والتشويه بسبب األلغام والـذخائر غـري املنفجـرة وخملفـات احلـرب مـن                  

  .املتفجرات
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ــصدي         ــددة للتـ ــدابري حمـ ــذ تـ ــة إىل تنفيـ ــة امللحـ ــى احلاجـ ــضوء علـ ــر الـ ــسلط التقريـ ويـ
ويف التقريـر حملـة   . االنتـهاكات لالنتهاكات اجلسيمة اليت تتعرض هلا حقـوق الطفـل وملنـع هـذه       

 وعما تعهدتا بـه مـن التزامـات      ،عن اجلهود اليت تبذهلا حكومة اليمن ومجاعة احلوثيني املسلحة        
فممـا التزمـت    . يف أعقاب الزيارة اليت قامت هبا ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال والـرتاع املـسلح             

سـة وحمـددة اجلـدول الـزمين        ملموذات إجـراءات    به حكومة اليمن تعهدها بوضع خطـة عمـل          
إلهناء ومنع جتنيد األطفال واسـتخدامهم يف القـوات املـسلحة اليمنيـة، وأمـا احلوثيـون فـالتزموا                   

ويتـضمن التقريـر توصـيات دقيقـة هتـدف      . مبواصلة احلوار مع األمم املتحدة بشأن هذه املـسألة      
 األطفـال يف الـيمن ومنـع        إىل تعزيز التدابري الرامية إىل وضع حد لالنتهاكات اجلـسيمة حلقـوق           

  .ارتكاهبا
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  مقدمة  -أوالً   
) ٢٠٠٥ (١٦١٢يغطـــي هـــذا التقريـــر، الـــذي أعـــد عمـــال بقـــرارات جملـــس األمـــن     - ١
ــوز )٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و ــن متــــــــــ ــرة مــــــــــ ــه /، الفتــــــــــ  ٢٠١١يوليــــــــــ
ر وهــذا التقريــ. ، ويوثــق االنتــهاكات املرتكبــة علــى األطفــال يف الــيمن٢٠١٣ مــارس/آذار إىل

املقدم إىل الفريق العامل التابع جمللس األمن املعين باألطفال والـرتاع املـسلح، هـو التقريـر األول                  
الـــيمن، أعدتـــه فرقـــة العمـــل القطريـــة للرصـــد االنتـــهاكات اجلـــسيمة حلقـــوق الطفـــل يف عــن  

وحيـــدد التقريـــر أطـــراف الـــرتاع . ٢٠١٢أكتـــوبر /واإلبـــالغ، الـــيت أُنـــشئت يف تـــشرين األول
عن االنتهاكات واالعتداءات اجلـسيمة املرتكبـة علـى األطفـال، ويـسلط الـضوء علـى             املسؤولة  

يتلقاهـا   اجملاالت اليت تستوجب بذل املساعي والتحرك هبـدف الرفـع مـن مـستوى احلمايـة الـيت            
 توصـيات دقيقـة موجهـة إىل        ويتـضمن التقريـر أيـضاً     . األطفال املتضررون مـن الـرتاع يف الـيمن        

  .اعمجيع األطراف يف الرت
اسـتمرار  تعـود إىل    ال   مـصاعب    ٢٠١١لقد واجهت أعمال الرصـد واإلبـالغ يف عـام             - ٢

 فحسب، بل أيضاً إىل غياب آلية للرصد واإلبـالغ          االضطرابات األهلية واحتدام الرتاع املسلح    
وتضافرت عدة عوامل لتحد من القـدرة علـى مجـع املعلومـات والبيانـات،          . منشأة بصفة رمسية  

 وضيق اهلامش املتاح لوصول املساعدات اإلنـسانية،        ،الدويلالوجود  ألمنية، وقلة   ومنها احلالة ا  
، األمـر الـذي كـان لـه تـأثري سـليب علـى عمـل شـركاء األمـم                     وانقسام منظمـات اجملتمـع املـدين      

وعـالوة علـى ذلـك، كـان مـن الـصعب القيـام برصـد االنتـهاكات اجلـسيمة                    . املتحدة املنفـذين  
ا يف املنطقة اليت يسيطر عليهـا احلوثيـون يف حمافظـة صـعدة، وذلـك              حلقوق الطفل واإلبالغ عنه   

، حيــث املتــساهلةبــسبب التــضييق علــى العمــل اإلنــساين، وكــذلك بــسبب النظــرة االجتماعيــة 
 باعتبارهـا واجبـاً ملقـى علـيهم ليـدافعوا عـن       نيينظر األهايل إىل ارتباط األطفال جبماعـة احلـوثي     

ــدو عــن أنفــ    ــدفعوا الع ــهاكاً حلقــوق    سهم وذويهــم، والحــوزة أرضــهم وي ــرون يف ذلــك انت ي
ويف ضوء هذه القيود، فإن األحداث والتطورات املبينـة أدنـاه لـيس هلـا إال أن تكـون                   . األطفال

  .اليمن يف األطفال تعبرياً جزئيا عن االنتهاكات الفعلية املرتكبة على
 والــرتاع املــسلح ، أدرج التقريــر الــسنوي لألمــني العــام عــن األطفــال ٢٠١١ عــامويف   - ٣
)A/65/820-S/2011/250 (           امليليشياِت القبليةَ املوالية للحكومة ومجاعةَ احلـوثيني املـسلحة ضـمن

 ٢٠١٢تقريــر عــام يف و. قائمــة األطــراف الــيت جتنــد األطفــال وتــستخدمهم يف الــرتاع املــسلح  
)A/66/782-S/2012/261(،   ًعــــة القــــوات املــــسلحة اليمنيــــة والفرقــــة املدر   أُدرجــــت أيــــضا

ــمن قائمـــــة األطـــــراف الـــــيت جتنـــــد األطفـــــال وتـــــستخدمهم       األوىل / ويف حزيـــــران. ضـــ
ــه ــدها األطفــال واســتخدامها      ،٢٠١٣ يوني ــشريعة إىل القائمــة لتجني أُضــيفت مجاعــة أنــصار ال
  ).A/67/845-S/2013/245(إياهم 
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  التطورات السياسية والعسكرية  -ثانيا   
  

  التطورات السياسية يف اليمن  -ألف   
 الــيمن مــن أفقــر البلــدان يف العــامل، فيــه أعلــى معــدل للــوالدات وثــاين أعلــى نــسبة   إن  - ٤
 ويف سـكان الـيمن مليـون طفـل دون سـن اخلامـسة يعـانون مـن سـوء            .سوء تغذية األطفال   من

  . من سوء التغذية الشديد ُيعدون ممن يعانون  ٢٥٠ ٠٠٠ منهمالتغذية احلاد، 
 / انــــدلعت يف تــــونس يف كــــانون الثــــاينويف أعقــــاب االحتجاجــــات الــــشعبية الــــيت  - ٥

ــاير ــر /، ويف مــصر يف شــباط ٢٠١١ ين ــيمن   ٢٠١١فرباي ــة يف ال ــدلعت االضــطرابات األهلي ، ان
وأفـضت هـذه األحـداث إىل مـأزق       . مصادمات عنيفة بني املتظاهرين وقوات األمـن       وأدت إىل 

 / آذار ١٨ويف  . سياسي استمر لوقت طويل بشأن مستقبل حكم الـرئيس علـي عبـد اهللا صـاحل               
. مارس، قُتل العشرات من املتظـاهرين العـزل يف صـنعاء وتعـز يف مـصادمات مـع قـوات األمـن                     

ونتيجـــة لـــذلك، اســـتقال عـــدد مـــن املـــسؤولني احلكـــوميني وانـــضموا إىل املعارضـــة، وكـــان   
، قائـد    األمحـر  واحناز أيضاً اللواء علي حمـسن     . ضمنهم وزيرة حقوق اإلنسان واملدعي العام      من

درعــة األوىل، إىل جانــب املعارضــة، وقــام بنــشر جنــوده ليحمــوا احملــتجني املناهــضني   الفرقــة امل
ويف حماولـة لتجـاوز     . ورد الرئيس صاحل حبل جملس احلكومة وإعالن حالة الطـوارئ         . للحكومة

 إىل مستشاري اخلاص املعـين بـاليمن        املأزق السياسي واحليلولة دون تدهور احلالة أكثر، طلبتُ       
ــامسي   أن ــذل ب ــيمن، يف إطــار      يب ــع األطــراف يف ال ــدة هبــدف التباحــث مــع مجي املــساعي احلمي

ــدوليني           ــشركاء ال ــاون اخلليجــي، وال ــس التع ــن، وجمل ــس األم ــضاء جمل ــع أع ــق م ــاون الوثي التع
ع احلــزب احلــاكم واملعارضــة علــى مبــادرة تقــدم هبــا جملــس  مــايو، وقّــ/ أيــار٢٢ويف . اآلخــرين

 الـرئيس   ولكـن مل يكـن     من الرئيس إىل نائب الرئيس،       التعاون اخلليجي وترمي إىل نقل السلطة     
 ،يونيــه/ حزيــران٣ويف . ، ممــا أدى إىل اســتمرار حالـة اجلمــود  مــن ضـمن املــوقعني صـاحل نفــسه 

صـيب الـرئيس صـاحل وعـدد مـن          فأُتعرض املسجد الذي يوجد داخل القصر الرئاسـي هلجـوم،           
ضـاعف  تـأجيج األزمـة الـسياسية و      جبـراح بالغـة، األمـر الـذي زاد يف           اآلخرين  كبار املسؤولني   
  .أحداث العنف

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢١ويف ضوء هذه التطورات، اختـذ جملـس األمـن باإلمجـاع يف                - ٦
 مـن مجيـع اجلهـات فـوراً، وأهـاب           نبـذ اسـتخدام العنـف     وطلب فيـه    ،  )٢٠١١ (٢٠١٤القرار  

  .  التعاون اخلليجي تسوية سياسية قائمة على مبادرة جملسبتنفيذتلتزم أن  جبميع األطراف
وبطلب من األطراف اليمنية، توىل مستشاري اخلاص املعين باليمن تيـسري املفاوضـات               - ٧

املباشرة وجها لوجه، باالستناد إىل اجلهود اليت بذهلا جملس التعاون اخلليجـي وشـركاء دوليـون                



S/2013/383  
 

13-36084 5 
 

يب العـام   وأسفرت هذه املفاوضات عن قيام كل من الرئيس صاحل وحزب املؤمتر الشع           . آخرون
نـوفمرب، بـالتوقيع علـى اتفـاق        / تـشرين الثـاين    ٢٣احلاكم وأحزاب اللقاء املشترك املعارضـة، يف        

ويــنص . التنفيــذ، وذلــك ملــدة ســنتنيآليــة شــامل لالنتقــال ومبــادرة جملــس التعــاون اخلليجــي و 
اب وقد اخُتتمت املرحلـة األوىل بانتخـ  . االتفاق على نقل السلطة من الرئيس إىل نائب الرئيس      

ــد يف       ــداً للبل ــساً جدي ــصور هــادي رئي ــه من ــد رب ــرئيس عب ــر /شــباط ٢١نائــب ال . ٢٠١٢فرباي
. باسـندوة سـامل   وُشكلت يف وقت الحق حكومـة وحـدة وطنيـة برئاسـة رئـيس الـوزراء حممـد                   

وأما املرحلة الثانية، وهي جاريـة حاليـا، فتـشمل عقـد مـؤمتر للحـوار الـوطين، وقـد بـدأ املـؤمتر                        
 وعمليــة وضــع ،، ومــن املقــرر أن يــستمر ملــدة ســتة أشــهر ٢٠١٣ مــارس/ آذار١٨أعمالــه يف 
  .  وإجراء انتخابات عامة،دستور للبلد

ــزال        - ٨ ــال، ال ي ــة االنتق ــدم يف عملي ــن تق ــا أُحــرز م ــيمنورغــم م ــن   ال ــد م  يواجــه العدي
مل ُتتــرجم العمليــة الــسياسية بعــد إىل اســتقرار مــستتب ومكاســب أمنيــة يف  حيــث التحــديات، 

  .ناطق املمجيع
ــذ عــام    - ٩ ــارهم بــسبب   ٢٨٠ ٠٠٠، أُخــرج حنــو  ٢٠٠٩ومن موجــات  شــخص مــن دي

زال يــوال . الــست الــيت آلــت إىل ســيطرة مجاعــة احلــوثيني املــسلحة علــى حمافظــة صــعدةالــرتاع 
 على حساب املناطق الواقعة حتت سيطرة احلكومـة، مثـل حمافظـات             م نفوذه ونوسعي احلوثيون

ــذي    ــر ال ــران وحجــة، األم ــة     اجلــوف وعم ــوات احلكوم ــع ق ــؤدي إىل اشــتباكات متكــررة م  ي
  . والسلفيني املسلحني واجملموعات القبلية املسلحة

واستمرت يف احملافظات اجلنوبية طيلـة الفتـرة املـشمولة بـالتقرير االشـتباكات املـسلحة                  - ١٠
قاعـدة  الكثيفة بني القوات املسلحة التابعة للحكومة ومجاعة أنـصار الـشريعة املرتبطـة بتنظـيم ال               

، أعلنـت احلكومـة أهنـا اسـتعادت         ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٢وحبلـول   . يف شبه اجلزيـرة العربيـة     
جلماعـة املـسلحة منـذ    ا مـن معاقـل  زجنبـار وجعـار اللـتني كانتـا     مـديرييت   السيطرة الكاملـة علـى      

ومــع ذلــك، اســتمرت االشــتباكات املــسلحة بــني القــوات املــسلحة التابعــة . ٢٠١١مــايو /أيــار
  .مجاعة أنصار الشريعةللحكومة و

) ٢٠١٢ (٢٠٥١، طالـــب جملـــس األمـــن يف قـــراره  ٢٠١٢يونيـــه / حزيـــران١٢ويف   - ١١
بالكف عن مجيع اإلجراءات الرامية إىل تقويض حكومة الوحدة الوطنيـة واالنتقـال الـسياسي،               
مبا يف ذلك اهلجمـات املتواصـلة علـى الـبىن األساسـية للـنفط والغـاز والكهربـاء، وعـن التـدخل                 

وأعــرب اجمللــس أيــضاً  . القــرارات املتعلقــة بإعــادة هيكلــة القــوات املــسلحة وقــوات األمــن    يف
 مــن ميثــاق ٤١اســتعداده للنظــر يف اختــاذ مزيــد مــن التــدابري، مبــا يف ذلــك يف إطــار املــادة    عــن
  .املتحدة، إذا مل تتوقف هذه األعمال األمم
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ــا      - ١٢ ــام هب ــيت ق ــارة ال ــاب الزي ــن  ويف أعق ــد م ــن وف ــيمن يف جملــس األم ــانون ٢٧ إىل ال  ك
 اإلعــراب عــن هــذه الــشواغل ٢٠١٣فربايــر / شــباط١٥، كــرر اجمللــس يف ٢٠١٣ينــاير /الثــاين

ملـسلح  ارب عـن شـواغله املتعلقـة باألطفـال املتـأثرين بـالرتاع              ع، كما أ  )S/PRST/2013/3انظر  (
  .اليمن يف
  

  التطورات العسكرية يف اليمن  -باء   
  القوات املسلحة اليمنية    

ــة،          - ١٣ ــة اليمني ــوات الربي ــن الق ــة م ــسلحة اليمني ــوات امل ــألف الق ــيمين، تت ــانون ال ــاً للق وفق
ها ئُوالقوات اجلوية اليمنية، والقوات البحرية والساحلية اليمنية، وغريهـا مـن القـوات الـيت ينـش             

نخبـة املـشكلة مـن      لوتضم القوات املسلحة أيـضاً قـوات ا       . جملس الدفاع الوطين ويقرها الربملان    
رس اجلمهوري احلاضر يف مجيـع أحنـاء الـيمن، مـع متركـزه بوجـه خـاص بـالقرب مـن املـدن                 احل

وكــان اللــواء علــي حمــسن، قائــد الفرقــة املدرعــة األوىل   .  إضــافة إىل حــرس احلــدود ،الرئيــسية
ــشق يف آذار     ــد ان ــشرقية، ق ــشمالية ال ــة ال ــارس /واملنطق ــضم إىل املعارضــة ٢٠١١م ــذ .  وان ومن

، واجلهــود ُتبــذل إلعــادة إدمــاج ٢٠١١نــوفمرب /تقــال يف تــشرين الثــاينالتوقيــع علــى اتفــاق االن
وباإلضـافة إىل ذلـك، توجـد قـوة أمـن تابعـة             . الفرقة املدرعة األوىل يف القوات املسلحة اليمنيـة       

قوات األمن املركـزي، وتتـألف مـن عـدة وحـدات، منـها وحـدة                عرف باسم   لوزارة الداخلية تُ  
  . الشغب مكافحةمتخصصة يف 

وعالوة على ذلك، وعمالً باتفـاق االنتقـال، أنـشئت جلنـة للـشؤون العـسكرية هبـدف              - ١٤
إهنــاء االنقــسامات داخــل القــوات املــسلحة، وتــسوية مجيــع الرتاعــات املــسلحة، وإهنــاء مجيــع      

ليـشيات واجلماعـات املـسلحة األخـرى مـن العاصـمة        ي مجيـع امل   مـع إخـراج   الكيانات املـسلحة،    
ع نقاط التفتـيش غـري القانونيـة، وإخـضاع القـوات املـسلحة هليكـل                واملدن األخرى، وإزالة مجي   

فـرز وفـصل كـل مـن يوجـدون يف           مهمـة القيـام ب     اللجنة أيضاً    أُسند إىل و. قيادي موحد ومهين  
يف إعـادة إدمـاجهم   واملـساعدة  صفوف القوات املسلحة وهـم ال يـستوفون املعـايري العـسكرية،             

  . جمتمعاهتم يف
ــل/ نيــسان٦ويف   - ١٥ ــشجيع    ٢٠١٢ أبري ــسلة مــن املراســيم لت ــرئيس هــادي سل ، أصــدر ال

عـصرنة اجلـيش الـيمين، ومشلــت تلـك املراسـيم تعيينــات جديـدة ونقـل عــدد مـن كبـار األفــراد          
. املدنيني والعـسكريني إىل مناصـب جديـدة، مبـن فـيهم أقـارب وأنـصار للـرئيس الـسابق صـاحل                     

 هلـا حـل بفـضل اجلهـود الـيت           دُوجـ وأدى ذلك إىل اندالع توترات دامـت عـدة أسـابيع إىل أن              
ديــسمرب، أصــدر / كــانون األول١٩ويف . بــذهلا املستــشار اخلــاص لألمــني العــام املعــين بــاليمن  

الرئيس مرسوماً آخر يضع هيكالً تنظيميـاً جديـداً للقـوات املـسلحة يتـألف مـن القـوات الربيـة                     
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 ويعـني قـوادا     عـة األوىل،  واجلوية والبحرية واحلدودية، ويلغي احلـرس اجلمهـوري والفرقـة املدر          
وتال ذلك مرسـوم رئاسـي      . ذلك قوات األمن املركزي    يف  مبا جددا لعدد من وحدات اجليش،    

، أُعلن فيـه رمسيـاً إعـادة هيكلـة وزارة الداخليـة، مبـا يف           ٢٠١٣فرباير  / شباط ٢١آخر صدر يف    
يف  آخـر    مرسـوم صـدر    و .ذلك تغيري اسم قوات األمن املركزي وتسميتها قوات األمن اخلاصة         

 قائـدي كـل مـن احلـرس اجلمهـوري والفرقـة املدرعـة               عـزل أُعلـن فيـه عـن       و ،أبريل/ نيسان ١٠
  .األوىل

  
  امليليشيات القبلية املوالية للحكومة    

ــة     - ١٦ ــة للحكوم ــشيات املــسلحة املوالي ــشعيب  (ُتعــد امليلي ــة باســم اجلــيش ال ــوات ) املعروف ق
ت تقوم يف أوقات الرتاع حبشد عناصـرها         تدعمها احلكومة، وهي قوا    ةقبليذات أسس   احتياط  

 جملس الدفاع الوطين مراكـز للتجنيـد ويقـيم معـسكرات            فتحوي. لدعم القوات املسلحة اليمنية   
وتوفر وزارة الدفاع هلـذه القبائـل التـدريب         . للتدريب العسكري دعماً للقوات املسلحة اليمنية     

ــات، وتعــني ضــباطا مــن اجلــيش النظــامي لقيــ     ــشعيب واألســلحة واملرتب . ادة وحــدات اجلــيش ال
املـسلحة  احلـوثيني   مجاعـة   ُحشدت لقتال   قد  وكانت هذه القوات املسلحة ذات األسس القبلية        

، كمـا سـاندت الـرئيس الـسابق صـاحل خـالل االضـطرابات               الـرتاع  الـست مـن      املوجاتخالل  
افظــات حم وقامــت اللجــان الــشعبية الــيت أنــشأهتا القبائــل واملــسؤولون احلكوميــون مــن. األهليــة

ها علـى تنظـيم القاعـدة يف شـبه     تاجلنوب بـدعم القـوات املـسلحة اليمنيـة يف اهلجمـات الـيت شـن        
  .اجلزيرة العربية ومجاعة أنصار الشريعة وأدت إىل استعادة السيطرة على أبني

  
  مجاعة احلوثيني املسلحة    

فظـة صـعدة،     أنـصار اهللا، يف حما     عـضاؤها تتمركز مجاعة احلـوثيني املـسلحة، ويـسميها أ          - ١٧
املـسلمني   وهـذه اجلماعـة علـى مـذهب الزيديـة، وهـي فرقـة مـن               . ويقودها عبـد امللـك احلـوثي      

وقـد ظهـرت حركـة احلـوثيني     . الشيعة ُسميت على اسم زيد ابن علي، حفيد احلسني بن علـي         
ــة  ــة ديني ــة الــسعودية، ســعياً إىل نيــل    ،إىل الوجــود، وهــي أقلي  علــى احلــدود مــع اململكــة العربي

ل الذايت عن دولة اليمن ورفع املظامل االقتصادية واالجتماعية والتخلص مـن التـهميش    االستقال
  .عرب التاريخهناك الذي مورس 

ومتكنت مجاعة احلوثيني املسلحة، بعد عدة انتفاضات مـسلحة علـى القـوات املـسلحة                 - ١٨
لـة،   من الـرتاع، مـن الـسيطرة علـى حمافظـة صـعدة كام      موجات وست ٢٠٠٤اليمنية منذ عام    

ــة     ــران واجلـــوف وحجـ ــاورة، عمـ ــزاء مـــن احملافظـــات اجملـ . بـــل ومتكنـــت مـــن التوغـــل يف أجـ
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ــر /شــباط ويف ــار مــع احلكومــة،    اجلماعــة تعــ، وق٢٠١٠ّفرباي  علــى اتفــاق لوقــف إطــالق الن
  .يزال العمل جاريا باالتفاق وال

  
  تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية ومجاعة أنصار الشريعة    

ــيم   - ١٩ ــانون     إن تنظـ ــشكلت يف كـ ــسلحة تـ ــة مـ ــة مجاعـ ــرة العربيـ ــبه اجلزيـ ــدة يف شـ القاعـ
 بعـد انـدماج تنظـيم القاعـدة يف الـيمن وتنظـيم القاعـدة يف اململكـة العربيـة                     ٢٠٠٩ينـاير   /الثاين

، ٢٠١١مـايو   /يف أيـار  و. تنظـيم القاعـدة   مـن توابـع     وهي منظمة متمردة مقاتلة ُتعد      . السعودية
لقــوات املــسلحة اليمنيــة، متكــن تنظــيم القاعــدة يف شــبه  وبعــد مــصادمات مــسلحة عنيفــة مــع ا 

اجلزيرة العربية، إىل جانب مجاعة أنصار الشريعة، وهي مجاعة متمردة مقاتلة حملية املنـشأ، مـن                
 ١٠٠ ٠٠٠وأسـفرت تلـك التطـورات عـن إخـراج مـا يزيـد عـن                 . السيطرة على حمافظـة أبـني     

وواصـل  . عادة احلكومـة الـسيطرة  ، تـاريخ اسـت  ٢٠١٢يونيـه   /شخص من ديارهم حـىت حزيـران      
الطريقـة اإلرهابيـة يف     علـى   تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية واملنتسبون إليه شن اهلجمات           

يف وقــع شــبوة وأبــني، وأعلــن التنظــيم مــسؤوليته أيــضاً عــن اهلجــوم االنتحــاري الــذي حمــافظيت 
جلـيش وجـرح أكثـر مـن      من عناصر ا١٠٠  أكثر منقتل فيه و٢٠١٢مايو / أيار٢١ يفصنعاء  
 آخرين، كانوا جيرون التمرينات استعداداً للعرض العسكري الذي كـان سـُيقام احتفـاالً               ٢٠٠
  .يةوحدة اليمنالبيوم 

    
  االنتهاكات اجلسيمة املرتكبة على األطفال  -ثالثا   

 تـأثري شـديد علـى    ٢٠١١فربايـر  /شباطيف  اندلعتلقد كان لالضطرابات األهلية اليت        - ٢٠
وجـود  يالحظـون  األمـم املتحـدة وشـركاؤها      منذئـذ و  و. ن يف اليمن، وال سيما األطفـال      السكا

 األطفـال علـى حنـو مكـشوف         انـضمام عناصر مسلحة يف شوارع كربيات املـدن، مبـا يف ذلـك             
، ساهم نقـل الـسلطة سـلمياً      ٢٠١٢فرباير  /ويف شباط . إىل خمتلف القوات واجلماعات املسلحة    

ــرة االنتقــال الــيت تــد   وم ســنتني يف اخنفــاض أعمــال قتــل األطفــال وتــشويههم بــسبب    وبــدء فت
الـنريان املتبادلـة أو مـن خـالل القـصف العـشوائي، يف املـدينتني                تقـاطع   الذخرية احلية، سواء يف     
غــري أن االنتــهاكات األخــرى، ومنــها جتنيــد األطفــال واســتخدامهم  . الرئيــسيتني صــنعاء وتعــز

وزادت علـى  . صـنعاء مدينـة  أبـني و حمافظة  سيما يف ألغراض عسكرية، يبدو أهنا يف تزايد، وال    
وجه اخلـصوص اخلـسائر البـشرية يف صـفوف األطفـال بـسبب األلغـام والـذخائر غـري املنفجـرة             
وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات يف منــاطق الــرتاع يف صــعدة وأبــني، ووصــلت إىل ذروهتــا يف 

ملنـاطق الكثيفـة التلـوث بالـذخائر         بعد عودة املشردين داخليا إىل ا      ٢٠١٢الربع الثالث من عام     
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ولوحظ اخنفاض حاد بعد ذلـك يف املنـاطق الـيت           . غري املنفجرة وخملفات احلرب من املتفجرات     
  . ُسمح ألفرقة اإلجراءات املتعلقة باأللغام بدخوهلا فقامت تلك األفرقة بإزالة األلغام منها

ال يف اآلونة األخـرية، األمـر   ومل يبدأ اإلبالغ عن أحداث االغتصاب والعنف اجلنسي إ   - ٢١
الذي ُيرجح أن يكون عائداً إىل حتسن فرص وصـول املـساعدات اإلنـسانية إىل املنـاطق املتـأثرة       

وُيعتقد بـصفة   . بالرتاع وتعزيز قدرة األمم املتحدة وشركائها على التفاعل مع اجملتمعات احمللية          
ــشكل الكــايف يف  عامــة أن االغتــصاب واألشــكال األخــرى للعنــف اجلنــسي ال ُيبلــ     ــها بال غ عن

 يف غالب األحيـان وُينبـذون إذا عـرف النـاس            ُيالموناليمن، ألن من مورس عليهم االغتصاب       
  . مبا تعرضوا له

  
  التحديات املتعلقة بالتحقق من احلاالت    

ظلت األمم املتحدة تواجه يف الـيمن حتـديات يف رصـد االنتـهاكات اجلـسيمة املرتكبـة                    - ٢٢
 ملـا كـان الـرتاع واالضـطرابات األهليـة          ٢٠١١بالغ عنـها، وخاصـة يف عـام         على األطفال واإل  
لرصـد واإلبـال، وكـان معظـم املـوظفني      رمسيـة ل آليـة  قد أُنشئ بعـد   كن  يمل  ، و يف أشد حاالهتما  

ــة خاضــعة         ــة االجتماعي ــت البيئ ــم، وكان ــد مت إجالؤه ــساين ق ــاملني يف اجملــال اإلن ــدوليني الع ال
وكــان هلــذه الظــروف تــأثري علــى عمــل الــشركاء املنفــذين   . مللتجاذبــات الــسياسية بوجــه عــا 

احملافظـات، مثـل أبـني      مـن    رحاه يف عدد     ةاحملليني، ويف الوقت نفسه، أدى الرتاع املسلح الدائر       
وحجة واجلوف وصعدة، إىل عرقلة اجلهود الراميـة إىل رصـد االنتـهاكات اجلـسيمة واحلـصول          

  . على البيانات واملعلومات املوثوق هبا
  

  جتنيد األطفال واستخدامهم   - ألف  
 حالــة مــن حــاالت جتنيــد ٨٤خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، وثقــت األمــم املتحــدة   - ٢٣

 مـن هـذه     ٦٩وقـد حتققـت فرقـة العمـل املعنيـة بالرصـد واإلبـالغ مـن                 . األطفال واسـتخدامهم  
  . سنوات ٧ و ١٠احلاالت، وكلها تتعلق بأوالد تتراوح أعمارهم بني 

  
  قوات املسلحة اليمنيةال    

ــة  جنــدت  - ٢٤ ــراوح أعمــارهم بــني   ٣٨ القــوات املــسلحة اليمني ســنة  ١٧ و ١٤ طفــال تت
 طفــالً، والــشرطة  ١٤ طفــالً، والفرقــة املدرعــة األوىل   ١٦جنــد منــهم احلــرس اجلمهــوري    (

واسـتندت التقـارير املتحقـق      . )األمـن املركـزي ثالثـة أطفـال       قـوات   العسكرية مخـسة أطفـال، و     
ــها أس ــة، ســواء      من ــة الفعلي ــون يف اخلدم اســا إىل شــهادات مباشــرة مــستقاة مــن أطفــال ال يزال
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مدينة صنعاء أو حمافظة أبني، منهم ولدان تستخدم القوات املـسلحة اليمنيـة أحـدمها طباخـا                  يف
  . نقاط التفتيشحيرسونواآلخر خادما، وأطفال 

ــه ُيعتقــد  وحــىت وإن كانــت احلــاالت املبلــغ عنــها واملتحقــق منــها حمــدو     - ٢٥ دة العــدد، فإن
القوات املسلحة اليمنية ال تزال تقوم بتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم يف مدينـة صـنعاء علـى                   أن

االضـطرابات  و،  ٢٠١١ففـي عـام     .  كذلك عدن وأبني وصعدة  حمافظات  وجه اخلصوص، ويف    
 نقـاط   حيرسـون ، شوهد أطفال مسلحون يف الـزي العـسكري غـري مـا مـرة                 على أشدها  األهلية

ــيش ال ــسكرية تفت ــز     الع ــل صــنعاء وتع ــدن، مث ــات امل ــاهرين يف كربي ــون املتظ ــام . أو حيم ويف ع
اط التفتـيش   قـ نوهـم حيرسـون     شوهد مـن األطفـال املـسلحني         ، وحىت وإن قل عدد من     ٢٠١٢

أو يقومون مبهام أمنية، فقد زادت حاالت جتنيد األطفال واسـتخدامهم املبلـغ عنـها مـع توسـع             
  . الرصد جمال قدرات األمم املتحدة يف

وقد أدت محالت التجنيد الرامية إىل زيادة حجم القوات املسلحة اليمنيـة، إىل جانـب          - ٢٦
 بوجـه    االجتماعيـة واالقتـصادية أمـام األطفـال        انـسداد اآلفـاق   عدم كفايـة إجـراءات التثبـت، و       

هبم اجتـذ  فمن األطفال من  . ، إىل انضمام كثري من األطفال دون سن الثامنة عشرة باجليش          عام
األمل يف احلصول على مرتب منتظم، ومنهم آخـرون انـضموا إىل احلـرس اجلمهـوري ملناصـرة                  

بعــض  وتلقــى األطفــال يف. ‘‘الثــورة’’إىل الفرقــة املدرعــة األوىل ملناصــرة انــضموا الــرئيس، أو 
هــم  األحيـان تــسهيالت يف جتنيــدهم مــن وسـطاء مــن بــني الــضباط العـسكريني واألقــارب ممــن   

مـيالد   شـهادات اسـتعمال   ، بطـرق منـها      )زعمـاء دينيـون   ( والشيوخ احمللـيني     صفوف اجليش  يف
  . مزيفةهوية بطاقات أو
وخيشى بعض األطفال ممن أجريت معهم مقـابالت مـن أن يتعرضـوا ألعمـال انتقاميـة                   - ٢٧

ويف .  عـن أعمـارهم    كاذبـة على يد القوات املسلحة اليمنية إذا ما تبني هلا أهنم أدلوا مبعلومـات              
عــادة مــن األطفــال أن يتولــوا يف ســن مبكــرة مــسؤوليات مثــل الــيت   يف ال نفــسه، ُيتوقــع الوقــت

  .يتوالها الكبار، وُيتوقع من األوالد أن حيملوا األسلحة النارية ليحموا القبيلة أو العشرية
أكــد كــثري مــن األوالد وجــود أطفــال آخــرين يف صــفوف القــوات املــسلحة اليمنيــة، و  - ٢٨

وال يـزال طفـالن ممـن مت    .  دليالً علـى أن الظـاهرة أكثـر انتـشارا ممـا يبـدو      األمر الذي قد يكون  
ــدريب          ــهريا وحيــضران الت ــا ش ــان مرتب ــة يتلقي ــة الفعلي ــودوا يف اخلدم ــم مل يع ــن أهن ــق م  اتالتحق

العسكرية ويقومان أحياناً حبراسة نقاط التفتيش حلـساب القـوات املـسلحة اليمنيـة يف إجـازات                 
  .جازات األخرىهناية األسبوع أو يف اإل
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  مجاعة احلوثيني املسلحة    
ال تزال األمم املتحدة تواجـه وشـركاءها حتـديات يف رصـد االنتـهاكات الـيت ترتكبـها                  - ٢٩

مجاعة احلوثيني املسلحة بوجه عام، ويف مجع املعلومات املتعلقة بتجنيـد األطفـال واسـتخدامهم               
ويعـزى  . بلـغ عـن تلـك االنتـهاكات       بوجه خاص، كما تواجه حتديات يف تلقـي التقـارير الـيت ت            

ــساين ولوصــول            ــل اإلن ــاح للعم ــال املت ــها ضــيق اجمل ــل، من ــن العوام ــة م ــر إىل جمموع ــذا األم ه
املــساعدات اإلنــسانية، وتــربُّم أعــضاء األســرة والعــشرية مــن اإلبــالغ عــن هــذه االنتــهاكات،     

 تـسيطر عليهـا اجلماعـة    وتشبع األسر واملنظمات غري احلكومية احمللية املتمركزة يف املنـاطق الـيت         
إضـافة إىل ذلـك،     . املسلحة بثقافة ال ترى غـضاضة يف انـضمام األطفـال إىل صـفوف احلـوثيني               

فاألطفال أنفسهم ال يرون يف ارتباطهم باحلوثيني انتهاكاً جسيماً حلقوقهم، بـل يعتـربون ذلـك                
 ٢٠١١عـام   بيـد أن األمـم املتحـدة الحظـت يف           . قياما بواجب محاية األرض والـنفس واألهـل       

أن محلة ُنظمت لتجنيـد األفـراد، مبـن فـيهم األطفـال، حلراسـة نقـاط التفتـيش يف مدينـة صـعدة                        
  . والقتال ضد اجملموعات القبلية املسلحة يف حمافظة اجلوف اجملاورة

مبلـغ عنـها   ومتكنت فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ من التحقق من أربع حاالت      - ٣٠
 أطفــاالً واســتخدامهم يف حمافظــة حجــة، وهــي منطقــة تــسيطر عليهــا   نيلتجنيــد مجاعــة احلــوثي 

فجميع األطفال كانوا مسلحني وحيرسون إما نقاط تفتيش أقامتها اجلماعـة املـسلحة             . احلكومة
  . اجلماعةهذه وإما مراكز لإلسعافات األولية تستخدمها 

  
  امليليشيات القبلية املوالية للحكومة    

بلــغ عنــها يف امليليــشيات املــسلحة املواليــة للحكومــة، وتتعلــق مت التحقــق مــن حــاالت أُ  - ٣١
جندهتم جلنـة املقاومـة الـشعبية    )  سنة١٧ سنة و  ١٦ سنة و    ١٣يبلغون من السن    (بثالثة أوالد   

يف حمافظــة أبــني الــيت كانــت تــساند العمليــات العــسكرية الــيت قامــت هبــا احلكومــة يف املنطقــة،  
  . واستخدمتهم يف حراسة نقاط تفتيش

  
  مجاعة أنصار الشريعة    

 طفــالً ٢١تتعلــق مبــا عــدده أُبلــغ عنــها وحتققــت األمــم املتحــدة يف الــيمن مــن حــاالت   - ٣٢
 ١٧ و   ١٤جندهتم مجاعة أنصار الشريعة، وكلهم أوالد من حمافظة أبني تتراوح أعمارهم بـني              

 ، كــان اإلبــالغ عــن حــاالت جتنيــد األطفــال واســتخدامهم حمــدوداً       ٢٠١١ويف عــام . ســنة
بالنظر إىل تعثر الرصد بسبب تقييد الوصول إىل املناطق املعنية وختوف األسر واألهـايل               ما شيئا

ــهاكات    ــذه االنت ــن ه ــالغ ع ــن اإلب ــام . م ــدرات الرصــد وســبل    ٢٠١٢ويف ع ، أدى حتــسن ق
احلاالت املتحقق منـها لألطفـال الـذين جنـدهتم مجاعـة أنـصار              عدد  الوصول إىل أبني إىل زيادة      
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احلاالت الـيت    يف املائة من جمموع      ٣٠تخدمتهم، حيث شكلت تلك احلاالت حنو       الشريعة واس 
ــالغ عــددهم   . منــهامت التحقــق   طفــال، لقــي طفــالن حتفهمــا يف  ٢١ومــن أولئــك األطفــال الب

القتال، وتعرض ثالثة للتشويه، وعاد اثنان كـل إىل بيـت أسـرته، والبـاقون ال يزالـون مـرتبطني                    
تلقـيهم وعـوداً حبيـاة      املـسلحة   مـن األوالد إىل االنـضمام إىل اجلماعـة          ومما دفع كثرياً    . باجلماعة

.  أن مـصريهم إىل اجلنـة مباشـرة        مؤداهـا أفضل ومبكافآت نقدية، إضـافة إىل مقـوالت إسـالمية           
ــهاك          ــهم ألغــراض االســتغالل واالنت ــة من ــد ثالث ــأثري املخــدرات، وُجن ــضهم حتــت ت وكــان بع

افظة صعدة ملقاتلـة مجاعـة احلـوثيني املـسلحة، وقاتـل            وأُرسل آخرون إىل دماج يف حم     . اجلنسيني
العديد منهم ضد القوات املسلحة اليمنية يف أبـني، يف حـني عمـل آخـرون جواسـيس وحراسـاً                    

  ).شراء وبيع األسلحة واألغذية واملياه(وعمال لوجستيات 
  

  قتل األطفال وتشويههم  - باء  
ملـشمولة بـالتقرير حـاالت إبـالغ تتعلـق          وثقت األمم املتحـدة يف الـيمن خـالل الفتـرة ا             - ٣٣
 منـهم   ٤٢٩تعـرض   و)  بنتـا  ٢٤ ولـدا و     ١١١ ( طفـالً  ١٣٥قُتـل منـهم      طفـالً،    ٥٦٤عـدده    مبا
 حالـة، منـها     ٢٩٠  مـن  ومن ضمن هذه احلاالت، مت التحقق     ).  بنتا ٥٩ولدا و    ٣٧٠(لتشويه  ل

ــة ٧٩ ــدا و ٦٢ (واقتلــألطفــال  حال ــا١٧ ول ــشويه  للألطفــال تعرضــوا  حــاالت ٢١٠و )  بنت ت
ــدا و ١٨٠( ــا٣٠ ول ــها حــدث   ).  بنت ــيت مل ُيتحقــق من ــا بــني  تومعظــم احلــاالت ال ــرة م  يف الفت

 طفـالً إمـا تعرضـوا       ٢٧٤، حـني أُبلـغ عـن حـاالت          ٢٠١١ديـسمرب   /يوليه وكـانون األول   /متوز
ومل يتـسن التحقـق مـن هـذه     ).  بنتا٢٨ ولدا و ١٩٠(التشويه   أو)  بنات ٧ ولدا و    ٤٩(للقتل  

  .ب ما ذُكر أعاله من صعوبات اعترضت أعمال الرصد يف تلك الفترةاحلاالت بسب
ــشويههم       - ٣٤ ــاة املــسؤولني عــن قتــل األطفــال أو ت ــة اجلن ــد هوي  .وتواَجــه صــعوبة يف حتدي
 ولـدا   ١٣١( طفـالً    ١٥٧ يف املائة من احلاالت املوثقة اليت تشمل         ٥٣اجلاين يف   هوية  ُيجهل   إذ
ــا ٢٦ و ــشوي  ) بنت ــل أو الت ــالنظر ،هتعرضــوا للقت ــصلة    ب ــاع عــدد األحــداث املت  أساســا إىل ارتف

. باأللغام والذخائر غري املنفجـرة وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات واألجهـزة املتفجـرة املرجتلـة                  
تتعلــق )  بنتــا١٧ ولــدا و ٧٢( حالــة ٨٩ومت التحقــق يف الفتــرة املــشمولة بــالتقرير ممــا جمموعــه 

احلـرس اجلمهـوري،   املـشكلة مـن   (ملسلحة اليمنيـة    تشويههم على يد القوات ا     وأبقتل األطفال   
 طفـــال ٢٦تـــل  قُ:)األمـــن املركـــزي، والـــشرطة العـــسكريةقـــوات والفرقـــة املدرعـــة األوىل، و

وباإلضـافة إىل   .  للتـشويه  ) بنـات  ١٠ ولـدا و     ٥٣( طفـال    ٦٣ تعـرض  و ،) بنات ٧ولدا و    ١٩(
الشريعة  مـسؤولني عـن مقتـل    مجاعة أنصار    و ذلك، كان تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية       

، وكانـت جمموعـة احلـراك       )كلـهم أوالد   (طفالً ١٦وتشويه  )  بنات ٣ أوالد و    ١٠(طفال   ١٣
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، وكانـت  ) أوالد وبنـت واحـدة     ٥( أطفـال    ٦املسلحة مسؤولة عن مقتل طفل واحـد وتـشويه          
  .مجاعة احلوثيني املسلحة مسؤولة عن مقتل اثنني من األوالد

إىل )  بنتـا  ١١ ولـدا و     ٨٦( من اإلصابات يف صفوف األطفال       ٩٧وُيعزى ما جمموعه      - ٣٥
فمــن األطفــال الــضحايا مــن قُتــل ومنــهم مــن ُجــرح بــسبب . خمتلــف أنــواع األســلحة املتفجــرة

األلغام والذخائر غري املنفجرة وخملفات احلرب من املتفجرات، مبـا يف ذلـك األجهـزة املتفجـرة                 
ثالثـة يف أبـني ورابـع       ( هجمات انتحارية باملتفجرات     ولقي أربعة أطفال حتفهم نتيجة    . املرجتلة

 حالــة، يف حــني تفيــد التقــارير أن  ٣٩وال يــزال اجلنــاة غــري معــروفني يف  ). افظــة البيــضاءحميف 
اجلنــاة يف ثــالث حــاالت أخــرى مــن أعــضاء تنظــيم القاعــدة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة ومجاعــة    

 ولـدا  ٦٣ ولـدا وبنـت واحـدة، وُشـوه      ٢٣ طفال مصاباً، قُتـل      ٩٧ومن ضمن   . أنصار الشريعة 
 سـقط فيهـا   وُتعزى غالبية هذه احلاالت إىل أحداث تتعلق بالذخائر غري املنفجرة           .  بنات ١٠ و

 ولـدا   ٥٠(أو شـوهوا    )  ولدا وبنـت واحـدة     ١٣(ضحية يف صفوف األطفال من من قتلوا         ٧١
ــات٧و  ضرر منــها تــ يف املائــة مــن هــذه احلــوادث يف حمافظــة أبــني، حيــث       ٦٥ووقــع ).  بن
فعلـى سـبيل املثـال، قـام        ).  ولدا وبنتان  ٣٦ (٣٨وشوه  ) كلهم أوالد  (٨طفال، قُتل منهم     ٤٦

، فـانفجرت القطعـة     احلربيـة صيب يف الثانية عشرة مـن العمـر يـري أصـحابه قطعـة مـن الـذخائر                   
ووقــع . ٢٠١٢يوليــه / متــوز١وأصــابت الــصيب وتــسعة أوالد آخــرين جبــروح، وكــان ذلــك يف 

ــاد طفــالن إىل البيــت بقطعــة مــن      ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األولحــادث آخــر يف   عنــدما ع
 سـنة وملحقـة جروحـا    ١٢فانفجرت فيهما مودية حبياة الصيب البالغ من العمر      احلربية  الذخائر  

وقد زاد عدد احلوادث اليت فيها أطفـال وألغـام وذخـائر غـري          . بالغة بشقيقه ذي األربع سنوات    
ــا إىل أبــني بعــد    منفجــرة وخملفــات احلــرب مــن امل   تفجــرات يف أعقــاب عــودة املــشردين داخلي

ــران ــه /حزي ــة    ٢٠١٢يوني ــى املنطق ــسيطرة عل ــة ال ــدما اســتعادت احلكوم ــالً ٥٩راح و . عن  طف
مـارس  / إىل آذار  ٢٠١٢يوليـه   /ضحية حلوادث موثقة يف الفترة من متـوز       ) بنات ٥ ولدا و  ٥٤(

ا ضـحايا حلـوادث أُبلـغ عنـها قبـل           كانو)  بنات ٦ ولدا و    ٣٢( طفالً   ٣٨، باملقارنة مع    ٢٠١٣
  . ٢٠١٢ يوليه/متوز
معظمـه  بطلقات نارية، وكان ذلك يف      )  بنتا ١٤ ولدا و    ٥٦( طفال آخر    ٧٠وأصيب    - ٣٦

وتـشويه  )  بنـات  ٤ ولـدا و     ١٣(طفـال    ١٧مما أدى إىل مقتل      ،نرياننتيجة وقوعهم يف تقاطع ال    
، ) يف املائـة ٦٠(ادث يف عـدن   ووقع أكثر من نـصف احلـو      ).  بنات ١٠  ولدا و  ٤٣(طفالً   ٥٣

وُشـوه  )  أوالد وبنتـان ٦(أطفـال   ٨  منـهم ، قُتـل ) بنات٩ ولدا و  ٣٣(طفال   ٤٢وأُصيب فيها   
، علـى سـبيل املثـال، قُتـل ولـد           ٢٠١٢يونيـه   /ففـي حزيـران   ). بنـات  ٧  ولـدا و   ٢٧(طفالً   ٣٤

عنــدما ، ســنة ١٧ و ١٥ و ١٣ ســنة وُجــرح ثالثــة أوالد تبلــغ أعمــارهم  ١٦يبلــغ مــن العمــر 
أطلقــت قــوات األمــن املركــزي الــنريان علــى موكــب جنــائزي لولــد كانــت القــوات املــسلحة   
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، عنـدما نظـم احلـراك اجلنـويب         ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢١ويف  . اليمنية قـد قتلتـه يف وقـت سـابق         
، أحلقــت ٢٠١٢احتجاجــات يف عــدن وقــَت مــرور حنــو عــام علــى االنتخابــات الرئاســية لعــام 

وهات بثالثـة أوالد يف سـن الـسادسة عـشرة والـسابعة عـشرة كـانوا                 قوات األمن املركـزي تـش     
 ةالثانيـ سـن  بنت يف  (وباإلضافة إىل ذلك، أًصيب ثالثة أطفال       . ضمن املشاركني يف املظاهرات   

 إطـالق  يف خـضم  جبـروح   )  وولد يف سـن الـسادسة عـشرة وآخـر يف سـن الرابعـة عـشرة                 ةعشر
  .اهرينقوات األمن املركزي النار عشوائيا على املتظ

يف )  بنـات ٣ ولـدا و   ١٥(هوا  وِّأو شُـ  )  أوالد وبنـت واحـدة     ٦( طفـال آخـر      ٢٥وقُتل    - ٣٧
، علــى ســبيل املثـال، أُصــيب ثالثــة إخــوة  ٢٠١١أغـسطس  / آب١٣ففــي . القـصف العــشوائي 

جبروح بليغة عنـدما احتمـوا بـالقرب مـن بيتـهم خـالل قـصف عنيـف شـنه احلـرس اجلمهـوري                  
تتـراوح أعمـارهم بـني      ( وأصـيب أربعـة أوالد       ،مـن حمافظـة صـنعاء     على قريتهم يف مديريـة هنـم        

بتـشوهات يف حمافظـة شـبوة وهـم يلعبـون كـرة القـدم يف منطقـة عاريـة علـى                      )  سنة ١٣و   ١١
خمبأ لتنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية تعرض لقصف علـى يـد القـوات      ُيدَّعى أنه    امقربة مم 
  . اليمنية املسلحة

ومـصاب بتـشوهات   ) ولـد واحـد   (بـني قتيـل     )  بنات ٤ ولدا و    ١٥( طفالً   ١٩وسقط    - ٣٨
، علـى سـبيل     ٢٠١٢مـارس   / آذار ٣٠ففـي   . من جراء شـظايا القـذائف     )  بنات ٤ ولدا و    ١٤(

ــال، أُصــيب مخــسة أوالد   ــق   ) ١٣  و١٢ و ١١يف ســن (املث ــون علــى قارعــة الطري كــانوا يلعب
 املـسلحة اليمنيـة يف غـارة جويـة أصـابت سـيارة لـبعض             جبروح من شظايا قنبلـة ألقتـها القـوات        

  .أنصار مجاعة أنصار الشريعة يف حمافظة شبوة
بـسبب قنابـل    )  ولدا ١٢(هوا  وِّأو شُ )  بنات ٦ أوالد و    ٦(وقُتل أربعة وعشرون طفال       - ٣٩

ــن اجلــو   ــت م ــن أن  . أُلقي ــق م ــسبب     ٨ومت التحق ــال ب ــذه احلــوادث راح ضــحيتها أطف ــن ه  م
على خمابئ لتنظـيم القاعـدة يف شـبه اجلزيـرة العربيـة ومجاعـة               طيار  ئرات بال   هجمات ُشنت بطا  

)  أوالد وبنـت واحـدة     ٥( مقتل ستة أطفال     فأدت إىل أنصار الشريعة يف أبني وشبوة والبيضاء،       
ومــن احلــوادث األخــرى تــشويه ولــد يف الثانيــة  ).  أوالد وبنــت واحــدة٧( أطفــال ٨وتــشويه 

 قنبلة أُلقيت من اجلو بينما كـان الولـد يلعـب كـرة القـدم يف                 عشرة أُصيب جبروح بالغة بسبب    
  . ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٩العراء يف مديرية خنفر مبحافظة أبني يف 

ومــصاب بتــشوهات ) ولــدان اثنــان(بــني قتيــل )  أوالد وبنتــان١٠( طفــالً ١٢وســقط   - ٤٠
، علـى سـبيل   ٢٠١٢فربايـر  / شـباط ٢٩ففـي  . قنابـل تفجـريات بال مـن جـراء   ) أوالد وبنتـان  ٨(

املثال، أُصيب ولد يف السابعة عشرة وهو يتبضع يف الـسوق جبـروح خطـرية بعـد انفجـار قنبلـة                     
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وتتعلـق هـذه احلالـة    . ومل ُتعرف هوية اجلناة سـوى يف حالـة واحـدة     .  عدن يفيف مديرية كريتر    
  .األمن املركزي، وأدى إىل تشويه ستة أطفالقوات حبادث ارتكبه أحد أعضاء 

ومـصاب  ) ولـد واحـد   (بـني قتيـل     )  أوالد وبنـت واحـدة     ١٠(أحد عشر طفالً    وسقط    - ٤١
ســبتمرب / أيلــول٢٦ففــي . مــن جــراء هجمــات بالقنابــل)  أوالد و بنــت واحــدة٩(بتــشوهات 

 سـنة، وكـان مـن    ٤٠، على سبيل املثال، قـام عـضو سـابق يف مجاعـة أنـصار الـشريعة،              ٢٠١٢
لواقعة يف مديرية رصـد مبحافظـة أبـني، فقُتـل          ، بسحب إبرة قنبلة يف أحد األسواق ا       تباعة القا 

 يف  أوالد يف عامـه الـسابع، وُجـرح سـتة           وولـد  نفـسه،    الفاعـل يف االنفجار مخسة أفـراد، منـهم        
  . ١٧ و ١٥ و ١١ و ٤سن 
بـسبب   أوالد بـني قتيـل ومـصاب بتـشوهات     سـبعة وأما بقية احلوادث فقد سقط فيهـا      - ٤٢

ــريان ــةن ــال   ، املدفعي ــل مخــسة أطف ــا قُت ــشوهات  أو أُ كم ــاون  يفصــيبوا بت ــدافع اهل .  هجمــات مب
وُنسبت حالتان إىل القـوات املـسلحة اليمنيـة وحالـة واحـدة إىل مجاعـة أنـصار الـشريعة وحالـة                   

 يف مديرية أرحـب     ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ووقع حادث يف    . أخرى إىل جهة جمهولة   
مدفعيـة أصـابت جمموعـة مـن     مبحافظة صنعاء، عندما أطلقت دبابـة للحـرس اجلمهـوري قذيفـة      

وجرحــت ) ١٧ و ١٤ و ٩يف عمــر (أوالد  ثالثــةاألطفــال كــانوا يلعبــون يف اخلــارج، فقتلــت 
ووقـع حـادث مبـدفع هـاون        . ثامنـة ثالثة أوالد آخرين يف سـن الثانيـة عـشرة، وطفـال يف سـن ال               

ني،  يف مديريـة لـودر مبحافظـة أبـ         ٢٠١٢أبريل  /نيسان ١٢يف  ) تعرف هوية من كان وراءه     مل(
  . كان مارا باملكانولدحيث أُصيبت حمطة كهرباء وُجرح 

 يف املائـــة مـــن احلـــوادث الـــيت مـــست  ٧٥وخـــالل الفتـــرة املـــشمولة بـــالتقرير، وقـــع    - ٤٣
ــدا و ١٩٠(طفــال  ٢١٩ ــا٢٩ ول ــة، أبــني  )  بنت ــدا و ١١١(يف احملافظــات اجلنوبي ــا١١ ول )  بنت

)  ولـدا وبنـت واحـدة      ١٥( وشـبوة    ) بنـات  ٤ ولدا و    ١٣(وحلج  )  بنتا ١٢ ولدا و    ٤٨(وعدن  
يف حمافظـات الوسـط     وقعت ثاين أعلى نسبة من احلـوادث        و).  أوالد وبنت واحدة   ٣(والضالع  

صـنعاء  حمافظـات   صـنعاء و  مدينـة    طفـالً يف     ٥٣والغرب، حيث أُبلغ عن وقوع حوادث مست        
ــدا و ١٣ مــن احلــوادث مــست  ١٨وأُبلــغ عــن . وتعــز وحــضرموت والبيــضاء   بنــات يف ٥ ول

  .وصعدة افظتني الشماليتني حجةاحمل
  

   العنف اجلنسي اخلطرية عمالاالغتصاب وغريه من أ  - جيم  
 بنـت يف    ١٠٠وثقت فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ تقارير تتحدث عن أن حنو              - ٤٤

أبني ُزوجن قسرا لقادة أو أعضاء يف مجاعة أنصار الشريعة يف العام املاضي ملـا كانـت اجلماعـة                   
ــسلحة ــني   امل ــة أب ــى حمافظ ــسيطر عل ــن      . ت ــق ســوى م ــستطع التحق ــم املتحــدة مل ت ــري أن األم  غ

ُودفع مهـر يـصل أحيانـاً    .  سنة١٧ و ١٣ بني نبنات تتراوح أعماره  سبع  حاالت تتعلق ب   سبع
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 دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة ألســر بعــض البنــات، هــي الــيت ال يتعــدى ٥ ٠٠٠إىل 
ويف حــاالت أخــرى، . ن دوالرات الواليــات املتحــدة دوالرا مــ١٢متوســط دخلــها الــشهري 

، كانـت   ) سـنة  ١٧ و   ١٥بنتـان يف سـن      (يف ذلك حالتان من احلاالت اليت مت التحقـق منـها             مبا
ومعظـم هـؤالء   . البنات هبات من إخوهتن الذين ُسمح هلـم باالنـضمام إىل اجلماعـات املـسلحة     

  .البنات من مديريات يافع ولودر وخنفر يف حمافظة أبني
وال جتـرؤ   . ولقد حبل الكـثري مـن البنـات بعـد زواجهـن مـن أعـضاء اجلماعـة املـسلحة                     - ٤٥

مـن التعـرض    ف  ولعدد من األسباب منها اخلـ     البنات وال أسرهن على اإلبالغ عن االنتهاكات        
ويف كل حالة من احلاالت الـسبع       . النتقام فلول اجلماعة املسلحة اليت ال تزال موجودة يف أبني         

اج ختلـوا عنـهن وعـن األوالد عنـد فـرارهم مـن              وحقق منها، قالت الزوجـات إن األز      اليت مت الت  
  . أبني بعد اهلجوم الذي شنته احلكومة

ــارير وحــىت وإن كــان مــن الــصعب إعطــاء تقــديرات للظــاهرة،      - ٤٦ ــورد التق األوالد أن  ت
فقـد  . ينييتزايد جتنيدهم على يد مجاعـة أنـصار الـشريعة ألغـراض االسـتغالل واالعتـداء اجلنـس                 

تكــرر تأكــد أن ثالثــة أوالد جنــدهتم مجاعــة أنــصار الــشريعة بعــد أن رمتــهم جمتمعــاهتم بالعــار ل 
واستخدمت اجلماعـة املـسلحة هـؤالء األوالد جواسـيس          . بانتظاماعتداء الرجال عليهم جنسيا     

وقــد غــادر اثنــان منــهم . وعمــال لوجــستيات، إضــافة إىل تعرضــهم مــرارا لالســتغالل اجلنــسي 
وُيـرجح  . إىل أسرتيهما، ويتلقيان حاليـا املـساعدة الـضرورية لتعافيهمـا          ليعودا  ة املسلحة   اجلماع

  .كثريا أن هذه الظاهرة ال ُيبلغ عنها بالقدر الكايف خوفاً من التعيري بالعار يف اجملتمع
  

  اختطاف األطفال   - دال  
واجلماعــات إن عــدد التقــارير املؤكــدة حلــاالت اختطــاف األطفــال علــى يــد القــوات     - ٤٧

ــارير عـــن    . املـــسلحة عـــدد حمـــدود  ــالتقرير مخـــسة تقـ ــرة املـــشمولة بـ فقـــد وردت خـــالل الفتـ
ويتعلق أحـد هـذه التقـارير بولـد        ). تتعلق مجيعها بأوالد  (االختطاف، مت التحقق من أربعة منها       

وقـــد . يف عامــه الثـــامن كـــان برفقـــة أبيــه الـــذي يعمـــل طباخـــا يف معــسكر للجـــيش يف أبـــني   
عة أنصار الشريعة عندما هامجت هذه اجلماعة املسلحة املعسكر، مما أسـفر عـن              اختطفتهما مجا 

واختطـف احلوثيـون ولـدا آخـر ُوجـد         .  جمهـوال  األب وابنـه  وال يزال مصري    . مقتل بعض اجلنود  
وأمــا الولــدان اآلخــران . ، علــى طريــق حــرض مبحافظــة حجــةعــاهمفيمــا بعــد ميتــا يف منطقــة 

  .   جمهولة يف مديرية خوالن مبحافظة صنعاء جمموعة مسلحةاختطفتهمافشقيقان 
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  اهلجوم على املدارس   - هاء  
 ذههـ  تعذر التحقـق مـن ثالثـة مـن    و . هجوما على املدارس٢٤٢وأُبلغ يف اجملموع عن       - ٤٨

أبـني  حمافظـة   و)  هجومـا  ٩٤(ووقعت هـذه األحـداث أساسـا يف مدينـة صـنعاء             . فقطاحلوادث  
 حجة وحـضرموت  وعدن  حمافظات  ، وكذلك يف    )ماو هج ٨٨(صنعاء  حمافظة  و)  هجوما ٤٥(

ومحايــة الطفــل التعلــيم يت  جممــوع، إىل جانــبقامــت وزارة التعلــيم وقــد. وحلــج وصــعدة وتعــز
يف مدينــة صــنعاء بــإجراء تقييمــات ســريعة للــهجمات التــابعتني لفريــق األمــم املتحــدة القطــري 

وبعـدها يف الفتـرة بـني        مدرسة خالل االضـطرابات األهليـة        ٣٤٨مشلت  وحمافظيت صنعاء وتعز    
  .٢٠١٢ مايو/ وأيار٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاين

حوادث التدمري املادي للمدارس، مبـا يف ذلـك           من ١١٠املبلغ عنها   ومشلت اهلجمات     - ٤٩
يف ذروة ) هجومــــا ٥٢(املــــدارس الــــيت تعرضــــت للقــــصف، وخــــصوصا يف مدينــــة صــــنعاء 

ن املتبادلــة بـني القــوات املــسلحة اليمنيــة  االضـطرابات األهليــة حيــث أُصـيبت املــدارس يف الــنريا  
ــع . ومجاعــات املعارضــة املــسلحة  ــضررت    ٣٧ووق ــا آخــر يف حمافظــة صــنعاء، حيــث ت  هجوم

املدارس من االقتتال بني احلرس اجلمهوري واجملموعات القبلية املعارضة املـسلحة، ويف حمافظـة              
أبـني، علـى سـبيل املثـال،        ففـي   .  هجوما مت التحقق منها مجيعـا      ١٩أبني، حيث أُبلغ عن وقوع      

 مجاعـة أنـصار الـشريعة الكـثري مـن املـدارس واحتلتـها لالسـتخدام العـسكري، يف أثنـاء                      أغلقت
حــــىت اســــتمرت  و٢٠١٢ أوائــــل عــــام الــــيت انطلقــــت يف القــــوات املــــسلحة اليمنيــــة محلــــة
 مدرسـة يف أبـني علـى أيـدي القـوات            ١٩وأدى ذلك إىل قصف ما ال يقل عن         . يونيه/حزيران
حـادث   ووقـع . حة اليمنية فيما ُيقال، حيث تعرضت املـدارس للتـدمري اجلزئـي أو الكامـل              املسل
  .   يف عدنآخر
 ني الطلبـة واملدرسـ    بتعـرض  حادثا من احلـوادث املبلـغ عنـها املتعلقـة            ٧٩ومت التحقق من      - ٥٠
ــالقرب مــن      التخويــف ولل ــار ب ــصوتية علــى املــدارس وإطــالق الن ــل ال ــاء القناب ــسبب إلق ــد ب تهدي
وحمافظـة صـنعاء    )  هجومـا  ٢٣(ووقعت احلوادث املتحقق منها أساسا يف مدينة صـنعاء          . دارسامل
فمدرسـة رابعـة العدويـة يف       .  وحلج وتعز  وحضرموت وحجة عدن  حمافظات  ، وكذلك يف    )٥٠(

وقـد  . مدينة صنعاء، على سبيل املثال، مدرسة للبنات كانت املظـاهرت جتـري علـى مقربـة منـها             
كـان ُيـسمع     البنات حىت ما عدن يطقن الـذهاب إىل املدرسـة بـسبب مـا             اشتد اخلوف بكثري من     

  . قط يف ساحتهااستمن إطالق للنار بالقرب من املدرسة والرصاص الذي كان ي
واحـد يف   : بلغ عنهما يتعلقان باهلجوم علـى مدرسـني وطلبـة         مومت التحقق من حادثني       - ٥١

ت مجاعة احلـوثيني املـسلحة مدرسـة    ، عندما اقتحم٢٠١٣فرباير / شباط ٢٣تعز وآخر وقع يف     
. اإلمام اهلادي يف حمافظة صعدة وطلبت االحتفاظ بأحـد أسـراها داخـل املدرسـة بـصفة مؤقتـة                  
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ت اجلماعـة   فتحـ ،  عندما رفـضت إدارة املدرسـة الـسماح لألسـري بالـدخول إىل مـبىن املدرسـة                و
  .  جبروح أحد املدرسنيتصابأالنار و
القــوات واجلماعــات فيهــا احتلــت اهلجومــات الــيت مــن  هجومــا ٤٦ ومت التحقــق مــن  - ٥٢

 أبـني   ةووقعـت اهلجمـات أساسـا يف حمافظـ        . املسلحة املدارس واسـتخدمتها ألغـراض عـسكرية       
فمدرسـة األنـدلس،    . حجـة وصـنعاء   يف حمافظيت   ، وكذلك   )١٧(ومدينة صنعاء   )  هجوما ٢٥(

قة املدرعـة األوىل احـتالال   على سبيل املثال، وهي مدرسة للبنات يف مدينة صنعاء، احتلتها الفر         
جزئيــا مــن الــداخل واخلــارج، األمــر الــذي حــال دون ســري العمــل باملؤســسة ملــا ســببه حــضور 

 الـربد   شـاطئ وأغلقت مجاعة احلوثيني املسلحة مدرسـة       . اجملموعة املسلحة من خوف للطالبات    
  .يف ختزين األسلحةواستخدمتها  ٢٠١٢أغسطس /يف حمافظة حجة يف آب

حقق من معظم احلوادث عن طريق عمليات تقييم سـريعة قامـت هبـا الـسلطات                ومت الت   - ٥٣
، والبقية تقـارير تـزعم وقـوع        )١٣٧ ( عدد كبري من احلوادث    مرتكيبهوية   ُتعرف  ومل .اليمنية

ــها  حــوادث ــة،     ٥١من ــسلحة اليمني ــوات امل ــزى إىل الق ــا ُيع ــها  حادث ــزى إىل   ٣٦من ــا ُيع حادث
 واجملموعـات   ،)٢٦(حلوادث املتبقية إىل مجاعة أنصار الـشريعة        وُنسبت ا . املدرعة األوىل  الفرقة

مــــسلحة تابعــــة   ومجاعــــة ،)١١( ومجاعــــة اإلصــــالح املــــسلحة   ،)١٩(املــــسلحة القبليــــة  
  ).٣( لحوثينيل

  
  اهلجوم على املستشفيات   - واو  

ووقعـت  .  منـها ١٧ هجومـا علـى املستـشفيات، ومت التحقـق مـن      ١٨أُبلغ عـن وقـوع      - ٥٤
ــذه    ــن ه ــسع م ــز، واثن  ت ــالث يف تع ــاهلجمــات يف حجــة، وث ــدن، وواحــد ت ــني، ةان يف ع  يف أب

  .  يف حضرموتأخرى يف مدينة صنعاء، وواحدةو
ــة علــى املستــشفيات      - ٥٥ ــداءات مادي القــصف والغــارات بومــن هــذه اهلجمــات أربــع اعت

 فقد تعـرض مستـشفى اجلمهوريـة يف مدينـة صـنعاء لتـدمري             . اجلوية يف تعز وأبني ومدينة صنعاء     
اثنان مـن مـوظفي القطـاع الطـيب يف          يف اليوم نفسه    ؛ وقُتل   ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩جزئي يف   

ويف أبـني،   . ساحة التغيري بصنعاء بينما كانا يساعدان جرحـى مـن املتظـاهرين حـسب مـا أُفيـد                 
تعرض مستشفى الرازي لتدمري جزئي بسبب قصف جـوي نفذتـه القـوات املـسلحة اليمنيـة يف                  

التحقـق مـن هجـومني       ويف تعز، مت  . إىل تشويه طفلني  وأدى احلادث   ،  ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٥
كــان أحــد  و.٢٠١١ديــسمرب /أكتــوبر وكــانون األول/ُشــنا علــى مستــشفيني يف تــشرين األول

ــى  ــومني علـ ــشرين       اهلجـ ــل تـ ــذ أوائـ ــوري منـ ــرس اجلمهـ ــه احلـ ــذي احتلـ ــورة الـ ــشفى الثـ  مستـ
عــسكرية بينمــا تواصــل تــوفري العــالج واســُتخدم املستــشفى قاعــدة للعمليــات ال. أكتــوبر/األول
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، وقيـل إن  ٢٠١١ديـسمرب  / كـانون األول ٣ وتعرض املستشفى بعد ذلك هلجـوم يف         ؛للمرضى
  . ذلك كان على يد جمموعات معارضة مسلحة

مبـا يف   اهلجمات التسع كلـها،     ويف حجة، كانت مجاعة احلوثيني املسلحة مسؤولة عن           - ٥٦
ــه موظفــو القطــاع ا    ــةلــصحي للترهيــب و ذلــك حــادث تعــرض في  حــوادث احتلــت فيهــا  مثاني

إىل إغالق مثانيـة    اهلجمات   توأد. استخدمتها ألغراض عسكرية   وأ/واجلماعة املسلحة مرافق    
) اليونيــسيف(مراكــز صــحية، مبــا يف ذلــك مركــزان تــدعمهما منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة  

لألطفـال الـذين      تغذويـة  انـات إع ويـوفران    ،يقدمان الرعاية العالجية للمرضى اخلارجيني    وكانا  
ــة    طفــل يف ٥ ٠٠٠وأدى إغــالق هــذه املراكــز إىل اإلضــرار بنحــو   . يعــانون مــن ســوء التغذي

  . املنطقة
حـضرموت مـن فعـل    هجمـة يف  يف عـدن و إىل هجمتني  القطاع الطيب    وتعرض موظفو   - ٥٧

رض ويف عـدن، تعـ  .  مستشفيات بالقوة للبحث عن مرضىاقتحمتقوات األمن املركزي اليت  
 مـن جانـب قـوات األمـن املركـزي         اإطالق النـار عـشوائي    بـ موظفو القطـاع الـصحي للتخويـف        

إىل مقتل ولـد كـان يبيـع الفاكهـة أمـام املستـشفى              هذا احلادث   أدى  و ؛لدى دخوهلا املستشفى  
  . فوقع يف تقاطع النريان

  
  ألطفال إىل ا املساعدات اإلنسانيةإيصالمنع   - زاي  

 حادثــا مــن ٤٦ة يف الــيمن خــالل الفتــرة املــشمولة بــالتقرير مــن حتققــت األمــم املتحــد  - ٥٨
 حالــة تتــصل باختطــاف مركبــات تابعــة  ٢٣حــوادث منــع وصــول املــساعدة اإلنــسانية، منــها  

، علـى   ٢٠١٢ديـسمرب   / كـانون األول   ١٦ففـي   . لألمم املتحدة ومنظمات دولية غري حكوميـة      
ــة    ــال، اخُتطفــت شــاحنة تابعــة ملنظمــة غــري حكومي ــها  ســبيل املث ــة بكميــات قدمت  كانــت حممل

 نقطـة   عنـد اليونيسيف من املياه ولوازم الـصرف الـصحي، اختطفتـها جمموعـات قبليـة مـسلحة                 
  . تفتيش غري قانونية يف حمافظة حجة

 اختطـاف العـاملني يف اجملـال اإلنـساين بـني            حـوادث  أخرى من    حوادثووقعت سبعة     - ٥٩
يف مدينــة صــنعاء وحمافظــات عمــران     ٢٠١٢أبريــل / ونيــسان٢٠١١نــوفمرب /تــشرين الثــاين 

قـد ُخطـف يف      و . موظفـا  ١٩، ومـست مـا جمموعـه         ومأرب وصـعدة   حلج واحملويت احلديدة و و
 جمموعـة قبليـة     ، خطفتـهم  مـوظفني دولـيني ومـوظفني وطنـيني اثـنني         أحد تلك احلـوادث مخـسة       

  . ءمسلحة؛ وقد أُفرج عن العاملني يف اجملال اإلنساين بعد عدة أيام دون أن ميسهم سو
تعــرض مــوظفني تــابعني لألمــم املتحــدة أو ملنظمــات  أحــد عــشر  تقريــرا يفيــد ب وورد   - ٦٠

 وأدى .التحقـق منـها  توثيق احلـوادث و  دولية غري حكومية للتهديد أو االعتقال والترهيب، ومت         
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قامت قـوات مـسلحة تابعـة        حادث آخر    يف إىل إجالء موظف دويل، بينما       احلوادثأحد تلك   
   . موظفني تابعني لألمم املتحدة واحتجاز مركبتهماعتقالب للحكومة

وصــول حــوادث أُعيــق فيهــا مــن مخــسة يف الفتــرة املــشمولة هبــذا التقريــر  ومت التحقــق   - ٦١
.  ممـا حـال دون الوصـول اآلمـن ودون عوائـق إىل حمـافظيت أبـني وصـعدة        ،املساعدات اإلنسانية 

ــرة    وظــــل ــة الفتــ ــة أبــــني مــــن بدايــ ــذراً إىل حمافظــ ــول متعــ ــالتقرير حــــىت  الوصــ  املــــشمولة بــ
، عندما اسـتعادت القـوات املـسلحة اليمنيـة الـسيطرة علـى احملافظـة علـى                  ٢٠١٢ يونيه/حزيران

. إثر هجوم عنيف شـنته علـى تنظـيم القاعـدة يف شـبه اجلزيـرة العربيـة ومجاعـة أنـصار الـشريعة                       
، ٢٠١٢يونيـه   /حزيـران من   اعتباراًوعالوة على ذلك، أخذ املشردون داخليا يعودون إىل أبني          

ــذخائر غــري املنفجــرة وخملفــات احلــرب مــن املتفجــرات والكمــائن       غــري أن وجــود األلغــام وال
املتفجرة واألجهزة املتفجرة املرجتلة يشكل خطرا كبريا علـى قـدرة الـسكان علـى الوصـول إىل        
ــسانية علــى إيــصال املــساعدات       ــدرة الوكــاالت اإلن ــة األساســية وعلــى ق اخلــدمات االجتماعي

  .زجنبار وما حوهلامديرية انية بصورة كاملة وآمنة إىل املناطق الشديدة اخلطورة، مثل اإلنس
ويف حمافظــة صــعدة، فــرض احلوثيــون حــصاراً علــى قريــة دمــاج اســتمر مــن منتــصف      - ٦٢

ــة كــانون األول /تــشرين األول وتــسبب القتــال يف تعطيــل  . ٢٠١١ديــسمرب /أكتــوبر حــىت هناي
 ١٢ ٠٠٠ ممــا أحلــق ضــرراً شــديداً بالــسكان البــالغ عــددهم  اخلــدمات االجتماعيــة األساســية،

 شـروطاً  فرضـوا تحـديات، حيـث   مصدرا لعدد من ال احلوثيون كانوعالوة على ذلك،    . نسمة
 علــى املــساعدات اإلنــسانية، مثــل فــرض قيــود علــى التوظيــف، والتوظيــف اإللزامــي ملــوظفني   

ــدادات داخــ      ــراد واإلم ــى حتركــات األف ــود عل ــرض قي ــود . ل صــعدةحكــوميني، وف وأدت القي
 إىل تــضييق جمــال العمــل اإلنــساين أمــام العديــد مــن املنظمــات؛ ونتيجــة لــذلك، فــإن  املفروضــة

  .بعض الوكاالت اإلنسانية انسحبت اآلن متاما من حمافظة صعدة
    

  احلوار وخطط العمل  -رابعاً   
ة يف  يف إشـــراك األطـــراف املدرجـــة يف القائمـــ٢٠١٢حـــرز تقـــدم ملمـــوس يف عـــام أُ  - ٦٣

) ٢٠٠٤( ١٥٣٩هبـدف إعـداد وتنفيـذ خطـط العمـل متـشيا مـع قـرارات جملـس األمـن                    احلوار
بـــــــشأن األطفـــــــال والـــــــرتاع ) ٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و

  .املسلح
وقد قامت ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال والـرتاع املـسلح بزيـارة إىل الـيمن يف تـشرين                    - ٦٤
واجتمعت مع الرئيس هادي وأعضاء يف احلكومـة، فـضال عـن اجلهـات              ،  ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

الفاعلــة الرئيــسية الــسياسية والعــسكرية، مبــا يف ذلــك قيــادة مجاعــة احلــوثيني املــسلحة، والفرقــة  
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ــة  وحــصلت ممــثليت اخلاصــة علــى تعهــدات مــن احلكومــة    . املدرعــة األوىل، واجملموعــات القبلي
اجلــدول الــزمين إلهنــاء ومنــع جتنيــد األطفــال      اليمنيــة بوضــع خطــة عمــل ملموســة وحمــددة      

 احلـوثيني تعهـدات مبواصـلة احلـوار     مثلمـا تلقـت مـن   واستخدامهم يف القوات املسلحة اليمنيـة،      
وصدر خالل زيارة ممـثليت اخلاصـة مرسـوم رئاسـي حيظـر             . مع األمم املتحدة بشأن هذه املسألة     

 احلكومـة التزامـات بـاريس بـشأن         جتنيد األطفال واستخدامهم دون سن الثامنة عشرة؛ وأقرت       
األطفال بـالقوات واجلماعـات املـسلحة؛ ووافقـت احلكومـة علـى إنـشاء جلنـة مـشتركة               ارتباط  

 كي تعمـل باعتبارهـا احملفـل املؤسـسي الرئيـسي            ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١بني الوزارات يف    
هم يف لوضــع خطــة عمــل مــع حكومــة الــيمن مــن أجــل التــصدي لتجنيــد األطفــال واســتخدام  

ويف اليوم نفسه، ُعني وزير الشؤون القانونيـة لـريأس اللجنـة املـشتركة              . القوات املسلحة اليمنية  
وتتلقـى  .  وزيـر حقـوق اإلنـسان ووزيـر الـدفاع ووزيـر الداخليـة       تتـألف مـن  بني الوزارات اليت    

 / وُشــكل فريــق عامــل تقــين تــابع هلــذه اللجنــة يف شــباط.اللجنــة الــدعم الــتقين مــن اليونيــسيف
، واجتمع الفريق عدة مـرات إلعـداد مـشروع خطـة العمـل، ومل يكـن املـشروع               ٢٠١٣ رفرباي

  .٢٠١٣مايو /قد اكتمل بعد عند هناية أيار
وقــد أفــضت الزيــارة املثمــرة الــيت قامــت هبــا ممــثليت اخلاصــة، وحوارهــا مــع عبــد امللــك   - ٦٥

، إىل االتفــاق علــى ٢٠١٢نــوفمرب /احلــوثي، قائــد مجاعــة احلــوثيني املــسلحة، يف تــشرين الثــاين 
الشروع يف حوار مع األمـم املتحـدة يف الـيمن وفرقـة العمـل القطريـة للرصـد واإلبـالغ هبـدف                       

  . تسريح األطفال املرتبطني هبذه اجلماعة املسلحة وإعادة إدماجهم
 يف اجتاه اعتماد وتنفيذ تشريعات وطنية حتظـر جتنيـد    ٢٠١٢وأُحرز تقدم أيضا يف عام        - ٦٦

فقـد قامـت جلنـة لإلصـالح الـوطين،      . غريه من االنتـهاكات اجلـسيمة حلقـوق الطفـل    األطفال و 
بـدعم مـن األمـم املتحـدة، بإعـداد وثيقــة سياسـة تـشريعية بـشأن جتنيـد األطفـال، فاستعرضــت           
الثغــرات القائمــة يف التــشريعات والــسياسات واإلجــراءات، وقــدمت توصــيات للمواءمــة مــع     

ُتعرضـت مخـسة قـوانني عـسكرية واقُترحـت هلـا تعـديالت، مبـا يف         واس. املعايري القانونية الدولية  
ذلك حظـر التجنيـد الطـوعي لألطفـال دون سـن الثامنـة عـشرة، وتـشديد العقوبـات علـى مـن              

ــد موحــدة      ــات جتني ــاع آلي ــهجي باتب ــام علــى حنــو من ــدون األطفــال، والقي ــزال هــذه  . جين وال ت
  . ٢٠١٣يها من الربملان يف عام التعديالت تنتظر إقرارها من احلكومة، مث التصديق عل

ــة يف     - ٦٧ ــر الداخلي ــسان١٨وباإلضــافة إىل ذلــك، وجــه وزي  رســالة إىل ٢٠١٢أبريــل / ني
قــانون هيئــة الــشرطة لالتنفيــذ التــام ب يأمرهــاالــشرطة والــسلطات احلكوميــة املختــصة األخــرى  

ح  ســنة، ويوجــب التــسري  ١٨ الــذي حيــدد الــسن األدىن للتجنيــد يف    ٢٠٠٠ لعــام ١٥ رقــم
  .  سنة١٨الفوري للمجندين الذين تقل أعمارهم عن 
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متابعـة توصـيات األمـني العـام واسـتنتاجات          والدعوة وإجراءات احلمايـة       -خامسا  
    املعين باألطفال والرتاع املسلحالفريق العامل التابع جمللس األمن

اإلبالغ عنـها   بدأ يف اليمن العمل املنهجي لرصد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل و             - ٦٨
 ٢٠١٢أكتــوبر / الطــابع الرمســي علــى هــذا العمــل يف تــشرين األول  ضــفَي، وأ٢٠١١ُيف عــام 

وُبذلت جهـود لتـشجيع وكـاالت األمـم املتحـدة           . بإنشاء فرقة العمل القطرية للرصد واإلبالغ     
 فردا مـن العـاملني      ٨٠على االضطالع مبسؤولياهتا املشتركة، بطرق منها بناء قدرات أكثر من           

بـني   لى أرض امليـدان مـن مـوظفني وقـائمني بالرصـد، وتوحيـد األدوات، وتبـادل املعلومـات                  ع
وأمكن القيام بذلك، يف جـزء منـه، مـن خـالل اجملموعـة الفرعيـة                . أصحاب املصلحة الرئيسيني  

فقــد قامــت . املعنيــة حبمايــة الطفــل وجمموعــة التعلــيم، حيــث قامــت اجملموعتــان بتيــسري العمــل  
 املعنية حبماية الطفل وجمموعة التعليم ووزارة التعليم بعمليـات تقيـيم مـشتركة              اجملموعة الفرعية 

  . لظروف املدارس يف مدينة صنعاء، مث توسعت العملية لتشمل حمافظيت تعز وصنعاء
وبالنظر إىل ما ذُكر أعاله من انقسامات بني املنظمات غري احلكومية الوطنية واحملليـة،                - ٦٩

ياسية والقبليــة، كــان ال بــد مــن مــضاعفة احليطــة للتحقــق مــن حيــاد  لتــوترات الــسيف أعقــاب ا
وملـا كانـت قـدرات    . ونزاهة عمليات اإلبالغ عن حوادث االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل 

املنظمات غري احلكومية احملليـة الالزمـة للقيـام هبـذا العمـل قـدرات حمـدودة، فقـد تطلـب األمـر                       
  .  واإلرشادتنفيذ أنشطة مكثفة للتدريب والتوجيه

وباإلضافة إىل رصد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل، قامت األمـم املتحـدة خـالل                - ٧٠
، علـى النحـو املـبني       الـدعوة وتـدابري احلمايـة الربناجميـة       أعمال   بعدد من الفترة املشمولة بالتقرير    

  : أدناه
  

  جهود الدعوة    
الـدول األعـضاء املهتمـة،      بذلت جهات شىت ضمن منظومـة األمـم املتحـدة، وكـذلك               - ٧١

ــيمن      ــهاكات اخلطــرية حلقــوق الطفــل يف ال ــدعوة لوضــع حــد لالنت . جهــودا كــبرية يف جمــال ال
أوفـدت مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق       بالنظر إىل استمرار االضطرابات على نطـاق واسـع،       و

 وقامــت البعثــة جبمــع   ،بعثــة لتقــصي احلقــائق إىل الــيمن    ٢٠١١يونيــه  /يف حزيــراناإلنــسان 
اعتمــد جملــس حقــوق اإلنــسان يف    و. علومــات عــن االنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق الطفــل     ملا

ــه   ٢٠١١ســبتمرب /أيلــول ــر الــذي أعدت ــواردة يف التقري ــسامية حل املفوضــة التوصــيات ال قــوق ال
 التوصــيات احلكومـة اليمنيــة علـى وجــه التحديــد إىل   هـذه ، ودعــت )A/HRC/18/21 (اإلنـسان 

، أوفـدت مفوضـية حقـوق    ٢٠١٢يوليـه  /متـوز ويف  . امهموضع حـد لتجنيـد األطفـال واسـتخد        
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اإلنسان بعثة متابعة، والحظت البعثـة اسـتمرار جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن قبـل القـوات                
واجلماعــات املــسلحة، وقتــل األطفــال وتــشويههم، وارتفــاع عــدد األطفــال ضــحايا احلــوادث   

واعتمـد  . مات اليت ُتـشن علـى املـدارس       املتعلقة باأللغام والذخائر غري املنفجرة، فضال عن اهلج       
  . ٢٠١٢سبتمرب /جملس حقوق اإلنسان نتائج هذا التقرير يف أيلول

وقام مستشاري اخلاص املعين باليمن بزيـارة الـيمن يف مناسـبات عديـدة خـالل الفتـرة                    - ٧٢
املشمولة بالتقرير، وسلط الـضوء يف اإلحاطـات الـيت قـدمها إىل جملـس األمـن علـى االجتاهـات                     

ملزعجــة الــيت تــشهدها ظــاهرة جتنيــد األطفــال واســتخدامهم، فــضال عــن تفــشي خطــر األلغــام  ا
  . والذخائر غري املنفجرة وخملفات احلرب من املتفجرات على املدنيني، وخاصة األطفال

ــارة الــيت قامــت هبــا      - ٧٣ ــيمن وكمــا ذُكــر أعــاله، أفــضت الزي ــة  إىل ال ممــثليت اخلاصــة املعني
 إىل شــحذ اهلمــم مــن جديــد وإىل ٢٠١٢نــوفمرب /سلح يف تــشرين الثــاينباألطفــال والــرتاع املــ

  . بالتصدي لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق الطفل املسلحةتعهد حكومة اليمن ومجاعة احلوثيني
ــيمن يف        - ٧٤ ــارة الــيت قــام هبــا وفــد جملــس األمــن إىل ال وتعــززت هــذه اجلهــود بفــضل الزي
فربايـر  / شـباط  ١٥جملـس األمـن يف      رئـيس   ادر عـن    ، والبيان الص  ٢٠١٣ يناير/كانون الثاين  ٢٧

)S/PRST/2013/3(               الذي شدد فيه اجمللس على ضرورة احترام سيادة القـانون ومحايـة حقـوق ،
ــة للــيمن، وال ســيما مــا يتعلــق حبقــوق املــرأة       ــة الدولي اإلنــسان، مبــا يتفــق وااللتزامــات القانوني

ــال     ــل األطف ــضعيفة، مث ــات ال ــتمني للفئ ــراد املن ــالتزام    ور. واألف ــصدد ب ــذا ال حــب اجمللــس يف ه
احلكومة بإهناء جتنيـد األطفـال واسـتخدامهم مـن قبـل قـوات األمـن اليمنيـة مـن خـالل اعتمـاد                        

  ).٢٠٠٥ (١٦١٢اجمللس وتنفيذ خطة عمل متشيا مع قرار 
  

  م النفسي االجتماعيالدع    
 وبالـشراكة مـع    مـن اليونيـسيف،  بقيـادة قامت اجملموعة الفرعية املعنيـة حبمايـة الطفـل،       - ٧٥

وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ومنظمات اجملتمع املدين، بتقدمي الدعم النفـسي االجتمـاعي             
وتـبني  . أماكن مالئمة لألطفال يف اجملتمعات احمللية     املدارس ويف    طفال يف    ٤٩٨ ٣٨٧ملا عدده   

نوا  طفال مـن هـؤالء األطفـال يوجـدون يف حالـة بالغـة الـضعف، فمنـهم مـن كـا                   ١٣ ٣٨٩أن  
ضـحايا للعنـف اجلنـسي، ومنـهم مـن اتُّجـر هبــم، ومنـهم مـن ال ُصـحبة هلـم أو املنفـصلون عــن            
أسرهم، وتلقى هؤالء مساعدة متخصصة واستفادوا مـن إجـراءات إحالـة إىل جهـات أخـرى،                 

ويف احملافظات املتضررة من الـرتاع، عـدن وأبـني وحجـة وحلـج              . مبا يف ذلك املساعدة القانونية    
 مـن املدرسـني التـدريب ولُقنـوا املعـارف واملهـارات             ٦ ١٢٦وتعز، تلقى حنـو     وصعدة وصنعاء   

الالزمــة للقيــام بعمليــة تعليميــة حمورهــا األطفــال وتقــدمي الــدعم النفــسي االجتمــاعي لألطفــال   
  . املتضررين
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  األلغام والذخائر غري املنفجرة    
ن مـع مركـز     بالتعـاو و،  ٢٠١١تقوم اليونيسيف وشركاء آخـرون، منـذ منتـصف عـام              - ٧٦

اإلجراءات التنفيذيـة املتعلقـة باأللغـام يف الـيمن، بتنفيـذ برنـامج سـريع للتوعيـة مبخـاطر األلغـام                      
 من األطفال يف املناطق املتـضررة مـن الـرتاع           ١٢٦ ٥٠٢ من الكبار و     ١٣٣ ٥٩٤استفاد منه   

وُخــصص لليونيــسيف وشــركائها صــندوق . وصــعدةوحلــج عــدن وحجــة أبــني ويف حمافظــات 
 ضـعاف األطفـال ضـحايا األلغـام         مـن  ٣١حايا، وقـد اسـُتخدم الـصندوق ملـساعدة          خاص للض 

ولكفالــة . لرعايــة الطبيــة والنقــللتغطيــة التكــاليف املرتفعــة عــن طريــق والــذخائر غــري املنفجــرة 
التــصدي بانتظــام ملــشكلة األلغــام والــذخائر غــري املنفجــرة، أعــدت حكومــة الــيمن اســتراتيجية  

  .فرباير/يف شباط واعتمدهتا ٢٠١٣يناير / األلغام يف كانون الثاينللربنامج الوطين ملكافحة
  

  دعم التعليم    
اليونيــسيف ومنظمــة إنقــاذ الطفولــة، بــدعم وزارة مــن قامــت جمموعــة التعلــيم، بقيــادة   - ٧٧

 إىل املدرســة هبــدف تــشجيع  العــودةالتعلــيم يف تنفيــذ محلــة علــى الــصعيد الــوطين حتــت شــعار  
ــذهاب إىل املــ   ــسري ال ــن  وتي ــنقطعني دارس واحلــد م ــداد امل ــامي   أع  ٢٠١١ عــن الدراســة، يف ع

 خيمـة ُتتخـذ     ٢٧٦ ةيئـت خـالل احلملـ     وُه. ، وخاصة بني األطفـال املتـأثرين بـالرتاع        ٢٠١٢ و
صــعدة، وقُــدمت مــواد الــتعلم األساســية وجمموعــات  ومنـها مــدارس مؤقتــة يف عــدن واحلديــدة 

ل املـشردين داخليـا وغريهـم مـن ضـعاف          مـن األطفـا    ١ ٥٥٠ ٠٠٠عـدده    اللوازم املدرسية ملا  
ــال ــك،  و. األطفـ ــافة إىل ذلـ ــا و ٦٠ ٠٠٠ُوزع باإلضـ ــات  ٣٠ ٠٠٠ كتيبـ ــصقا يف اجملتمعـ  ملـ

  . املتضررة للتوعية بقيمة التعليم وأمهية إرسال األطفال إىل املدارس
 كانـت تـؤوي    مدرسة يف عدن وحلـج       ٥٧، قامت اليونيسيف بإصالح     ٢٠١٢ويف عام     - ٧٨

يف أبني بعـد عـودة املـشردين داخليـا إىل حمافظـة             أخرى   مدرسة   ١٩ أصلحتخليا، و املشردين دا 
مدرســة  ١٤٢م بوضــع اخلطــط الالزمــة إلصــالح  ، تقــوم جمموعــة التعلــي٢٠١٣ويف عــام . أبــني

 عـن طريـق منحـة مقدمـة مـن مبـادرة             ،وحلج وصعدة وصنعاء  وعدن  تضررت من الرتاع يف أبني      
  . النامية، وهي الشراكة العاملية من أجل التعليمعاملية معنية بالتعليم يف البلدان

    
  التوصيات  -اً سادس 

واجلهـود الـيت تبـذهلا يف أعقـاب الزيـارة الـيت قامـت هبـا                 الـيمن   حكومـة    أرحب بـالتزام    - ٧٩
، والزيـارة الـيت     ٢٠١٢نـوفمرب   /ممثليت اخلاصة املعنية باألطفال والـرتاع املـسلح يف تـشرين الثـاين            

 تـسريع وأشـجع احلكومـة بقـوة علـى     . ٢٠١٣ينـاير  / كـانون الثـاين  ٢٧ يف  قام هبا جملس األمـن    
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ــا ــه مــن جهــود  م ــة هــذه االلتزامــات ووضــع الل  مل تبذل ــى خطــة عمــل    تابع مــسات األخــرية عل
 مع قرارات جملـس األمـن       انسجاماًقوات احلكومية،    يف   لتجنيد األطفال واستخدامهم   للتصدي
ــديالت   ، )٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢ ــى التع ــصديق عل وإىل الت

لقــوانني العــسكرية اخلمــسة ذات الــصلة باملوضــوع، وختــصيص املــوارد  ا علــى اهلــإدخااملقتــرح 
واألمم املتحدة على استعداد لتقدمي الدعم التقين يف هـذا الـصدد وفـق            . الفعلي الكافية لتنفيذها 

  .املطلوب
نة الشؤون العسكرية، مـن أجـل       وأرحب بالتقدم الذي أحرزته احلكومة، وال سيما جل         - ٨٠

ــز          ــسن يف مراك ــن ال ــق م ــة للتحق ــة اجلــيش ووضــع اإلجــراءات املالئم ــادة هيكل اإلســراع بإع
ــة   ــدين دون الــسن القانوني وأدعــو احلكومــة إىل ضــمان التــدقيق يف  . التجنيــد، وفــرز مجيــع اجملن

املــدرجني يف الوحــدة املدرعــة األوىل الــيت مت تفكيكهــا يف اآلونــة األخــرية واحلــرس اجلمهــوري 
 صـفوف   إىل أي طفـل     ضـم ، لتفـادي    )A/67/845-S/2013/245 (تقريري الـسنوي  ل  األول رفقامل

  .اجليش
ــاد وســالمة        - ٨١ ــرام حي ــدويل، واحت ــال للقــانون ال ــة إىل االمتث ــرتاع كاف وأدعــو أطــراف ال

  .ي هذه املرافقوظفضمان األمن ملاملدارس واملستشفيات باعتبارها مناطق سالم، مبا يف ذلك 
 أثنـاء الزيـارة الـيت قامـت هبـا ممـثليت             ، أعربت عنه مجاعـة احلـوثيني املـسلحة         مبا وأرحب  - ٨٢

بأن تتعاون مع فرقـة العمـل القطريـة للرصـد           ، من التزام    اخلاصة املعنية باألطفال والرتاع املسلح    
ــا يف إعــــداد خطــــة عمــــل لوضــــع  أن تواصــــل تعاوهنــــا معبــــواإلبــــالغ، و هنايــــة لتجنيــــد هــ

مع قرارات جملـس األمـن      انسجاماً  خدامهم وغري ذلك من االنتهاكات اجلسيمة،       واست األطفال
وأرحـــــــب . )٢٠٠١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩( ١٨٨٢و ) ٢٠٠٥ (١٦١٢و  )٢٠٠٤ (١٥٣٩

 مـع   هـا وارحب الدفع قـدماً  قيادة احلوثيني إىل    ب أهيبباجلهود األولية اليت ُبذلت يف هذا الصدد، و       
  .األمم املتحدة

يت بذلتها احلكومة لعقد مؤمتر احلوار الوطين الذي انطلقـت أعمالـه      وأرحب باجلهود ال    - ٨٣
، هبـدف التـشجيع علـى        املعين باليمن  ، بدعم من مستشاري اخلاص    ٢٠١٣مارس  / آذار ١٨يف  

 قـضايا األطفـال واحتياجـاهتم       مراعـاة وأشجع أصحاب املصلحة كافة علـى       . الوحدة واملصاحلة 
إعطـاء األولويـة السـتحداث سـبل كـسب الـرزق            وأحث احلكومـة علـى      . هذا املؤمتر يف سياق   
 هم، مبا يف ذلك من خالل التدريب املهين وتوفري فرص العمـل، هبـدف متكينـ             للشباب املستدامة
وأدعــو أيــضاً اجلهــات املاحنــة . اإلجيــايب واحليلولــة دون مــشاركتهم يف العنــف املــسلحالــتمكني 

ه الـربامج واملبـادرات الوطنيـة، بالتعـاون         وجمتمع العمل اإلنساين إىل تقدمي املزيد من الـدعم هلـذ          
  .  مع الوكاالت املتخصصة، مبا يكفل توفري املوارد الكافية لتلك الربامج واملبادرات
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ويــساورين قلــق بــالغ مــن أن األطفــال معرضــون بــشدة خلطــر القتــل والتــشويه بــسبب    - ٨٤
عـــن اهلجمـــات األلغـــام والـــذخائر غـــري املنفجـــرة وخملفـــات احلـــرب مـــن املتفجـــرات، فـــضال 
وأديـن بأشـد    . االنتحارية واألجهزة املتفجرة املرجتلة واهلجمات اليت تشنها الطائرات بـال طيـار           

، وأهيــب اســتخدام هــذه األســلحةاالنتــهاكات اجلــسيمة حلقــوق األطفــال ب العبــارات املمكنــة 
جبميــع أصــحاب املــصلحة أن مينعــوا هــذه اهلجمــات ويتخــذوا اخلطــوات الالزمــة للتقليــل مــن    

  .ثريها على األطفالتأ
وأرحــب بتوقيــع احلكومــة اليمنيــة يف اآلونــة األخــرية علــى مــشروع املركــز الــيمين           - ٨٥

اخلـاص  الـيمن   تجديـد برنـامج     الذي سيقوم، وفقاً للمعـايري الدوليـة، ب       التنفيذي ملكافحة األلغام    
 خمتلــف مبكافحــة األلغــام وتوســيع نطاقــه باســتراتيجيات قويــة ابتغــاء التــصدي بفعاليــة لتفــشي   
وأحـث  . أصناف األجهزة املتفجرة يف املناطق املدنية وانتـشار األجهـزة املتفجـرة غـري التقليديـة               

ــى   ــة عل ــة مل احلكوم ــاء األولوي ــاجني    إعط ــساعدة للن ــدمي امل ــة بــرامج تق ــيع  راجع ، نطاقهــاوتوس
 الربامج املالئمـة لألطفـال، بـالنظر إىل زيـادة عـدد حـاالت األطفـال ضـحايا األلغـام           وخصوصاً

 أهيـب و. املنفجرة وخملفـات احلـرب مـن املتفجـرات واألجهـزة املتفجـرة املرجتلـة               والذخائر غري 
  .عمل على تزويد برنامج مكافحة األلغام اجملدد باملوارد الكافية أن تاجلهات املاحنةكذلك ب

  
  


