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 األطفال والنزاع المسلح في اليمن   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز  
 بقرار  عمال  اليمن،  في  المســــــــــــــ    والنزاع  األطفــث   حــثلــ   عن  الثــثلــ   التقرير  وهو  التقرير،  هــ ا  أُعــد   

ــيم   االنتهثكثت عن مع ومثت  التقرير  ويتضــــــــمن. (2005) 1612 األمن  مج س ــت   الجســــــ   ارتكبتهث  التي  الســــــ
  /األو   كــثنو   31  إلى  2019  ينــثير/الثــثني  كــثنو    1  من  الفترة  في  األطفــث   ضـــــــــــــــد  اليمن  في  النزاع  أطراف

ــمبر ــحو  ، 2020 ديســــــــ ــ    مصــــــــ ــيث  الجنثة  عن بتفثصــــــــ . توافرت  أينمثفيه االنتهثكثت،    ارُتكبت ال ي  والســــــــ
ــث وهو ــيم   االنتهثكثت  معثلج   في المحرز  التقدم عن مع ومثت  يتضــــــمن أيضــــ   األطفث ،  ضــــــد  المرتكب   الجســــ
 .العم  خطط تنف   خال  من ذلك في بمث

  ومنع   اليمن  في  األطفث  ضــــــــــد  الجســــــــــيم   االنتهثكثت إلنهثء توصــــــــــيثت  التقرير  يقدم النهثي ، وفي 
 .حمثيتهم  وتحس ن وقوعهث
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 مقدمة  -   أول  
الــــ ي ينطي الفترة من   - 1 م هــــ ا التقرير،  دهذ  كــــثنو  األو /  31إلى    2019كــــثنو  الثــــثني/ينــــثير    1قــــُ

والقرارات الالحقـــ  المتع قـــ  بـــثألطفـــث  والنزاع    (2005)  1612، عمال بقرار مج س األمن  2020 ديســــــــــــــمبر
ــ  . وهو التقرير الثثل  عن حثل  األطفث  المتضـــــــــــررين من النزاع الم ــ   في اليمن. ويو ه  التقرير  المســـــــــ ســـــــــ

( واعتمثد فري   S/2019/453اتجثهثت وأنمثط االنتهثكثت الجســـــــــــيم  ضـــــــــــد األطفث  من  التقرير الســـــــــــثب  )
لمســــــ   في  األمن العثم  المعني بثألطفث  والنزاع المســــــ   الاــــــتنتثجثته بفــــــن  حثل  األطفث  والنزاع ا مج س
(. وهو أيضث يوجز التحديثت التي ُتجثَبه في معثلج  االنتهثكثت الجسيم  والتقدم S/AC.51/2020/1اليمن )

المحرز في ه ا المضـــــمثر، ويتضـــــمن توصـــــيثت محددة لتعزيز حمثي  األطفث . ويحدد التقرير، ح ثمث أم ن، 
النزاع المســـــــــرول  عن ارتكثت انتهثكثت جســـــــــيم  ضـــــــــد األطفث . وفي ه ا الصـــــــــدد، ف   قوات اليمن   أطراف

الح ومي ، بمث ف هث القوات المسـ ح  اليمني ، ُأدرذَجت في القثمم  المتع ق  بتجن د األطفث  وااـتادامهم في الفرع 
( بـثعتبـثرهـث  A/75/873-S/2021/437بـثء من المرف  األو  ألحـدت تقرير عن األطفـث  والنزاع المســــــــــــــ   )

طرفث وضـــــــع تداب ر تهدف إلى تحســـــــ ن حمثي  األطفث . وُأدرذذ الحو  و  )ال ين يط قو  ع ى أنفســـــــهم ااـــــــم 
الفرع   أنصـــــــثر ل( في القثمم  المتع ق  بثلتجن د واالاـــــــتادام في الفرع بثء، في ح ن أنهم أيضـــــــث مدرجو  في

ألف بثعتبثرهم طرفث لم يتا  تداب ر لتحســ ن حمثي  األطفث ، فيمث يتع   بثلقت  والتفــويه ولــن الهجمثت ع ى 
ــيثت الموالي   ــبه الجزيرة العر ي ، والم  يفــــ ــجيثت. وُأدرذذ في الفرع ألف تنفيم القثعدة في لــــ ــتفــــ المدارس والمســــ

 وقوات الحزام األمني.  ( 1) ل ح وم ، بمث ف هث الس ف و  وال جث  الفعبي 

ــد  - 2 ــد واإلبالل التثبع  لةمم المتحدة تواجه تحديثت كب رة في رصــــــــ وظ ت فرق  العم  القطري  ل رصــــــــ
موقعث نفـــــــــــــطث ع ى خطوط    49االنتهثكثت الجســـــــــــــيم  المرتكب  ضـــــــــــــد األطفث  واإلبالل عنهث في أكثر من  

دة. وغثلبًث مث كث  التحق  من المع ومثت المواجه ، بمث في ذلك محثففثت منرت وحج  وصـــــعدة وتعز والحدي 
صعبًث بسبب تع ر الوصو ، والماثطر األمني ، والاوف، والتره ب والتهديدات، ومث يتص  ب لك من ماثطر  
ــفي واالختفثء القســــــــــري. ففي بعث الحثالت، احتجز الحو  و  موظف ن  التعرض لالعتقث  واالحتجثز التعســــــــ

العم  القطري  ومنعوهم من الوصـــــــــــــو  إلى المواقع الرميســـــــــــــي  لجمع تثبع ن ل منفمثت األعضـــــــــــــثء في فرق   
 المع ومثت المتع ق  بثألطفث  المرتبط ن بثلقوات والجمثعثت المس ح . 

الص     ( والق ود ذات19-، أدى ظهور جثمح  مرض ف روس كورونث )كوف د2020ومن  آذار/مثرس   - 3
فـــ   المع  ومـــثت الواردة في هـــ ا التقرير ال تع س المـــدى الكـــثمـــ  إلى تفـــثقم التحـــديـــثت القـــثممـــ . و ـــثلتـــثلي، 

ــمول  بثلتقرير، ومن المرج  أ  ي و  العدد الفع ي  ــيم  المرتكب  في اليمن خال  الفترة المفــــ لالنتهثكثت الجســــ
 لالنتهثكثت الجسيم  أع ى من ذلك ب ث ر.

  
 لمحة عامة عن التطورات السياسية واألمنية  -  ثانيا  

بال هوادة في جميع أنحثء اليمن من  صــدور التقرير األخ ر لةم ن العثم عن األطفث   ااــتمر النزاع   - 4
(. فقــد الــــــــــــــتــد القتــث  في بعث خطوط المواجهــ ، ال اــــــــــــــيمــث S/2019/453والنزاع المســــــــــــــ   في اليمن )

ــنعثء )مديري  نهم( وت  في ــثء وأب ن وصــــــــعدة. وااــــــــتمرت محثففثت الجوف ومنرت وصــــــ عز والحديدة والبيضــــــ
السيطرة اإلق يمي  التي تمثراهث مات ف أطراف النزاع في التن ر خال  الفترة المفمول  بثلتقرير. وله ا السبب، 

 __________ 

 قثمت بعد ذلك الم  يفيثت القب ي  الموالي  ل ح وم ، المعروف  بثام ال جث  الفعبي ، بتن  ر اامهث إلى المقثوم  الفعبي . (1) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/RES/1612(2005)
https://undocs.org/ar/S/2019/453
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ااــــــــــــتمرت القوات المســــــــــــ ح  اليمني  في االنتفــــــــــــثر في مواقع مات ف  في جميع أنحثء اليمن، بمث ف هث الجزء  
فع ى اــــب   المثث ، كثنت القوات المســــ ح  اليمني  موجودة في منثط  مع هن  من محثفف    .الفــــمثلي من الب د

صــــــــــــــعـدة ع ى الحـدود مع المم كـ  العر يـ  الســــــــــــــعوديـ  وأجزاء من محـثففـثت الحـديـدة ومـنرت وحجـ . وعزز 
ى منثط   الحو  و  اـيطرتهم اإلق يمي  ع ى لـمث  غرت الب د، بمث في ذلك العثصـم  صـنعثء، وامتدوا لـرقث إل

ــتمر التنثزع ع ى الســـــــيطرة ع ى أجزاء من تعز والحديدة. وفي الوقت نفســـــــه، بقي تنفيم  في منرت، ب نمث ااـــــ
القثعدة في لـــــــــــــبه الجزيرة العر ي  نثلـــــــــــــطث في محثففثت البيضـــــــــــــثء، وأب ن، ولح ، وحضـــــــــــــرموت، وك لك 

يم القثعدة في لبه الجزيرة  محثفف  تعز، ح   ااتمر تع ر الوصو  إلى المنثط  التي يسيطر ع  هث تنف في
ــبه الجزيرة العر ي ، كث  تنفيم الدول  اإلاـــــــالمي    العر ي  ألغراض الرصـــــــد. وع ى غرار تنفيم القثعدة في لـــــ

 اليمن نثلطث في النثلب في محثففثت الب د الجنو ي  والواطى، وخثصً  في البيضثء وأب ن وعد . في

مــ  اليمن والحو  و  إلى مــث ُيعرف بــثتفــث  ، توصــــــــــــــه ــت ح و 2018وفي كــثنو  األو /ديســــــــــــــمبر   - 5
اــــــتوكهولم، ال ي ينطي مدين  الحديدة ومواني الحديدة والصــــــ ي  ورأس  يســــــى، ويفــــــتم  ع ى آلي  تنف  ي   
معني  بتفع   االتفث  المتع   بتبثد  الســـــــــجنثء و يث  تفثهم بفـــــــــن  تعز. وأاـــــــــفر االتفث  عن انافثض كب ر  

ــثبثت ب ن ا في ــتمر ع ى طو  خطوط  عدد الوفيثت واإلصــــــــ لمدن  ن في محثفف  الحديدة. غ ر أ  القتث  ااــــــــ
ــتمر  ــديدة من منثط  اــــــــ ني  مبني . وااــــــ المواجه  القثمم  من  فترة طوي  ، وكث  يجري أحيثنث ع ى مقر   لــــــ
النفــثط ع ى خطوط المواجه  القريب  من مدين  تعز، ح   وقعت أعمث  قصــف والــتبثكثت مســ ح  وهجمثت  

 تفجرة ال دوي  الصنع ع ى الرغم من وجود ا ث  مدن  ن في ت ك المنثط .بثألجهزة الم

ولهدت حدود الب د مع المم ك  العر ي  السعودي  اضطرابثت متكررة، كث  معفمهث في ل   قصف   - 6
عبر الحـدود والــــــــــــــتبـثكـثت بريـ  متفرقـ  وغـثرات جويـ . وتصـــــــــــــــثعـدت التوترات بفـــــــــــــــدة في الر ع الثـثني من 

ــر ي  في اليمن 2019تراجعت بعد ذلك بح و  نهثي  عثم    ، لكنهث2019 عثم ــتننف تحثلف دعم الفـــــــــــ . وااـــــــــــ
غثراته الجوي  وااـــــتننف الحو  و  هجمثتهم عبر الحدود بعد أ  تصـــــثعد العنف في صـــــنعثء والجوف ومنرت 

ــعدة  2020في أوام  عثم  ــثبثت ب ن األطفث ، وكثنت الحديدة وصــــ ــفرت عن إصــــ . وتم التحقه  من حوادت أاــــ
تحدت في النثلب ردا   2020  هي المحثففثت األلـد تن را. وكثنت الزيثدات في النثرات الجوي  في عثم وحج

 ع ى الهجمثت التي لنههث الحو  و  عبر الحدود في اتجثه المم ك  العر ي  السعودي . 

ه األم ن العثم نداء عثجال إلى األطراف في اليمن إلنهثء ا2020آذار/مثرس   25وفي  - 7 ألعمث  ، وجه
. ورحبت  19-العدامي ، والتوصــ  إلى تســوي  اــيثاــي  عن طري  التفثوض، والعم  ع ى م ثفح  جثمح  كوف د

، أع ن 2020نيســـــــــــــث /أبري    9ح وم  اليمن والحو  و  به ا النداء، لكن األعمث  العدامي  ااـــــــــــــتمرت. وفي  
اتـي  لجهود الســــــــــــــالم التي تقودهـث  التحـثلف وقف إطال  الـنثر من جـثـنب واحـد لمـدة أاــــــــــــــبوع ن لته ـ   ب ـ   مو 

 المتحدة.  األمم

ــتويثت عثلي  من  - 8 ــبوة، مســـ ولـــــهدت األجزاء الجنو ي  من اليمن، وخثصـــــ  محثففثت عد  وأب ن ولـــ
ب ن ح وم    2019انعدام األمن والقالق  المدني . فقد وقعت الــــــــــــتبثكثت عنيف  في عد  في آت/أغســــــــــــطس  

ــف ــ ري  ومبث   اليمن والمج س االنتقثلي الجنو ي، أاـــــــ ــ ت عســـــــ ــيطرة المج س االنتقثلي ع ى منفـــــــ رت عن اـــــــ
  2019ح ومي  رميســـــي . وأاـــــفرت الواـــــثط  الســـــعودي  عن وقف إلطال  النثر، وفي تفـــــرين الثثني/نوفمبر  

وقعت الح وم  والمج س االنتقثلي الجنو ي اتفث  الريثض إلنهثء عدم االاــــــــــــتقرار في جنوت اليمن. غ ر أ  
قـثم المج س االنتقـثلي الجنو ي من جـثنـب واحـد    2020نيســـــــــــــــث /أبريـ     25دودا، وفي  تنف ـ  االتفـث  كـث  محـ 
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. وع ى الرغم من وجود هدن  2020تموز/يوليه   28ب عال  نفسـه إدارة ذاتي ،  م عثد ل  ني ذلك اإلعال  في  
 هف ، ااتمرت األعمث  العدامي  بف   متقطع. 

رتهث األمم المتحدة وال جن    ، و عد ألـــهر من2020وفي تفـــرين األو /أكتو ر  - 9 المفثوضـــثت التي يســـه
ــتوكهولم، تبثد  الطرفث   ــ  ب األحمر في إطثر اتفث  اـــــــــ ــج نث. وفي كثنو  األو / 1 056الدولي  ل صـــــــــ   اـــــــــ

أيضـــــــث، تعرض مطثر عد  لهجوم صـــــــثروخي. وااـــــــتهدف الهجوم طثمرة قثدم  تق  مج س   2020 ديســـــــمبر
ــ  ب   17قت  الوزراء اليمني المفـــ   حديثث وأاـــفر عن م ــث، ب نهم  ال   من موظفي ال جن  الدولي  ل صـ لـــاصـ

هــد   49األحمر. وفي ذلــك الوقــت، كــث  هنــث    خط مواجهــ  نفــــــــــــــطــث ع ى نطــث  الب ــد، وهو أع ى عــدد لــــــــــــــُ
اإلطال . وأاــفر ذلك عن زيثدة في عدد االنتهثكثت الجســيم  المرتكب  ضــد األطفث  وأحدت أ را إنســثنيث  ع ى

 متضررين من النزاع ال ين يواجهو  أصال أوضثعث هف .لديدا ع ى الس ث  ال
  

 النتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األطفال  -  ثالثا  
(، تحقهقت فرق  العم  القطري  2020و   2019خال  الفترة المفـــــــــــمول  بثلتقرير )العثمث  التقويميث    - 10

فتيثت(.  805  فتى و 2 698أطفث  ) 3 503انتهثكث جسيمث ضد   8 526المعني  بثلرصد واإلبالل من وقوع  
(، لـــــهد S/2019/453من هرالء األطفث  ضـــــحثيث انتهثكثت متعددة. و ثلمقثرن  بثلتقرير الســـــثب  )  70وكث   

الحثلي، ارتفع عدد عدد االنتهثكثت الجســـــــــــيم  في العثم الواحد زيثدة كب رة. فاال  الفترة المفـــــــــــمول  بثلتقرير  
  2019طفال في عــثم    2  162انتهــثكــثت تضــــــــــــــرر منهــث    4  105االنتهــثكــثت الجســــــــــــــيمــ  بــدرجــ  كب رة، من  

. وكث  منع إيصــث  المســثعدات اإلنســثني  هو 2020طفال في عثم  1  341انتهثكث تضــرر منهث   4 421 إلى
حثل ( والتجن د واالاتادام    2 612ه )حثل (، ي يه القت  والتفوي   4  881أكثر انتهث  جرى التحقه  من وقوعه )

 حثل (. 861)

َبت غثلبي  االنتهثكثت الجســـــــــــــيم  ) - 11 في المثم ( إلى الحو   ن، ب نمث   62انتهثكثت أو  5 304وُنســـــــــــــذ
ــرول  عن  ــ ح  اليمني  مســـــــــ ــروال عن  12انتهثكث ) 1 022كثنت القوات المســـــــــ في المثم ( وكث  التحثلف مســـــــــ

طف  ع ى األق  أص بوا بسبب  600و ثإلضثف  إلى ذلك، تجدر اإللثرة إلى أ    في المثم (. 7انتهثكث ) 627
وقوعهم في مرمى الن را  المتبثدل  ب ن األطراف المتنثزع . وكثنت أمثن  العثصــــــــــــــم  هي المحثفف  التي وقع 

 (677( وتعز )974( وصــــــــعدة )1 263(، ت  هث الحديدة )1 491ف هث أكبر عدد من االنتهثكثت الجســــــــيم  )
 (. 3 450( و قي  المحثففثت )671وحج  )

وظ ت أنفــط  رصــد االنتهثكثت الجســيم  ضــد األطفث  والتحق  منهث التي تضــط ع بهث فرق  العم   - 12
القطري  تتعرق  بفدة بسبب الق ود األمني  والق ود المفروض  ع ى الوصو ، بمث يفم  التهديدات التي تعرهض  

، وهو مث طرح تحديثت كب رة أمثم تو    االنتهثكثت الجســــــيم  واإلبالل عنهث  لهث المراقبو  وعم يثت احتجثزهم
 بفعثلي . كمث أ  لدة النزاع واألعمث  العدامي  أعثقت التحق  من االنتهثكثت.

ــثب  ب وف د - 13 َ ت أو  حثل  إصـ جهذ ــُ ــث /أبري    10في اليمن في    19-واـ ت ق ود ع ى 2020نيسـ ــَ ، وُفرذضـ
دة لمنع انتفثر الف روس. و  نمث أدت ه ه التداب ر الوقثمي  إلى إبطثء أنفط  الرصد حرك  موظفي األمم المتح

 واإلبالل، تم نت فرق  العم  القطري  من مواص   االضطالع بمعفم أنفطتهث.
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 التجنيد والستخدام -  ألف 
تتراوح أعمــثرهم ب ن فتــثة(    72فتى و    789طفال )  861تحققــت األمم المتحــدة من أ  مــث مجموعــه   - 14
(. وحدت انافثض في عدد 163)  2020( وفي عثم  698) 2019عثمث ُجنهذدوا وااُتادذموا في عثم  17و   10

ــثبق ن ) ــُتادذموا مقثرن  بثلعثم ن الســـــ (، 2018في عثم  370و   2017في عثم   896األطفث  ال ين ُجنهذدوا وااـــــ
ت فرق  العم  القطري  ق ودا ع ى الوصــو  وق ودا أمني  ولكن تجدر اإللــثرة إلى أنه خال  الفترة نفســهث، واجه

ـبَت الحـثالت   وازداد خوف المجتمعـثت المح ـي  من اإلبالل عن االنتهـثكـثت بســـــــــــــــبب ماـثطر االنتقـثم. وُنســــــــــــــذ
ــ ح  اليمني  )605الحو   ن ) إلى ــبواني   52(، وقوات الحزام األمني )171(، والقوات المسـ (، وقوات الناب  الفـ

(. وكث  1(، والحرا  الجنو ي )2(، والســــــــ ف  ن )4(، والمقثوم  الفــــــــعبي  )12جهولي الهوي  )(، وجنثة م14)
(، 62(، وذمثر )82(، ت  هث صـــــعدة )263أكبر عدد من األطفث  ال ي ُجنهذدوا وااـــــُتادذموا في محثفف  حج  )

 (، من ب ن محثففثت أخرى. 50(، ولبوة )58وتعز )

ُجنهدوا  م ُدرهذ وا واـــــُ هذحوا وااـــــُتادذموا في القتث  الفع ي، وكث  من ب نهم  ( قد 606وكث    ثث األطفث  ) - 15
عثمث. وُك هذف األطفث  البثقو  بحرااــــــــ  نقثط  15أعوام و  10في المثم ( تتراوح أعمثرهم ب ن   19طفال )  115

ــم  العم  ك ــُتادذموا في أدوار أخرى، تفــــــــ ــ ري  أو زرع األلنثم أو إزالتهث، وااــــــــ حراس وحمثل ن التفتيش العســــــــ
ــ  س لجمع المع ومثت  72وطبثخ ن. وُجنهذَدت الفتيثت الـــــــــــــــــــــــ ك ههن من قب  الحو   ن وااـــــــــــُتادذمن في التجســـــــــــه

 االاتابثري  في مجتمعثتهن المح ي ، أو إلقنثع أفراد أارهن ال كور بن  يصبحوا مقثت  ن. 

(، ت  هث محثففتث  260وجن د الحو  و  األطفث  وااــــــــتادموهم بفــــــــ   أاــــــــثاــــــــي في محثفف  حج  ) - 16
(. وأوضــــــــــــحت المع ومثت التي ُجمذَعت أ  األطفث  كث  يتم تســــــــــــج  هم في كث ر 61( وذمثر )75صــــــــــــعدة )

األحيث  من خال  برام   قثفي  وأيديولوجي  قد تســــــــــتمر لعدة أاــــــــــثبيع. وكث را مث كث  األطفث  ُيراــــــــــَ و    من
اــــــ ح ، قب  أ  ُيراــــــذ وا ل قتث . فع ى اــــــب    معســــــ رات التدريب العســــــ ري ل تع موا كي  يســــــتادمو  األ إلى

في محـثففـ    2020عـثمـث في آذار/مـثرس  15المـثث ، في إحـدى الحـثالت، جـن د الحو  و  فتى يب   من العمر  
ذمثر بعد أ  حضـــــر منثاـــــب   قثفي  وديني  ُأميذَمت في م تب ل حو   ن في قريته. وعندمث ع مت أاـــــرة الفتى، 

َدت بثلســـــــــجن. ولـــــــــثر  الفتى في القتث  ع ى عدة ذهبت إلى المفـــــــــرف الحو ي ل ط ب إعثدة ابنهث، لكنهث ُهدهذ
 خطوط مواجه  بمحثففثت صنعثء وصعدة والبيضثء.

ــبوة  - 17 ــي في محثففثت لــ ــ   رميســ ــتادامهث لهم بفــ ــ ح  اليمني  لةطفث  وااــ وجرى تجن د القوات المســ
(. فع ى اـــــــــب   المثث ، جن دت القوات  15(، والبيضـــــــــثء )17(، وتعز )19(، والضـــــــــثلع )20(، ومنرت )36)

ــث /أبرـي     14المســــــــــــــ حـ  اليمنـي  فتى يب   من العمر   ــثء ونق ـته   2020عـثمـث في نيســــــــــــ في محـثففـ  البيضــــــــــــ
ريث   80  000و  60  000معس ر عس ري في محثفف  أب ن، ح   كث  تقثضى راتبث لهريث يتراوح ب ن   إلى

عمث  العدامي . وعندمث لم ي ن الفتى ُيقثتذ ، كث  ُيســــــــــتاَدم دوالرا(. ولــــــــــثر  الفتى في األ 130يمني )حوالي 
 لحراا  بوابثت المعس ر. 

( 24وقثمت قوات الحزام األمني بفـــــــــــــ   رميســـــــــــــي بتجن د وااـــــــــــــتادام أطفث  من محثففثت أب ن ) - 18
وام أع 10(. فع ى اــــــــب   المثث ، جن دت قوات الحزام األمني فتى يب   من العمر 10( والضــــــــثلع )15) ولح 

بمحـثففـ  أب ن ونق تـه بمركبـ  عســــــــــــــ ريـ  ل مفـــــــــــــــثركـ  في قتـث  الحو   ن في    2020في كـثنو  الثـثني/ينـثير  
 الحديدة. محثفف 
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ــو  ع ى التع يم والتدريب المهني وفرص كســــب العيش   - 19 وظ  الفقر والبطثل  ومحدودي  فرص الحصــ
د انضـــــم األطفث  إلى أطراف النزاع لتوف ر من العوام  الرميســـــي  المســـــثعدة ع ى تجن د األطفث  في اليمن. فق

الدعم المثلي ألاـــــــرهم. وفي كث ر من الحثالت، كث  ه ا هو المصـــــــدر الوح د لدخ  األاـــــــرة. وأ رت العوام  
االجتمث ي  أيضــــــث ع ى الســــــ وكيثتا فع ى اــــــب   المثث ، لــــــ   انتســــــثت أقرا  الطف  أو أقثر ه إلى جمثع   

ه ف هث. وكث  االنطبثع المتكوه  هو أ  المعتقدات الديني  واأليديولوجيثت  مسـ ح  مث عثمال مسـثعدا ع ى تجن د
ــمول  بثلتقرير، ول ن أدهت دورا   ــثعدة ع ى التجن د خال  الفترة المفـ ــ   عوام  أق  تن  را في المسـ ــي  تفـ ــيثاـ السـ

فق   في تفـــــــــــــجيع بعث األطفث  ع ى االلتحث  بصـــــــــــــفوف األطراف. وفي بعث الحثالت، ُجنهذد األطفث  بموا
دو   ــث حــثالت تجن ــد قســــــــــــــري تم التحق  منهــث. وكث را مــث األطفــث  ُيجنــ  األاــــــــــــــرة، ولكن كــثنــت هنــث  أيضـــــــــــــ

 مجموعثت من خال  حمالت ل تعب   الجمث ي . في

وأخ را، ف   تجن د األطفث  وااــــــتادامهم كث را مث كث  يرتبط بثنتهثكثت جســــــيم  أخرى. فقد تســــــبهبت  - 20
 فثت الحرت أو النثرات الجوي  أو الط قثت النثري  في مقت  أو تفــــــوهه الكث ر من األلنثم أو المتفجرات من ما

الفتيث  أ نثء ااـتادامهم في األعمث  العدامي  أو في تفـن   نقثط التفتيش أو إيصـث  اإلمدادات إلى المقثت  ن.  
ف ع ى في مديري  اــــــثق ن بمحثفف  صــــــعدة، اصــــــطحب المفــــــر  2020فع ى اــــــب   المثث ، في تموز/يوليه  

معسـ ر صـيفي يديره الحو  و   ال   أطفث  إلى معسـ ر تدريب عسـ ري في محثفف  منرت دو  ع م أاـرهم.  
دوا بزي عســـ ري وُع هذنوا حرااـــث ل معســـ ر. و عد  ال   أيثم،  وُدرهذت هرالء الفتيث  ع ى ااـــتادام األاـــ ح ، وُزوهذ

عثمث  14ثث  آخر، لــــــــثر  فتى يب   من العمر ااــــــــُتهدذف المعســــــــ ر في غثرة جوي  ُقتذ  ف هث الفتيث . وفي م
في القتث  ع ى طو  عدة خطوط    2018جندته القوات المســـــــ ح  اليمني  في محثفف  الجوف في آذار/مثرس 

، ُقتــذ  الفتى بقــ يفــ   2020. وفي تفــــــــــــــرين األو /أكتو ر  2020مواجهــ  بمحــثففــ  الجوف منــ  آذار/مــثرس  
 لمواجه .تسيثري  أط قهث الحو  و  مستهدف ن خط ا

 
 حرمان األطفال من الحرية بسبب ارتباطهم المزعوم بقوات أو جماعات مسلحة   

عـثمـث من حريتهم   17و    12فتى تتراوح أعمـثرهم ب ن   111خال  الفترة المفــــــــــــــمولـ  بـثلتقرير، ُحرذم   - 21
ــت  ألـــــــــهر  و ال   أعوام. وتم التحقه   بســـــــــبب ارتبثطهم المزعوم بنطراف النزاع المتنثحرة لفترات تتراوح ب ن اـــــــ

. واحُتجز األطفث  ع ى أيدي 2020حثل  في عثم   14و   2019حثل  اــــ ب ل حري  في عثم   97إجمثليه  ممث
 (. 1( وقوات الحزام األمني )3( والتحثلف )37( والقوات المس ح  اليمني  )70الحو   ن )

م إلى الح وم  اليمني ، التي احتجزتهم فتى أمســـك بهم التحثلف واـــ همه  25ومن ب ن هرالء األطفث    - 22
رت فرق  العم   2019قب  أ  تط   اــراحهم في مركز رعثي  مرقت  في منرت في تفــرين األو /أكتو ر   . ويســه

مذ  لفرق  العم  القطري  بثلوصــــو  إلى مركز احتجثز   القطري  لم لــــم هم مع أاــــرهم. وفي تطور منفصــــ ، اــــُ
َرهم الحو  و  خال  عم ي  عســ ري .   68؛ وتعرفت ع ى 2019في صــنعثء في كثنو  األو /ديســمبر  فتى أاــَ

، ونق وا إلى مركز رعــثيــ  مرقتــ  وجرى الحقــث  2020وُأط ذ  اــــــــــــــراح جميع األطفــث  في كــثنو  الثــثني/ينــثير  
 لم هم مع أارهم. لم
 

 القتل والتشويه -  باء 
( 678فتــثة( ُقتذ وا )  723و  فتى    1  889طفال )  2  612تحققــت فرقــ  العمــ  القطريــ  ممــث مجموعــه   - 23

وهذهوا ) وذهه  1  934ولــــــــــــــُ  1  488( خال  الفترة المفــــــــــــــمولــ  بــثلتقرير. ومن ب ن هرالء األطفــث ، ُقتــذ  أو لــــــــــــــُ
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. وتمثــ  2020فتيــثت( في عــثم    308فتى و    816)  1  124و    2019فتــثة( في عــثم    415فتى و   1 073)
(. 2018في عثم  1 689و   2017في عثم  1 354ه ه األرقثم انافثضـــــث طجيفث مقثرن  بثلعثم ن الســـــثبق ن )

وتجدر اإللـــــــثرة إلى أنه ب نمث تصـــــــثعد النزاع خال  الفترة المفـــــــمول  بثلتقرير، تع هر ع ى فرق  العم  القطري   
ــث بتع ر  الوصـــــــو  إلى العديد من خطوط المواجه  الجديدة. ول لك، يحتم  أ  ي و  االنافثض مرتبطث أيضـــــ

 الوصو  ونقص اإلبالل. 

ــثبثت ب ن األطفث  إلى الحو   ن ) - 24 ــرولي  عن اإلصـــــــــ َبت المســـــــــ ــذ ( 436(، ي  هم التحثلف )548وُنســـــــــ
( وتنفيم الدول  اإلاـالمي   48( والمقثوم  الفـعبي  )60( وقوات الحزام األمني )217والقوات المسـ ح  اليمني  )

َبت المســــرولي  7( وتنفيم القثعدة في لــــبه الجزيرة العر ي  )13)  1  283عن الحثالت المتبقي  الـــــــــــــــــــ (. وُنســــذ
من إصــثبثت األطفث  نثتجث عن تبثد  إطال  النثر  545إلصــثبثت األطفث  إلى جنثة مجهولي الهوي ؛ وكث  

ــد مدن  ن   738ب ن مات ف األطراف، وكث   ــنهث مقثت و  مجهولو الهوي  ضـــــــــ منهث نثتجث إمث عن هجمثت لـــــــــ
ــثت الحرت واأل272) ــ  الصــــــــــــــنع )(، أو عن المتفجرات من ما فـ ــدويـ ــث  أكثر 466جهزة المتفجرة ال ـ (. وكـ

ــثـبثت التي تم التحقه  منهـث في محـثففتي الحـدـيدة ) في المـثـم  من  43(، بمـث يمـث   523( وتعز )602اإلصــــــــــــ
وهذهوا. كمث وقعت   إصــثب  أخرى ب ن األطفث  في محثفف  الضــثلع،  343مجموع عدد األطفث  ال ين ُقتذ وا أو لــُ

في حج . و ف     126  في البيضثء، و  136  في منرت، و  144  في صعدة، و  166في الجوف، و    206 و
 محثفف  في اليمن. 22محثفف  من أص   19عثم، تم التحقه  من وقوع إصثبثت ب ن األطفث  في 

وتســــــــبب القصــــــــف بق امف الهثو  والمدفعي ، ال ي غثلبث مث كث  يســــــــتهدف منثط  اــــــــ ني  مبني ،  - 25
ــث في في المـثـم (. ووقعـت هـ ه   32طفال )  831ـبثت األطفـث ، حـ   تضــــــــــــــرر مـنه وقوع أكبر عـدد من إصــــــــــــ

(. فع ى اــــب   المثث ، 145( والضــــثلع )192( وتعز )277الحوادت في المقثم األو  في محثففثت الحديدة )
ــ نيث في مديري  حثرة الحثلي  2020أيثر/مثيو    31في  ــو   إلى الحو   ن حيث اـــــ ــثبت  الت ق امف منســـــ ، أصـــــ

ــفثيث  بمحثفف  الح ــط. ونتيج  ل قصـــــــــف، اخترقت لـــــــ ديدة، ع ى بعد نحو ك  ومتر واحد من خط مواجه  نفـــــــ
 آخرين. 16الق امف جدرا  المنثز  وأبوابهث، فقت ت طف  ن ولوهت 

ــن رة، هو  ثني   - 26 ــ ح  الصــ ــ  واألاــ ــه ع ى إطال  ن را  القنثصــ وكث  القتث  البري، ال ي انطوى بعضــ
في المثم (. وع ى غرار القصـــــف بق امف  24طفال ) 631ضـــــرر منه أهم اـــــبب إلصـــــثبثت األطفث ، ح   ت 

الهثو  والمدفعي ، كثنت الحوادت المرتبط  بثلقتث  البري أيضـــــــث متففـــــــي  بفـــــــ   رميســـــــي في محثففثت تعز 
 (، ووقعت بف   رميسي ع ى طو  خطوط المواجه  النفط . 87( والضثلع )171( والحديدة )173)

م والمتفجرات من ما فثت الحرت في مقت  وتفــــوهه األطفث ، وكثنت  ثل  أهم وااــــتمر تســــب ب األلنث - 27
في المثم (. ومعفم الحثالت قد تع هر عزُوه   21( في الفترة المفمول  بثلتقرير )545ابب إلصثبثت األطفث  )

ــي  ع ى  نطث   إلى جنثة بنع نهم، ولكن هنث  تقثرير تف د بن  الجمثعثت المســــــ ح  ااــــــتادمت األلنثم األرضــــ
( وتعز  81( والبيضـثء )92. وكث  ااـتادام ه ه الواـثم  أكثر تففـيث في المحثففثت التثلي ا الحديدة )( 2) وااـع

(. وأدى احتـدام النزاع حو  خطوط المواجهـ  القـثممـ  والنـثلــــــــــــــ ـ  إلى نزوح 48( ومـنرت )60( والجوف )77)
ح ـي  ـبدرجـ  أكبر لماـثطر األلنـثم الســــــــــــــ ـث  اليمن  ن ع ى نطـث  وااــــــــــــــع، األمر اـل ي عرض المجتمعـثت الم

،  2019نيسـث /أبري    16األرضـي  والمتفجرات من ما فثت الحرت. فع ى اـب   المثث ، في حثد   وقعت في 
انفجر لنم أرضـــــي في مديري  الحزم بمحثفف  الجوف فنصـــــثت خمســـــ  فتيث  كثنوا ي عبو  في المنطق ، فقت   

 __________ 

 (2) S/2021/79  وS/2020/70. 

https://undocs.org/ar/S/2021/79
https://undocs.org/ar/S/2020/70
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عـندمـث انفجرت قنب ـ  عنقودـي   2020آت/أغســــــــــــــطس   7في ا ن ن منهم ولــــــــــــــوهه  الـ  . ووقعـت حـثدـ   أخرى 
مـديرـي  حرـيب القرامش بمحـثففـ  مـنرت. فقـد عثر أطفـث  ع ى القنب ـ  العنقودـي ، ولجه هم بُ نههـث ألقوا بهـث  في

 في النثر. وُقتذ  طفال  وُلوهذه طفال  نتيجً  لالنفجثر.

ات الجوي  وغ ر ذلك من الهجمثت  إصـــــــــثب  أخرى من إصـــــــــثبثت األطفث  نتيجً  ل نثر  355ووقعت   - 28
(. ونجم 1 477)  2018و   2017في المثم (، ممث يمث  انافثضــــث كب را عن العثم ن الســــثبق ن  14الجوي  )

ــو   إلى التحثلف ) ــثبثت عن غثرات جوي  وهجمثت جوي  أخرى منســـــــــ (. وتع هر عزو 341معفم ه ه اإلصـــــــــ
إلصثبثت ك هث في المحثففثت الفمثلي ، و ف   رميسي المتبقي  إلى طرف بع نه. ووقعت ا 14اإلصثبثت الــــــ 

(. ووقعت النثرة الجوي   21( وأمثن  العثصـــــم  )31( والضـــــثلع )56( وصـــــعدة )79( وحج  )91في الجوف )
ــبثط/فبراير   15األكثر دموي  في  ــثبت إحدى   2020لـــــــ ــ وت بمحثفف  الجوف، ح   أصـــــــ في مديري  المصـــــــ

 ( أطفث . 18( وتفوهه )26حثل  لمقت  ) 44منثز  مدني ، فنافرت عن النثرات الجوي  التي نفه هث التحثلف 

وأخ را، ظهر خال  الفترة المفــــــــــــــمولـ  بـثلتقرير اتجـثه متزايـد لـدهس المركبـثت العســــــــــــــ ريـ  لةطفـث    - 29
في المثم (، في حوادت    5إصــــــــــــثب  ب ن األطفث  )  121ارتطثمهث بثلمركبثت المدني ، وهو مث أاــــــــــــفر عن   أو

ميســـــي في المنثط  الاثضـــــع  لســـــيطرة الح وم  وقوات الحزام األمني في المحثففثت التثلي ا وقعت بفـــــ   ر 
ــب   المثث ، في 18(، ولح  )20(، وعد  )21(، وتعز )21أب ن ) ، كث  2020آت/أغســـطس   30(. فع ى اـ

رع    ال   أطفث  يســــــتق و  دراج  نثري  في مديري  خنفر بمحثفف  أب ن عندمث صــــــدمتهم مركب  عســــــ ري  مســــــ 
ـتثبعـ  لقوات الحزام األمني. وُنـقذ  األطـفث  فورا إلى أقرت مســــــــــــــتفــــــــــــــفى لت قي العالذ، لكنهم مـثتوا جميعـث في  

 الح .  وقت
 

 الغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي -  جيم 
حثد   عنف جنســــــــي وقعت لســــــــبع فتيثت واــــــــبع  فتيث  تتراوح  14تحققت فرق  العم  القطري  من  - 30

في    10و    2019من هــــ ه الحوادت في عــــثم    4عــــثمــــث؛ وقــــد تم التحقه  من    16أعوام و    6أعمــــثرهم ب ن  
ــثبق ن  2020 عثم (. غ ر أنه ُيعتقد أ  14)  2018و   2017. وه ا يمث   عدد ه ه الحوادت في العثم ن الســــــ

ن االغتصــثت وغ ره من العدد الفع ي ل حثالت أع ى ب ث ر، بثلنفر إلى ااــتمرار النقص الفــديد في اإلبالل ع
ألــ ث  العنف الجنســي ضــد األطفث  بســبب الاوف من الوصــم، واألعراف الثقثفي ، وق   الوعي، والاوف من 

 االنتقثم، وعدم توافر مث ي في من خدمثت الدعم أو اب  المسثءل .

َبت الحثالت التي تم التحقه  منهث إلى الحو   ن ) - 31 ( وقوات  2  )( والقوات المســــــــــــ ح  اليمني 10وُنســــــــــــذ
(. وذكر بعث األطفث  النثج ن من العنف الجنسي أنهم تعرضوا لالغتصثت  1( والس ف  ن )1الحزام األمني )

مرات عـدـيدة وأـنه تم تهـدـيدهم ـبثالنتـقثم منهم إذا أب نوا عمـث تعرضــــــــــــــوا ـله أو ط بوا اـلدعم. وتم التحقه  من هـ ه 
(، وأمثن  العثصـــــــــم   1(، والحديدة )1والبيضـــــــــثء ) (،1(، وعد  )3(، وحج  )5الحثالت في محثففثت تعز )

 (.1(، وصنعثء )1(، وعمرا  )1)
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 الهجمات على المدارس والمستشفيات -  دال 
ــجيثت )37هجم  ع ى مدارس ) 72تم التحقه  ممث مجموعه  - 32 ــتفــــــ (، بمث في ذلك هجمثت  35( ومســــــ

، خال  الفترة المفـمول  ( 3) المسـتفـجيثتتعرهض لهث ألـاثص مفـمولو  بثلحمثي  ممهن لهم صـ   بثلمدارس و/أو 
ــتفـــــــــفى( وقعت في عثم   15مدراـــــــــ ؛ و  21هجم  ) 36بثلتقريرا   مدراـــــــــ   16هجم  ) 36و   ،2019مســـــــ

. و قي االتجثه عند مســــــــــــتوى ممث   مقثرن  بثلعثم ن الســــــــــــثبق ن  2020مســــــــــــتفــــــــــــفى( وقعت في عثم  20 و
مســـــتفـــــجيثت ل هجوم والتدم ر والنهب، (. وتعرضـــــت المدارس وال2018في عثم  44؛ و  2017عثم  في 36)

وتعرهض العثم و  في مجثلي التع يم والصــــــــح ، وك لك الطالت والمرضــــــــى، ل تهديد أو التره ب أو االحتجثز  
 القت .  أو
 

 الهجمات على المدارس واألشخاص المشمولين بالحماية ممن لهم صلة بالمدارس   

(،  8(، وتعز )10ارس في محثففثت الضـــــــــــــثلع )هجم  وقعت ع ى مد 37تم التحقه  ممث مجموعه  - 33
(، والمحويت 1(، والجوف )1(، والحديدة )1(، والبيضــــــــثء )2(، وحج  )3(، ولــــــــبوة )3(، ومنرت )6وريم  )

(، 4(، ي  هم التحثلف )25(. وتمث ت غثلبي  الحوادت في هجمثت منســــــــو   إلى الحو   ن )1(، وصــــــــعدة )1)
(، أو نجمت عن تبثد  إطال  النثر ب ن الحو   ن  3 و  مجهولي الهوي  )(، ومقثت 3والقوات المســ ح  اليمني  )
 (. 1( و  ن المقثوم  الفعبي  والقوات المس ح  اليمني  )1والقوات المس ح  اليمني  )

فـَت مـدارس  - 34 وأوقفـت الحوادت تع يم آالف األطفـث  وأـ ثرت اـل عر في المجتمعـثت المح ـي . وااــــــــــــــُتهـدذ
وهي بعث المدارس  عديدة بقصـف عني ، و   ف عدة مرهات، وُأت ذَفت مرافقهث وفصـولهث الدرااـي . واـُ عضـهث ُقصـذ

ــبتمبر   ــب   المثث ، في أي و /اـ ــثل   2020بثألرض. فع ى اـ ــ  ابتدامي  في مديري  صـ ــف الحو  و  مدراـ ، قصـ
بمحثفف  تعز عدة مرات، ممث ألح  أضـــــرارا بامســـــ  فصـــــو  درااـــــي . وتجدر اإللـــــثرة إلى أ  عنثصـــــر من 

. وفي حوادت أخرى، ُدمهذَرت مدارس 2020لقوات المســـــــ ح  اليمني  كثنت تحت  المدراـــــــ  من  نيســـــــث /أبري   ا
 بنثرات جوي ، وُزرذَعت ألنثم أرضي  داخ  مبث  مدراي ، وفت  الحو  و  النثر ع ى مبث  مدراي .

دوا بــثتهــثمهم بــثلايــثنــ  وا - 35 دهذ حُتجذزوا من قبــ  أطراف  وعالوة ع ى ذلــك، تعرهض المع مو  ل تره ــب وهــُ
، قثم جنود من القوات المســـــــــــــ ح  اليمني  بتره ب 2019النزاع. وفي حثد   وقعت في تفـــــــــــــرين األو /أكتو ر 

ــبوة، ممث أدى إلى فرار الطالت من المدراــــــ  وعودتهم  مع مي مدراــــــ  ابتدامي  في مديري  ميفع  بمحثفف  لــــ
 م اليمن فو  المبنى.إلى منثزلهم. وانتفر الجنود في المدرا  ورفعوا ع 

 
 ألغراض عسكرية  المدارس استخدام    

مدراــــــــ  في  46مدراــــــــ  ألغراض عســــــــ ري ، بواقع   80تحققت فرق  العم  القطري  من ااــــــــتادام  - 36
بـَت غـثلبيـ  الحوادت إلى الحو   ن )2020مـدراـــــــــــــــ  في عـثم    34و    2019 عـثم (، ت  هم القوات  70. وُنســــــــــــــذ

(. وكثنت الحوادت أكثر تففـــــــيث 1(، والمقثوم  الفـــــــعبي  )4جهولو الهوي  )(، ومقثت و  م5المســـــــ ح  اليمني  )
 (. 20( وصعدة )20( وريم  )23المحثففثت الفمثلي  الاثضع  لسيطرة الحو   ن، ومنهث المحويت ) في

 __________ 

ــد بعبثرة   (3)  ــجيثت”ألغراض ه ا التقرير، ُيقصـــ ــتفـــ ــ   بثلمدارس و/أو المســـ ــمول ن بثلحمثي  ممن لهم صـــ ــتادم   “األلـــــاثص المفـــ ، المســـ
، وكــ لــك في بيــثَني  رميس مج س األمن المررخ ن  (2018)  2147و    (2014)  2143و    (2011)  1998قرارات مج س األمن   في
(، المع مو ، وغ رهم  S/PRST/2017/2021)  2017تفـــــرين األو /أكتو ر    31( و  S/PRST/2013/8)  2013حزيرا /يونيه    17

 من العثم  ن في مجث  التع يم، والطالت، واألطبثء، والمرضى.

https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/1998(2011)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2143(2014)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147(2018)
https://undocs.org/ar/S/RES/2147(2018)
https://undocs.org/ar/S/PRST/2013/8
https://undocs.org/ar/S/PRST/2017/2021


 S/2021/761 

 

10/16 21-11943 

 

وكث  هنث  العديد من الحوادت التي ااـــــتادم ف هث الحو  و  المدارس لنفـــــر الدعثي  وتنف   حمالت   - 37
ــب   المثث ، في مديري  اـــحثر بمحثفف  صـــعدة، عقد زعمثء  2020. ففي كثنو  الثثني/ينثير  التجن د ، ع ى اـ

ــتمثع  ــوره واالاــ ــ ث  المح   ن والطالت إلى حضــ ــ  ابتدامي ، ودعوا الســ ــيث داخ  مدراــ ــيثاــ حو  و  اجتمثعث اــ
التجن د في المدراــ   ال     الاطب التي التمســوا ف هث الموارد المثلي  والبفــري  لدعم قضــ تهم. و ق ت لجن  إلى

أيثم، ممث تســـــبب في تاوف أوليثء األمور من ااـــــتهداف المدراـــــ  بضـــــر ثت جوي . و ثلتثلي، توقف الطالت  
 عن ال هثت إلى المدرا .

ــبب جثمح  كوف د - 38 ــتن  الحو  و  تع    العم  بثلمدارس بســ ــتادام المدارس  19-وااــ ولــــرعوا في ااــ
ت المـدارس كعنـثبر لنوم الجنود أو م ـثتـب لهم وكماـثز  ل معـدات كثكنـثت تـدريبيـ  وعســــــــــــــ ريـ . وااــــــــــــــتُ  مـَ اـدذ

ــُتادذَمت مدراــــــ  في مديري  الماثء بمحثفف  تعز في تازين مواد 2019العســــــ ري . وفي نيســــــث /أبري    ، ااــــ
َمت ف هث  ــُتادذ متفجرة انفجرت في وقت الح . وفي المجم ، تحققت فرق  العم  القطري  من  مثني حوادت ااـــ

 رس ألغراض عس ري   م لحقت بهث أضرار، ممث أدى إلى تدم ر مرافقهث جزميث أو ك يث.المدا
 

 الهجمات على المستشفيات واألشخاص المشمولين بالحماية مّمن لهم صلة بالمستشفيات   

هجم  وقعت في تعز،   20هجم  ع ى المستفجيثت، منهث  35تحققت فرق  العم  القطري  من وقوع   - 39
ــ ب نمث   ( 1( وأب ن )2( ومنرت )2( وريم  )3( وحضــرموت )5المتبقي  في الضــثلع )  15وقعت الهجمثت الــــــــــــــ

ــبوة )1ولح  ) ــبت إلى الحو   ن )1( ولــــ ــ ح  اليمني  15(. وتمثه ت الحوادت في هجمثت ُنســــ (، والقوات المســــ
(، 1(، والتحـثلف )2)(، ومقـثت  ن مجهولي الهويـ   2(، والمقـثومـ  الفــــــــــــــعبيـ  )3(، وقوات الحزام األمني )10)

(، أو نجمـت عن تـبثد  إلطال  الـنثر ب ن القوات المســــــــــــــ حـ  اليمنـي  والمقـثومـ   1وقوات الناـب  الفــــــــــــــبوانـي  )
 (.1الفعبي  )

واتا ت غثلبي  الهجمثت لــ   قصــف بق امف الهثو  والمدفعي  دمهر مبثني المســتفــجيثت والمعدات  - 40
مث أدى إلى تع    الادمثت الطبي . ووقعت أيضـث عدة حوادت  الطبي ، وأصـثت المرضـى والموظف ن بجراح، م

، ااُتهدذف  2020انطوت ع ى نهب اإلمدادات الطبي  األاثاي . فع ى اب   المثث ، في تفرين األو /أكتو ر 
مســـتفـــفى ومركز لعالذ الســـرطث  ااـــمه األم  بمديري  القثهرة بمحثفف  تعز بن را  أاـــ ح  مضـــثدة ل طثمرات  

ــتفـــفى في الهجوم، وك لك فتى يب   من العمر ُنســـبت إلى ال عثمث  14حو   ن. وُجرذح ا نث  من العثم  ن بثلمسـ
 كث  ي عب خثرذ المستففى. 

وفي حوادت أخرى، تعرض األطبثء والعثم و  الطب و  لالعتداء واالحتجثز والتهديد. فع ى اــــــــــــب    - 41
ني  ع ى عثم  ن طب  ن في مجمع التيســـــــــ ر ، اعتدت القوات المســـــــــ ح  اليم2020المثث ، في نيســـــــــث /أبري   

عس ري  تحم  مقثت  ن تثبع ن  الطبي بمدين  الفحر بمحثفف  حضرموت. فقد اقتحمت المجمهَع الصحي ايثرة
أحثطت   ل قوات المســــــ ح  اليمني  لــــــرعوا في ضــــــرت ممرض واعتدوا ع ى المدير المثلي، فكســــــروا ذراعه.  م

ــده  ــ ح  اليمني  بثلمجمع واــ حثدت آخر،   موظفث داخ ه لمدة يوم ن. وفي 18ت مداخ ه، واحتجزت  القوات المســ
 اقتحم الحو  و  مستففى الوحدة في مديري  صثل  بمحثفف  تعز، واحتجزوا مسثعد المدير لمدة اثعت ن.

وقد هوجم بعث المســتفــجيثت عدة مرات طوا  الفترة المفــمول  بثلتقرير وقب هث. فع ى اــب   المثث ،  - 42
فى الثورة في مديري  صثل  بمحثفف  تعز، ال ي اب  أ  هثجمه ك  من القوات المس ح  اليمني  تعرهض مستف

ــثم   ة مرات في عــ ــده ــثت في آت/أغســــــــــــــطس  2015والحو   ن عــ الهجمــ ــد من  ــثنو  األو /  2019، لمزيــ   وكــ
 .2020وحزيرا /يونيه  2019 ديسمبر
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 استخدام المستشفيات ألغراض عسكرية   

ــتادام المدارس له ه مع أ    - 43 ــيث ب ث ر من ااـ ــ ري  كث  أق  تففـ ــجيثت ألغراض عسـ ــتفـ ــتادام المسـ ااـ
األغراض، ف   فرق  العم  القطري  تحققت من ااتادام أر ع  مستفجيثت ألغراض عس ري  من قب  الحو   ن 

لمثث ، في  (. فع ى اـب   ا1( وتعز )1( ومنرت )2( في محثففثت الضـثلع )2( والقوات المسـ ح  اليمني  )2)
في مديري  صثل  بمحثفف  تعز، أمرت القوات المس ح  اليمني  مدير مركز صحي ب خالء  2020آذار/مثرس  

ــ ري . ونتيج  ل لك، لم يتم ن طثقم المركز الصــــــحي من عالذ أي مريث  ــتادمه كثكن  عســــ المبنى كي تســــ
ــتادام منز  المدير حتى ُجههذز مبنى آخ ــطروا إلى ااــــ ــبوع من إخالء  لمدة  ال   أيثم واضــــ ــن   بعد أاــــ ر ل تفــــ

 المبنى السثب .
 

 الختطاف - هاء 
فتيثت(، بعضـهم ال يتجثوز عمره  3فتى و  83طفال ) 86تحققت فرق  العم  القطري  من اختطثف   - 44
فوا في عــثم    31أعوام. ومن ب ن هرالء األطفــث     10 ، ع ى أيــدي 2020في عــثم    55و    2019طفال اخُتطذ

(، 3(، وقوات الناب  الحضــــــرمي  )4(، وقوات الحزام األمني )31لقوات المســــــ ح  اليمني  )(، وا46الحو   ن )
(. وتم التحقه  من عم يثت االختطثف بفــ   رميســي في  1( والتجمهع اليمني لإلصــالح )1والمقثوم  الفــعبي  )

 (.8( والجوف )9( وصعدة )11( وحج  )23محثففثت لبوة )

م االختطثف في الم - 45 ــُتادذ ــبثط/وااــــــــ ــب   المثث ، في لــــــــ  قثم األو  من أج  تجن د األطفث . فع ى اــــــــ
ف فتى يب   من العمر 2019 فبراير عـثمـًث من مـديرـي  أف   اليمن بمحـثففـ  حجـ ، و عـد ذـلك جـنده   16، اخُتطذ

الحو  و ، ال ين أخ وه إلى معســـ ر حر ي لمدة  ال   ألـــهر لت قي التدريب. و عد التدريب، تم نفـــر الفتى في  
قع ع ى خطوط المواجهــ  لمــدة أر عــ  ألــــــــــــــهر، وهنــث  التقطتــه القوات المســــــــــــــ حــ  اليمنيــ  في تفــــــــــــــرين موا

، ُا هذم إلى التحثلف، ال ي نق ه إلى مركز رعثي  مرقت   2019. وفي تفرين الثثني/نوفمبر  2019األو /أكتو ر 
فتى يب   من العمر   ، اختطف الحو  و  2020تــديره الح ومــ  في مــنرت. وفي حــثد ــ  أخرى، في أيــثر/مــثيو  

عثمث بمديري  اـــحثر بمحثفف  صـــعدة. وقد ُأخ  الطف  بدعوى أنه يجري ااـــتادامه في تهريب القثت إلى  16
المم ك  العر ي  الســــعودي ، إذ كث  والد الطف  معروفث في المجتمع المح ي بننه مهرت. غ ر أ  الطف  ُأراــــذ   

إلى محثفف  الجوف ل مفـثرك  في األعمث  العدامي  دو   بدال من ذلك إلى معسـ ر تدريب عسـ ري،  م ُأراـذ 
 ، ُقت  في غثرة جوي  ااتهدفت المركب  العس ري  التي كثنت تق هه.2020ع م أارته. وفي حزيرا /يونيه  

 
 منع إيصال المساعدات اإلنسانية -  واو 

ــثعدات 4 881تحققت فرق  العم  القطري  من  - 46 ــث  المســـــــ ــثني ،  حثد   من حوادت منع إيصـــــــ اإلنســـــــ
حثد   منع تم  1 848جع هث أكثر االنتهثكثت تففـيث خال  الفترة ق د االاـتعراض. ومن ب ن ت ك الحوادت   ممث

. ومع أ  هـ ه الزـيثدة الكب رة يم ن أ  تكو  ـقد نتجـت 2020في عـثم  3 033و   2019التحقه  منهـث في عـثم  
ــد  ــديد جزميث عن مبثدرات بنثء القدرات الرامي  إلى تعزيز رصــــــــ ــث تد  ع ى تدهور لــــــــ االنتهثكثت، فهي أيضــــــــ

 الب    التي تعم  ف هث الجهثت الفثع   في مجث  العم  اإلنسثني في اليمن.  في

َب   - 47 (، ت  هم القوات المســــــــــــ ح  اليمني   4 055في المثم  من حوادت المنع إلى الحو   ن ) 83وُنســــــــــــذ
عـــت غـــثلبيـــ  حوادت المنع في محـــثففـــ  أمـــثنـــ   (. ووق52( وجنـــثة مجهولو الهويـــ  )186( والتحـــثلف )588)

 (. 266( وحج  )319(، وإت )649(، والحديدة )716(، ت  هث محثففثت صعدة )1 426العثصم  )
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(. وفي لـــــــــــمث  2  934في المثم  من ه ه الحوادت ع ى تق  د الحرك  في داخ  الب د ) 60وانطوى  - 48
لروطث تق  دي ، بثالقترا  مع حثالت انسداد الطر  التي اليمن، نت  ذلك في المقثم األو  عن فرض الحو   ن 

لم ي ن من المم ن التنبر بهث والتي أعثقت بفــــ   منتفم إيصــــث  المســــثعدات والادمثت وك لك حرك  الســــفر  
، ارتفع عدد البالغثت التي تف د بحدوت حثالت تعط   وتومي  ل عثم  ن  2020االعتيثدي . وقرت انتهثء عثم  

 محرم،المســــــــثعدة اإلنســــــــثني  عند نقثط التفتيش ك مث تب هن أ  هنث  موظفثت مســــــــثفرات دو  في مجث  تقديم  
ــث من البالغـثت التي تفـ د ـبنـنه  وال اــــــــــــــيمـث في محـثففتي حجـ  والحـدـيدة. وتحقهقـت فرقـ  العمـ  القطرـي  أيضــــــــــــ
ســــــــــــــَم  ـبثلمرور.  جنوت اليمن، كـث  ُيط َـب أحـيثـنث دفع مـبثل  عـند نـقثط التفتيش المـقثمـ  ع ى الطر  كي يُ  في

 وقد رفضت وكثالت العم  اإلنسثني المتضررة تنف   ه ه الط بثت.

وكث  التدخ  في تنف   األنفط  اإلنسثني   ثني أكثر أنواع منع إيصث  المسثعدات اإلنسثني  ل وعث.   - 49
التق يمثت في المثم (، لـم ت التدخ  في تسـج   المسـتف دين المح   ن، وعرق    28حثد   )  1 345فقد وقعت  

اإلنســــــــــــــثني ، ومحثول  تحوي  مســــــــــــــثر المعون . ووردت بالغثت إضــــــــــــــثفي  تف د بتنخ ر ومنع تنف   االتفثقثت  
المتع قـ  بمفــــــــــــــثريع المنفمـثت غ ر الح وميـ ، فضــــــــــــــال عمـث يرتبط ـب لـك من محـثوالت ل تـن  ر ع ى  الفر يـ 

 مضثم ن المفثريع.

ــثني  وأصــــولهث ومرافقهث هو  ثل  وكث  العنف ال ي ألح  األذى بنفراد   - 50 جهثت تقديم المســــثعدة اإلنســ
في المثم (.  9حثد   من ه ا النوع ) 450أكثر أنواع منع إيصــث  المســثعدات اإلنســثني  لــ وعث، ح   وقعت  

وكـث  من أبرز حوادت هـ ا العنف قتـ  العـثم  ن في مجـث  تقـديم المســـــــــــــــثعـدة اإلنســـــــــــــــثنيـ  واالعتـداء ع  هم 
ث واعتقثلهم ومضــــــثيقتهم وتهديدهم وتره بهم. فع ى اــــــب   المثث ، ُقتذ   ال   موظف ن تثبع ن  واحتجثزهم تعســــــجي 

نه ع ى مطثر عد  في   ــُ ــ  ب األحمر في الهجوم ال ي لــ ــمبر  30ل هجن  الدولي  ل صــ   2020كثنو  األو /ديســ
نت هنث  حوادت  وال ي كث  يســــــــــــتهدف طثمرة قثدم  تق  الح وم  اليمني  الجديدة. و ثإلضــــــــــــثف  إلى ذلك، كث

ــ ه   ــثني ونهبهث واــــــرقتهث ومهثجمتهث، وك لك بثالحتال  المســــ ــثدرة إمدادات وأصــــــو  العم  اإلنســــ تتع   بمصــــ
 لمنف ت العم  اإلنسثني.

في المثم ( متع ق  بثلق ود المفروضــ  ع ى حرك  المنفمثت اإلنســثني    3حثد   أخرى ) 152وكثنت  - 51
 بهث إلى اليمن. وانطوت ه ه الحوادت ع ى ق ود متنوع ، من ب نهث فرض  أو العثم  ن بهث أو البضثمع التي تج

 إجراءات لمنع وتعط   اات راد اإلمدادات اإلنسثني  الالزم  إلنقثذ الحيثة واألصو  التفن  ي  إلى الب د.
  

التقدم المحرز والتحديات التي ُتجاَبه على صعععععععيد إنهاء النتهاكات الجسععععععيمة   -  رابعا  
 ومنع وقوعها   ضد األطفال 

 الحوار مع حكومة اليمن   

ظ ت ح وم  اليمن م تزم  بحمثي  األطفث  المتضـــــررين من النزاع المســـــ  ، بمث في ذلك من خال    - 52
من أجــ  إنهــثء ومنع تجن ــد األطفــث  وااــــــــــــــتاــدامهم، وخريطـ     2014خطــ  عم هــث التي ُوقهذَع ع  هــث في عــثم  

من أج  تســـــــــــريع تنف   خط  العم .   2018ديســـــــــــمبر /األو    الطري  ذات الصـــــــــــ   التي اعُتمدت في كثنو 
ــرو  حمثي  الطف  داخ  القوات    90، ع هنت وزارة الدفثع 2019النصــــــــــــف األو  من عثم  وفي ــقث لفــــــــــ منســــــــــ

من هرالء المنســـــــــق ن تدريبث ع ى تحديد األطفث  المرتبط ن بثلقوات والجمثعثت   40المســـــــــ ح  اليمني . وت قهى 
في عد . وتع هن تع    دورة تدريبي   ثني ، كث  من المقرر  2019م في آت/أغسـطس  المسـ ح  وتو    حثالته
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، بســــبب تدهور الوضــــع األمني في عد . وقد تعرق ت الجهود األخرى  2019عقدهث لبثقي المنســــق ن في عثم 
ــبب التوترات التي بدأت تفهر في جنوت اليمن ب ن المج س االنتق ثلي لتنف   خط  العم  وخريط  الطري  بســــ

. وقد أدى ذلك إلى تنخ رات في التنف   فثقمهث غيثت  2019الجنو ي والح وم  اليمني  بدايً  من آت/أغسـطس  
 كبثر المسرول ن الح وم  ن عن عد  خال  معفم الفترة المفمول  بثلتقرير.

  ايثاي  ، أوامر توج هي 2020ومع ذلك، فقد أصدرت وزارة الدفثع ووزارة الداخ ي ، في لبثط/فبراير   - 53
ت ع ى نطــث  أواــــــــــــــع بـدعم من فرقـ  العمــ  القطريـ . وفي آذار/  وعســــــــــــــ ريـ  لحفر تجن ــد األطفــث ، ُعمهذمــَ

، أصـــدر رميس اليمن أمرا توج هيث لمنع تجن د األطفث  وااـــتادامهم في القوات المســـ ح  وقوات  2020 مثرس
ــثء وحـــدات لحمـــثيـــ  الطفـــ  في وزارتي ا   لـــدفـــثع والـــداخ يـــ . وفي آت/األمن، وأوعز فيـــه بـــنمور منهـــث إنفــــــــــــــ

، تم نت ال جن  التقني  المفـترك ، الم  ف  بثإللـراف ع ى تنف   خط  العم  وخريط  الطري ،  2020 أغسـطس
ــيط  ــطتهث. وأوصــــــــت ال جن  في اجتمثعهث األو  ب عثدة تنفــــــ ــت نثف أنفــــــ من االنعقثد مرة أخرى في عد  وااــــــ

ر في تقديم الدعم والمســــــــــثعدة التقن  ن. و ح و  أواخر  اجتمثعثتهث وط بت من فرق  العم  القطري  أ  تســــــــــتم
، أعرـ ت الح ومـ  المع ـن  حـديـثث في عـد  عن تجـدـيد التزامهـث تجـثه خريطـ  الطري  وخطـ  العمـ . 2020 عـثم

ــ ح  اليمني   ــرو  حمثي  الطف  في القوات المســــ ــقي لــــ ــَتنَنف تدريب منســــ ــيث ، ات فذ  ع ى أ  ُيســــ وفي ه ا الســــ
 .2021عثم  في

ــنة أمني   52وتفثوضــــــــــــت فرق  العم  القطري  ع ى إطال  اــــــــــــراح   - 54 طفال كثنوا محتجزين في منفــــــــــ
مـنرت بســـــــــــــــبب ارتـبثطهم المزعوم ـبثلحو   ن. وكـث  التحـثلف قـد عثر ع ى هرالء األطفـث  خال  العم ـيثت  في

 العس ري  وا مهم إلى ح وم  اليمن في منرت. وُأودع األطفث  في دار رعثي  مرقت  في منرت.
 

 الحوار مع تحالف دعم الشرعية في اليمن   

واصــ ت الممث   الاثصــ  لةم ن العثم المعني  بثألطفث  والنزاع المســ   تفثع هث مع التحثلف بموجب   - 55
لتعزيز حمـثيـ  األطفـث  في اليمن و رنـثم  األنفــــــــــــــطـ  المحـددة   2019مـ كرة التفـثهم الموقعـ  في آذار/مـثرس  

في تبثد  ل م كرات. وقد ُنفهذَ ت األنفـــط  المتف  ع  هث من  ذلك  2020كثنو  الثثني/ينثير  زمنيث ال ي ُأقذر  في  
ــثف  إلى ذلك، يعقد م تب  ــ . و ثإلضـــــــ ــنوي  إلى الممث   الاثصـــــــ الح ن، ويقدم التحثلف تقثرير مرح ي  ر ع اـــــــ

حثلف اجتمثعثت الممث   الاثصــــــ ، والممث   الاثصــــــ  لــــــاصــــــيث، وممث و التحثلف والب دا  األعضــــــثء في الت 
 منتفم  الاتعراض حثل  تنف   البرنثم  ومنثقفتهث واالتفث  ع ى األنفط  ذات األولوي .

، ُرفذع ااــــــــــــــم التحـثلف من القـثممـ  المـدرجـ  في مرفقي التقرير الســــــــــــــنوي  2020وفي حزيرا /يونيـه   - 56
( فيمـث يتع   ـبثالنتهـث  المتمـث  في  A/74/845-S/2020/525العـثم عن األطفـث  والنزاع المســــــــــــــ   ) لةم ن

القت  والتفـــــــــويه، بعد االنافثض الكب ر المســـــــــتمر في حثالت القت  والتفـــــــــويه التي تحدت في إطثر النثرات  
االاــــــــــــم  الجوي ، والتوميع ع ى برنثم  األنفــــــــــــط  المحددة زمنيث وتنف  ه دعمث لتنف   م كرة التفثهم. وكث  رفع  

القثمم  مفــــــــروطث بحدوت مزيد من االنافثض المســــــــتمر والتنف   الكثم  لجميع جوانب م كرة التفثهم ب ن   من
 األمم المتحدة والتحثلف.

 
 الحوار مع الحوثيين   

، ح ـ  ع ن 2019ُأضــــــــــــــفي طـثبع راــــــــــــــمي ع ى حوار يركز ع ى حمـثيـ  الطفـ  في تموز/يوليـه   - 57
يثدة المنثقفـثت المتع ق  بوضـع خط  عم  مفـترك  مع األمم المتحدة إلنهثء الحو  و  منسـقث رفيع المسـتوى لق

https://undocs.org/ar/A/74/845
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َ ت لجن  تقني  مفــــترك  لدعم الحوار. وضــــمت ال جن    االنتهثكثت الجســــيم  ضــــد األطفث  ومنع وقوعهث. وُأنفــــذ
.  2019 ممثال لمات ف عنثصر الجمثع . وتجري المفثوضثت حو  مفروع خط  عم  من  أي و /ابتمبر  20

ع ى بروتوكو  لتســــــ يم األطفث  ال ين يتم اإلمســــــث  بهم  2020ضــــــثف  إلى ذلك، ُوقهذع في نيســــــث /أبري   و ثإل
عضــوا في ال جن  التقني  المفــترك  ع ى أهم  19ضــثبطث و   30أ نثء العم يثت العســ ري . وأعقب ذلك تدريب 

ثحـت هـ ه التطورات ـتنم ن اإلفراذ  األطر الـقثنونـي  اـلدولـي  وجواـنب حمـثـي  األطـفث  في النزاع المســــــــــــــ  . وـقد أتـ 
ــ ح     68عن   ــبب ارتبثطهم المزعوم بثلقوات المســـــــ ــ ري  واحُتجذزوا بســـــــ طفال ُعثر ع  هم خال  العم يثت العســـــــ

ــنعثء، وتم نت فرق  العم  القطري  من  اليمني . وُنقذ  األطفث  إلى مركز رعثي  مرقت أنفــــــــــــي حديثث في صــــــــــ
 لم هم مع أارهم. لمه 
 

 الدعوة األخرى مبادرات    

، لـُ هذَ  فري  األصـدقثء المعني بثألطفث  والنزاع المسـ   بهدف جمع الجهثت الفثع   2020في عثم  - 58
الرميســي  في مجتمع الدو  األعضــثء دعمًث ل دعوة لدى أطراف النزاع. وُعقذد االجتمثع الراــمي األو ، برمثاــ  

 . 2020 ر تفرين األو /أكتو  7اويسرا واالتحثد األورو ي، في 
  

 المالحظات والتوصيات  -   خامسا  
إنني ألـــــــــعر بثالنزعثذ إزاء تزايد وحجم االنتهثكثت الجســـــــــيم  التي ترتكبهث جميع أطراف النزاع في  - 59

اليمن ضد األطفث ، ع ى النحو المب ن في ه ا التقرير. وقد أدى النزاع ال ي طث  أمده في جميع أنحثء الب د، 
ُعف أعداد خطوط المواجه  النفـط  والجهثت الفثع   المسـ ح ، إلى نفـوء أنمثط مق ق   وال ي تفثقم بسـبب تضـث

ومســتمرة من االنتهثكثت ع ى مر الســن ن، ممث تســبهب في معثنثة هثم   لةطفث  وأاــرهم ومجتمعثتهم المح ي .  
د بــثلتزامــثتهــث  وإنني أدين هــ ه االنتهــثكــثت الاط رة المرتكبــ  ضـــــــــــــــد األطفــث  وأحــ  جميع األطراف ع ى التق ــ 

 ومسروليثتهث بموجب القثنو  الدولي اإلنسثني والقثنو  الدولي لحقو  اإلنسث .

وتق قني الزيثدة الكب رة في حوادت منع إيصث  المسثعدات اإلنسثني  إلى اليمن خال  الفترة المفمول    - 60
ر  ذلك بمالي ن األ طفث  والمجتمعثت األخرى  بثلتقرير، وهو أكثر االنتهثكثت الجســــــــــــــيم  تففــــــــــــــيث. وقد أضــــــــــــــَ

المتضــــــــررة من النزاع من ح   إم ثني  الوصــــــــو  إلى المســــــــثعدة الالزم  إلنقثذ الحيثة. وأح  جميع أطراف  
ــثني  والعثم  ن في مجث  تقديم المســــــــــثعدة  النزاع ع ى تيســــــــــ ر وصــــــــــو  الواردات التجثري  واإلمدادات اإلنســــــــ

اع بفــــــ   آمن واــــــريع ودو  عوام . وأدعو ك لك جميع اإلنســــــثني  إلى جميع المحثففثت المتضــــــررة من النز 
األطراف إلى اتاثذ الاطوات الالزم  إلزال  الق ود المفروضـ  ع ى حرك  السـ ع التجثري  واإلنسـثني  إلى داخ   
الب د وع ى توزيعهث في جميع أنحثمه لكي تصـــ  إلى جميع الســـ ث  المدن  ن. وألـــدد ع ى أهمي  الســـمثح فورا  

و  ع ى خدمثت الرعثي  الصــحي  والتع يمي  والتن ي  والمســثعدة في مجث  التحصــ ن. وأرحب  لةطفث  بثلحصــ 
بثلجهود البنثءة التي ب لتهث الوكثالت والجهثت المثنح  في مجث  العم  اإلنســثني التي عم ت مع بعضــهث من 

أنحثء اليمن خال     أج  تعزيز إيصـــــــث  المســـــــثعدات اإلنســـــــثني  وتقديم المعون  القثمم ع ى المبثد  في جميع
 الفترة المفمول  بثلتقرير. فقد أدت ه ه الجهود إلى عدة تحس نثت ويجب أ  تستمر.

وألــعر بق   بثل  إزاء ااــتمرار ارتفثع أعداد األطفث  ال ين ُيقت و  وُيفــو هو  نتيجً  ل نزاع في اليمن،   - 61
ي كث ر من األحيث ، واأللنثم األرضــي ، بمث في ذلك من جراء النثرات الجوي  والقصــف، في منثط  اــ ني  ف

الحرت. ما فـــــثت  ــثميـــــ     والمتفجرات من  الوقـــ اإلجراءات  فورا جميع  تتاـــــ   أ   األطراف ع ى  وأحـــــ  جميع 
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والتاجيجي  الالزم  لتجنب الضــــــــــرر وتق   ه إلى أدنى حد مم ن وتحســــــــــ ن حمثي  األطفث ، بمث في ذلك أ نثء 
ع  في الحوادت، وأ  تمتنع عن ااـــــــــــتادام األاـــــــــــ ح  المتفجرة  تنف   العم يثت العســـــــــــ ري ، وأ  تحق  بســـــــــــر 

 بثلس ث . المنهول المنثط   في

ويســـــــثورني بثل  الق   إزاء ارتفثع عدد األطفث  ال ين ُيجن دو  وُيســـــــتاَدمو . وأح  جميع األطراف   - 62
الثثمن  عفــــــــرة    ع ى وقف ومنع تجن د األطفث  وااــــــــتادامهم، والقيثم فورا بتســــــــري  جميع األطفث  دو  اــــــــن

 الموجودين في صفوفهث، دو  ااتثنثء.

ويســــــــــــثورني الق   أل  األطفث  مث زالوا ُيحرمو  من الحري  بســــــــــــبب ارتبثطهم المزعوم بثلاصــــــــــــوم  - 63
النزاع، وأح  جميع األطراف ع ى إطال  اـــــراح األطفث  المحتجزين ع ى ه ه األاـــــس. وُأذكهذر األطراف   في

بطو  اـــــــــثبقث بنطراف النزاع يجب أ  ُيعثَم وا في المقثم األو  بثعتبثرهم ضـــــــــحثيث، بن  األطفث  ال ين كث  يرت 
وينبني أ  ُت َتمس بدام  لالحتجثز وفقث اللتزامثت األطراف بموجب القثنو  الدولي و مث يتمثلـــــى مع المعثي ر  

مســــــــــــ ح  أو الجمثعثت  الدولي ، بمث في ذلك القواعد والمبثد  التوج هي  بفــــــــــــن  األطفث  المرتبط ن بثلقوات ال
المســــــــــــــ حـ ، التي أقرهـث اليمن. وأحـ  جميع األطراف المعنـي  ع ى أ  توفر ل جهـثت الـفثعـ   في مجـث  حمـثـي  

 الطف  إم ثني  الوصو  إلى هرالء األطفث .

ويســــثورني الق   ك لك إزاء ااــــتمرار الهجمثت ع ى المدارس والمســــتفــــجيثت، بمث في ذلك الهجمثت   - 64
ي يتعرض لهث األلـــاثص المفـــمول ن بثلحمثي  ممهن لهم صـــ   بثلمدارس والمســـتفـــجيثت. وأح   والتهديدات الت 

جميع األطراف المعني  ع ى التوقهف فورا عن لـــــــــنه الهجمثت والتهديد بفـــــــــنههث ع ى المراف  الطبي  والتع يمي  
ــوام  ــمول ن بثلحمثي ، وع ى اتهاثذ التداب ر الالزم  لوقف الهجمثت العفـــ ــد ه ه المراف   واأللـــــاثص المفـــ ي  ضـــ

وأدعو جميع األطراف إلى إخالء المدارس والمســـتفـــجيثت المســـتادم  ألغراض عســـ ري    وهرالء األلـــاثص.
ــثني. وأهـ ب ـبثألطراف المعنـي  أ  تضــــــــــــــمن أ  العم ـيثت  واحترام طـثبعهـث المـدني وفقـث ل قـثنو  اـلدولي اإلنســــــــــــ

 ع يم. العس ري  ال تعرق  وصو  األطفث  إلى الرعثي  الصحي  والت 

ــ ح  اليمني . وأرحب   - 65 ــو   إلى القوات المسـ ــتادامهم المنسـ ــث  حثالت تجن د األطفث  وااـ وأرحب بنقصـ
ــ   وااللتزام بثلقثنو    ــررين من النزاع المســــ ــتمر بتعزيز حمثي  األطفث  المتضــــ ك لك بثلتزام ح وم  اليمن المســــ

ــد األطفث  ومنع   ــيم  ضــــ ــط ع بهث الوطني والدولي إلنهثء االنتهثكثت الجســــ وقوعهث. وأالحظ الجهود التي تضــــ
الح وم  من أج  اعتمثد وتنف   تداب ر م مواــ  لوقف ومنع تجن د األطفث  وااــتادامهم في إطثر خط  عم هث 

من أج  تســــــريع  2018وخريط  الطري  التي اعُتمذَدت في عثم   2014التي ُوقهذَعت مع األمم المتحدة في عثم 
ــي  والعســـــــــ ري  التي صـــــــــدرت لمنع تجن د تنف   خط  العم . وأحيط ع م ــيثاـــــــ ث ك لك بثألوامر التوج هي  الســـــــ

ــ   ضـــــثبطث عســـــ ريث. وألـــــجع ح وم  اليمن ع ى االاـــــتمرار   40األطفث ، و مث جرى بعد ذلك من تدريب لـــــــــــــــــ
ثء مع األمم المتحــدة من أجــ  التنف ــ  الكــثمــ  لةنفــــــــــــــطــ  المتف  ع  هــث في خريطــ  الطري ،   في تفــثع هــث البنــه
ذلـك من خال  تنفــــــــــــــيط ال جـن  التقنـي  المفــــــــــــــتركـ  ب ن الوزارات وإعـثدة تفــــــــــــــ   هـث في إطـثر مج س  في  بمـث

 الجديد. الوزراء

ب د أ  الزيثدة الم حوظ  في حثالت قت  األطفث  وتفـــــــويههم المنســـــــو   إلى القوات الح ومي  تبع   - 66
 لتاجي  ه ا االتجثه والحد منه.ع ى الق  ، وإنني أح  ح وم  اليمن ع ى اتاثذ تداب ر فوري  

وأرحب بثاـــــــــتمرار تفثع  التحثلف مع ممث تي الاثصـــــــــ  المعني  بثألطفث  والنزاع المســـــــــ   والتزامه  - 67
و اط  العم  المتنلف  من أنفط     2019المستمر بم كرة التفثهم الموقع  مع الممث   الاثص  في آذار/مثرس 
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. وأدعو التحـثلف إلى االاــــــــــــــتمرار في تعزيز نفمـه  2020لثـثني/ينـثير  محـددة زمنيـث، التي ُأقذر ت في كـثنو  ا
تنف   أنفطته وعم يثته في اليمن، وإضفثء طثبع مراسي ع ى لدى  وايثاثته من أج  تحس ن حمثي  األطفث   

منع االنتهثكثت الجســــــــــــــيم . وأح  التحثلف ع ى االاــــــــــــــتمرار في االمتثث  اللتزامثته بموجب القثنو  الدولي 
ي. وع ى الرغم من انافثض أعداد حوادت النثرات الجوي  التي تسفر عن وقوع إصثبثت ب ن األطفث ،  اإلنسثن 

مث زلت ألـــــــــــــعر بثلق   إزاء ااـــــــــــــتمرار ه ه الحوادت، بمث ف هث ت ك التي يحق  ف هث التحثلف. وأرحب بتحق   
يع الحوادت التي ، وأحثـه ع ى ضــــــــــــــمـث  إجراء تحقيقـثت في جم2020التحـثلف في حـثد ت ن وقعتـث في عـثم  

تتضــمن ادعثءات بوقوع إصــثبثت ب ن األطفث . وأح  التحثلف أيضــث ع ى تســريع إجراءات العدال  والمســثءل   
 واإلنصثف لةطفث  الضحثيث وأارهم. 

ــ يم األطفث  ال ي ُيعثر ع  هم خال  العم يثت العســــ ري   - 68 وأرحب بتوميع الحو   ن ع ى بروتوكو  تســ
طفال محتجزين في صــنعثء. وأالحظ الحوار الجثري ب ن الحو   ن  68وإطال  اــراح    2020في نيســث /أبري   

الجســــــيم  ضــــــد األطفث     واألمم المتحدة لوضــــــع تداب ر لحمثي  األطفث  واعتمثد خط  عم  إلنهثء االنتهثكثت
 ومنع وقوعهث. وأح  الحو   ن ع ى ارع  إنجثز الصين  النهثمي  لاط  العم  والتوميع ع  هث. 

وألـــــجع جميع أطراف النزاع ع ى التعثو  مع فرق  العم  القطري  لوضـــــع إجراءات تفـــــن   موحدة،   - 69
د بهث في تسـري  األطفث  من صـفوف األطراف وتسـ يمهم إلى ا لجهثت المدني  الفثع   في مجث  حمثي   لُيسـترلـَ

الطف . ويجب إيالء اهتمثم خثص ألهمي  مبثد  الحيثد والنزاه  وعدم اإلضــــرار والســــري  وحمثي  األطفث  من 
أي انتقثم أو وصــــم، في جميع الجوانب المتع ق  ب طال  اــــراح األطفث  المرتبط ن اــــثبقث بثلقوات والجمثعثت  

 المس ح  وإعثدة إدمثجهم. 

-A/75/873وأدعو جميع األطراف المدرج  في مرفقي التقرير المتع   بثألطفث  والنزاع المســـــــــ   ) - 70

S/2021/437 .إلى التفثع  مع األمم المتحدة من أج  توميع خطط عم  وتنف  هث ) 

حمثي  الطف ، بمث يفـم  تموي  إعثدة إدمثذ األطفث    وأنثلـد مجتمع المثنح ن أ  يدعم تموي  برام  - 71
المط   اـراحهم من القوات والجمثعثت المسـ ح  وإعثدة تنه  هم، وتموي  رصـد االنتهثكثت الجسـيم  في اليمن 

 واإلبالل عنهث.

وختثمث، أدعو أطراف النزاع إلى إعال  وقف إطال  النثر في جميع أنحثء الب د، ومواصــــــــ   تفثع هث  - 72
ع مبعو ي الاثص إلى اليمن من أج  ااــت نثف عم ي  اــيثاــي  لــثم   ل جميع، والتوصــ  إلى تســوي  لــثم    م

عن طري  التفثوض بهدف إنهثء النزاع، وإحال  الســــــالم الدامم في اليمن. وأدعوهث أيضــــــث إلى إدمثذ لــــــواغ  
لحمثي  األطفث  في حثالت    التوج هثت العم ي  ل واــــطثء”حمثي  الطف  في عم ي  الســــالم، وتفــــجيع ااــــتادام 

 التي أصدرهث م تب الممث   الاثص  المعني  بثألطفث  والنزاع المس  . “النزاع المس  
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