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منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل       

دفاع منظمة حقوقية تسعى لحماية المرأة والطفل من خالل مناصرة قضاياهما وال

ومعنوياً عنها وتوعية المجتمع بها وتأهيلهما نفسياً 

المية رفع الوعي المجتمعي بحقوق المرأة و الطفل كما كفلتها الشريعة اإلس•

.و تضمنتها االتفاقيات و المواثيق الدولية

اة أسارية مناصرة قضايا المرأة والطفل حقوقياً واجتماعياً بماا يكفال لهاي حيا•

.كريمة باعتبارهي الخلية األساسية للمجتمع

حار  رصد كافة االنتهاكات واالعتداءات الواقعة على النساء واألطفال في ال•

والسلي سواء من قبل أفراد او هيئات حكومية أو جماعاات ييار حكومياة أو

.دول معادية وإعالنها للرأي العاي 

.لطفلإعداد وإصدار التقارير الحقوقية لحاالت االنتهاكات الخاصة بالمرأة وا•

اكات أثنااء تقديي الدعي النفسي الالزي للمرأة و الطفل الذين يتعرضون لالنته•

.السلي و الحر 

ة حماية النساء واألطفال من سوء المعاملاة فاي األسارة والمجتماع ومناهضا•

.كافة أشكال العنف الموجه ضدهي و حمايتهي من اإليذاء أثناء التحقيق

.الحد من تسول وعمالة األطفال•

.تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع•
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لــــمدخ

ادقت اليمن قبل أكثر من ثالثين عاماً تي اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة لألمي المتحدة، وقد ص

ي ، إال أن أطفاال الايمن لاي تطباق علايهي بناود هاذق االتفاقياة وحرماوا مان أبساط حقاوقهي التاي1991عليها عاي 
.الغاشي على اليمن(1)العدوانكفلتها لهي، وذلك ألسبا  عديدة وعلى رأسها 

مانهي لقد أدى استمرار العدوان وما ترت  عنه من أزمة اقتصادية في عموي البالد إلى انتهاك حقوق األطفال وحر

يا  من عيش لحظات الطفولة كما يعيشها بقية أطفال العالي، كماا أدى إلاى عواقا  بعيادة المادى علاى األطفاال، ح

قف ولو لياوي وأن كل ما سيتذكرونه مستقبالً هي أصوات الطائرات والصواريخ وقذائف المدفعية التي ال تكاد تتو

ا مان واحد، ناهيك عن األضرار الصحية والنفسية التي ستالزمهي على المدى البعيد، كماا أن االالف مانهي حرماو

مان حقهي في التعليي وحقهي في الصحة واألهي من ذلاك كلاه حقهاي فاي البقااء، فقاد حصاد العادوان أروا  االالف

ياااً، أو األطفااال الااذين سااقطوا نتيجااة الغااارات الهسااتيرية علااى الاايمن بمختلااف الصااواريخ واألساالحة المحرمااة دول

سقطوا جرحى يعانون مان جاراحهي علاى مادى سانوات عديادة، وتساب  العادوان فاي إعاقاة الكثيار مانهي وأوقاف
.   جة عنهأحالمهي وقتل طفولتهي، ومن نجا من يارات العدوان بجسدق لي يسلي من التأثير النفسي واألمراض النات

بهاا صمت أممي ودولي تجاق كل ما يرتك  بحق أطفال اليمن، وتجاهل ويض للطرف عان كال الجارائي التاي ترتك

ها هو من دول تحالف العدوان، فجميعهي يبحثون عن مصالحهي على حسا  هؤالء األبرياء، والقاعدة التي يتبعون

اعادة، يدفع أكثر، ولي يعد لالتفاقياات والمعاهادات أو القاانون الادولي اإلنسااني أي اعتباار فاي ظال وجاود هاذق الق

األمر الذي أدى إلى انتهاك طفولة كثير مان األطفاال ومانهي أطفاال الايمن أمااي مارأى ومسامع مان العاالي دون أن 
.يحركوا ساكناً منذ بداية العدوان وحتى يومنا هذا

الملخص التنفيذي

ي الايمن انتهاكات تحاالف العادوان لحقاوق األطفاال فا" مسلوبةوحياة..منتهكةحقوق..اليمنأطفال "يوثق تقرير 

لمنشاآت لالممانه والتي تعتبر حقوقاً مكفولة بحسا  اتفاقياة حقاوق الطفال، وذلاك مان خاالل اساتهداف العادوان 

وباين األهاداف المدنية والتعليمية والصحية والبناى التحتياة عبار الغاارات الهساتيرية التاي ال تمياز باين المادنيين

الحيااة العسكرية، كما أنه فرض حصاراً على الشع  اليمني من خالل قطع الروات  ومنعه لدخول أبسط مقوماات

ل تحاالف كالغذاء والدواء، وقد تحدثنا خالل التقرير عن بعاض اتفاقياات حقاوق الطفال وكياف تاي انتهاكهاا مان قبا

، كماا تحادثنا العدوان، و تحدثنا عن التكييف القانوني واإلنساني الستهداف المدنيين واألطفاال والمنشاآت المدنياة

ات حقاوق عن نماذج لجرائي العدوان بحق الطفولة في اليمن والتي انتهكت حقوق األطفال المعلن عنها في اتفاقيا

سواء نفسياً الطفل، ويحتوي التقرير على إحصائيات بعدد الضحايا من األطفال ، واألثر الذي خلفه العدوان عليهي

علاى الايمن، أو صحياً أو تعليمياً، ، كما تي سرد بعض القصص اإلنسانية التي تعاني جراء هذا العدوان الوحشاي

خاالل وتي الحدي  عن دور األمي المتحدة التي لي تكتف بالصمت بل إنها أدانت الضحية وبرأت المجري، وتجاردت

!.ذلك من كل أهدافها وأخالقياتها وانجرت وراء من يدفع أكثر

قاإلماراحبقيا ة أمريكا قحلفائها ادس ق ية د  قا  ا.ا
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ةــــالمنهجي

ض الجهاات يستند هذا التقرير إلى إحصائيات منظمة انتصاف لحقوق المارأة والطفال باإلضاافة إلاى إحصاائيات بعا

ذات العالقااة كااوزارة الصااحة ووزارة التعلاايي وكااذا بعااض المصااادر اإلعالميااة الموثوقااة، كمااا تااي االسااتناد إلااى 

الدولياة إحصائيات بعض المنظمات المحلية والدولية وتقرير فريق الخباراء، و تاي الرجاوع إلاى نصاوص القاانون

لمنشاآت والمعاهدات واتفاقية حقوق الطفل من أجل توضيح اإلطار القانوني الستهداف تحالف العادوان لألطفاال وا
.المدنية كالمدارس والمستشفيات ، وكذا توضيح االنتهاكات بحق الطفولة في اليمن

العالمي لحقوق الطفل نبذة عن اليوي 

باعتباارق مناسابة 1954أُعلن يوي الطفل العالمي في عااي 

نااوفمبر ماان كاال عاااي لتعزيااز 20عالميااة ُيحتفاال بهااا فااي 

ين الترابط الادولي وإذكااء الاوعي باين أطفاال العاالي وتحسا

ة نوفمبر تي فيه اعتمااد الجمعياة العاما20رفاههي، وتاريخ 
، كما أنه 1959عاي في الطفلإعالن حقوق لألمي المتحدة

اتفاقيااااة حقااااوق كااااذلك تاااااريخ اعتماااااد الجمعيااااة العامااااة

.1989في عاي الطفل
فه ، يحتفااى باااليوي العااالمي للطفاال بوصاا1990ومنااذ عاااي 

الاااذكرى السااانوية لتااااريخ اعتمااااد الجمعياااة العاماااة لألماااي 
.هاالمتحدة إلعالن حقوق الطفل ولالتفاقية المتعلقة ب

:اتفاقية حقوق الطفل

ع،ـتضاتفاقية حقوق الطفل هي عبارة عن معاهدة دولية 

سان حي  صادقت على بنود االتفاقية كما التزمت بدم  حقوق اإلندولةً 193المشاركة والتي بلغ عددها إلى االن 

طفال فاي عااي وقد نشاأت فكارة اتفاقياة حقاوق ال. كاملة المدنية، والسياسية، والثقافية، واالقتصادية، واالجتماعية

االتي ي عندما اتفق زعماء العالي على أن األطفال بحاجة إلى رعاية خاصة تختلف عن احتياجات الكبار، وب1989

راف يجا  أن تكااون هااذق الرعايااة ملزمااة عبار اتفاقيااة تشااارك بهااا وُتصااادق عليهاا الاادول المختلفااة لضاامان االعتاا

نات مادة، باإلضافة إلى بروتوكولين اختياريين، وقد بي  54وقد تضمنت اتفاقية حقوق الطفل . بحقوق أطفال العالي

ن أنااه يجاا  أن يتمتااع األطفااال بحقااوق اإلنسااان األساسااية كحااق البقاااء، وحااق النمااو، والتطااور، وحااق الحمايااة ماا

رة األضرار، باإلضافة إلى الحماية مان المعاملاة السايئة وأي اساتغالل، ومان الحقاوق األخارى المشااركة فاي األسا

ة برعايتهي وفي نشاطات الحياة الثقافية، واالجتماعية، كما حمت االتفاقية األطفال عن طريق وضعها لمعايير خاص

ت حقهي في التعليي، باإلضاف ة إلى العديد من صحياً، وتقديي الخدمات االجتماعية، والمدنية، والقانونية لهي، كما أقر 

رت معايير االتفاقية وبنودها عبر حدو  مفاوضات استمرت ألكثر مان . الحقوق األخرى سانوات باين 10وقد تقر 

حكومااات الاادول، والمنظمااات يياار الحكوميااة، باإلضااافة إلااى أنصااار حقااوق اإلنسااان، والباااحثين االجتماااعيين،

ن مختلاف والمحامين، وعلماء التربية، ومسؤولي الصحة، واختصاصيين في تنمية الطفال، والزعمااء الادينيين ما
تاي تقاوي وقد نت  عن هذق المفاوضات اتفاقية حقوق الطفل بكامل بنودها حاملة أهي التقاليد والقيي ال .أنحاء العالي

القوانينوبشكل أساسي على حماية األطفال والحفاظ على كرامتهي اإلنسانية، كما عكست االتفاقية معظي األنظمة 

ت بشكل كبير في احتياجات أطفال الدول النامية، كما أنها ركزت على حق الطفل في الح صول على العالمية، واهتم 

ٍز أو تمييز لعرقه، أو جنسه، أو أصله .االحتراي دون تحي 

وهي عبارة عن صك دولي وقانوني تلتزي بموجبه الدول
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اليمنانتهاك تحالف العدوان لحقوق األطفال في 

:يقتل الطفولةالعدوان 

ي الايمن فاي منذ إعالن السعودية تشكيل تحالفها العدواني على اليمن ، و مع بدء تنفيذ أول عملياتها العساكرية فا

ا فاي ي  تسببت آالف الغاارات الجوياة العشاوائية و اساتخداي الاذخائر العنقودياة المحظاورة دوليا2015مارس 26

رضات فالحيااة،ومقتل وإصاابة آالف المادنيين أيلابهي مان األطفاال، كماا تساببت فاي شالل شابه تااي لكافاة ناواحي 

ات الطبياة حصاراً جوياً وبرياً وبحري مطبق، ومنعت دخول السلع والمواد األساساية الغذائياة والمساتلزمات األدو

ن السااكان والمشااتقات النفطيااة والمساااعدات اإلنسااانية واإلياثيااة تسااب  فااي تفاااقي الوضااع اإلنساااني وبااات ماليااي
. مهددون بالمجاعة، كما توفى مئات االالف منهي في ظل انعداي األمن الغذائي والصحي

ضحايا من التي تسببت في سقوط آالف المنظمة انتصاف لحقوق المرأة و الطفل وثقت وتحققت من آالف الغارات 

االت فاي األحيااء واألساواق وصااألطفال ، و تبين أن عدد منها تي توجيهها علاى المادنيين والتجمعاات الساكانية و

و بشااكل متعمااد و مباشاار، األعااراس والعاازاء ومخيمااات الناازو  واللجااوء، وفااي الطاارق العامااة وعلااى الجسااور، 

ساتوج  جميعها تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني وقوانين الحر ، وترتقاي إلاى جارائي الحار  التاي ت
. المالحقة القضائية الدولية لكل األطراف الضالعين في ارتكابها سواء كانوا أفراًدا أو جماعات

فال حس  إحصائيات منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل فقد بلغ عدد ضحايا العدوان من األط

طفال4157جر طفالً 3825مقتل:ي2021نوفمبر 15بدء العدوان وحتى منذ 

مثلاون كما كان لهذا العدوان الغاشي والحصار الجائر آثارق الوحشية على األطفال في الايمن، الاذين ي

االسار النسبة األكبار مان أعاداد الضاحايا، فقاد تساببت فاي معانااة مساتمرة وطويلاة األماد لكثيار مان

هاااا، والعاااائالت علاااى المساااتوى المعيشاااي واالجتمااااعي والثقاااافي، وعلاااى التنمياااة البشااارية بمجمل

وزعزعاات الحياااة اليوميااة، وسااببت كثيااراً ماان الصاادمات وترعرعاات أجيااال فااي ظاال هااذا العاادوان 

اً الغاشاي، وباالريي مان أن المجتماع الادولي بأسارق أقار ومناذ قاديي الزماان باأن الحارو  ليسات مكانا

راك فاي لألطفال، فان األطفال في اليمن مازالوا هي المجني عليهي بل كثير منهي يريمون على االشات

ر القتال، فحينماا القتال، ويعتبر األطفال أكثر تأثراً بالحرو  ذلك ألنهي أكثر الفئات التي تعاني من آثا

ة ماان تنفااد أو تقاال المااؤن الغذائيااة يعاااني األطفااال، ألن أجسااادهي الناميااة تحتاااج إلااى كميااات مناسااب

قاوماة، المواد الغذائية األساسية، وعندما ينعدي الماء هي أكثر تعرضاً لمخاطر المرض ألنهاي األقال م

هي، والتاي باإلضافة إلى الصدمات النفسية الناجمة عن تعرضهي للعنف، وقتل أسرهي وفقدان مسااكن

ن كماا أن الحارو  والعادوان تتساب  بآثاار مادمرة علاى األطفاال الاذي. تظل آثارها معهي طيلة حياتهي

واالساتغالل يتعرضون للعنف أو التشويه أو يسجنون أو يجندون أو يقعون ضحية االعتداء الجنساي

أو االتجاااار بهاااي ، وتشاااتت شااامل العاااائالت وتتااارك االالف مااان األطفاااال وحيااادين إلعالاااة أنفساااهي 

ويااة وأشااقائهي، كمااا تتاارك أيضاااً الكثياار ماان الكااوار  لاادى األطفااال ماان آثااار ساالبية نفسااية  ومعن

آفاات واجتماعية واقتصادية ، قاد تارافقهي طيلاة حيااتهي و التاي يصاع  عالجهاا ، و قاد تتحاول إلاى

مان نجاا و هو ما سيظهر بشكل ملموس الحقاً في جيل كامل من األطفال الذين سايكبرنفسية مزمنة

.منهي وهو يعاني من مشاكل نفسية

تقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في اليمن

 ًً



7 تقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في اليمن

من اتفاقية حقوق الطفل6المادة

.ياةتعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقا أصيال في الح-1

تكفل الدول األطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل -2

.ونموق

:مجزرة مدرسة الراعي
ي بينماا طالباات مدرساة الراعاي للبناات يناتظمن فاي صافوفهن الدراساية2019في ظهيرة يوي السابع مان أبريال 

والهدوء يعي المكان خارج المدرسة كالعادة في مثل هذا الوقت مان الياوي، فجاأة وبادون ساابق إناذار كسار صامت

.المكان صوت دوي انفجار هائل هز الحي وقل  حياة قاطنيه رأساً على عق  تالق انفجارين آخرين

لاع هذا الصوت عبارة عن صواريخ أطلقتها طائرات تحاالف العادوان، وقاد أدى االنفجاار النتشاار الرعا  والهكان 

ات بعيداً عن بين صفوف الطالبات ومعلماتهن، تهشي زجاج نوافذ الفصول، ودفعت قوة ضغط االنفجار بعض الطالب

11أماكنهن ومن ثي تدافعن عبر الممرات حتى أن الكثير منهن تاي دهساها مان قبال زميالتهاا مماا أدى إلاى مقتال 
.106طالبة وجر  

ثار مان نقلت جث  الطالبات والجريحات منهن لعدة مستشفيات، واضطر الكثير مان أوليااء األماور للمارور علاى أك

ي عان وجاود مشفى للبح  عن بناتهي وسط الكثير من الرع  والتخبط بسب  األخباار التاي تناقلتهاا وساائل االعاال
.عدد من الضحايا

طالبة بسب  االثاار النفساية التاي لحقات بهان، وكاذلك ( 50)بعد هذق الجريمة المروعة يادرت المدرسة أكثر من 
.تركت العمل فيها إحدى المعلمات بسب  مقتل تلميذاتها أماي عينيها

اماً ذات الثالثة عشر ع" ملحة"قامت منظمة انتصاف بإجراء مقابلة مع بعض الطالبات ،وإحدى هذق الطالبات هي 

تى يابت عن والتي أصيبت في قصف طيران تحالف العدوان، وكبقية الطالبات أصيبت بالخوف والصدمة القوية ح

فساية ييار الوعي، ملحة أدهشت الجميع بعد إفاقتها إذ تحولات لطفلاة صاغيرة ال تفقاه شايئاً ناهياك عان حالتهاا الن

ماا أدى المستقرة و حالة الرع  و الهلع التي تنتابها من حين الخر، وقد تضررت بإصابات داخلياة فاي الارأس، م
.لدخولها في ييبوبة لعدة أياي

:فالالعدوان يتسب  في إعاقات نفسية عند األط

أخااذ االثاار النفسااية لاادى األطفاال نتيجااة العاادوان علاى الاايمن ت

اس أشكاالً متعددة، ودرجات مختلفة من الشدة، وتبدأ من اإلحس

باإلحبااااط والقلاااق، إلاااى االكتئاااا  وييااارق، وقاااد يصاااا  بعاااض

تركياز األطفال بخلل في الوظائف العقلية كالاذاكرة، أو ضاعف ال

أو اإلدراك، ومن أهي الحااالت التاي يتعارض لهاا األطفاال خاالل 

شارد العدوان سوء التغذياة فاي المنااطق الفقيارة والمارض والت

عمال واليتي والفواجع والمشاهد العنيفة واإلرياي على ارتكا  أ

عنااف واالضااطرا  فااي التربيااة والتعلاايي، وفااي حااال مشاااهدة

بين منااه أو جثاا  الطفاال حاااالت وفاااة مروعااة ألشااخاص مقاارج

مشوهة أو حالاة عجاز لادى مصاادر القاوة بالنسابة للطفال مثال

ة قاد األ  واألي على سبيل المثال يصاا  الطفال بصادمة عصابي

فاال ، وسانذكر هناا بعاض النمااذج ألطتؤثر على قدراته العقلياة
:تعرضوا إلعاقات نفسية جراء يارات تحالف العدوان



:العدوان يتسب  في إعاقات دائمة و يقتل أحالي الطفولة

باين ارتك  تحالف العدوان منذ قرابة سبعة أعواي وحتى الياوي مجاازر فضايعة را  ضاحيتها االالف مان األطفاال ماا

الاذين قتيل وجريح، ويعاني الجرحى من األطفال جراء اساتهدافهي بمختلاف األسالحة المحرماة دوليااً وخاصاة أولئاك

ح مان بعض أعضائهي مما تسب  لهي في إعاقة دائمة توقفت معها كل أحالمهاي وطموحااتهي، فأصابأوبترتتضررت 

ون الصع  عليهي الذها  إلى المدرسة أو اللع  مع أصحابهي وممارسة حياتهي كما كان فاي الساابق، كماا أنهاي يعاان
.من حالة نفسية سيئة نتيجة للظروف التي يعيشونها والتي تغير معها أسلو  حياتهي إلى األسوأ

ي  لعادد األطفاال ذوي 2019وفي إحصائية صادرة عن االتحاد الوطني لجمعيات المعاقين مناذ بداياة العادوان وحتاى 
:اإلعاقة الذين أصيبوا بسب  الحر  تبين أن

اإلجماليإعاقة مزدوجةإعاقة ذهنيةإعاقة حسيةإعاقة حركيةالفئة العمرية
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:استهداف العدوان مركز النور للمكفوفين

يقادي مركز النور للمكفوفين يقاع فاي العاصامة صانعاء، و

100طال  كفيف، بينهي 300خدمات تأهيلية ألكثر من 

ماان األطفااال الااذين لااي تتجاااوز أعمااارهي الثامنااة عشاارة 
.والذين يسكنون في السكن التابع له

ي قصاافت 2016فااي منتصااف ليلااة الخااامس ماان يناااير 

ر طائرات تحالف العدوان المركاز الاذي كاان ينااي فياه أكثا

ي من المكفاوفين األطفاال، فاي جريماة وحشاية لا100من

يتوقعهاااا القااااطنين فاااي هاااذا المركاااز، حيااا  وأناااه مركاااز 

لبصار إنساني يقدي خدمات للمكفوفين الذين فقادوا نعماة ا

وال تواجااد ألي معسااكرات أو مظاااهر مساالحة فااي المكااان 
.المستهدف

المركاااز تعااارض للكثيااار مااان األضااارار ، تحطمااات معظاااي 

ا اإلمكانياااات والتجهيااازات الخاصاااة باااه ، والتاااي اكتسااابه

المركااز علااى ماادى أكثاار ماان أربعااة عقااود ، سااواًء كاناات 

أجهااازة نقااال ومواصاااالت ، أو أجهااازة تعليمياااة ناااادرة ، 

لتلف ، باهظة التكاليف ، هذق الوسائل التعليمية تعرضت ل

.ومبنى المركز ونوافذق وسطوحه تعرضت للدمار

هااذق الجريمااة جريمااة كبياارة ومؤلمااة ، وألحقاات ضاارراً 

الطاال  كبيراً بممتلكات المركز وطالبه، حي  أ كثيراً مان

المكفاااااوفين ال زالااااات الصااااادمة ماااااؤثرة علااااايهي نفساااااياً 

، فااالكثير ماانهي حصاال لهااي تبااول ال إرادي،واجتماعياااً 

بساااب  الخاااوف ولهاااول الجريماااة ، وكثيااار مااانهي عنااادما 

يسااامعون إياااالق األباااوا  أو أي ضاااربة فاااي أي مكاااان 
.يحصل لديهي قلق وخوف
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ضحيان، أحد ضحايا مجزرة حافلة يونس

ضاحيانيونس هو أحد األطفال الذين تسببت الغارة التي أطلقتها طاائرات تحاالف العادوان علاى حافلاة األطفاال فاي

طفااالً 58طفااالً قتايالً و 45ي  فاي إصااابته بإعاقاة دائمااة، وقاد سااقط خاالل هااذق الغاارة 2018أيسااطس 9بتااريخ 

صااروخ جريحاً، و يروي يونس تفاصيل هذق المأساة والحزن واأللي يظهران على وجهه الذي تشوق بفعال شاظايا ال

يفي، ، وكنت أدرس في مركاز صاضحيانأحد طال  حافلة القطابريأنا يونس :" الذي استهدفه وزمالءق، حي  قال

، وكنا في الحافلة للذها  فاي رحلاة ترفيهياة، وكانات أول رحلاة لناا، وجهازت أياراض الرحلاة أناا وصاديقي محماد

يشاتري مااء ونزل السائق لضحيانوصلنا . وذهبنا وكنا فرحين جداً حي  وأنها المرة األولى التي نرك  فيها حافلة

وأناا وعصير للطال  من البقالة، وفجأة ومع وقت ضربة طيران العدوان شاعرت بنفساي ممادداً علاى الخاط، وقمات
".أرى بعين واحدة، وقلت ألحد الموجودين أسعفني، وأخذني أحدهي وأسعفني

طالبااً نقارأ القارآن وهادي ت وناتعلي 75لسنا خبراًء عسكريين كماا قاال متحاد  العادوان، نحان : "ويضيف يونس
".العلي، ولكن ابن سعود قصفنا ودمرنا

توقاع بأنهاا كنت أنا وزميلي أسامة نوثق للرحلة، وكنا فرحين بالرحلة ولي ن: "وعن تفاصيل ما حد  يضيف يونس

ة، ولكان ، مع أننا كنا متفاائلين باأن نكمال الرحلاضحيانرحلة موت، وفجأة ضربنا الطيار ال سامحه ت وسط سوق 
".؟!الطيار منعنا من إكمالها، ما ذنبي أن سلمان يضربني

حيااتي كلهاا : "لي تعد الحياة بالنسبة ليونس كما كانت، فقد أصبح عاجزاً عن المشي، يتحد  يونس عن حالته قائالً 

ناي باي، عناء، أصبحت معاقاً على عربيتي، ال أستطيع الذها  إلى المدرساة وال إلاى المساجد، وأحتااج إلاى مان يعت

طيع، أظل في البيت دائماً، وعندما أشاهد أصحابي يلعباون أو ياذهبون إلاى المدرساة أتمناى أن أكاون معهاي وال أسات
".أصبحت معاقاً، وسلمان هو من تسب  في إعاقتي

مي، ولان ؟، ال أساتطيع أن أقاف علاى أقادا!سلمان دمر مستقبلي، بأي ذنا  ضار  الحافلاة: "ويضيف يونس متألماً 
".أسامح سلمان طوال حياتي

مان عنادما عرفات باأن أصاحابي استشاهدوا و: "ويروي يونس عن موقفه عندما عرف خبر استشهاد زمالئاه قاائالً 
".  بينهي محمد صديقي تمنيت لو أني استشهدت معهي وأسلي من هذا العذا  واأللي

وألعا  معهاي عندما أشاهد أصحابي يلعبون لعبتي المفضلة كرة القدي أتمناى أن أنهاض: "ويختي يونس حديثه قائالً 

قفوا الحر  ولكني ال أستطيع ألني أصبحت معاقاً ولن أسامح سلمان طول حياتي، وأناشد المنظمات اإلنسانية أن يو
".على اليمن وأن ينظروا لمظلومية أطفال اليمن
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ادحافلةيقنس ب   أ  أصبح م ا اً نتيجة ادغارة ادقحشية على

:الكبرىحسين علي هادي، أحد ضحايا مجزرة الصالة الطفل 

8يخ الطفل حسين علي هادي أحد جرحى المجزرة التي ضاربت المعازين فاي الصاالة الكبارى بأماناة العاصامة بتاار

ه طفالً جريحاً،  وقد أفقدت هذق الغارات الطفل حسين سااق40طفال قتيال و 33ي والتي سقط خاللها 2016أكتوبر 

ه ماع اليمنى، وبعد مرور شهر على المجزرة يستذكر تفاصايل مروعاة ، ويسارد بأناه بعاد مضاي دقاائق علاى دخولا

بماا قاذف والدق إلى صالة العزاء ظن الواقع حلماً، لكنه سرعان ما فقد ساقه اليمنى بعاد أن التهبات الصاالة الكبارى
.عليها من سال  الموت األمريكي للمرة الثانية

وان باه ويذكر حسين بأنه طال  يادر المرحلة األساسية للثانوية، مشيرا أن له هدف جاد واإلعاقة التي ألحقها العد
.يصع  أن تقف عائقا أمامه، فمع صغر عمرق لكنه مؤمن أن قدرق وسائر اليمنيين أن يكونوا هلل والوطن

سته اوادطفل حسي  يجلس على كرس  متحرك بسبب فق ه دق مه أ ناء اال
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مستمرةمعاناة..النازحوناألطفال 

نتيجة للعدوان الذي يشن علاى الايمن ، يعااني الناازحون ومانهي األطفاال مان شاحة و ضاعف الادعي المقادي لهاي مان

ة مان الجهات الرسمية و الخاصة العاملة في مجال اإلياثة فاي الايمن و التاي تقادي الخادمات و االحتياجاات األساساي

ترتا  كما أن زياادة نسابة البطالاة انتشارت باين الناازحين مماا.الغذاء و األدوات و المستلزمات الصحية و الدوائية 
.عليها زيادة معاناتهي

.ي2021ناز  حتى نهاية فبراير 558الفاً و495وقد ارتفع عدد النازحين إلى أربعة ماليين و

فن ووسااط تااردي األوضاااع اإلنسااانية التااي تعااد األسااوأ بالعااالي فااي ظاال اسااتمرار قرصاانة تحااالف العاادوان علااى ساا

: وهي كالتاليمحافظة يمنية، 15أسرة في 343ألفاً و670المشتقات النفطية، وصل عدد األسر النازحة إلى 

.147الفاً و791األفراد النازحين بمحافظة حجة عدد •

.ناز 461آالف و804محافظة الحديدة في األفراد النازحين عدد •

.ناز 855ألفا و582األفراد النازحين في أمانة العاصمة عدد •

.ناز 999ألفاً و285األفراد النازحين في محافظة عمران عدد •

.ناز 271ألفاً و47األفراد النازحين في محافظة الضالع عدد •

.291ألفاً و49األفراد النازحين في محافظة مأر  عدد •

.ألفاً 114األفراد النازحين في محافظة البيضاء عدد •

.ناز 29ألفاً و62في محافظة ريمة األفراد النازحين عدد •

. 674ألفاً و268األفراد النازحين بمحافظة ذمار عدد •

.ناز 119ألفاً و154األفراد النازحين في محافظة الجوف عدد •

. 65ألفاً و226إ األفراد النازحين بمحافظة عدد •

.فرد894ألفا و54النازحين بمحافظة المحويت األفراد عدد •

.نازحين705آالف و208عدد األفراد النازحين في محافظة صنعاء •

. ناز 18آالف و504األفراد النازحين في محافظة صعدة عدد •

(2). ناز 804ألفاً و342األفراد النازحين في محافظة تعز عدد •

•.

نية حاول إحصائيات المفوضاية الساامية لألماي المتحادة لشاؤون الالجئاين باأن الايمن تعايش أساوأ أزماة إنسااوتشير 

ملياون شاخص مانهي 20من الساكان إلاى شاكل مان أشاكال المسااعدة، ويواجاه % 80العالي، حي  يحتاج أكثر من 
.مليوناً إلى تدخل إنساني عاجل14انعداي األمن الغذائي ويحتاج 

ن فااي منظماة أنقااذوا األطفاال الدوليااة بادورها تسااتنكر وتنادد بالوضااع والمعاناااة التاي يماار بهاا أطفااال الايمن النااازحي

ي  حي  قالت إن مع استمرار العنف والحر  في اليمن يجبر األطفال وأسرهي على مغادرة منازلهي ، حالمخيمات،

ية مثل في مخيمات النازحين ال تتوفر لهي فرص كافية للحصول على أهي احتياجاتهي األساس10أطفال من كل 9أن 
.الغذاء والمياق الصالحة للشر  والتعليي

أجال وأكدت أنه كثيراً ما يضطر األطفال في المخيمات إلاى المشاي لسااعات للعثاور علاى ميااق الشار  والحطا  مان

  في طهي الطعاي، إذ أن الكثير منهي ليس لديهي خيار سوى العمل إلعالة دخل أسرهي، وفي السنة السابعة من الحر

ي مليون طفل نازحين في البالد ومحرومين من الخدمات األساسية، ونصف ملياون مانه1.71اليمن ال يزال حوالي 
.ال يحصلون على التعليي الرسمي

ألاف طفال علاى الفارار مان مناازلهي بساب  تصااعد العناف، ال 115أجبار حاوالي 2020المنظمة رأت أنه في عاي 

25اضطر حاوالي أكثار مان 2021سيما حول محافظة مأر  وفي محافظة الحديدة وحجة وتعز، وفي هذا العاي أي 
.ألف طفل وأسرهي إلى مغادرة منازلهي

م2021مارس 15اإلحصائياح ادصا رة ع  ادمجلس األعلى إل ارة قتنسي  ادشؤق  اإلنسانية قادت اق  اد قد ، حسب .2



تقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في اليمن

مارت وأضافت أن األطفال هاي أول مان يعااني مان عواقا  النازو  وهاي األكثار تضارراً، فالقتاال والفيضاانات التاي د

ذلاك ال والفقار تجبار الكثيارين علاى الفارار، وماع 19-مالجئ االالف من الناس والموجة الثانية من جائحة كوفيد
والد والبنات العديد من االباء واألمهات حتى تلبية االحتياجات األساسية ألطفالهي، ومع ذلك يشعر هؤالء األيستطيع 

ألف طفل نااز  523وبالنسبة لـ . بعدي األمان في مالجئهي المؤقتة ويالباً ما يضطرون إلى قضاء اليوي دون طعاي
.لهي ويتدمر، فإن هذا يعني أيضاً أنهي ال يستطيعون الذها  إلى المدرسة، فكل يوي يمر بدون تعليي ينهار مستقب

:العدوان ينتهك حق الصحةتحالف 

وء شهدت سنوات العدوان السبع ظهور قائمة طويلة مان الشاهادات الدولياة، والمؤكادة بماا ال يادع مجااالً للشاك لجا

حقيااق العاادوان الااى اسااتخداي العديااد ماان األساالحة البيولوجيااة المحرمااة دولياااً، بعااد فشاال طائراتااه وصااواريخه فااي ت

ي اليمن، في األهداف التي حاول تسويقها لتبرير احتالل اليمن، وهو ما تسب  في حدو  أكبر وأسوأ كارثة وبائية ف

ا فيماا التاريخ المعاصار، المساؤول األول عنهاا هاو النظااي الساعودي بحسا  صاحيفة الغاردياان البريطانياة، ال سايم
.يتعلق بجائحة الكوليرا

24المادة 
تعترف . عاالج الدول األطراف بحق الطفال فاي التمتاع باأعلى مساتوى صاحي يمكان بلوياه وبحقاه فاي مرافاق1

وتبذل الدول األطراف قصاارى جهادها لتضامن أال يحاري أي طفال مان حقاه . األمراض وإعادة التأهيل الصحي
.في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذق

تتابع . :الدول األطراف إعمال هذا الحق كامال وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل2
.خفض وفيات الرضع واألطفال•

طااوير تااوفير المسااعدة الطبيااة والرعاياة الصااحية الالزمتاين لجميااع األطفاال مااع التشاديد علااى تكفالاة •
.الرعاية الصحية األولية

ياق األمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية األولية، عن طريق أمور منهاا تطبمكافحة •

ة، آخذة فاي التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير األيذية المغذية الكافية ومياق الشر  النقي
.ومخاطرقاعتبارها أخطار تلو  البيئة 

تتخااذ . صااحة الاادول األطااراف جميااع التاادابير الفعالااة والمالئمااة بغيااة إلغاااء الممارسااات التقليديااة التااي تضاار ب3
.األطفال

الكامال تتعهد الدول األطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي مان أجال التوصال بشاكل تادريجي إلاى اإلعماال4.
.وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. للحق المعترف به في هذق المادة
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الالف قائمة طويلة من األمراض القاتلة والمعدية تفشت في اليمن خاالل سانوات العادوان ، را  ضاحيتها عشارات ا

حايا الكااوليرا، الاادفتيريا، التهابااات الساا: ماان الماادنيين األبرياااء وخاصااة األطفااال، و أباارز األمااراض المتفشااية هااي

. الدمايية، إنفلونزا الخنازير وحمى الضنك، والمالريا واألمراض السرطانية واألوراي الناتجة عنها

:الخلقيةالتشوهات 

انية، بال لي تتوقف الحر  العدوانية على اليمن عند حدود استهداف األطفال في المدارس والمنازل والتجمعات السك

ذي استخدي تجاوزتها إلى استهداف من سيولدون مستقبال، إذ تسب  العدوان على اليمن منذ قرابة سبع سنوات، وال

ة التاي فيها األسلحة المحرمة دوليا في ظهور حاالت التشوق الخلقي الناتجة عن الغازات السامة واإلشعاعات الضار
.حملتها تلك األسلحة
دوان باساتخداي أكادت قيااي تحاالف العا-وبحس  تقارير المستشفيات اليمنية وتصريحات األطبااء-الحقائق الميدانية

وهاو " دياةييار تقلي"أسلحة محرمة دوليا، مشيرة إلى استقبالها الكثير من اإلصابات الناتجة عان اساتخداي أسالحة 
.األمر الذي تكشف من خالل عدي جدوى التدخالت الطبية وعدي استجابة الكثير من الحاالت للعالج

أعاداد حااالت تزاياداً كبياراً فاي-التي قدمها االختصاصيون في مجاالت األموماة والطفولاة-وكشفت التقارير الطبية

مة المنبعثة والتشوهات الجنينية واألطفال المشوهين نتيجة تعرض النساء خالل فترة الحمل للغازات السااإلجهاض 
دولياً القنابل والصواريخ المحرمة من 

مستشفى عشرات ووفقا إلفادات طبيبات النساء والوالدة في مستشفى السبعين بالعاصمة صنعاء، فقد وصلت إلى ال

الخاوف الحاالت المصابة بتشوهات جزئية وكلية في األعضاء واألطراف، فيما حاالت اإلجهاض تتزاياد  إماا بساب 

السكنية من واألمراض الفيروسية أو بأسبا  تتعلق بالحر  كاستنشاق الغازات واألدخنة الناتجة عن قصف األحياء
.قبل طائرات تحالف العدوان
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قااد تحااد  وبحساا  إفااادات أخصااائيات الصااحة اإلنجابيااة فااي المستشاافى، فااإن التشااوهات الجنينيااة ووفيااات األجنااة

لكان الغريا  ألسبا  عدة، وقد تكون نتيجة مرض يصي  األي أو فايروس يصي  الجنين أو نتيجاة ساوء التغذياة، و

شير إلى في األمر هو وجود تزايد في ظواهر التشوهات الجنينية دون أن يتمكن األطباء من توضيح أسبابها، مما ي
.احتمالية ارتباطها بالحر  ومخلفات األسلحة المستخدمة

ات ظهااور نتااوء"وأوضااحت األخصااائيات أن أنااواع التشااوهات الجنينيااة التااي يتعاارض لهااا األطفااال تتعاادد مااا بااين 

لجينياة ، ما يشاير إلاى تساب  العادوان فاي زياادة التشاوهات ا"بروز واختفاء بعض األعضاء الجسدية"أو " جسدية

.لألطفال
مهاات وفي ذات السياق أكدت شهادات طبيبات النساء والاوالدة فاي مستشافى الساالي بصاعدة أن هنااك عادداً مان األ

فاال الحوامل يأتين فاي الشاهور األخيارة، وال يساتطعن إجهااض الطفال بساهولة  مماا يضاطر معظمهان الساتقبال أط

ن تظهر عليهي عالمات يريبة كانتفاخ الرأس أو عدي وجود فتحاات لألناف أو األذن أو اخاتالالت جسادية أخارى، وإ
.ر، والمناطق الحدودية الواقعة تحت القصف المباش"البقع وراز "أيل  الحاالت المصابة تأتي من مديريات 

يااً خاالل ومن خالل شهادات األطباء ووفقا للتحقيقات والشواهد المباشرة، يتضح أن استخداي األسلحة المحرمة دول

ة باال الحار  العدوانياة علاى الايمن مناذ قراباة سابعة أعاواي هاو الساب  األول فاي ارتفااع حااالت التشاوهات الجنينيا

مناذ وتحولها مع مرور الوقت إلى ظاهرة منتشرة في أيل  الماديريات والمنااطق التاي تعرضات وتتعارض للقصاف
شاعباً "الاذي يؤكاد أن تحاالف العادوان خاالل سانوات الحار  تعماد اساتخداي الايمن األمار اليوي،وحتى 2015العاي 

يون إلاى كساحة وحقل تجار  عسكرية لمختلف أنواع األسلحة المحرماة دوليااً، والتاي قسامها االختصاصا" وأرضاً 

ورانيوي، قناباال مشاابعة بااالي: قناباال فراييااة يااتي اسااتخدامها ضاامن المناااطق الهائلااة، والثانيااة: ثالثااة أنااواع، األولااى
.قنابل فسفور أبيض: والثالثة

:أمراض السرطان

رى مان لي تقف االثار المدمرة لألسلحة المحرمة عند مستوى التشوهات فقاط  ولكنهاا توساعت وشاملت صانوفاً أخا

اساي فاي والتي تشير التقارير واالحصاءات الطبية إلى ارتفاع قي" أوراي السرطان"األمراض، وفي مقدمتها مرض 

اوز أعداد اإلصابة منذ بداياة العادوان علاى الايمن، حيا  أخاذت األعاداد المصاابة بااألوراي تساجل قفازات كبيارة تتجا
.النس  والمعدالت الطبيعية

ألاف إصاابة مناذ بداياة الحار ، وأن 71وزارة الصحة في العاصمة صنعاء أشارت في أحد  تقاريرها إلى تسجيل 

فيماا % 100باين األطفاال، وتضااعف أعاداد المرضاى بنسابة % 15آالف حالة تضاف سنوياً، وما نسبته 9هناك 
.حالة يومياً من مختلف المحافظات، ويسجل سنويا حوالي ستة آالف مريض جديد160يستقبل 

تقارير دولية تؤكد استخداي تحالف العدوان أسلحة محرمة دولياً 

فاي عادد مان تقاريرهاا إلاى رصادها اساتخداي األسالحة المحرماة مان قبال " ووتاشراياتسهياومن"أشارت منظمة 

علىها التحالف التي تقودق السعودية، وأنه توجد لديها أدلة ذات مصداقية بأن قوات التحالف استخدمت في حرب
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أن اتهاماات لقاوات التحاالف باساتخداي أسالحة محرماة دوليااً، و" العفاو الدولياة"وفي ذات السياق، وجهت منظماة 

، وأشاارت لديها أدلة تفيد بإلقاء التحالف قنابل عنقودياة محرماة مان صانع الوالياات المتحادة وبريطانياا والبرازيال

ب  إلحاق الضرر المؤكد بالكبد والكلاى، ومرضاى السارطان، كماا تسا"المنظمة إلى أن األسلحة المحرمة تؤدي إلى 

أضااراراً وراثيااة وهااو مااا يااؤدي إلااى تزايااد عاادد حاااالت اإلجهاااض ووفيااات المواليااد وانتشااار التشااوهات الخلقيااة 

(3)"لألجنة

:، أُصيبوا بأوراٍي سرطانية الهميميأطفال من عائلة 4

راً ممااثالً فاي الصحي للطفلتين آمنة وعبير يكاد يكون أفضل من أخويهما، لكن ال أحد يضمن أال تلقيا مصايالوضع 

ي تؤمن العالج لهؤالء األطفال وتضاع حاداً لمأسااتهي، وقاد أصابح هاؤالء األطفاال فاحال لي تتدخل جهة أو منظمة
.جعزلة عن العالي يواجهون مصيراً مجهوالً ومظلماً في ظل  حصاٍر يمنع سفرهي من أجل العالج في الخار

لاى عاالج يعاني مع أطفاله األربعاة، ويتنقال بهاي باين المستشافيات محااوالً الوصاول إ-الهميميمطر -والد األطفال 

رج لهذا المرض، وقد تراكمت عليه الديون جراء التكاليف المادية الباهظة، كما أنه عجز عان السافر بهاي إلاى الخاا

أساً على بعد العدوان بأشهر، انقلبت حياة أطفالي ر:"الهميميبسب  الحصار المفروض على المطارات، يقول مطر 

ة، لاي عق ، حرموا من أبسط حقوقهي كأطفال، هي في عزلة عن كل شيء، ال يعرفون معنى اللع  والدراسة والحيا
."نتلق مساعدة من أي منظمة، والحصار يسد عليهي منافذ العالج، الحمد هلل على كل شيء

:الوضع الصحي لألطفال في ظل العدوان والحصار

يعاني األطفال في اليمن في ظال الحصاار والعادوان مان العدياد مان األماراض ومان شاحة األدوياة الالزماة لعالجهاا 

ال بسب  إيالق مطار صنعاء والحصار المفروض علاى الماوانئ، كماا أن العدياد مان األماراض انتشارت باين األطفا

رة عان وزادت معدالت سوء التغذية بشكل كبير مماا ساب  معانااة كبيارة لادى األطفاال، وحسا  اإلحصاائيات الصااد
:وزارة الصحة والسكان لستة أعواي من العدوان فإن

.ألف طفل من الخدج يحتاجون إلى الوقود والحضانات للبقاء على قيد الحياة600يوجد حوالي•

.مليون طفل يعانون من سوء التغذية3طفل يمني يموت كل يوي، وأكثر من300أكثر من•

.ألف مهددين بالموت80منهي ألف طفل يمني مصا  بسوء التغذية الوخيي400أكثر من•

ألاف 400ملياون طفال بيانهي2عدد األطفال دون الخامسة من العمر المصابون بسوء التغذية قرابة•
.ألف طفل توفوا12طفل بحالة حرجة و

.طفالً بشكل سنوي27مولود يتوفى أكثر من1000من أصل•

.يعانون من فشل كبد بائي500مصابون بتشوهات قلبية و 3000أكثر من •

.حضانة200يولد سنوياً  حوالي مليون طفل وال توجد سوى •

http://althawrah.ye/archives/681533
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اي باأورالهميمايمنذ قرابة سبعة أعواي أصي  أطفال من عائلة 

ساارطانية جلديااة بعااد يااارة جويااة لتحااالف العاادوان اسااتهدفت

ها موقعاً قر  منزلهي في صعدة، أدت سموي هذق الغارة  وأدخنت

ناصاار ومحمااد وعبياار : إلااى معاناااة شااديدة ألربعااة أطفااال هااي

دة وآمنااة، والااذين يعااانون منااذ ذلااك الحااين آالماااً وأعراضاااً شاادي

جي وخاصة الطفل ناصر، حي  وأن جلدق بدأ ياذو  بشاكل تادري

ه والوري يتكور في أكثر من مكان في وجهه، وتكاد مالمح وجه

هه أن تتالشى، أما محمد فقد توزعت القرو  والندو  على وج

.وذا  جزء من أنفه

3.

http://althawrah.ye/archives/681533
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:الصحة تناقش الوضع الصحي في اليمنلوزراةمؤتمرات وتصريحات 

طفال بحاجاة لعملياة قلا  مفتاو  3000طه المتوكل عن أن هناك أكثر من : ي صر  الدكتور2021يونيو 19في 

.الستبدال صمامات في ظل الحصار الجائر على بلدنا الذي يمنع دخول صماي واحد إلى البلد 

 اقشة ي عقد لقاء موسعا في العاصمة صنعاء ألطباء ودارسي البورد العربي باطنية لمن2021أيسطس 2في

:طه المتوكل بأن: الصعوبات التي خلقها العدوان والحصار أماي التعليي الطبي، وتحد  الدكتور

آالف طفال فاي ظال إياالق مطاار 3اليمن يفتقد ألطباء جراحة قل  األطفاال وهاذا الوضاع حكاي باإلعاداي يطاال •
.صنعاء وصعوبة استقداي أطباء من الخارج 

.هناك حالة استقطا  لألطباء اليمنيين وتفريغ المستشفيات كجزء من األعمال العدائية ضد اليمن•
.آالف مختص باطنية3استشاريا ومختص باطنية واالحتياج الطارئ لليمن يزيد عن 280يتواجد فقط •
يااج مختص واستشاري في جميع التخصصاات الطبياة بالمنااطق الحارة والمحتلاة، واالحت2800يتواجد حاليا •

 .ألف مختص18يتعدى 

 طه المتوكل خاالل الماؤتمر السانوي األول للصاناعات الدوائياة : صر  وزير الصحة د2021سبتمبر 25في

:الوطنية باالتي

صاانفا دوائيااا يحتاجااه المصااابون باااألمراض المزمنااة منااع نهائيااا تحااالف العاادوان األمريكااي 120أكثاار ماان •
.السعودي من دخولها اليمن

اقيال من األدوية التي تحتاج إلى تبريد وظروف نقل خاصة نعاني من وصولها لليمن جراء العر360أكثر من •
.التي يفرضها العدوان

.شركة عالمية دوائية منعها تحالف العدوان األمريكي السعودي من العمل في اليمن50•
ع دول تحالف العدوان األمريكي السعودي تمنع دخول أنواع هاماة وأساساية مان الماواد الخااي الالزماة للتصاني•

.الدوائي لليمن تحت مبررات واهية وأنها تدخل في الصناعات العسكرية
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17 تقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في اليمن

 طاه المتوكال خاالل ماؤتمر مركاز القلا  السانوي والماؤتمر : ي أفاد وزير الصاحة الادكتور2021أكتوبر 5في

:اليمني الثال  للتصوير التشخيصي للقل  بالعاصمة صنعاء بأن

.يعاني اليمن من شحة المعدات والدعامات القلبية ومنع دول العدوان دخول األجهزة القلبية إلى البلد•
.أعاقت دول تحالف العدوان دخول األدوية األساسية لمرضى القل  ومنعت الشركات من استيرادها•
منعاات دول تحااالف العاادوان إدخااال األجهاازة الكهربائيااة الخاصااة بمرضااى القلاا  ويواجااه آالف المرضااى خطاار •

.الوفاة بسب  ذلك
.مصابون باألمراض المزمنة يحتاجون للسفر الطارئ للعالج في الخارج10000أكثر من •
.طفل يعانون من التشوهات الخلقية ويحتاجون لعمليات قلبية عاجلة في الخارج3000أكثر من •

ي نظمت وزارتا الصحة والعدل ورشة عمل مشاتركة فاي إطاار مواجهاة مخااطر اماراض 2021نوفمبر 10في

:وانحالل الدي الوراثي، وأفاد وزير الصحة بأنالثالسيميا

.الدي في اليمن يفرضون معاناة كبيرة على أسرهي والحكومةبتكسراتألف مريض 40•
امااي نتيجة فرض قيود على دخول االدوية ونجد ممانعاةالثالسيمياالعدوان والحصار زادت من معاناة مرضى •

.ادخالها
ي ظال والدولاة فاالثالسايمياالمنظمات ال توفر المسااعدة المطلوباة بالنسابة لألدوياة وفحوصاات الادي لمرضاى •

.الحصار تبذل ما في استطاعتها
منقاول عادي تاوفر االدوياة األساساية والادي ال: "أحماد شمساان تحاد  أن. دللثالسايميارئيس الجمعياة اليمنياة •

يمياالثالساانتشاار مرضاى خارطاة:"باأن، كماا أفااد "لمضاعفات خطيرة وفقد الحيااةالثالسيمياعرض مرضى 
". التي عجزنا عن الوصول إليهاسقطرىتغطي جميع المحافظات اليمنية ماعدا جزيرة 

:ي2020-تقرير لمنظمة الصحة العالمية عن الوضع الصحي في اليمن 

 ي إلى االتي2020أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية أصدر في ديسمبر:
5,13دد يعانون من انعداي األمن الغذائي الحاد الشديد، ويتوقع زيادة في ع( من السكان% 45)مليون شخص

األشاخاص الااذين مان الماارجح أن يواجهاوا مسااتويات عالياة ماان انعاداي األماان الغاذائي الحاااد ليصال العاادد إلااى 
.مليون شخص2,16

 تسجيل أعلى معدالت سوء التغذية على اإلطالق بين األطفال دون الخامسة في بعض مناطق اليمنتي.

 شاهراً يعاانون مان الهازال الشاديد أو المتوساط، وظهار 59-6ثل  األطفال الذين تتراو  أعمارهي بين حوالي
.على حوالي ثلثيهي عالمات التقزي

 ي  تي اإلبالغ عن االتي2020ديسمبر 27يناير و 1بين:

.229887 حالاة مان 73حالاة وفااة مرتبطاة باالمرض منهاا 78حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا، و 1
.المحافظات الشمالية

.1425 .حالة وفاة مرتبطة بها من المحافظات الشمالية116حالة دفتيريا محتملة بما في ذلك 2

.51455 .حالة وفاة مرتبطة بها من المحافظات الشمالية80حالة يشتبه بإصابتها بحمى الضنك و 3

.4054 .حالة وفاة مرتبطة بها من المحافظات الشمالية13حالة يشتبه بإصابتها بالحصبة و4

.55769 حالة وفاة مرتبطة بها من 304حالة مشتبه بإصابتها بالعدوى التنفسية الحادة الوخيمة، و 5
.المحافظات الشمالية



تقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في اليمن

:تقرير لألمي المتحدة عن األزمة اإلنسانية في اليمن

يمن للعااي االساتجابة الساكانية لصاندوق األماي المتحادة للساكان فاي الا"تحد  تقرير لألماي المتحادة للساكان بعناوان 

باات عن األزمة اإلنسانية في اليمن والتي تعد األسوأ في العالي ،حي  هوت الايمن إلاى حافاة المجاعاة و" ي 2020

ي وذلااك بسااب  الصااراع والتاادهور 2019ماليااين اليمنيااين أشااد جوعاااً ومرضاااً وضااعفاً ممااا كااانوا عليااه فااي العاااي 

.االقتصادي الحاد بالبالد

:وتشير التقديرات في هذا التقرير إلى االتي

مان الساكان فاي حاجاة إلاى ناوع ماا مان المسااعدة أو الحماياة، مانهي %80أو أكثار مان -مليون شخص 24•
.ي2018أي بما يزيد بنحو مليونين عما كان عليه الحال في –مليون في عوز شديد 4,14

ضافة من مليون امرأة حامل تعاني من سوء التغذية، وهن معرضات إلنجا  أطفال يعانون من التقزي، باإلأكثر •
.امرأة معرضة لخطر اإلصابة بمضاعفات الوالدة114000إلى أن 

.نصف المنشآت الصحية ال تعمل أو تعمل بشكل جزئينحو •

ة اإلمادادات المنشآت الصحية العاملة فقط تقدي خدمات الصحة اإلنجابية وذلاك بساب  نقاص العااملين وقلاثلثي •
.والمستلزمات والعجز عن تغطية تكاليف التشغيل، أو تعرضت للضرر جراء الصراع

يتلقاوا واألجهزة والمستلزمات الطبية يير كافية أو عفى عليها الزمن، والعاملون الصحيون الذين لايالمعدات •

عااملين 10أجورهي منذ أكثار مان عاامين ، أو تادفع لهاي بشاكل ييار مناتظي، ياادروا الايمن ولاي يبقاى ساوى 
.شخص، وهو ما يعد أقل من الحد األدنى الذي تضعه منظمة الصحة العالمية10000صحيين لكل 

ذية وانحدار بلد يشهد أعلى معدالت الوفيات بين األمهات في المنطقة العربية ينذر نقص الغذاء وسوء التغفي •

وزن الرعاية الصحية التي ازدادت تدهوراً من جاراء أوبئاة مثال الكاوليرا بزياادة الموالياد الخادج أو ناقصاي الا
.وحاالت النزيف بعد الوالدة
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تقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في اليمن

:إيالق العدوان لمطار صنعاء واألزمة الصحية في اليمن

.مليون دوالر150الخسائر المباشرة الستهداف مطار صنعاء الدولي من قبل العدوان بلغت أكثر من•

ألف مريض كانوا بحاجة ماسة لتلقي العالج 80ايالق المطار منذ أربع سنوات ونصف تسب  بوفاة أكثر من•
.في الخارج

ألاف ماريض بحاجاة للسافر لتلقاي العاالج فاي الخاارج بساب  اساتمرار الحار  وتاردي450ما يزال أكثر من•
.الظروف الصحية بسب  الحصار الشامل

.حالة مرضية بالسرطان أصبحوا مهددين بالموت في أي لحظة65أكثر من•

.ألف مريض بالفشل الكلوي بحاجة إلجراء عمليات زراعة الكلى بصورة عاجلة12أكثر من•

.أكثر من مليون مريض مهددون بالموت نتيجة انعداي أدوية األمراض المستعصية•

ر الصااحة يعااانون ماان تشااوهات قلبيااة بحاجااة ملحااة إلااى الساافبااوزراةأكثاار ماان ثالثااة آالف مااريض مسااجلون •
.للخارج لتلقي العالج

ة وفاااة مسااافر ماان بااين كاال عشاارة مسااافرين مااا بااين صاانعاء و عاادن وصاانعاء و ساايئون وذلااك لطااول المساااف•
.ووعورة الطريق وكثرة النقاط العسكرية المنتشرة على الطريق

.مليون يمني ال يستطيعون الدخول لليمن وآالف الطال  محرومون في الداخل من منحهي الدراسية•

.(4)الخارج حالة تشوق خلقي بحاجة إلى العالج في 3000يوجد أكثر من•

:األمراض المتفشية في اليمن بفعل الحصار والعدوان على اليمن

تاوفي خاالل فتارة العادوان، ( سانة15-شاهر)ألاف طفال12فهناك حاوالي اإلسهاالتبالنسبة ألمراض الكوليرا و 

ألف طفل مصابون بأمراض مزمنة مختلفة حرموا من السفر للعالج للخارج منذ إيالق30وهناك حوالي أكثر من 

ي وحتى يومنا هذا يموت بصمت العشارات مانهي يوميااً، كماا أن 2016التحالف لمطار صنعاء الدولي في أيسطس

ة ممارساات أوبئة كالادفتيريا والحصابة والمالرياا والضانك واألماراض التنفساية المختلفاة والتاي زادت حادتها نتيجا

.تحالف العدوان تفتك بالمئات من أطفال اليمن

ون عان األطفال المصابون بأمراض األوراي السرطانية والتي كانات أسالحة العادوان سابباً فاي إصاابتهي عااجزآالف 

حية تلقي العالج المناس  لهي بسب  الحصار والذي منع دخول أجهزة وأدوية خاصة بهي، ويير ذلك من أوضاع ص

.وأرقاي عديدة توضح كيف عاش ويعيش أطفال اليمن أماي مرأى ومسمع العالي أجمع وسلبية األمي المتحدة

:المتحدة ودورها في تردي الوضع الصحي في اليمناألمي 

.مرفقاً صحياً 141منظمة الصحة العالمية إيقاف دعي الوقود عنقررت •

.مرفق صحي كان يتلقى دعما من اليونيسف2000تقليص دعي القطاع الصحي أممياً إلىتي •

كال أوقفات باأن منظماة اليونيسايف 2021وزير الصحة الدكتور طه المتوكل فاي العااي الحاالي صر  •

ألاف 80ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد مانهي 400أوجه الدعي للطفولة في ظل وجود أكثر من 

.مهددين بالموت

م2021ادخاصة بادقضع ادصح  صا رة ع  قزارة ادصحة قادسكا  اإلحصائياح .4
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تقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في اليمن

:تحالف العدوان ينتهك حق التعليي

28المادة

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في التعليي، وتحقيقا لإلعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أس. اس تكافؤ 1
:الفرص، تقوي بوجه خاص بما يلي

.التعليي االبتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميعجعل •

يع األطفال، تطوير شتى أشكال التعليي الثانوي، سواء العاي أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجمتشجيع •
.اواتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليي وتقديي المساعدة المالية عند الحاجة إليه

.التعليي العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدراتجعل •

.المعلومات والمبادئ اإلرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع األطفال وفى متناولهيجعل •

.تدابير لتشجيع الحضور المنتظي في المدارس والتقليل من معدالت ترك الدراسةاتخاذ •

تتخذ . راماة الدول األطراف كافة التدابير المناسابة لضامان إدارة النظااي فاي المادارس علاى نحاو يتمشاى ماع ك2
.الطفل اإلنسانية ويتوافق مع هذق االتفاقية

تقوي . ليي، وبخاصاة الدول األطراف في هذق االتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في األمور المتعلقاة باالتع3

لعلمياة بهدف اإلسهاي في القضاء على الجهل واألمية في جميع أنحااء العاالي وتيساير الوصاول إلاى المعرفاة ا
.صددوتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا ال. والتقنية وإلى وسائل التعليي الحديثة
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:انضحيتندد بجريمة حافلة طال  و هيئات حكومية و شهادات منظمات دولية مؤسسات 

رفيهية مع بمحافظة صعدة كانوا في رحلة تضحيانحافلة مليئة باألطفال في مدينة قصف التحالف2018في •

فت  مريكية على مخلفات ذخائر أووتشرايتسهيومنالمدرسة ، ما أسفر عن مقتل عشرات األطفال، وقد تعر 
.المنشأ في الموقع الذي قصفت فيه الحافلة

رياي أن ،"تادابير لتحساين حماياة الطفال"األمين العاي التحالف على قائماة خاصاة للبلادان التاي اتخاذت وضع •
. التحالف استمر في قتل وتشويه األطفال ومهاجمة المدارس والمستشفيات

" الصادمةيتعرضاون للقتال والتشاويه والياتي و"التابعة لألمي المتحدة أن األطفاال " لجنة حقوق الطفل"وجدت•

اناة عديد ما أدى إلى مع" تفاقي هذا األمر بفعل الحصار الجوي والبحري"بسب  عمليات التحالف العسكرية ، و
.من األطفال من انعداي األمن الغذائي

اي إدراج التحااالف العربااي الااذي تقااودق المملكااة العربيااة السااعودية علااى القائمااة السااوداء لألمااي المتحاادة عااتااي •

دة، ، لكناه ُرفااع الحقاا بعااد رد فعال ياضاا  للساعودية وتهدياادها بقطاع التموياال عان باارام  األماي المتحاا2016

القساي "وإدراج التحاالف فاي 2017ولتهدئة الرياض، قامات األماي المتحادة بتقسايي القائماة إلاى قسامين عااي 
.، الذي يسل ط الضوء على الجهود التي يبذلها التحالف لتفادي قتل وتشويه األطفال في اليمن" 

ي عندما هوجمات حاافلتهي فاي محافظاة 2018طفال في أيسطس 40وجاءت هذق التوصيات في أعقا  مقتل •
."أخطاء"صعدة، وأقر التحالف بعدها بحصول 

طفال وأصابت 26إن يارة جوية لقوات التحالف بقيادة السعودية قتلت " ووتشرايتسهيومن"منظمة قالت •

9ي اليمن ،  وذلك فاالمزدحي في شمالضحيانآخرين على األقل داخل أو قر  حافلة مدرسية في سوق 19

عاي ، ويبدو أنها جريمة حر  وعلى الدول تجميد مبيعات األسلحة إلى السعودية فورا، ود2018آ  /أيسطس
.التحقيق المستقل لألمي المتحدة في االنتهاكات التي ترتك  في اليمن 

بقياادة ُيضااف هجاوي التحاالف: "ووتاشراياتسهياومنباح  أول في حقوق الطفال فاي -إسفيلدقال بين فال •

جنااازات السااعودية علااى حافلااة مليئااة باألطفااال إلااى سااجله الشاانيع فااي قتاال الماادنيين فااي حفااالت الزفاااف وال

قنابل ، قاد الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بال، والمستشفيات والمدارس في اليمن 

".تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين

ة علاى باإلضااف، بيانات إدانة لعدد من المنظمات والهيئات الدولية األممية والمستقلة مناددة بالجريماة صدرت •

لألماي ذلك صدرت إدانات من العديد من الدول والمسؤولين الدوليين وصوالً إلى صدور بيان عان األماين العااي
.الذي أدان المجزرة وطال  بفتح تحقيٍق مستقٍل وفورييوتيريشالمتحدة أنطونيو 

ق العدوان والحصاار و انقطااع الرواتا  أثار علاى نسابة التحاا

الطااال  بالماادارس، حياا  فقااد الكثياار ماان الطااال  معاايلهي و 

بالتااالي اضااطر الكثياار ماانهي لاادخول سااوق العماال و صاااروا 

و تفاقمااات ظااااهرة ، فريساااة للتحااارش و االختطااااف و العناااف

لفارد عمالة األطفال خالل الحر  إثر تدني الحالة االقتصاادية ل
.خالل العدوان

وخالل سانوات العادوان اساتهدفت طاائرات التحاالف المادارس

حايا ، وسقط االالف مان األطفاال ضاممنهجاً والطال  استهدافاً 

لهااذا االسااتهداف، ودماارت وتضااررت االالف ماان الماادارس، 

ع هاي األبارز واألبشاضاحيانوتكاد تكون مجزرة حافلة طال  

اً ماان بااين هااذق المجااازر، حياا  القاات اسااتنكاراً دولياااً ومحلياا

ميع كبيراً، ومع ذلك تقابل كل هذق الجرائي بصمت مري  من ج

الااادول والمنظماااات الحقوقياااة وعلاااى رأساااها منظماااة األماااي 

.المتحدة
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تقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في اليمن

ي بالغاارة التاي دعاا إلاى فاتح تحقياٍق مساتقٍل وفاوريوتيريشإنج " المتحدُ  باسي األمين العاي فرحان حققال •

جاد حل سياسي استهدفت حافلًة تقلُ أطفااًل بصعدة وأسفرت عن مقتل وجر  العشرات منهي، مجدداَ دعوَته إلي
".شامل عبر حوار جاد باعتبارق الطريق الوحيد لحل األزمة

ة التي عن صدمته من المجزرة الوحشييريفي المبعو  الخاص لألمين العاي لألمي المتحدة لليمن مارتن عبر •

مياع يجا  علاى الج: "أودت بحياة العشرات من األطفال في محافظة صعدة شمال اليمن، وقال في بيان أصادرق

آماال أن تشااارك جميااع : بااذل المزيااد ماان الجهااود إلنهاااء األزمااة ماان خااالل حااوار شااامل داخاال الاايمن وأضاااف
اء في العملية السياسية بما في ذلك المشاورات المقرر إجراؤها في جنيف في س ".بتمبراألطراف بشكل بن 

مروع منظمة اليونيسف لألمومة والطفولة باألمي المتحدة الهجوي الاذي تعرضات لاه حافلاة األطفاال باالوصفت •

فاور فاي تااهنريوأنه يمثل نقطة منخفضة في الحر  الوحشية على اليمن، وطالبت المديرة التنفيذية للمنظمة 

ول فاي أنه يج  أن يكون هذا الهجوي يير المبرر على األطفاال نقطاة تحا:"بيان صادر عنها باللغة اإلنجليزية 
! "حر  اليمن الوحشية، لقد طفح الكيل

ال إن الهجوي المروع على حافلة في صاعدة بااليمن والاذي قتال وشاوق فياه أعاداد كبيارة مان األطفا: "وأضافت•

ا إذا كاان هاذا الهجاوي سايمثل نقطاة تحاول للحظاة يمثل نقطة منخفضة في حر  البالد الوحشية ، متسائلة عم 

ماا هاو التي يج  أن تدفع في النهاية األطراف المتحاربة ومجلس األمن الدولي والمجتمع الادولي إلاى القيااي ب
".مناس  لألطفال ووضع حد لهذا األجراي

.إلى إجراء تحقيق فوري في الجريمةجرانديمنسقة األمي المتحدة للشؤون اإلنسانية ليزا دعت •

ة مشايرة بعثة الصلي  األحمر المجزرة وقالت أنها تلقت أخباراً مروعة عن الضاحايا المادنيين فاي صاعدأدانت •

يجا  اتخااذ كال اإلجاراءات :" عاماا ،وأضاافت15إلى أن معظي الضحايا في صعدة هي من األطفاال تحات سان 

".لضمان عدي تكرار ما حد  في صعدة

:الغيا  عن المدارس  مأساة تضاف إلى ما خلفه العدوان على اليمن

ياؤدي عاادي ذهاا  األطفااال إلااى المادارس أو عاادي قادرتهي للوصااول إليهااا إلاى تضاارر المادارس أو اسااتخداي القااوات 

ظارا العسكرية لهاا ، كماا يتعارض المدرساين للتهدياد أو االساتهداف أو فارارهي بساب  انعاداي األمان فاي المادارس ن

17-16لخطااورة الطاارق والجااو العاااي يياار االماان، و بحساا  الناادوة الوطنيااة األولااى لصااحة األي و الوليااد  بتاااريخ 

طفل تركوا المدرسة منذ بدء العدوان في ماارس 500،000مليون طفل خارج المدارس و 2ي فإن 2020فبراير 
2015.
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:المتضررةآثار العدوان على طلبة المنشآت التعليمية 

يات للعااي حس  إحصائية وزارة التربية والتعليي يبلغ إجماالي عادد الطاال  فاي الجمهورياة اليمنياة حسا  اإلحصاائ
.طالباً وطالبة1,905,615طال  وطالبة، وإجمالي  الطلبة بالمنشآت المتضررة والمغلقة  5,983,707ي 2021

كل عاي أما عدد المدارس التي دمرها العدوان وحجي األضرار المادية التي لحقت قطاع التعليي األساسي والثانوي بش

:فقد وضحتها األرقاي الكارثية حس  اإلحصائيات التالية
وقد تضرر عدد كبير منها بفعل يارات دول تحاالف العادوان ، 16,734إجمالي المنشآت في الجمهورية اليمنية بلغ 

:الغاشي على اليمن كالتالي

419ا    ــــــــكليرةـــــــــدارس المدمــــــالم
1,506ا ـــــــــــــجزئيالمتضررة دارس ـــالم
756ة       ـــــــــــــــدارس المغلقـــــــــــالم

995المدارس المستخدمة إليواء النازحين  
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اليمنتقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في 

:جرائي الخطف وااليتصا  بحق األطفال في اليمن

63تسب  العدوان على اليمن في تزايد معدالت العنف القائي علاى الناوع وساط األطفاال، والاذي زاد بمقادار %

ساحل الغربي عما قبل اندالع النزاع، وفقاً لإلحصائيات فإن الجرائي واالنتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان بال

جريمااة ايتصااا  أطفااال فيمااا بلغاات جاارائي 84جريمااة ايتصااا  منهااا 244جريمااة ماان بينهااا 685بلغاات 

جريمااة ايتصااا  فااي 443جريمااة اختطاااف أطفااال فيمااا تااي االبااالغ عاان 145جريمااة منهااا 414االختطاااف 

ظاات محافظة عدن، وتتسع الجرائي بحق الطفولة ماع اساتمرار االنفاالت األمناي فاي مديناة عادن وبقياة المحاف
.عاماً 14ـ 5المحتلة، وأصبحت جرائي الشرف مصدر قلق لألهالي، والتي تستهدف األطفال في سن 

الت مختصون في مجال الطفولة، أرجعوا جرائي اختطاف وايتصا  األطفال في مدينة عادن وييرهاا إلاى االنفا

األمنااي وانتشااار الحشاايش والمخاادرات، فااي محاولااة ماان دول التحااالف إليااراق الماادن الجنوبيااة بالمخاادرات، 

جلت ليتساانى لهااا البقاااء أطااول فتاارة ممكنااة، واسااتغالل الشاابا  واسااتنزافهي فااي حربهااا علااى الاايمن، حياا  ساا

جريمة، تنوعت ما بين االيتصا  واالختطاف لألطفال في مديناة عادن 21منظمات حقوقية مختصة بالطفولة 
(5).ي2018عن العاي % 100ي، بزيادة 2019خالل العاي 

لاى عدي محاسبة الكثير من الجنااة المتاورطين فاي جارائي االيتصاا  التاي طالات العدياد مان األطفاال سااعد ع

التااابع "المجلااس االنتقااالي الجنااوبي"تمزيااق الطفولااة فااي المحافظااات الجنوبيااة، بحكااي انتمااائهي لمليشاايات 

ماا هاو لإلمارات ومسلحي حز  اإلصال ، ألن االنتقالي يرفض التحقيق في بعاض جارائي ايتصاا  األطفاال، ك

سنوات، التي تعرضات لاليتصاا  فاي عادن، 6الحال مع صالح عمر سالي أحمد، والد الطفلة البالغة من العمر 
.ي2019نهاية ديسمبر 

 حالااة انتهااك بحااق األطفاال فااي محافظاة أبااين، التاي يساايطر عليهااا 71و كشافت مصااادر حقوقياة، عاان رصاد

ي 2019حالااة اعتااداء علااى الفتيااات، خااالل العاااي 34حالااة ماان الااذكور و37، بينهااا "االنتقااالي الجنااوبي"

،وأوضااحت أن االعتااداءات علااى األطفااال، تراوحاات مااا بااين حاااالت االيتصااا  واالعتااداء الجنسااي والضاار ، 

باااء وأصاابحت جاارائي االيتصااا  واالعتااداء الجنسااي علااى األطفااال فااي المحافظااات المحتلااة كابوساااً يطااارد اال
(. 6) .ي2015واألمهات، مع استمرار انتشار االحتالل اإلماراتي والسعودي في تلك المحافظات منذ العاي 

راء حماياة تؤكد تقارير حقوقية أن جرائي ايتصا  األطفال في مدينة تعز كبرى مدن اليمن في تزايد مستمر ج

قبضاة الجيش للمعتدين على األطفال جنسيا، في واحادة مان أبشاع الجارائي المساكوت عنهاا فاي الايمن جاراء ال
(.حز  اإلصال  )العسكرية التي تمارسها القوات التابعة لتنظيي اإلخوان الممول قطريا

 في ظل االنتهاكات بحق أطفال تعز وما يحد  اليوي من جرائي االيتصا " وأكد ناشطون حقوقيون يمنيون أن

دا لإلرهاا  تواطؤ من قبل السلطات المحلية واألمنية والعسكرية وحمايتها لمرتكباي تلاك الجارائي، تمثال تجساي

".الحقيقي الذي يقتل الطفولة، ويصادر حقها في الحياة بكرامة

34المادة 
تتخاذ ولهاذق األياراض. تتعهد الدول األطراف بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنساي

:الدول األطراف، بوجه خاص، جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع
حماااااااااااااال أو كااااااااااااااراق الطفاااااااااااااال علااااااااااااااى تعاااااااااااااااطى أي نشاااااااااااااااط جنسااااااااااااااي يياااااااااااااار مشااااااااااااااروع( أ

.المشروعةاالستخداي االستغاللي لألطفال في الدعارة أو ييرها من الممارسات الجنسية يير (  

35المادة
و بيعهي تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع اختطاف األطفال أ

.االتجار بهي ألي يرض من األيراض أو بأي شكل من األشكالأو 
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 في ظل االنتهاكات بحق أطفال تعز وما يحد  اليوي من جرائي االيتصا " وأكد ناشطون حقوقيون يمنيون أن

دا لإلرهاا  تواطؤ من قبل السلطات المحلية واألمنية والعسكرية وحمايتها لمرتكباي تلاك الجارائي، تمثال تجساي
". الحقيقي الذي يقتل الطفولة، ويصادر حقها في الحياة بكرامة

ي تعز هاي و قالت الناشطة الحقوقية والصحافية وداد البدوي أن المتهمين باالعتداءات الجنسية على األطفال ف

ى أن إلا"قادة معروفون في الجيش الذي يوفر لهي الحماية من المالحقة، وألمحت في منشور على فايس باوك 

اً ماان حمايااة الجاايش للمعتاادين علااى األطفااال جنساايا جعاال المستشاافيات تاارفض التعاماال وإعطاااء تقااارير خوفاا

تماع المج"، قائلاة "صامت المجتماع"، ونددت الناشطة الحقوقية والصاحافية وداد البادوي بماا أسامته "البطش

". صمت ألن الفاعل هو الجيش وسيقتل من يتكلي كما يقول الكثير من المواطنين

 ماااذا قادمت جماعاة اإلخااوان المسالمين وماااهي اإلنجاازات التااي "عان بكاارانوتسااءل الناشاط الحقااوقي ساعيد

التساتر قدمت ايتصا  األطفال، وحماية المغتصابين و"، قبل أن يجي  بأنها "تكرمت بها على المواطن اليمني

تاداء، عليهي، وقهرت الفقراء في أعز ما يملكون في كرامتهي وكرامة أبناائهي، قادمت االيتيااالت والقتال واالع

اطاؤ أن ظلماا كبيارا ماا يحصال فاي تعاز مان تو"وأكاد ". والفساد واللصوصية وسرقة الماال العااي باساي الادين
(.7))اإلصال حز  )وصمت من الجميع في تعز وخاصة من كل اإلدارات المحلية التي يحكمها اإلخوان 

التاي وقالت منظمة السالي لإلياثة وحقوق اإلنسان الدولية أنها تعبر عن إدانتها واساتنكارها لهاذق االنتهاكاات

و الادول يعاق  عليها القانون الدولي اإلنساني ويلزي السلطات المحلية في الدول التي شاهدت هاذق االنتهاكاات

، ماا لاي والجهات الداعمة لها  بضبط المتهمين والتحقيق معهي وإنزال العقوبات القانونية بحقهي عبر القضااء

ؤولين فاي فإن للجهات الدولية المعنية الحق في مالحقة المسؤولين المتسترين على المتهمين بمن فايهي المسا

اركة في دول التحالف الذي تقودق السعودية في العدوان على اليمن، وتقديمهي إلى المحاكي الدولية بتهمة المش

يقات شاملة وتدعو المنظمة السلطات اليمنية والتحالف إجراء تحق. تلك االنتهاكات وحماية المتهمين الرئيسيين

امح في هذق االنتهاكات والدعاوي التي قدمها األطفال الضحايا وأسرهي ، من أجل اإلشارة إلى أنه لن يتي التسا
.مع هذق الجرائي، ولحماية أسر األطفال من االنتقاي، وكذا لتدارك مساءلتهي والتحقيق معهي دوليا

ة وشااددت المنظمااة علااى ضاارورة ضاابط كافااة المشااتبه بهااي والتحقيااق معهااي، بمااا فااي ذلااك المنتمااين للجماعاا

يتصا  مشيرة إلى أن اال. المسلحة التي تسيطر على مدينة تعز، وإحالتهي إلى القضاء ليحاكموا محاكمة عادلة

ذين ال واالعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسالح يعادان مان جارائي الحار ، وقاد يكاون القاادة الا
ا لهذق األفعال الشنيعة هي أنفسهي مسؤولون عن هذق الجرائي وييرها من جرائي الحر   .(8)يضعون حد ً

نظااي خطورة األوضاع التي تمر بها المناطق المسيطر عليها القوات النظامية المنضوية تحت مظلاة وحماياة ال

يرفعاوا السعودي واإلماراتي واألمريكي ، جعلت من بعض الناشطين  الباارزين الاذين يقفاون فاي صافوفهي أن

ي أن يتحركاوا اذا أرادوا أن يعايش أوالدهاي فا"الصوت عاليا، ويطالبون من أسموهي إصالحية الحكاي فاي تعاز 

( 9).وهو ما يؤشر إلى حجي المأساة واالنتهاكات التي تعيشها تلك المناطق " مأمن 

: ونذكر هنا بعض نماذج لجرائي ايتصابات بحق األطفال كالتالي

:ي2021يوليو –" فئة المهمشين"طفلة من ايتصا  •

ئي ايتصاا  ظل ارتفاع وتيرة جارا، من قبل شا  وسط مدينة تعز، في"فئة المهمشين"ايتصبت طفلة تنتمي إلى 
.الفتيات القاصرات من هذق الفئة في المحافظة

يولياو 5من فئة المهمشاين تعرضات لجريماة ايتصاا  مسااء االثناين بتااريخ ( عاماً 14)". ع. ي.جواهر"الطفلة 
.وسط المدينة "الشماسي"في حي ( س. باسي)من العمر، يدعى28ي، من قبل شا  في الـ2021

اجد أسرته وقد استدرج مرتك  الجريمة الطفلة جواهر في الثامنة من مساء االثنين إلى منزل والدق، مستغالً عدي تو

.في المنزل الكائن بالقر  من مسجد الهدى في الحي ذاته

يقضح حجم ادمأساة ادت  تجس  حجم كاركاتيرق   أقضحح ادصحيفة https://alyoum8.net/news/54935اديقم اد ام      صحيفة 

بت زاالنتهاكاح 

https://www.adensbq.com/news/6223https://yemenalghad.net/art2754.html)
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محاور وأشار إلى أن األجهزة األمنية ألقت القبض على المتهي ، والذي يعمل سائق بااص، ويساتقوي بجناود فاي
.تعز العسكري

دفاع جوي بلباس مدني قدموا إلى منزل أسرة 170وقد ذكر مصدر بأن مسلحين تبين أن بينهي جنود من اللواء

لاه إلاى الطفلة جواهر وهددوا أسرتها بالقتل في حال لي ياتي التناازل عان القضاية واإلفاراج عان الماتهي قبال تحوي
.النيابة

بالتهديادات و الاذي بادورق أرسال طقمااً أمنيااً لحماياة المنازل  "األشبط"وأضاف المصدر أنه تي إبالغ قسي شرطة 

.لكنه يادر المكان في المساء

منزل أن المتهي طل  من أسرة الطفلة جواهر إرسالها إلىالحذيفياالتحاد الوطني للمهمشين نعمان وأفاد رئيس
.أسرته بحجة أن والدته طلبت منه إحضارها لمساعدتها في تنظيف المنزل

ن كما أشار نعمان، إلى أنه بحس  إفاادة الطفلاة الضاحية، عناد دخولهاا المنازل أوصاد الماتهي األباوا  مباشارة ما
.الداخل ليقوي بمهاجمتها ومباشرة ايتصابها

تا إلى أن الف. وذكر نعمان، أن السلطات األمنية ألقت القبض على الشا  المتهي، بعد ضغوط من قبل قيادة االتحاد
.وسط المدينةاألشبطالمتهي رهن االحتجاز في قسي شرطة 

ن فاي وتصاعدت خالل االوناة األخيارة وتيارة جارائي االيتصاا  التاي تطاال الفتياات القاصارات مان فئاة المهمشاي

لاة محافظة تعز، وسط صمت وتجاهل مان قبال السالطات األمنياة والقضاائية، وكاان أحادها محاولاة ايتصاا  الطف
بلاي ، التي أُصيبت خاللهاا بجارو ، وكاان الماتهي بارتكابهاا أحاد أفاراد اللاواء الراباع مشااة ج(عاماً 14)صابرين

.الموالي لحز  اإلصال 

ي2020مايو -بتعزايتصا  فتاة في المعافر •

ار من منطقة المعافر الواقعة في محافظة تعز، تحرش بها أحد الشبا  جوسنة17عمرها " رسائل عبد الجليل"

عيال عمه و بئر القرية اسمه أنس عبد الحكيي يال ، وبعدها بيومين قاي أنس عبد الحكيي يال  برفقة اثنين من

لفتاااة مارافقهي فااي المزرعااة واحااد أصاادقائهي باختطاااف الفتاااة وايتصاابها بالتناااو  ماان السااتة الشاابا ، وكاناات ا

كشف تصرخ مستنجدة وسمعها أحد المارة وعندما أقبل على مكان الحاد  فر الجميع وتركوها، وبعد إسعافها وال
.عليها ثبت بتقرير الطبي  أن الفتاة كانت بكر إلى يوي الحاد 

ألول كان قاد تقدي والد الفتاة بشكوى إلى الجهات المعنية والتي أمرت باعتقال السته الجناة ولكن والد المغتص  ا

ة أرسل ولدق أنس وأوالد عمه ماع المرافاق إلاى عادن وطلا  مان المغتصا  الساادس أصايل نجيا  أن يسالي نفسا

معافر، وأعطاق وعد بأن يخرجه خالل يومين وفعال هذا ما حد  وتي إطالق المغتص  أصيل من قبل وكيل نيابة ال

يا رجل هاي إال خادماة النااس فاي حار  وكوروناا وانات عملات لناا )وعندما سأله المحامي عن سب  ذلك قال له

نون على ، وبعد إطالق المغتص  أصيل عاد بقية المغتصبين من عدن إلى المعافر وهي مطمئ(قضية على الخادمة
.أنفسهي بأن القضية انتهت ألن الضحية مجرد طفلة خادمة

ي2020سبتمبر –ايتصا  الطفل محمد فواز •

تعاز ويدعى وليد محمد سعيد الطباخ، أحد مرتزقة العدوان في حي الجمهوري بمديناة-أقدي أحد مرتزقة العدوان 

علاى ايتصااا  الطفال محمااد فاواز البااالغ مان العمار ساات سانوات، وقااد أدان مكتا  حقااوق اإلنساان فااي-المحتلاة

قاه الكبيار محافظة تعز جرائي االيتصا  والقتل بحق األطفال في مناطق تعز المحتلة، وأعر  في بياان لاه عان قل

يهااي إزاء ارتفاااع نساابة الجاارائي بمناااطق تعااز المحتلااة، والتااي تطااورت إلااى ايتصااا  وقتاال األطفااال ، وتهديااد ذو
.بالتصفية في حال أثاروا هذق القضايا

العادوان وعبر البيان عن استنكارق الشديد لجريمة ايتصا  المجني عليه الطفل محمد فواز من قبل أحد مرتزقاة

ة كامال في حي الجمهوري بمدينة تعز المحتلة، وحمل البيان المجتمع الدولي واألمي المتحدة والمنظمات اإلنسااني
.المسؤولية في حماية األطفال في المناطق المحتلة
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:تعزأشخاص معظمهي جنود في شرطة 6ايتصا  طفل من قبل •

ض طفل في عقدق الثاني يوي السبت بتاريخ  أشخاص معظمهاي 6لجريمة بشعة من قبل ي2021سبتمبر 25تعرج
.جنود في أمن تعز التابع لحكومة ما يسمى الشرعية

6ن قبلوقالت مصادر بان أسرة الطفل تقدمت ببالغ إلى إدارة أمن تعز يفيد عن تعرض ابنها لجريمة ايتصا  م
.أشخاص بينهي جنود من شرطة تعز

وقالت المصادر بأن الطفل الاذي تعارض لاليتصاا  وجاد باالقر  مان منزلاه وهاو مغماى علياه ،وتاي إساعافه إلاى
.المستشفى وهو في حالة سيئة ويير مستقرة

يتصاا  ولي تكشف المصادر عن أي تفاصل حول تفاصيل االيتصا  او عن أسماء الجنود المتورطين بجريماة اال
.التابعين ألمن تعز

رش وكشاافت مصااادر أمنيااة، بااان باليااات التحاارش الجنسااي باألطفااال تاازداد بشااكل مخيااف أكثاار ماان باليااات التحاا
.بالنساء في االونة األخيرة خصوصا في مدينة تعز

:الــــــاألطفتجنيد 

يعاااني األطفااال فااي المناااطق الواقعااة تحاات ساايطرة تحااالف العاادوان ومرتزقتااه ماان حرمااانهي ماان أبسااط حقااوقهي

الخباراء اإلنسانية، وذلك من خالل تجنيدهي واساتخدامهي فاي األعماال القتالياة، وقاد تحاد  التقريار الثالا  لفرياق

تااي التحقااق ماان حاااالت تجنيااد قااوات األماان الخاصااة لحكومااة الاايمن فااي شاابوة لفتيااان "ي عاان أنااه 2020للعاااي 

ي، وتاي احتجاازهي مان قبال المجلاس االنتقاالي 2020واستخدامهي في األعمال القتالية في أبين باين ماايو ويونياو 
". الجنوبي في عدن

ا ماع وحادات يازعي انخاراط بعاض مان أعضاائه/كما حقق فريق الخبراء فاي حااالت تجنياد الفتياان مان قبال ألوياة 

لايمن ثاي ُيجناد األوالد فاي محاافظتي تعاز ولحا  فاي ا: "أو حكومة ما يسمى الشرعية، وأضاف التقرير/التحالف و

".ينقلون إلى المملكة العربية السعودية للتدري  ثي نشرهي على أرض اليمن

38المادة 
تتعهد . سالحة الدول األطراف بأن تحتري قواعاد القاانون اإلنسااني الادولي المنطبقاة عليهاا فاي المنازعاات الم1

.وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احتراي هذق القواعد
تتخذ . سانهي الدول األطراف جمياع التادابير الممكناة عملياا لكاي تضامن أال يشاترك األشاخاص الاذين لاي يبلاغ2

.خمس عشرة سنة اشتركاً مباشرا في الحر 
تمتنع . ناد وع. الدول األطاراف عان تجنياد أي شاخص لاي تبلاغ سانه خماس عشارة سانة فاي قواتهاا المسالحة3

، يج  على التجنيد من بين األشخاص الذين بلغت سنهي خمس عشرة سنة ولكنها لي تبلغ ثماني عشرة سنة
.الدول األطراف أن تسعي إلعطاء األولوية لمن هي أكبر سنا

تتخااذ . ن فااي الاادول األطااراف، وفقااا اللتزاماتهااا بمقتضااى القااانون اإلنساااني الاادولي بحمايااة السااكان الماادنيي4
.اع مسلحالنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية األطفال المتأثرين بنز

:طفالً ممن جندتهي قوى العدوان64الوطنية لشؤون األسرى تسلي اللجنة 

 64ي سلمت اللجنة الوطنية لشؤون األسرى اليمنية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 2020/يناير/27في
عاي واعتبارتهي ضاحايا حار  ( 16–14)طفال ممن جندتهي قوى العدوان وأيلبهي تتراو  أعمارهي ما بين 

.وسيتي إعادة تأهيلهي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف
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 طفااال األسااتاذ عبااد القااادر المرتضااى رئاايس اللجنااة الوطنيااة لألساارى بااأن جاازءاً كبيااراً ماان هااؤالء األأفاااد

تسليمهي األسرى تي تجنيدهي للدفاع عن الحدود السعودية، وأضاف بأن األطفال األسرى الذين سيقومون ب

اد باأنإلى الشؤون االجتماعية واليونيسف هي شاهد حي على الطرف الاذي يقاوي بتجنياد األطفاال، كماا أفا

قتاال فاي عمليات تجنيد األطفال من قبل مرتزقة العدوان مستمرة، وجزء كبير منهي ُيدفعون إلى جبهاات ال
.الحدود

يخضاعون األطفال األسرى الذين ُسلموا للشؤون االجتماعياة واليونيساف سوأضاف األستاذ المرتضى بأن

تهما لبرنام  تأهيل يمتد لنحو شهرين ومن ثي إعادتهي إلى أسرهي، وأكد بأن السعودية واإلمارات ومرتزق
.يتحملون وزر تجنيد آالف األطفال اليمنيين ووزر دماء من يقتل منهي ومن يتعرض لمعاناة األسر

 ي شااكر لااوزارة الاادفاع ولجنااة األساارى هااذا الموقااف اإلنسااانضاابيعوزياار الشااؤون االجتماعيااة عبيااد باان

بإعادة وأفاد بأنهي سيقومون بالمشاركة مع اليونيسف، األطفال األسرىوالوطني المشرف بإطالق سرا 
.تأهيل األطفال إلعادة دمجهي بالمجتمع

 ال في مسؤول الحماية في منظمة اليونيسف أشاد بهذق الخطوة وجدد مطالبته بعدي زج األطفشيغإبراهيي

لنفساي التقينا األطفال المفرج عنهي وهي في حالة صحية جيدة ووضعنا خطاة للادعي ا:" القتال، كما تحد 
".وإعادة تأهيل األطفال األسرى المفرج عنهي إلعادة دمجهي في التعليي والمجتمع

نت هناك من جان  آخر تتخذ حكومة صنعاء عدة تدابير احترازية للمساهمة في منع تجنيد االطفال حي  كا

هباوا عدة تصريحات لقيادات تمنع تجنيد األطفال باإلضافة الى إرجااع عادة اطفاال إلاى أهااليهي كاانوا قاد ذ

.للمشاركة في العمليات العسكرية بطرق يير شرعية

  ألف طفال تاي تجنيادهي مان قبال العادوان 16المركز اإلعالمي للمحافظات الجنوبية عن أن أكثر من تحد

ابقة، وقد السعودي اإلماراتي ومليشيات العدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة خالل الست السنوات الس

فاال وقع االالف من األطفاال ضاحايا التجنياد ماا باين قتيال وجاريح فاي جبهاات القتاال، ومعظاي هاؤالء األط
.ينتمون ألسر فقيرة ومعدمة

وقاد تباين كما استخدمت دول تحالف العدوان شبكات االتجار بالبشر الستقطا  األطفال والدفع بهي للقتال ،

حافظاات وقوف السعودية وراء استقطا  المئات من األطفال الذين لي يبلغوا السن القاانوني فاي كاالً مان م
.لح  وأبين وتعز وشبوة خالل األشهر الماضية للقتال  في مأر 

لمتحادة وقد تبادلت أدوات دول تحالف العدوان االتهامات بتجنيد األطفال في المحافظاات الجنوبياة واألماي ا
..تجاهلت تلك الجريمة

قا صقر األطفال األسرى ادذي  جن تهم  قى اد  
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:تجنيد تحالف العدوان لألطفال بمحافظة مأر  بالصور واألدلة

ي كشااف اإلعااالي الحربااي للقااوات المساالحة فااي صاانعاء عاان صااور وملفااات ألطفااال 2021ماان أكتااوبر 12فاي ال

وف مجندين في صفوف قوى تحالف العدوان بمحافظة ماأر ، كماا تاي أسار عادد مان األطفاال المجنادين فاي صاف

في مأر ، قوى التحالف وتي العثور على ملفات مصورة ألطفال تي التغرير بهي وتجنيدهي من قبل حز  اإلصال 

ل فاي وقعاوا أسارى مان األطفاال، وتاي العثاور علاى كشاوفات تجنياد ألطفاامانوأوضحت مقاطع فيديو العديد مان 
.  حدةمأر  عند تحرير مناطق من قرى الزور، وقد تعهدت القوات المسلحة تسليي ملفات األسرى إلى األمي المت

التحاالف، وتستنكر منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل تجنيد تحالف العدوان لألطفال واساتغاللهي للادفاع عان
.كما تعتبرق جريمة جسيمة بحق الطفولة تنتهك كل القيي اإلنسانية وكرامة األطفال في اليمن

مأربصقر دملفاح تجني  تحادو اد  قا  دألطفال ف  محافظة
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األمي المتحدة شريك في قتل الطفولة في اليمن

، وتضي المسؤولين عن انتهاكات جسايمة لحقاوق األطفاال، 2002عاي" قائمة العار"األمي المتحدة بإصداربدأت 

، ومنااع القتاال والتشااويه والتجنيااد والعنااف الجنسااي واالختطاااف والهجمااات ضااد الماادارس والمستشاافيات: وبينهااا
.وصول المساعدات اإلنسانية لألطفال

مة ي أدرج األمين العاي لألمي المتحدة بان كي مون التحالف الذي تقودق السعودية على قائ2016في يونيو -‾

ك سوداء سانوية بالادول والجماعاات المسالحة التاي تنتهاك حقاوق األطفاال خاالل الصاراعات فاي الايمن، وذلا

2015ضمن التقرير السنوي لألمي المتحدة الذي يعرض محنة األطفال ضحايا النزاعاات المسالحة فاي العااي 
.بلداً، متهماً إياها بمقتل مئات األطفال في اليمن14في 

طفاالً قتايالً، 785في المائة مان حصايلة تبلاغ 60وبحس  التقرير فإن تحالف العدوان ضد المدنيين مسؤول عن 
.ي2015قاصراً جريحاً في العاي 1168و

ساي ضادهي تتورط في تجنياد واساتغالل األطفاال والعناف الجن"ويدرج التقرير في القائمة السوداء الجماعات التي 

أو مستشافيات ومهاجماة أو التهدياد بمهاجماة األفاراد ذوي الحماياة /وقتلهي وتشويههي والهجمات على مادارس و
".وخطف األطفال

التحاالف ي أن2016وكانت مفوضية األمي المتحادة العلياا لحقاوق اإلنساان قاد أعلنات فاي شاهر ماارس مان العااي 

ن، وقال المفوض يقصف اليمن منذ عاي، تسب  في الغالبية العظمى من القتلى المدنييالذي السعوديةالعربي بقيادة 

باالنظر : "وقاال. األعلى زيد بن رعد الحسين إن التحالف يتحمل أكبر قدر من المسؤولية في وقوع ضحايا مدنيين

ة، إلى األرقاي يبدو أن التحالف مسؤول عان مقتال ضاعف عادد المادنيين مقارناة ماع جمياع القاوى األخارى مجتمعا
."الجويالقصف وجميعها بسب  عمليات

6400فاي الايمن، حيا  أسافر النازاع عان مقتال أكثار مان " كارثاة إنساانية"وكررت األمي المتحدة تحاذيرها مان 
.2015شخص منذ مارس 

األماين العااي لألماي المتحادة بشاط  اساي التحاالف الغاشاي الاذي تقاودق الساعودية ماني قاي2016العاي في -‾

ماي إن قياي األمين العاي لأل" ووتشرايتسهيومن"القائمة السوداء للمنظمة، وفي هذا الصدد، أكدت منظمة 

مدنيين المتحدة بحذف اسي تحالف العدوان السعودي من القائمة السوداء، على الريي من استمرارق في قتل ال

ألماي أن ازدواجياة االمنظماة إلاىولفتات تلاك. في اليمن، تعتبر وصمة عار في صفحة هذق المنظماة العالمياة

النظااي المتحدة في تعاملها تجاق تحالف العدوان السعودي ينبع من تلقيها الكثيار مان األماوال والرشااوي مان

السااعودي، وخااالل الساانوات الماضااية تجاهلاات األمااي المتحاادة معاناااة أبناااء الشااع  اليمنااي الااذي يعيشااون

بالكامال لادول العادوان منحاازةخانق منذ بدء العادوان وهاذا األمار يؤكاد أن األماي المتحادةحصاروطأةتحت
.ولها دور في قتل أبناء الشع  اليمني الذي بات على شفا مجاعة كبيرة

األمااين العاااي السااابق لألمااي المتحاادة بااان كااي مااون أعلاان أنااه اضااطر لشااط  دول التحااالف السااعودي ماان القائمااة 

.السوداء لمنتهكي حقوق االطفال بعد تلقيهي تحذيراً بتجميد تمويل انشطة المنظمة الدولية

ل فاي الايمن نت  عن إدراج األمي المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية فاي القائماة الساوداء بساب  قتال األطفاا

المنظمةتهديدات من عدة دول بوقف تمويل الكثير من برام  

في اليمن من العدوان السعودياسييوتيريشي حذف األمين العاي لألمي المتحدة أنطونيو2020في العاي -‾

".رائيتراجع كبير في هذق الج"تقريرق السنوي حول انتهاكات حقوق األطفال في النزاعات المسلحة، بزعي 

ات فاي تقريارق حاول االنتهاكا" قائماة العاار"بإزالاة اساي تحاالف العادوان الساعودي اإلمااراتي مان ياوتيرشقرار 

دى الارأي المتعلقة بحقوق األطفال بما فيهاا القتال والتشاويه فاي النزاعاات المسالحة أثاار الكثيار مان االساتغرا  لا

يار القتال العاي، خاصة عندما برر تصرفه العاار والشانيع هاذا بازعي أن التحاالف بقياادة الساعودية خفاض بشاكل كب

.عن الضربات الجوية وتنفيذق لإلجراءات التي تهدف إلى حماية األطفالوالتشلناجي
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مان ي وبينما كان األمين العاي لألمي المتحدة يخط تقريارق لتبرئاة الساعودية واإلماارات2020يونيو 15في ‾

الطرياق جرائمهما، كانت طائرات العدوان تشن ياراتها على المدنيين العزل الذي كانوا يستقلون سيارة فاي

شاهيدا 13العاي بمديرية شدا بمحافظة صعدة شمالي اليمن، ما أدى إلى وقوع مجزرة جديادة را  ضاحيتها 
.بينهي أربعة أطفال وامرأة

ل، ي استبعد األمين العااي لألماي المتحادة تحاالف العادوان مان الالئحاة الساوداء لقتلاة األطفاا2021يونيوفي ‾

لوالياة وأدرج الشع  اليمني على قائمة منتهكي حقاوق األطفاال، وذلاك بعاد سااعات مان تعييناه أمينااً عامااً 

، كما تحدثت تسريبات من داخل أروقة 2026ثانية تبدأ من مطلع يناير المقبل، وتستمر حتى نهاية ديسمبر

فاي اساتغالل جانا  مان الملاف" كيماونباان “يساير علاى خطاى سالفه" ياوتيريش"األمي المتحادة عان أن 
.اإلنساني واستغالله بشكل نفعي وظيفي أو مادي

73أنوكان التقرير السنوي الصادر العاي الماضي الذي استعرض ضحايا النزاعات المسلحة من األطفال قد أكاد

تسببت من األطفال الذين راحوا ضحية العدوان في اليمن قضوا بغارات التحالف، وأوضح التقرير أن الغارات% 

، لكان تقريار هاذا العااي خاال مان 2020إلى يونيو2015مارس26امرأة منذ2.355طفالً و3.747في قتل
.اإلشارة إلى ضحايا يارات التحالف

التكييف القانوني واإلنساني الستهداف المدنيين واألطفال والمنشآت المدنية 

ي االعتداء على المدنيين، فتلزي األطراف المتعاقدة بضرورة ا تخاذ التدابير إن قواعد القانون الدولي اإلنساني تحر 

1977عااي فقاد أضافى البروتوكاول األول ل. المناسبة التاي تجعال المادنيين بمعازل عان التاأثر بالعملياات الحربياة

حتاراي يجا  أن يكاون لألطفاال موضاع ا: "حماية خاصة لصالح األطفال في حاالت النزاع المسلح، فنص على أنه

اياة خاص، وأن تكفل لهي الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويج  أن تهيئ لهي أطراف النازاع العن

وقااد تأكااد هااذا األماار مااع تبنااي". والعااون الااذين يحتاااجون إليهمااا، سااواء بسااب  صااغر ساانهي، أو ألي سااب  آخاار

، والتاي شاكلت منعطفااً حاساماً فاي تااريخ الطفولاة، حيا 1989االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل في عاي 
.أصبح ينظر إلى حقوق الطفل على أساس أنها حقوق إنسانية وعالمية ال يمكن التغاضي عنها

لاى أول قرار يعترف بالتأثير العاي والسلبي للصراعات المسالحة ع( 1999)1261ويعد قرار مجلس األمن رقي 

األمان ويح  مجلس. األطفال، وما يترت  على ذلك من آثار طويلة األجل على السالي واألمن والتنمية المستدامة

االت في هذا القرار جميع أطراف النازاع علاى التقياد بااللتزاماات المحاددة المعقاودة لكفالاة حماياة األطفاال فاي حا

مهاجماة النزاع المسلح، وعلى األخص، وقف إطالق النار إنسانياً أليراض التطعيي وتوزيع مواد اإلياثة، وبعدي
.المدارس والمستشفيات وعدي استخداي األلغاي األرضية، وعدي تجنيد األطفال أو استخدامهي كجنود

جميااع األطااراف فااي 1379واسااتناداً إلااى مسااؤوليته الرئيسااية فااي حفااظ الساالي واألماان الاادوليين، طالاا  القاارار 

األطفاال أن تحتري بالكامال أحكااي القاانون الادولي المتصالة بحقاوق: النزاعات المسلحة بضرورة االلتزاي بما يلي

، وااللتزاماات التاي تانص عليهاا بموجا  1949وحمايتهي في النزاعاات المسالحة، السايما اتفاقياات جنياف لعااي 

وأن تااوفر الحمايااة . 1989اإلضااافية، واتفاقيااة األمااي المتحاادة لحقااوق الطفاال لعاااي 1977بروتوكااوالت عاااي 

وأن . لمطبقاةوالمساعدة لالجئين والمشردين الذين يالبيتهي من النساء واألطفال، وفقاً للمعايير والانظي الدولياة ا

ذلك لهيئات تفي بااللتزامات التي تعهدت بها للممثل الخاص لألمين العاي المعني باألطفال والنزاعات المسلحة، وك
.األمي المتحدة ذات الصلة، فيما يتعلق بحماية األطفال في حاالت النزاع المسلح

كما يح  مجلس األمن فاي هاذا القارار الادول األعضااء علاى وضاع حاد لظااهرة اإلفاالت مان العقاا ، وأن تحااكي 

والقيااي . لالمسؤولين عن الجرائي المرتكبة ضد اإلنسانية، وييرها من الجرائي الفظيعة المرتكباة فاي حاق األطفاا

ت تقصاي كلما أمكن، باستثناء هذق الجرائي من أحكاي العفو العاي والقوانين المتصلة باذلك، وكفالاة معالجاة عملياا
.الحقائق والمصالحة بعد النزاع ألشكال األذى الشديد الذي تعرض له األطفال
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نماذج لجرائي يارات تحالف العدوان على األطفال في اليمن

ضحيانتحالف العدوان على حافلة طال  مجزرة 

هر نفااذت طااائرات تحااالف العاادوان هجوماااً وحشااياً الساااعة الثامنااة والنصااف صاابا  يااوي الخماايس التاسااع ماان شاا

شخصااً ، الهجاوي اساتهدف حافلاة تقال عشارات ( 130)ي نت  عنه مقتل وإصابة أكثار مان 2018أيسطس لعاي 

يفية الطال  التي تتراو  أعماارهي باين سان السادساة إلاى سان الرابعاة عشار عامااً كاانوا فاي رحلاة ترفيهياة صا

انضاحيومتجهين لزيارة جامع اإلماي الهادي بمدينة صاعدة ، حيا  بادأوا التحارك مان الجاامع الكبيار فاي منطقاة 

بضااحيانالجعملااةبمديريااة مجااز الااذي أقاااموا فيااه المركااز الصاايفي وماان ثااي زاروا روضااة الشااهداء فااي منطقااة 

مدرسين ونزل أحد الضحيانليواصلوا رحلتهي صو  جامع الهادي، وأثناء ما كانوا في الطريق توقفوا في سوق 

حشاية لشراء بعض المياق والعصائر من أحد البقاالت وبعد عدة ثواني قامت طائرات تحالف العدوان بشن يارة و

رة مستهدفة الحافلة مباشرة والتي كان على متنهاا عشارات األطفاال الاذين ال تتجااوز أعماارهي سان الرابعاة عشا

حشاية لاي بينهي ثالثة مدرسين ما أدى إلى قتل وجر  عشرات األطفال والمتسوقين والباعة،،وضحايا الضربة الو

ذيــــــــاليقتصر على من كان في الحافلة من األطفال والمدرسين فقط ، فقد سقط عدد من المتسوقين والباعة
. كانوا متواجدين في السوق
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:نتائ  االستهداف

45: مدنياً بينهي135مقتل

طفالً 

58:مدنياً بينهي79جر  ق

طفالً 

دة، فيماا كانات التابعة لمديرية مجز بمحافظاة صاعضحيانالمكان الذي اختير لتنفيذ الضربة سوق شعبي بمنطقة 
ياة الشديدة االنفجاار والمصانوعة أمريكيااً وتعتبار مان القنابال الذك( MK82)وسيلة الهجوي قنبلة صاروخية نوع 

تيجاة هاذق وجميع هذق المعطيات تفسر وتجي  على التساؤالت عن سب  األعداد الكبيرة للضاحايا الاذين ساقطوا ن
.الضربة

لاى كما أن حالة المكان المستهدف شاهد حي على بشاعة الجريمة وما تخبر به الصورة التاي رسامها االنفجاار ع

لقلاو  جدران المحالت وباحة السوق تختزل الكثيار وتجيا  عان الكثيار مان األسائلة التاي جمياع إجاباتهاا تادمي ا

اي وتعجز األلسن عن وصف الحالة التي سادت المكان عقا  االنفجاار، حيا  سااد المكاان عقا  االنفجاار هادوء تا

اع ويطى أرجاءق الدخان واألتربة والغازات، وماهي إال لحظات حتى اخترق هذا الصمت أنين بعض الناجين باأنو

غاثاتاالسااتمختلفااة ومتفاوتااة ماان اإلصااابات، يساامع ماان نجااا ماان الضااربة أنااات المصااابين التااي اختلطاات بنااداء 

صاابين فيلملموا حواسهي وأذهانهي التي شتتتها الصدمة ويهرعوا ملبيين إلسعاف وإنقاذ ماا يمكان إنقااذق مان الم

لاة والذين كانوا يسحبون أجسادهي الممزقة والمحترقاة وساط الركااي، وآخارين يحااولون الخاروج مان تحات الحاف

. المستهدفة
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والذي ،( زيد الطي )الناس إلى األطفال إلنقاذهي فيتفاجأ البعض عند حملهي لهي أنهي أطفالهي ، كالمواطن يهرع 

اذ كان متواجداً في آخر الساوق عناد اساتهداف الحافلاة، فهارع إلاى مكاان االساتهداف مان أجال المسااعدة فاي إنقا

أحاد الضحايا دون أن يعرف أن المستهدف هي الحافلة التي كان على متنها أطفاله الثالثة ، وعنادما وصال وأخاذ

(.أحمد)األجساد الصغيرة تفاجأ بأن ذلك الجسد المهشي هو ألحد أبنائه ويدعى 

عاً للبحا  قاي بإبعادق عن المكان ورجع للبح  عن ابنيه االخرين فوجد االخر متفحماً قد فارق الحياة ورجع مسر

ه فاي ثالجاة عن طفله الثال  لكنه لي يجدق فتلقى بعاد قراباة السااعتين مكالماة هاتفياة تخبارق باأن جثاة أحاد أطفالا
.المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة

كانت إصابتهي نقل المسعفون الضحايا األطفال إلى مستشفى الطلح بمنطقة الطلح، وتي تحويل العديد منهي والذين
.خطيرة إلى المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة بسب  شحة اإلمكانيات والكادر في مستشفى الطلح

و ألطفال اليمن يعتبر جريمة حر  وجريمة بحق اإلنساانية مكتملاة األركاان، وهاذا هاالممنه إن هذا االستهداف 

اللحظاة التوصيف الواقعي لماا ارتكباه ويرتكباه طياران التحاالف مان مجاازر وحشاية بحاق المادنيين اليمناين مناذ

التي أزهقات أروا  ضحيان، وما جريمة (ي2015مارس 26)األولى لشن عدوانه على أبناء الشع  اليمني في 

قااول هااذ العاادد الهائاال ماان األطفااال إال تتااوي  لعشاارات الجاارائي التااي ارتكبهااا العاادوان بحااق أطفااال الاايمن والتااي ت

أن أعاداد التقارير الرسمية وتقارير المنظمات اإلنساانية والحقوقياة العالمياة ومنهاا منظماات تتباع األماي المتحادة

.كبيرة من األطفال في اليمن قد قتلوا وأصيبوا نتيجة يارات التحالف
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ته للمجري و هذق المجزرة بحق األطفال والمدنيين ليست إال نتيجة لتخاذل المجتمع الدولي وتغاضيه وعدي محاسب

لتماادي وعدي تطبيق القانون الدولي العاي والقانون الدولي اإلنساني األمر الذي شجع السعودية واإلماارات علاى ا

توفرها لهي كل واالستخفاف بأروا  األبرياء المدنيين من أبناء اليمن مستندين إلى الدعي والتبرير والتغطية التي

خرى ، من أمريكا وبريطانيا وفرنسا، ويير خاف على أحد أن جميع هذق الدول مشتركة في العدوان بصورة أو بأ

تنتهاك للادول التاي( العاار)ومن المناس  هنا التذكير بقرار األمي المتحدة القاضي بإدراج الساعودية ضامن قائماة 

ديادات حق الطفولة ، وهاذا القارار الاذي لاي يصامد ألكثار مان ياومين لتاأتي الضاغوط األمريكياة والبريطانياة والته

ية لياتي السعودية بقطع المساعدات عن المنظمات والهيئات التابعة لألماي المتحادة والعاملاة فاي المجااالت اإلنساان

.شط  اسي السعودية من هذق القائمة

المجزرةإقرار التحالف بارتكا  

الف أناه ، وقاال التحا"عماالً مشاروعاً "فاي صاعدة مادعيا باأن ذلاك ضاحيانأقر التحالف بجريمة قتل أطفال حافلة 

سااني، استهدف عناصر في صعدة خططت لقتل مدنيين وأن ما جرى في صعدة متوافق ماع القاانون الادولي واإلن

ف االساتهداف الاذي حاد  الياوي هاو اساتهداف لهاد: "حي  تحد  الناطق الرسمي لتحالف العدوان تركي المالكي

اف لكامل عسكري مشروع بمتابعة دقيقة من خالل منظومات االستخبارات والمراقبة واالستطالع، نعي تي االستهد

وقاد ،"العناصر الموجودة في هذا الباص، كانوا متواجدين في هذا الباص وهي عبارة عن المشغلين والمخططاين

ق، فيماا اعتبر حقوقيون هذا االعتراف بأنه اعترافاً صريحاً باالمجزرة المروعاة ومبارراً ييار مقباول علاى اإلطاال

.حمةأبرزت صور الضحايا عشرات األطفال تحت سن الخامسة عشر عاماً وقد تحولت أجسادهي إلى أشالء متف

الفال مجزرة تحالف العدوان على سوق وطال  مدرسة 

ي يارة جوية على محيط مدرسة الفال  2017يناير 10شن طيار تحالف العدوان صبيحة يوي الثالثاء الموافق 

ء النموذجية لحظة توافد الطال  إلى المدرسة ليخلف مجزرة مروعة بحق طال  مدرسة الفال ، تناثرت أشال

ن كل وكيل المدرسة والطال  في محيط المنطقة، وهرع المدنيون والمسعفون النتشال أشالء وجث  الضحايا م

تيجة مكان، وإسعاف الجرحى إلى المستشفيات، وقد كان من ضمن الضحايا الطال  مفقودون لي يعلي هويتهي ن

.لتحول أجسادهي إلى قطع من اللحي المتناثر في أرجاء المنطقة
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دم رسيةأح  ادطادباح ادضحايا ص  ح رقحها ادبريئة قه  تمسك بحقيبتها ا

:نتائ  االستهداف

اطفال5: بينهيمدنيين 6مقتل

طال 5وجر 

انياة علاى مجزرة بشعة ليست إال واحدة من جرائي التحالف السعودي بحق اإلنسانية في اليمن منذ بدء حربه العدو

اهدان علاى اليمن، لكن صورة الطفلة إشراق كان لها األثر الكبير، حي  تبدو القتيلة ممتدة على الترا  وبقربها شا

اني الجريمة، الشاهد األول هو بقايا من قدي الطفلة، لي تسعفها للهرو  من يادر طاائرات الحقاد الساعودي، أماا الثا

لاى هادير فحقيبة مدرسة كانت يوماً ما مصدر أمان وأمل إلشراق في بلد بات األطفال يغفون في نومتهي األخيارة ع
.طائرات التحالف

حادطادباصقرة دبقايا حذاء ممز  ألح  

ي كس كيو تحقل جس ها إدى أشالء 
يبتها ادطفلة إشرا  مستلقية جقار حق

قمضرجة ب م ادطفقدة ادم رسية 

مجزرة تحالف العدوان على الصالة الكبرى

ء في وفاة ي كانت الصالة الكبرى مكاناً لتجمع آالف اليمنيين الذين حضروا لتقديي العزا2016في الثامن من أكتوبر 

ان، إذ كاان ، المناسبة إنسانية اجتماعية لي يكن من المتوقع استهدافها مان قبال تحاالف العادوالرويشانالشيخ علي 
.العزاء معلناً ووجهت إليه دعوة على مواقع التواصل االجتماعي

حاضاارون باين الساااعة الثالثااة والرابعاة عصااراً وبينمااا كانات الصااالة الكباارى تكاتظ باااالالف ماان المعازين، فااوجئ ال

المئاات مان ومعهي سكان المناطق القريبة بسقوط صاروخ أطلقته طائرة حربية تابعة لتحالف العدوان، فقتل وجر 

القين باين الحاضرين بينهي أطفال، وبعد نحو سبع دقائق جااء الصااروخ االخار مساتهدفاً المساعفين والجرحاى والعا
.الركاي مخلفاً مشهداً دامياً من القتلى والجرحى واألشالء والحرائق

طح دمرت القاعة الكبرى عن بكرة أبيها ولي يبق من مبناها الكبير سوى جادران متداعياة، وأساقف محروقاة، وأسا

متصاادعة وأعماادة هاويااة، وقااد تناااثرت وسااط ذلااك الركاااي جثاا  وأشااالء مغطاااة بالاادماء ألشااخاص ماازقتهي يااارات 
.التحالف الوحشية



35 تقرير حقوقي يوثق انتهاكات تحالف العدوان السعودي األمريكي لحقوق األطفال في اليمن

:نتائ  االستهداف

اطفال33: مدنياً بينهي193مقتل

طفالً 40بينهي890وجر 

فاضلمجزرة تحالف العدوان على مدرسة في منطقة جمعة بن 

أيسطس 13نفذت طائرات تحالف العدوان هجوماً وحشياً الساعة السابعة والنصف صبا  يوي السبت الموافق 

، حي  ي مستهدفة طال  مدرسة القاهرة في منطقة جمعة بن فاضل، والتي يدرس فيها قرابة ستون طالباً 2016

كان كان الطال  داخل مكان تدريسهي والبعض منهي بجوار المدرسة يتعلمون تحت شجرة نظراً لضيق المكان، و

ادته اليومية أستاذهي يلقي عليهي الدرس ويستمع لهي وأثناء ذلك سمع الجميع تحليق الطيران الحربي السعودي كع

لطال  بشكل بعلو منخفض في سماء المنطقة بشكل متكرر وفي المرة الثالثة استهدف المدرسة التي يتواجد فيها ا

.مباشر ومتعمد واألطفال داخلها وبجوارها مما أدى إلى سقوط األطفال  ما بين قتيل وجريح

الجريمةاعتراف التحالف بارتكا  

رافهااا لاي تعااد تكفااي إدانااات األماين العاااي فااي ظاال تصااعد ارتكااا  الجاارائي ماان قبال قااوات السااعودية وتحالفهااا واعت

هاا إلاى المحاكماة، المتكرر بارتكابها، فينبغي أن تتخذ إجراءات فعلية للتحقيق في مثل هذق الجرائي، وتقاديي مرتكبي

ي  من قبل فجرائي قتل أطفال اليمن وتشويههي بات أمراً متعمداً من قبل قوات التحالف السعودي في ظل صمت مر
.المجتمع الدولي إزاء االعتراف بهذق الجريمة ودون اتخاذ أي إجراء حيال ذلك

معسكر أحمد عسيري الناطق الرسمي لقوات التحالف أنكر ذلك واعتبر المدرسة التي استهدفها الطيران عبارة عن

والحكوماة يتي فيه تدري  مقاتلين حاوثيين، وأن المادارس الحكومياة هاي التاي تتباع الحكوماة الشارعية فاي الابالد

لاذين اليمنية الشرعية أكدت أن ال مدارس في المنطقة، وأن ماا تاي اساتهدافه هاو مركاز تادري  وتجنياد المقااتلين ا
.يستهدفون الحدود السعودية

وأنكر ما أكدته أطباء بال حدود من وصاول أطفاال اساتهدفهي الطياران الساعودي، وقاال أن أطبااء باال حادود عملهاا 

عمال إذا كان هناك أطفال في هذا المعساكر مااذا ي: معروف وال عالقة لها بالسياسة، موجهاً سؤاله ألطباء بال حدود
.حدودال يج  أن يظل األطفال ليقتلوا الجنود السعوديين في ال: األطفال في مراكز التدري  العسكرية؟ وقال

:نتائ  االستهداف

اطفال6: بينهيمدنيين 8مقتل

طفالً 26وجر 
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ي عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة حلقت طائرات تحالف العدوان فاوق24/7/2015في مساء الجمعة بتاريخ 

وحدة سكنية خصصت لماوظفي وعماال محطاة 200مدينة المخا مستهدفة سكن موظفي محطة المخا المكونة من 

آالف نساامة بعضااهي ماان 3أساارة يقااار  عااددهي 270المخااا البخاريااة لتوليااد الكهرباااء، و التااي تضااي أكثاار ماان 

لمخاا وكاان ساكان مديناة ا، النازحين الذين هربوا من مناطق مختلفة مان محافظاة تعاز التاي تشاهد صاراعاً مسالحاً 
.يشاهدون الطائرات قبل ذلك تحلق في أجوائهي لثال  لياٍل متوالية

، هي وفرحاة العيادكانت العوائل في تلك الليلة قد تجمعت في ساحة المدينة التي تتوسط مبانيها ويقضون ليلة إجازت

قاة وبجوارهاا والرجال يجتمعون عند كافتيريا المدينة التي تقع في طارف الحدي، وكان األطفال يلعبون في الحديقة 
.استراحة يجتمع فيها العمال

فيهااا ألقاات الطااائرات صاااروخها األول علااى الكافتيريااا، والتااي تقااع فااي نهايااة الحديقااة وبجوارهااا اسااتراحة يجتمااع

جار خرج األصدقاء، لتصي  هدفها بدقة وتحصد أروا  األطفال والمتواجدين في االستراحة، ومن شدة صوت االنف

ف الناس إلى سااحة الساكن بفازع وخاوف ،وبينماا الابعض تمكان مان الهار  إلاى السااحل إذ بالطاائرات تعااود قصا

لهاربين الى المدينة بثمان أو تسع يارات ال يفصل بين كل يارة وأخرى سوى دقيقتين أو ثال  دقائق، وتستهدف ا
.البحر

ألطفاال جث  الضحايا من ا، منازل كثيرة ُدمرت بشكل كامل، وأخرى تهشمت جدرانها، وتحولت إلى هياكل اسمنتية

لشاظايا والنساء مألت المساكن، امتألت ساحة المجمع السكني بالجث ، حي  مزقت الطاائرات أجساادهي بالقنابال وا

.الملقاة منها إلى أشالء تناثرت في كل مكان

بدت وقد سقط خالل االستهداف أسر بكاملها أو معظمها ضحايا ما بين قتيل وجريح، منهي أسرة المواطن صادق ع

قيات قتال األ  وأربعاة مان أبنااءق وبالوصاابيصالح لقاوا حاتفهي جميعااً األ  واألي وخمساة مان أبنائهماا، وأسارة 

ادر قتلات عبادالقبجااشالزوجة التي كانت ترقد حينها  في العناية المركازة بمستشافى األمال بالحديادة ، والماواطن 
.أسرته بكاملها وهو يرقد في العناية المركزة في مستشفى الثورة بالحديدة
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:نتائ  االستهداف

طفالً 23: مدنياً بينهي125مقتل

امرأة19و 

طفالً و 25مدنياً بينهي 150جر  

امرأة32
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الجنائيةتحالف العدوان على مبنى األدلة مجزرة 

ي قاي طيران تحالف العادوان بجريماة نكاراء مساتهدفاً أروا  األبريااء 2021يناير 1في صبيحة يوي األحد بتاريخ 

والترصاد من المدنيين بينهي نساء وأطفال، حي  استهدف طيران التحالف وبشكل متعمد ودقيق مع سبق اإلصارار

جماع مبنى األدلة الجنائية الواقع في منطقة ذهباان بمديرياة بناي الحاار ، وهاو أحاد األجهازة الحومياة المختصاة ب

تين أثنااء األدلة الجنائية والمرتبطة بكثير من المعاامالت الخاصاة باالمواطن، حيا  تاي قصاف المبناى بغاارتين جاوي

مواطن كانوا قادمين من مختلاف 300تواجد الموظفون في المبنى، كما أن الغارات وقعت لحظة ازدحاي ما يقار  
.المحافظات الستكمال إجراءاتهي، مرتكباً بحقهي جريمة مروعة في وضح النهار 

37

داد المكان المستهدف هو مبنى األدلة الجنائية وهو جهاز حكومي  كان يقادي الخادمات للماواطنين ويتواجاد فياه أعا

معسكر كبيرة من العاملين والمدنيين، وال توجد حوله مظاهر مسلحة وال نقاط عسكرية أو مخزن للسال  وال يوجد

  تي بالقر  منه وال جبهة من الجبهات المشتعلة بقربه، مما يؤكد أن هذق الجريمة هي جريمة مكتملة األركان، حي

هي أو مكان فيها استهداف المدنيين يير المرتبطين بالحر ، كما أنهي ليسوا في موقع شبهة أو تجمع عسكري قرب

لعدالاة لتخطيط أو تقديي أي دعي للجبهات العسكرية، وإنما قاي العدوان باستهدافه من أجل الحاد مان الوصاول إلاى ا

عادوان الدولية، حي  وأن المبنى يحوي على األدلة الجنائية التي تي جمعها من أجال إداناة المجاازر التاي ارتكبهاا ال
.واستيفاء اإلجراءات القضائية داخلياً ومن ثي رفعها للمحاكمة العادلة دولياً 

كنااه لااي كماا أن تحااالف العاادوان باسااتهدافه للمبنااى يحاااول حمايااة القتلاة والمجاارمين باسااتهدافه ملفااات الجاارائي، ول

جارائي يستطع طمس األدلة والمواثيق، حي  أفادت مصادر مسؤولة عن أن جميع الوثائق ساليمة بماا فيهاا ملفاات

.العدوان

النظافةمجزرة تحالف العدوان على مدينة عمال 

ق ي ارتك  تحالف العدوان بقيادة السعودية جريمة فضيعة بح2015بعد منتصف ليلة الثال  عشر من شهر يوليو 

ية وتحالفها المدنيين من النساء واألطفال في حي مدينة العمال الواقع في سعوان، حي  استهدفتهي طائرات السعود

هي من ودمرت منازلهي على رؤوسهي وتركتهي قتلى وأشالء وجرحى تحت األنقاض، المدنيين الذين تي استهدافهي

ن، إال أن الفئات الفقيرة المهمشة التي حاولت الحكومة أن توفر لهي مقومات الحياة الكريمة ، فمنحتهي هذق المساك

ليمنية، فالجميع الطيران الحربي للسعودية وتحالفها لي يفرق بين هذق الفئة المهمشة وبين بقية الفئات المجتمعية ا

الف العسكري ضد كارثة انسانية حقيقية تمثل جريمة إبادة بحق االنسانية ارتكبتها قوات التح. مستهدف بال استثناء
.  نسانيساكنيها من العمال المهمشين الفقراء خالفاً لكل القيي واألعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي اال

ضرار بأكثر و تي تدمير أكثر من عشرة منازل على رؤوس ساكنيها من المواطنين المدنيين تدميراً كلياً، وإلحاق األ

ي مناازالً، باإلضااافة إلااى إفاازاع جميااع ساااكني الحااي ماان نساااء وأطفااال فااي خاارق واضااح للقااانون الاادول( 40)ماان 
.االنساني بما يمثل جريمة جسيمة تستوج  المسائلة للمسؤولين عنها

:نتائ  االستهداف

طفل وامرأة: بينهيمدنيين 9مقتل

نساء9أطفال و5بينهي54وجر 

ادمقاطنق  يحاقدق  انتشال ج ث ادضحايا م  تحث األنقاض
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قااوات باسااي قااوات التحااالف العسااكري احمااد العساايري  رد علااى قصاافهي للماادنيين فااي مدينااة العمااال بااأن الالناااطق 

ا فاي األوسااط السعودية لي تستهدف المدنيين وإنما استهدفت وحدات سكنية للحوثيين وهو ما القاى اساتنكارا كبيار

حدات المحلية والمنظمات الحقوقية لمخالفة هذا االدعاء للحقيقة الواضحة، ألن المكان المستهدف هو عبارة عن و

هاذق سكنية للفقراء وعوائل عمال النظافة ومان يازورهي يجادهي فئاة مان الفقاراء والمحتااجين، و كثيار مان ساكان
.المدينة من المتسولين  الذين ينقصهي الغذاء والماء والتعليي واألمن والحقوق
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:نتائ  االستهداف

طفاااال  61: مااادنياً بيااانهي25مقتااال

نساء6و

14أطفاااال و19بيااانهي28وجااار 

امرأة

مجزرة تحالف العدوان على مخيي 

:حيران للنازحين

طائراتاه النزو  والتهجير القسري الذي تساب  باه العادوان لاي يشافي يلاه مان اليمنياين فارا  يالحقهاي بصاواريخ

كنها لي تكان أنها آمنة ليفترض بموتاً بقنابله العنقودية ليحصد أروا  المئات منهي داخل مخيمات ويمطرهيالقاتلة 
. كذلك

قامات مروحياات ي 2015يونياو 6مسااًء بتااريخ الثانياة والثانياة والرباع ففي ظهيرة يوي السبت ماا باين السااعة 

ذي يقاع فاي والاألباتشي التابعة لتحالف العدوان بالهجوي والقصف الصاروخي المتعمد على مخيي حيران للنازحين

و ، ةمن مديرية حارض الحدودياة ماع الساعوديفي مديرية حيدان التابعة لمحافظة حجة، حي  نزحوا ديي منطقة 

عائلااة نزحااوا ماان ديااارهي هرباااً ماان المااوت الااذي يالحقهااي بالقصااف اليااومي الماادفعي 210يقاايي فااي المخاايي عاادد 
.والصاروخي والطيران الحربي السعودي الذي دمر بيوتهي وقراهي بشكل كلي

كال مان مروحيات األباتشي كما ذكر النااجون كانات تحلاق فاي المكاان المساتهدف ذهابااً وإيابااً وتساتهدف وتالحاق

ر مان يحاول الفرار مان ساكان المخايي حتاى أنهاا اساتهدفت الحيواناات، وفاي األخيار ألقات مروحياات األباتشاي أكثا

ائف قنابل لي تنفجر بعد، وهي من القنابل المحرمة دولياً، كماا قامات بإلقااء قاذ8عشرين قنبلة عنقودية وجد منها 
.مدفعية بعضها قابلة لالنفجار

منها ثالثة لي ( HYDRA-70/2.75 Inch Rocke)إضافة إلى ذلك فقد قامت مروحيات األباتشي بإلقاء صواريخ 

قاوانين الحار  تنفجر، وجميعها استهدفت مدنيين عزل نازحين، بما يمثل خرقاً جسيماً للقاانون الادولي اإلنسااني و

د نت  حي  ومكان االنتهاك لي يشهد أي قتال على األرض وقت الغارات كما ال توجد أي مواقع عسكرية بجوارق، وق

اكيناة عن القصف سقوط العشرات ما بين قتيل وجريح ومعظي هؤالء الضحايا مان النسااء واألطفاال، كماا ُدمارت م

.الماء الوحيدة التي ُتغذي المخيي بمياق الشر  ويستفيد منها مئات النازحين والساكنين في القرية

رار بمديرياة حياران خوفااً مان تكادياي وكاذلك ساكان قرياة التاي نجات مان االساتهداف كما نزحت األسار النازحاة

خايي وحاول القصف عليهي وكاذلك خوفااً مان انفجاار القنابال والصاواريخ والاذخائر العنقودياة التاي انتشارت فاي الم
(. في المزارع)المخيي

تقفيح –تبلغ م  اد مر سنتي  –أشقا  مقسى حس  / ادطفلة

تحح األنقاض مع جميع أسرتها ادمكقنة م   مانية أشخاص
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:نتائ  االستهداف

نساء3بينهي  مدنياً 13مقتل

طفاااااال و 17بيااااانهي60وجااااار 

نساء10
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اتـــــــالتوصي

 ًالعمل على وقف الحر  على اليمن وفك الحصار براً وبحراً وجوا.

ائي مطالبة المنظمات الدولية وعلى رأسها األمي المتحادة ومجلاس األمان بتكثياف جهودهاا فاي توثياق الجار

فارض المرتكبة لتحاالف العادوان والتاي يتواجاد فيهاا المادنيون وخاصاة الجارائي التاي تقاع ضاد األطفاال، و

.الحماية القانونية لتلك الفئة وفقاً لما تمليه مبادئ القانون الدولي اإلنساني بشكل خاص

ة للتحقيق في نطال  بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة تتكون من أشخاص مشهود لهي بالكفاءة والحيادي

.وتقديي قيادة تحالف العدوان ومرتكبي الجرائي و المجازر للمحاكمة، مجازر العدوان بحق األطفال

دارس أن يقوي المجتمع الدولي بمساؤولياته القانونياة والضاغط علاى دول التحاالف، بماا يضامن حماياة الما

.واألحياء السكنية من تداعيات عملياتها العدائية

تحاا  المنظمااة جميااع أساار ضااحايا تحااالف العاادوان إلااى تقااديي دعاااوى قضااائية أماااي المحاااكي الوطنيااة فااي

.العاصمة صنعاء لضمان حقهي القانوني أماي القضاء الوطني

ألطفاال أن يقوي مجلس األمن بمسؤوليته تجاق حماية الطفل وإنشاء آليات خاصة لمحاسبة منتهكي حقوق ا

.في اليمن

 لية يتااولى مجلااس حقااوق اإلنسااان مسااؤولية متابعااة أوضاااع حقااوق األطفااال فااي الاايمن بصااورة تفصاايأن

دوان علاى خصوصا فيما يتعلاق باالنتهاكاات فاي الجانا  التعليماي والصاحي والغاذائي نتيجاة الحصاار والعا

.بالدنا

  تهي المجتمااع الاادولي والمنظمااات الدوليااة العاملااة فااي المجااال اإلنساااني والحقااوقي بتحماال مسااؤوليانطالاا

مانه ماألخالقية والقانونية تجاق ما يتعرض له اليمن عموماً واألطفال على وجه الخصوص من استهداف 

.اةلكافة جوان  حياتهي، والوقوف إلى جان  أطفال اليمن ومساندتهي في الحصول على حقهي في الحي

 د دول التحالف باألسالحة، ومنهاا الوالياات المتحادة والمملكاة المتحادة، بندعو تعلياق جميع الدول التي تزوِّ

، ومنهاا القاانون الادوليجارائي بحاق األطفاال وتنتهاك جميع عمليات نقال األسالحة التاي ُتساتخدي الرتكاا  

. جرائي الحر ، إلى الدول التي تنفذ الهجمات
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صن اء-اديم  – بل جقدة سبأ : عنقا  ادمنظمة

778000597-778000596: أر ام هقاتو ادمنظمة
:رقابط ادمنظمة

entesaforg2@gmail.com: اإليميل
/https://www.facebook.com/EntesafOrg: ادفيسبقك
https://youtube.com/channel/UCTqhgKY7eriQWo4M2sMD4rA: اديقتيقب
https://twitter.com/entesaf2?s=08: تقيتر

https://t.me/Entesaforg: تيليجرام
https://entesaf.org/380/:  ادمق ع اإلدكترقن
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