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 اليمن يف املسلح والنزاع األطفال  
  

 العام األمني تقرير  
  

 موجز 
وار اا ات ارسح ـــــع رـــــ  جم   (2005) 1612هـــــتا ارت املاد امل ـــــدار جملس ا اا      األم   

األطفال وارنزاع املس حد هو ارت املا ارثاين جم  حارع األطفال وارنزاع املس ح يف اريل . وملغطي ارت املا ارفرتة 
د وذرك اســــتنادا إىل ما ومات 2018كانور األوليدملســــل    31إىل  2013نيســــاريلاامل   1امللتدة م  

 متح ق منها جم  االنتهاكات اجلسيلع ارستع اريت ا تكبها مجيع لطااف ارنزاع يف اريل  حبق األطفال.
واألطفال مل ملبدلوا احلاب يف اريل  وركنهم لك  ضـــــــــــــحافها. ملطوال ارفرتة امل،ـــــــــــــلورع  رت املاد  

اىن األطفال يف اريل  م  وملست حاب ماّوجمع. ومجيع األطااف يف ارنزاع مل ع جم ى جمات ها ارتزار حبلاملع جم
األطفال مبوجب ار انور اردويل اإلنســـــــــــــــاين وار انور اردويل حل ول اإلنســـــــــــــــار. ومع ذركد مل د تاا  

يع واملسجمبد وك ها األطفال رانف وح،ــــــي يف منا ام ويف املدا ت واملســــــت،ــــــفيات ويف املناســــــبات ا تلا
 لماك  ملنبغي لر توملا ام احللاملع مليها. 

انتهاكا جســـــــــــــــيلا يف حق األطفال يف اريل   11 779وقد حت  ت األمم املتحدة م  ا تكاب  
خسل ملرتة ارت املا. ومّث  ار ت  وارت،ـــــــــومل  االنتهاي األكثا عـــــــــيوجماد وملاز   ألســـــــــات إىل ارغا ات اجلوملع 

يف املائع(. وظ  مستو  اإلاسغ جم  حاالت  40جمدد احلوادث( وار تال ار ي ) يف املائع م   لوع 47)
جتنيد األطفال واســـــــــــــت دامهم من ف ـــــــــــــا إىل حد كببد جم ى ارا م م  األجمداد اركببة املتح ق منها م  
حاالت جتنيدهم واســــــــــت دامهمد وملاز  ذرك  ألســــــــــات إىل ارتهدملدات األمنيع وا وف م  االنت ار م  

ني وا تلاات احمل يع. واســـــتلات ااالات ارا،ـــــوائيع جم ى املدا ت واملســـــت،ـــــفيات واســـــت دامها يف املااقب
األ اا  اراســـــكاملع. وظ  مســـــتو  اإلاسغ جم  ارانف اجلنســـــي من ف ـــــا كترك اســـــبب ما ملاتب   تا 

انيعد االنتهاي م  وصــــــم. وكار عــــــ  ااالات جم ى املااملق اإلنســــــانيع واراام ني يف  ال األن،ــــــطع اإلنســــــ
 وكترك االملت ا  إىل ار وا ر ارطبيعد مسع اثاتع ر نزاع يف اريل . 

وظ   صــــد االنتهاكات اجلســــيلع املاتكبع ضــــد األطفال واإلاسغ جمنها م يدمل  ا،ــــدة م  جاا   
ارتهدملدات األمنيع وار يود املفاوضـــــــــــــع جم ى اروصـــــــــــــولد  ا مّث  حتدفت كببة ومتزاملدة تد  يا لمار ملااريع 

 م  االنتهاكات اجلسيلع املاتكبع ضد األطفال يف اريل  واإلاسغ جمنها. ارتح ق
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 مقدمة - أوال 
 األولي كـــانور  31 إىل 2013 نيســـــــــــــــــاريلااملـــ  1 م  ارفرتة ملغطي ارـــتي ارت املاد هـــتا مل ـــدر - 1

 وارنزاع األطفــــال جم  ارسح ــــع وقاا اتــــ  (2005) 1612 األم      ا اا  جملس د2018 دملســـــــــــــــل 
 اريل د يف ارنزاع لطااف مجيع ا تكبها اريت األطفال ضـــــــــــد اجلســـــــــــيلع االنتهاكات ارت املا وملوثّق املســـــــــــ ح.
 إلهنا  املبتورع اجلهود يف احملا  ارت در جم  مل ـــــس االنتهاكاتد هته ولمناط اجتاهات جم ى ار ـــــو  وملســـــ  

 املاين األم      ارتااع اراام  ارفاملق اجمتلاد منت اجمرتضـــــتها اريت وارتحدفت اجلســـــيلع االنتهاكات ومنع
 األولي كانور  9 يف اريل  يف املســـــــ ح وارنزاع األطفال حارع ا،ـــــــ ر اســـــــتنتاجات  املســـــــ ح وارنزاع  ألطفال
 املت ـــا مل  األطفال محاملع رتازملز حمددة توصـــيات كترك  وملت ـــل  (.S/AC.51/2013/3) 2013 دملســـل 

 حيثلا اجلســـــــــــــــيلعد االنتهاكات ماتكيب هوملع   ارت املا هتا يف حددت ور د اريل . يف املســـــــــــــــ ح ارنزاع م 
 املســــ ح وارنزاع األطفال جم  األخب ارســــنوي ت املاي م  األول املاملق يف ل د جت ارصــــددد هتا ويف لمك .

(A/72/865-S/2018/465) رتانيد ار ائلع يف اريلنيعد املســـــ حع ار وات مليها مبا اريلنيعد احلكوميع ار وات 
 ارطاملني وكس د(2)وت،وملههم األطفال ر ت  (1)اريل  يف ار،اجميع دجمم حتارف ول د ِج واست دامهمد األطفال

 م  ك   ول د ج األطفال. محاملع رتحســــــــني تدااب وضــــــــات اريت األطااف ت،ــــــــل  اريت   د ار ائلع يف ل د ِج
 ر حكومع املواريع واملي ي،ــــــيات ار،ــــــاملاع اراابيلنصــــــا  جزملاة يف ار اجمدة وتنظيم هللا احلوثينييلنصــــــا  حاكع
 تت ت مل اريت األطااف ت،ـــل  اريت لرف ار ائلع ضـــل  واســـت دامهمد األطفال رتانيد األمين احلزار وقوات
 ااالات وعـــــ  وت،ـــــوملههم األطفال ر ت  لمل ـــــا احلوثيني حاكع ول د جت األطفال. محاملع رتحســـــني تدااب
  واملست،فيات. املدا ت جم ى
 د2013 جمار يف ل ن،ـــــــــــــــ ت اريت اريل د يف واإلاسغ ر اصـــــــــــــــد ار طاملع ارال  ملاقع واجهت وقد - 2

 منها وارتح ق اردائا ار تال مناطق يف ارطف  حل ول اجلســــــــــيلع االنتهاكات  صــــــــــد  ال يف كببة  حتدفت
 ارنزاع لطااف مجيع جانب م  واســــت دامهم األطفال اتانيد املتا  ع املا ومات مجع وكار جمنها. واإلاسغ

 لجملاال وملواجهور ا  خي،ـــــور كانوا  املااقبني ألر ارصـــــاواع  رغ لماا   منها ك   رســـــيطاة ا اضـــــاع املناطق يف
 حارع يف وارت وملف ارتهدملد هتا ملث  وملتااضــور ار ســايد واالختفا  ارتاســفي االحتاا  قبي  م  انت اميع
 إثا حاملتهم م  املااقبور ح اِر احلاالتد ااض ويف واســـــت دامهم. األطفال جتنيد حوادث جم  جم نا اإلاسغ
  املتنا جمع. األطااف إىل ما ومات ات دميهم ادجما ات

 لر ومل ات د من . ارتح ق م  ار طاملع ارال  ملاقع متكنت ما ارت املا هتا يف اروا دة املا ومات ومتث  - 3
 اكثب. لك  اجلسيلع واالنتهاكات ر حوادث ارفا ي ارادد

  
 واألمنية السياسية التطورات عن عامة حملة - اثنيا 

 ارنزاع م  املت ــا مل  األطفال حارع جم  األول ت املاي صــدو  منت ارب د لحنا  مجيع يف ارنزاع اعــتد - 4
 2013 آذا يمــــــــا ت إىل 2011 متو يملوريـــــــ  م  امللتــــــــدة ارفرتة  طى ارــــــــتي اريل د يف املســـــــــــــــ ح

(S/2013/383د) متو ي يف املســـــــــــــــ ح وارنزاع  ألطفــال املاين األم      ارتــااع اراــامــ  ارفاملق مليــ  ونظا 
__________ 

 .(A/72/865-S/2018/4655)جم اف ساا ا  سم حتارف إجمادة ار،اجميع إىل اريل   (1) 
كار ارتحارف مد جا مليلا ســبق ر،ــ  ااالات جم ى املدا ت واملســت،ــفياتد و  ملع م  ار ائلع مليلا ملتا ق  تا االنتهاي يف  (2) 

 .2018جمار 

https://undocs.org/ar/S/RES/1612%20(2005)
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 جــدملــدة. حتــارفــات ولن،ــــــــــــــــ ت األطااف تغبت احلنيد ذرــك ومنــت (.S/AC.51/2013/3) 2013 ملوريــ 
 ارــدورــع تنظيم واــدل ارنزاع. يف ملا يــع م،ــــــــــــــــا كــع اــا تاــد مل لو لخا  ح  ـّـت اينلــا جــدملــدة لطااف ملظهات

 سـيلا وال د2014 جمار هناملع يف واروسـطى اجلنوايع اريل  حماملظات يف ن،ـاط  وار،ـار ارااال يف اإلسـسميع
 وملن،ـــــــ  .2009 جمار منت ارااب جزملاة يف ار اجمدة تنظيم  ا ملتواجد مناطق وهي وجمدرد ولاني اربي ـــــــا 

 إريها اروصـــــول املتات  م  ملزال ال مناطق وهي وتازد وح ـــــاموت حلج حماملظات يف كترك  ار اجمدة تنظيم
 األمنيع. ار يود اسبب اراصد أل اا 

ات اف ــــــــــ  وســــــــــاطع األمم  - 5 وقد لاتحت مباد ة     ارتااور ا  ياي وآريع تنفيتها اريت و ضــــــــــِ
د انت اال  ســــياســــي اد ادل  رن   ارفو ي ر ســــ طع  ئي  اريل  و جميم 2011املتحدة يف ت،ــــامل  ارثاينينوملل  

وإجاا  إىل انئب ارائي  وقت تد جمبد  ا  منصـــــو  هادي املؤمتا ار،ـــــايب اراار آنتايد جم ي جمبد هللا صـــــا د 
 . ودخ ت جمل يع االنت ال ارســــــــــياســــــــــي ماح ع اثنيع يف آذا ي2012انت ا ت  ائســــــــــيع يف عــــــــــباطيمل املا 

د ت ــلنتد يف مج ع جمناصــا لخا د مؤمتا احلوا  اروطين وصــيا ع دســتو  جدملد اســتنادا إىل 2013 ما ت
ارا م م  لر حاكـــع احلوثيني مل تك  م  األطااف املوقاـــع جم ى املبـــاد ة نتـــائج مؤمتا احلوا  اروطين. وجم ى 

  .وآريع تنفيتهاد مل د نصت املباد ة جم ى م،ا كع احلاكع يف املؤمتا
 وارســـــــ فيني احلوثيني اني اعـــــــتباكات اندرات اروطيند احلوا  مؤمتا انا اد لثنا  د2013 جمار ويف - 6
 املطاف هناملع يف هادي ارائي  وتوســـــــــ  احلدملث. دا  مد ســـــــــع ت ع حيث صـــــــــادةد حماملظع يف دماجد يف

 األجانب وكترك ولســاهمد ارســ فيني امل ات ني مجيع ولج ى دماج يف قوات  ن،ــا حيث ارنا د إطسل روقف
 د2014 ومتو يملوري  حزملااريملوني  يف وقاا حادثني لجم اب ويف وصــــــــــــناا . جمدر إىل املنط عد يف املوجودمل 
ع  تدجملها قب يع مجاجمات مع واعـــــــــتبكوا جملاار حماملظع رت،ـــــــــل  اراســـــــــكاملع جمل ياهتم نطال احلوثيور وســـــــــّ
 قوات يف 310 ار وا  ر ائد احلوثيني قت  لجم اب ويف اريلين. اإلصـــــــــــــــس  حلزب املواريع احلكوميع ار وات
 حماملظيت جم ى الح ا ســــــــــــــيطاهتم احلوثيور لحكم د2014 متو يملوري  يف ار ،ــــــــــــــييب حامد اريلنيعد احلكومع

 ت ك وعـــــهدت صـــــا . ارســـــيد األســـــبق ارائي  مع  رتااور صـــــناا د حماملظع حنو وت دموا وجملاار دةصـــــا
  وصادة. جملاار يف سيلا ال املدا تد جم ى املتحا اع األطااف هالات يف حادة  فدة ارفرتة

د اســـتوىل احلوثيور جم ى ارااصـــلع صـــناا د وجم ى ارا م م  توقيع اتفال 2014ويف لمل وليســـبتل   - 7
 2014 جمارارس م وار،ااكع اروطنيع رزفدة متثي  احلوثيني يف احلكومعد جمل ت احلاكع خسل ارااع األخب م  

 األوسع. جم ى اس  سيطاهتا جم ى لجزا  كببة م  اربسدد مبا يف ذرك حماملظع لمانع ارااصلع انطاقها
 اقرتحت  دســتو  م،ــاوع صــا د ارســيد م  ادجمم احلوثيورد  ملض د2015 ارثاينيملناملا كانور  ويف - 8

 لصــــــد  د2015 عــــــباطيمل املا ويف اجل ملع. اإلقامع قيد ارو  ا  و ئي  ارائي  ووضــــــاوا االنت اريعد احلكومع
  ائسيا   سا ولن، وا ارار مل ملح وا صناا د يف احلكوميع اركياانت جم ى وسيطاوا دستو ف إجمسان احلوثيور
 يف جمدرد إىل ارفاا  م  هادي ارائي  ومتك  ارنزاع. رتصــــــــــــايد مناطفا ذرك وكار احلوثينيد ا يادة جدملدا
 اجلنوبد حنو ارت در يف اراار ار،ــــــــــــــايب ر لؤمتا ارتاااع وار وات احلوثيور واســــــــــــــتلا ارب د. م  اجلنويب اجلز 
 ع ّ  د2015 آذا يما ت يف هادي ارسيد ط ب جم ى وانا  تاز. حماملظع يف اعتباكات وقوع جم  لسفا  ا

 اراســــــــــــكاملع ارال يع وأتّرفت اريل . يف ر حوثيني ارتاااع املواقع ضــــــــــــد “احلزر جماصــــــــــــفع جمل يع” ارتحارف
 ار،ـــــــــــها ويف احلكومع. مع املتحارفع وار وات احلوثيني اني ااي قتال تباها مث جوملع  ا ات م   ألســـــــــــات

 واالســت با اي ار وجســيت اردجمم ات دمي إذن  ملي  لجم   اياان األماملكيع املتحدة اروالفت  ئي  لصــد  نفســ د

https://undocs.org/ar/S/AC.51/2013/3
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 يف اريل  يف لخا  دوريع قوات ون،ــــــــــــــطت اريل .  ئي  رط ب اســــــــــــــتاااع   اريل د يف ارتحارف رال يات
 ار اجمدة. تنظيم حملا اع ع نات اريت اراسكاملع ارال يات سيال

وقد لدت ساجمع تصايد ارنزاع إىل  فدة حادة يف جمدد االنتهاكات اجلسيلع املاتكبع ضد األطفال  - 9
د ارتي كار اراار ارتي عـــــــــــهد لك  جمدد م  االنتهاكات اجلســـــــــــيلع 2015يف اريل د ال ســـــــــــيلا يف جمار 

ف املتح ق د  اد جمدد ار ــــــــحا2015املتح ق منها حل ول ارطف  خسل ارفرتة امل،ــــــــلورع  رت املا. ويف جمار 
يف املائع م ا نع  راار ارســــــــــــااق. ويف نف  ارفرتةد ا تفع جمدد  650منهم يف صــــــــــــفوف األطفال  كثا م  

 ارسااق.  يف املائع م ا نع  راار 500األطفال ارتمل  قار لطااف ارنزاع اتانيدهم واست دامهم مبا مل ا ب 
 مباعــــاة.  ب لو مباعــــاة اصــــو ة ار تال يف ار ــــاراع ارنزاع لطااف جمدد ا داد 2016 جمار وطوال - 10

 احل اميع ارن بع قوات وت،ل  ارب دد م  وار،اقيع اجلنوايع األجزا  يف سيلا ال قب يعد مي ي،يات ول ن، ت
 اريت األمين احلزار وقوات اراابد جزملاة يف ار اجمدة تنظيم جم ى اااور ادلت اريت ار،ـــبوانيع ارن بع قوات و

 حماملظ ملد جم ى 2017 جمار يف لن،ــ  انفصــايل تنظيم وهو اجلنويبد االنت ايل ا    إىل تنتســب لصــبحت
 إىل نيســــاريلاامل  م  ارفرتة يف املؤقت ارنا  إطسل وقف م  ارا م وجم ى ارزايدي. جميد وت ســــاا اد جمدر

 يف ســـــــــــــــسر حماداثت لثنا ها اريل  إىل اراار رألمني ا اص املباوث جم د اريت د2016 آبيل ســـــــــــــــط 
 احلدودملع املنط ع منها مناطق يف ارتحارف ر وات اجلوملع ارغا ات واعـــــــتدت ار ي ار تال اســـــــتلا اركوملتد
 لمل  ا لسفا  ا ارساودملعد ارااايع املل كع جم ى اريل  م  احلوثيور عّنها  رصوا ملخ هالات ااد ار،لاريعد

 املدنيني. صفوف يف إصا ت وقوع جم 
 ارثايني ت،ــــــــامل  29 ويف صــــــــا . وارســــــــيد احلوثيني اني ارتوتاات حدة ا دادت د2017 جمار ويف - 11

 ارااصلع لمانع يف حميط  ويف ارصـا  مسـاد داخ  اراار ار،ـايب املؤمتا قوات مع احلوثيور اعـتبك نوملل د
 األوليدملسل . كانور  4 يف احلوثيني ملد جم ى صا  ارسيد مب ت  االعتباي وانتهى لفرد مخسع ملدة
 ار وات اني ا او ة واحملاملظات جمدر يف اعـــــــــــــــتباكات اندرات د2018 ارثاينيملناملا كانور  ويف - 12

 ا     ئي  ق ت  نيساريلاامل د ويف اجلنويب. االنت ايل ا    إىل املنتسبع واجللاجمات هادي ر ائي  املواريع
 ويف احلدملدة. حماملظع يف ارتحارف قوات عــنتها جوملع  ا ة يف ارصــلادد صــا  ر حوثينيد األجم ى ارســياســي

 يف احلوثيني جم ى جمســــــــــــــكاي هاور عــــــــــــــ  يف ارتحارفد م  ادجمم احلكوميعد ار وات ادلت حزملااريملوني 
 ارنزاع لد  وقد ارت املا. هتا إجمداد وقت حىت مســتلاا وا ي حاع حماملظع إىل نطاق  امتد احلدملدةد حماملظع
 اريت ارائيســـــــــيع املوان  جم ى كببة  ســـــــــ بيع آاث  ر  وكار اريلين ارافل جمل ع قيلع اخنفا  ســـــــــاجمع إىل املطول
  اريل . إىل طامل ها جم  واإلنسانيع ارتاا ملع اإلمدادات تدخ 
 اردويل ار انور انتهاكات واســــتلات ســــو ا األمنيع احلارع ا دادت  رت املاد امل،ــــلورع ارفرتة وطوال - 13

 واســــــــت دار املســــــــتلاة اجلوملع وارغا ات االعــــــــتباكات وظ ت اإلنســــــــار. حل ول اردويل وار انور اإلنســــــــاين
 تااِّ  املدنيني  رســـــــــــــــكار املكتظع األحيا  يف اااور وقتائف ارنا ملع األســـــــــــــــ حع ونبار املتفااة ارتخائا
 ارصـــــــــــــــحيعد واملااملق املدا ت ذرك يف مبا املدنيعد ارتحتيع  ربنيع  رغع آاث ا وت حق عـــــــــــــــدملد  طا األطفال
 املنبثق ستوكهومل اتفال مث   ارتي املهم اإلجنا  ومع ارت املاد هتا إجمداد وقت ويف اإلنسانيع. املااملق وكترك

 د2018 األوليدملســــــل  كانور  يف ارســــــوملد يف املتحدة األمم اوســــــاطع ل جاملت اريت ارســــــسر حماداثت جم 
 م  متبادلد لسات جم ى ار واتد ن،ا وإجمادة احلدملدة حماملظع مش  ارنا  إلطسل ملو ف وقفا ت ل  وارتي
 املدملنع خا ج جم يها متفق مواقع  جتاه جميســـــــــــى( و لت وارصـــــــــــ يف )احلدملدة ارثسثع واملوان  احلدملدة مدملنع
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 إب ارع واالرتزار واحملاملظعد ارثسثعد واملوان  املدملنعد إىل جمسكاملع تازملزات لي است دار اادر واالرتزار واملوان د
 اريل . لحنا  سائا يف هوادة اس ار تال استلا مل د املدملنعد م  اراسكاملع املظاها مجيع
  ربسد احلاد االقتصــادي ارتدهو  لد  حيث  رغعد إنســانيع جمواقب اريل  يف املطول ر نزاع وكار - 14
 حباجع - عـــــ   م يور 24 - ارســـــكار م  املائع يف 80 لر ومل د  املســـــتفح . واراو  ا اجمع عـــــفا إىل
 الا. م حع حاجع يف عــــــــــــ   م يور 14.3 منهم احللاملعد لو اإلنســــــــــــانيع املســــــــــــاجمدة لنواع م  نوع إىل

 عـــ  د م يور 17.8 و اريل  ســـكار م  األضـــاف ر ف ات  هظع تك فت  ار،ـــاب مياه جم ى واحلصـــول
 وارنظاملع ارصـــحي ارصـــاف وخدمات املياه م  ملكفي ما جم ى حيصـــ ور ال األطفالد م  املائع يف 50 منهم

 د2017 جمار يف اركوربا رو   تف،ــــــي نواع لســــــول ارب د عــــــهد وقد اراملفيع. املناطق يف وخاصــــــع ارصــــــحيعد
 وومل ا األوليدملســـــل . وكانور نيســـــاريلاامل  اني ارفرتة يف  ا م،ـــــتب  حارع م يور م  لكثا جم  ل اِ غ حيث
 اراامل. يف األسول هي اريل  مل،هدها اريت اإلنسانيع ملاأل مع اإلنسانيعد ار،ؤور تنسيق ملكتب

  
 األطفال ضد املرتكبة اجلسيمة االنتهاكات - اثلثا 

 ضد جسيلا انتهاكا 11 779 ا تكاب م   رت املا امل،لورع ارفرتة خسل املتحدة األمم حت  ت - 15
 مثــ  األطفــالد جم ى تؤثا ر   ق مثبة لخا  مســــــــــــــــائــ  جم ى تنطوي حــارــع 625 وم  اريل  يف األطفــال
 األ اا  يف واملســـت،ـــفيات املدا ت واســـت دار ارنزاع  طااف ا تباطهم ادجمو  احلاملع م  األطفال حامار

 د2015 جمار يف ر  مســـــــتو  لجم ى ا غ إذ تد  يد ا،ـــــــك  اجلســـــــيلع االنتهاكات جمدد و اد اراســـــــكاملع.
 يف خطبا انتهاكا 272 م  املتحدة األمم حت  ت وقد اربسد. مســـــــــــــــتو  جم ى ارنزاع تصـــــــــــــــايد اســـــــــــــــبب

 د2015 جمار يف 3 555 و د2014 جمار يف 568 و ملصــــــــــاجمدا(د نيســــــــــاريلاامل  م  )اد ا 2013 جمار
  .2018 جمار يف 2 387 و د2017 جمار يف 2 539 و د2016 جمار يف 2 458 و

 منهاد وارتح ق األطفال ضــــــد املاتكبع اجلســــــيلع االنتهاكات  صــــــد صــــــاواع تد  يا ا دادت وقد - 16
 وهو امل صـــــــودةد املناطق إىل اروصـــــــول وصـــــــاواع األمنيع ار يود اســـــــبب خطبا تااجاا لن،ـــــــطت  وعـــــــهدت

 ملاالد ا،ـــــــــــك  جمنها واإلاسغ ارطف  حل ول اجلســـــــــــيلع االنتهاكات توثيق لمار كببة  حتدفت عـــــــــــك  ما
 ااين  االنتهاي  تا حتي  اريت احلســــــاســــــيات اســــــبب واســــــت دامهمد األطفال اتانيد ملتا ق مليلا وخاصــــــع
 األمث ع وم  ار ســــــــــــــاي. واالختفا  ارتاســــــــــــــفي تاا االح قبي  م  ذرك جم ى املرتتبع اراواقب م  وا وف

 جتنيـــد حوادث جم  اإلاسغ حـــارـــع يف اراواقـــب ات ـــك احمل يـــع ا تلاـــات ولملااد املااقبني هتـــدملـــد ذرـــك جم ى
  واست دامهم. األطفال

 
 واستخدامهم األطفال جتنيد - ألف 

 م  املتحدة األمم حت  ت د2018 األوليدملســل  وكانور 2013 نيســاريلاامل  اني ما ارفرتة يف - 17
 ارغاربيع لجملا  وترتاو  ملتاة(. 16 و ملىت 3 018) طفس 3 034 اريل  يف ارنزاع لطااف واســـت دار جتنيد

 جتنيـــد م  حت  ـــت املتحـــدة األمم لر ايـــد جمـــامـــاد 17 و 15 اني ارفتيـــار م  املـــائـــع( يف 83) اراظلى
  فدة توثيق جا  وقد ســــــنوات. جم،ــــــا لجملا هم تتااو  ال ألطفال ار،ــــــابيع وار اار احلوثيني واســــــت دار

 جم ى املفاوضــــــــــــع اركببة ار يود م  ارا م جم ى د2017 و 2016 جمامي اني وما 2015 جمار حىت مطادة
 م  ارفرتة يف طفس 91 واســـــــــــــــت دار جتنيد م  ارتح ق جا  مل د اراصـــــــــــــــد  أل اا  اروصـــــــــــــــول إمكانيع
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 يف طفس 915 و د2014 جمــار يف طفس 156 و د2013 األوليدملســـــــــــــــل  كــانور  إىل نيســــــــــــــــاريلااملــ 
  .2018 يف طفس 370 و 2017 جمار يف طفس 896 و د2016 جمار يف لطفال 606 و د2015 جمار
 (د317) ار،ـــــــــــــــابيـع وار اـار (د1 940) احلوثيني م  كـ   إىل املؤكـدة احلوادث نســـــــــــــــبـت وقـد - 18

 جـزملاة يف ارـ ــــــــاجمــــــــدة وتـنـظـيـم (د189) األمـين احلـزار وقـوات (د274) ارـيـلـنـيــــــــع احلـكـومـيــــــــع وارـ ـوات
 وحزب (د26) ار،ـــــــــبوانيع ارن بع وقوات (د30) ار،ـــــــــاملاع ولنصـــــــــا  (د65) وارســـــــــ فيني (د148) ارااب

 واجللـــاجمـــات (د6) احل ـــــــــــــــاميـــع ارن بـــع وقوات (د13) اجلنويب احلااي وتيـــا  (د17) اريلين اإلصـــــــــــــــس 
 يف ارناعــــــــــــــ  وار،ـــــــــــــــار ارااال يف اإلســـــــــــــــسميع اردورع وتنظيم (د3) ااوملع  هورع و لوجمات (د4) ار ب يع
 اني م  ار،ـــــــــابيع وار اار احلوثيور كار  وقد (.1) اجلنويب االنت ايل ر لا   ارتاااع وار وات (د1) اريل 

  سنوات. جم،ا لجملا هم تتااو  ال لطفاال جتند اريت األطااف
 مجيع قب  م  واالســـــــت دار ر تانيد متزاملد ا،ـــــــك  جماضـــــــع األطفال لصـــــــبح ارســـــــننيد ما وجم ى - 19

 م  لجزا  جم ى ســــــــيطاهتا ملا  م  األطااف ومتك  حدت  واعــــــــتداد ارنزاع الســــــــتلاا  نتياع ارنزاع لطااف
 لمل ـــا ارا ل كســـب  وملاص املهين وارتد ملب ارتا يم جم ى احلصـــول وحمدودملع ارف ا  فدة مث ت وقد اإلق يم.
 املايل اردجمم توملب لج  م  ارنزاع لطااف إىل األطفال وان م واست دامهم. األطفال رتانيد  ئيسيع جموام 

 رتتلك  األطفال ملكســــب  ارتي املال جم ى االجمتلاد إىل األحيار م  كثب  يف م ــــطاة كانت  اريت ألســــاهمد
 جم ى اردملنيع واألملكا  املات دات لثات وقد ار ــــاو ملع. األســــاســــيع املواد م  و بها ارغتائيع املواد عــــاا  م 

  امل ت فع. ارنزاع لطااف إىل االن لار جم ى اا هم وعاات لمل ا األطفال
 ار وات إىل ان ـــــــــــــــلوا جماما 17 و 15 اني ما لجملا هم ترتاو  ملىت 700 م  لكثا واســـــــــــــــت  در - 20

  لوع م  املائع يف 25 لر ملاين ما وهو األماميعد ا طوط يف كل ات ني  املســــــــــــ حع واجللاجمات املســــــــــــ حع
 إلدا ة اآلخاور واســت  در األماميع. ا طوط يف قتايل ادو  قاموا واســت دامهمد جتنيدهم مت ارتمل  األطفال
 وارغتا  املا  وج ب واحلكوميعد اراســـــــــــــــكاملع املن،ـــــــــــــــ ت وحااســـــــــــــــع اردو فتد يف وارال  ارتفتيشد ن اط

 ات،ــوهات( لصــيبوا 103 و قتيس 171) ملىت 274  لوجم  ما عــوه لو ق ت  وقد ارنزاع. ألطااف واملادات
  ر ل ات ني. اإلمدادات إملصال لو ارتفتيش ن اط يف ارال  لو ار تال لثنا 
 امل ع( يف 64) طفس 1 940 ملاادل مبا األطفالد ل  ب واسـت دار جتنيد و ا  احلوثيور كار  وقد - 21
 احلوثيني إىل املنســـــــــــــــواع احلوادث جمدد  اد ارتحدملدد وج  جم ى 2015 جمار ويف احلاالت. جمدد إمجايل م 

 ارتح ق كترك  ومت مل  . اراار ذرك يف لطفال 606 واست دار جتنيد م  ارتح ق مت إذ م اجمفعد لضااملا
 ارااصـــــــــــلع لمانع حماملظات يف ســـــــــــيلا ال حماملظعد 20 يف ألطفال احلوثيني واســـــــــــت دار جتنيد حوادث م 
 املاتبطني رألطفــــال املكثف اروجود كــــار  د2014 جمــــار ومنــــت (.226) وجملاار (238) وتاز (د435)

 جمســــــــكاملع. عــــــــاحنات يف وملتن  ور ارتفتيش ن اط ملدملاور كانوا  إذ احملاملظاتد مجيع يف واضــــــــحا  حلوثيني
 قامت وقد ألســـاهم. املادي اردجمم لعـــكال م  ذرك و ب اردخ  أتمني اغيع اجللاجمع إىل األطفال وان ـــم
 يف األطفال حارع جم  األول ت املاي يف و د وكلا املدا ت. داخ  م  آخامل  لطفال وجتنيد اتاب ع اجللاجمع
 احلوثيني واست دار اتانيد ملتا ق مليلا األساة لملااد اني اجتلاجمي قبول ث املع توجد اريل د يف املس ح ارنزاع

 تفاقلت ث املع وهي األجمدا د م  وجمائسهتم ل اضـــــــــيهم حللاملع وســـــــــي ع لهنا جم ى إريها ملنظا واريت رألطفالد
 .2015 جمار يف فارتحار جمل يات اداملع منت لكثا
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ملتاة ترتاو  لجملا ه   16د حت  ت األمم املتحدة م  جتنيد واســــــــــــت دار احلوثيني 2018ويف جمار  - 22
ســـــــــــــــنعد وكانت ت ك هي املاة األوىل اريت مت مليها ارتح ق م  مث  ت ك املا ومات منت  17و  14ما اني 

ارائيســـــــــــــــي يف تاب ع وجتنيد ملتيات  . وقد متث  دو ه 2013إن،ـــــــــــــــا  ملاقع ارال  ار طاملع يف اريل  يف جمار 
لخافت وت،ــايع ارنســا  وارفتيات جم ى إ ســال لملااد لســاه  ارتكو  إىل ســاحع املااكع ودجمم امل ات ني  ملال 
واردجما . وعوهدت ارفتيات لمل ا وه  حيل   لس حع وجمصيا جم يها عاا  احلوثينيد ويف حادثني منفص نيد 

 احلوثيني.  ات جم ى دجمم امل ات ني ولج هن  جم ى تادملد عاا اتدخ ت ملتيات إىل املدا ت وعاا  ارطارب
 م  املتحدة األمم حت  ت إذ ســـــــــــائدا د ام واســـــــــــت دامها رألطفال ار،ـــــــــــابيع ار اار جتنيد وكار - 23

 وقد (.46) وعــبوة (65) وتاز (68) ار ــارع حماملظات يف احلوادث ل  بيع م  ارتح ق ومت حاداث. 317
 ملتم لر لم  جم ى اجللاجمع إىل ســـــــــنعد 17 و 15 اني لجملا هم ترتاو  ارتمل  األطفالد هؤال  ماظم ان ـــــــــم
 ادال دوال اد 250 حوايل ملب غ عـــهاي  اتب جم ى احلصـــول مث وم  اريلنيع احلكومع قوات يف الح ا د هم
 يف املثالد سبي  جم ى دوال ا. 120 حوايل ملاادل وارتي ار،ابيع ار اار ت دم  ارتي ارامزي ارتاوملض م 

 مصــــــطفني اراســــــكاي ارزي ملاتدور مســــــ حني ملتيار مخســــــع كار  اجلوفد حماملظع يف 2016 حزملااريملوني 
 ســــــنعد 17 و 16 اني ما جملامها ملرتاو  وار تار منهمد اثنار وكار  واتبهم. الســـــــتسر حكومي مبىن داخ 

  ر  تال. املااكع ساحع إىل ارطف ني كس  ل  س  وقد ار،ابيع. ار اار قب  م  لعها مخسع قب  ج ندا قد
 حمـــــاملظـــــات يف ماظلهم ملىتد 274 واســـــــــــــــت ـــــدار اتانيـــــد اريلنيـــــع احلكومـــــع قوات وقـــــامـــــت - 24
 املائع يف 80 م  لكثا وج ند (.23) وار ــــارع (24) وجمدر (29) وعــــبوة (د38) واجلوف (د100) لاني
دد وقد (.111) 2018 و (114) 2017 جمار خسل األطفال هؤال  م   ملاارع آريات إىل االملت ا  ح 

 ال تفاع  ئيســـيع جموام  متث  لهنا جم ى ارا لد كســـب  ملاص  ياب جانب إىل ارنزاعد واحتدار ارالا رتحدملد
 لطفااا إ سـال جم ى األسـا ل ج ت إذ واسـت دمتهم. اريلنيع احلكوميع ار وات جندهتم ارتمل  األطفال جمدد
  دخ . جم ى احلصول رتستطيع املااكع ساحع إىل
ملىت يف  189د جندت ت ك ار وات واســـت دمت 2016ومنت إن،ـــا  قوات احلزار األمين يف جمار  - 25

(. وقد مت ارتح ق م  ماظم ت ك 1( وار ـــــــــــارع )2( وتاز )4( وجمدر )25( وحلج )157حماملظات لاني )
د جمنـــدمـــا جمز ت اجللـــاجمـــع ســـــــــــــــيطاهتـــا جم ى ماظم 2017يف املـــائـــع( يف جمـــار  77ملىت لو  145) احلـــاالت
 . ويف متو ي2018يف املائع( يف جمار  23املتب ني ) 44ــــــــــــــــــــــــــــــ ت اجلنوايعد يف حني مت ارتح ق م  اراحملاملظا
واردمهاد  جماما ارد اسع ااد وملاة 15و  14د جم ى سبي  املثالد تاي ع ي ار ملب غار م  ارالا 2017 ملوري 

 املااقبع.  كزرتاندمها مليلا ااد قوات احلزار األمين حلااسع مدخ  ماسكا ر ايش وت،غي  لحد ماا 
 ماظم م  ارتح ق مت ور د ملىت. 148 جتنيد جم  مســـــــــــــــؤوال ارااب جزملاة يف ار اجمدة تنظيم وكار - 26

 خسل م  األطفال رت،ايع تاب ع محست ارتنظيم نفت جمندما 2016 جمار ومط ع 2015 جمار يف احلاالت
 (57) عـــبوة حماملظات يفوحصـــ  ارتانيد  .اجللاجمع إىل االن ـــلار جم ى ارتد ملب وماســـكاات احملاضـــاات

 لنصـــا  جند ذركد إىل  إلضـــاملع (.1) وح ـــاموت (1) وار ـــارع (26) وحلج (26) ولاني (37) وجمدر
 وقد ســـــــــنع 17 و 15 اني ما ارفتيار ماظم لجملا  وترتاو  .2016 جمار خسل لاني يف ملىت 30 ار،ـــــــــاملاع

  رسيطاهتم. ا اضاع املناطق يف دو فت وإقامع ارتفتيش ن اط ات،غي  ك فوا
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 2013 جمار (57) احلاالت  اربيع م  ارتح ق مت وقد ملىت؛ 65 واســــــــــت دموا ارســــــــــ فيور وجند - 27
 وقد دماج. يف احلوثيني ضـــــــــــــــد احلاايع األجملال يف ر ل،ـــــــــــــــا كع األطفال جتنيد يف اجللاجمع اهنلكت جمندما
 وحلج (د2) وجملاار (د3) واربي ــــــــــــــا  (د4) وار ــــــــــــــارع (د51) لاني حماملظات يف األطفال  اربيع ج ندت

 األطفال م   لوجمات ون   ت املســــــــــاجد. يف األطفال ماظم جتنيد ومت (.1) وجمدر (2) وصــــــــــادة (د2)
 جندت املثالد ســـبي  جم ى د2013 ارثاينينوملل  ت،ـــامل  ويف صـــادة. حماملظع يف ر  تال حاملست اواســـطع
 ارفتيار وجتلع دماج. يف ر  تال لاني حماملظع يف ســـــــــــــــنع 17 و 15 اني لجملا هم ترتاو  ملىت 21 اجللاجمع
 قب  لانيد حماملظع يف  جنبا د منط ع يف ارت ا  ن طع يف لاني حماملظع يف مناطق جمدة م  جتنيدهم مت ارتمل 
 احلوثيور عــــــن  ااور املاكبات تااضــــــت وقد صــــــادة. حماملظع اجتاه يف صــــــغبة عــــــاحنات يف الح ا ن  هم
  آخامل . 16 وجا  لطفال مخسع م ت  جم  لسفا  ا صادةد حماملظع م   ر اب

 منها ارتح ق م  تتلك  مل واســت دامهم األطفال جتنيد جم  إضــامليع ت ا ملا املتحدة األمم وت  ت - 28
 تفــاقلــت وقــد جمنــ . واإلاسغ ااينــ  االنتهــاي هــتا ااصــــــــــــــــد واملاتبطــع  حللــاملــع املتا  ــع امل ــاطا اســـــــــــــــبــب

 ارتاســــــــــــــفي االحتاا  مث  ارتهدملد لنواع م  و بها إجمدار جمل يات جم  ت ا ملا اســـــــــــــــبب امل اوف هته
  ار ساي. واالختفا 

 
 املسلحة اجلماعات أو املسلحة القوات إىل املزعوم انضمامهم بسبب احلرية من األطفال حرمان  

 ســــــــــنعد 17 و 15 اني ما ل  بهم لجملا  ترتاو  ملىت 340 حار  رت املاد امل،ــــــــــلورع ارفرتة خسل - 29
 د2013 جمـار يف احلـاالت ت ـك م  9 م  ارتح ق مت وقـد منـاوئـع.  طااف ا تبـاطهم اـدجمو  حاملتهم م 
 يف 23 و د2016 جمـار يف 15 و د2015 جمـار يف حـارـع 188 و د2014 جمـار يف لخا  حـاالت 9 و

 (153) ار،ـــــــــــابيع ار اار م  ك   حاملَتهم األطفال ماظمَ  َحار وقد .2018 جمار يف 96 و د2017 جمار
  (.54) اريلنيع املس حع وار وات (د72) احلوثيني مث

 لســــــــــات جمندما 2015 جمار يف (153) ار،ــــــــــابيع ار اار إىل املنســــــــــواع احلاالت ماظم ووقات - 30
 م  وحامتهم وتاز وجمدر وار ارع ولاني حلج حماملظات يف  حلوثيني ا تباطهم ادجمو  طفس 141 اجللاجمع
 ســاا  إطسل ااد 2018 جمار يف 53 م  ارتح ق مت احلوثينيد إىل ن ســبت حارع 72 لصــ  وم  حاملتهم.
  مناوئع.  طااف ا تباطهم ادجمو  ارااصلع لمانع حماملظع يف حاملتهم م  حاموا ارتمل  ارفتيار
 ا تبـــاطهم اـــدجمو  ملىت 54 اريلنيـــع احلكومـــع قوات احتازت  رت املاد امل،ـــــــــــــــلورـــع ارفرتة وطوال - 31

 مجع مت قــد اريلنيــع احلكومــع رــد  احملتازمل  األطفــال مجيع كــار  ارت املاد هــتا إجمــداد وقــت ويف  حلوثيني.
 وارنزاع  ألطفال املانيع ا اصـــــــــــع  ث يت م  ك    ا قار اريت اردجموة جهود اف ـــــــــــ  وذرك  ســـــــــــاهم مش هم
  اريل . يف املتحدة واألمم املس ح
 يف 2017 و 2016 جمـــــامي يف حاملتهم م  ملتيـــــار 10 األمين احلزار قوات حامـــــت ولخباد - 32

 (.1) وجمدر (4) وحلج (5) لاني حماملظات
 

 والتشويه القتل أعمال - ابء 
 ملىت د 1 940) طفس 2 776 م ت  م  املتحدة األمم حت  ت  رت املاد امل،ـــــــــــــلورع ارفرتة خسل - 33
 1 242 و ملىت   3 490) طفس 4 732 وت،ـــــومل  جنســـــهم(د حتدملد ملتســـــ  مل طفس 49 و ملتاةد 787 و

 منهم ق ت  طفسد 1 828) تاز حماملظع يف وقوجم  م  ارتح ق مت اإلصـــــــــــــــا ت م  جمدد لك  وكار ملتاة(.
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ّوِه لو ق ت  م   لوع م  املائع يف 24 مل،ــــّك   ا (د1 289 وعــــّوِه طفس 539  امل،ــــلورع ارفرتة خسل عــــ 
ّوِه 624 منهم ق ت  طفسد 1 186) صـــــادة حماملظع ت يها  رت املاد  املائعد يف 16 مل،ـــــك   ا (د562 وعـــــ 
ّوِه 291 منهم ق ت  طفسد 735) احلدملدةد مللحاملظع  ولســـــــــــــفا املائع. يف 10 مل،ـــــــــــــك   ا (د444 وعـــــــــــــ 
 سيلا وال اريل د يف ع وهوا لو ق ت وا ارتمل  األطفال جمدد يف كبب  ا تفاع جم  ارنـزاع حدة يف ارساملع ارتصاجمد

 جمدد لضــــــــــــااف ســــــــــــباع م  مل اب ما ا غت كببة   فدة م  املتحدة األمم حت  ت حيث د2015 جمار يف
 ارفرتة يف طفس 146 جا  لو ق ت  مل د وإمجاالد ارفائت. اراار خسل منها ارتح ق مت اريت اإلصــــــــــــــــا ت

 يف 2 445 و د2014 جمــار يف 319 و د2013 األوليدملســـــــــــــــل  وكــانور نيســــــــــــــــاريلااملــ  اني ارواقاــع
 .2018 جمـــار يف 1 689 و د2017 جمـــار يف 1 354 و د2016 جمـــار يف 1 555 و د2015 جمـــار

 ملىت د 2 417 منهم طفسد 3 550) ارتحارف قوات إىل األطفال ار ـــحاف  اربيع جم  املســـؤوريع ون ســـبت
 1 368 منهم طفسد 1 861) احلوثيور مل يها جنســــــهم(د حتدملد ملتســــــ  مل طفس 20 و ملتاةد 1 133 و

 1 037 منهم طفسد 1 297) ااوملع  هورع نزاع مل طااف جنســـــــــــــهم(د ملااف مل 29 و ملتاة 464 و ملىت  
ـــاة(د 260 و ملىت   ـــاة(د 29 و ملىت   151 منهم طفسد 180) اريلنيـــع احلكوميـــع ملـــار وات ملت  ملـــار اـــار ملت

 منهم طفسد 95) ارااب جزملاة يف ار اجمدة ملتنظيم ملتاة(د 26 و ملىت   128 منهم طفسد 154) ار،ـــــــــــــابيع
 منهم طفسد 57) اريل  يف ملن،ــ  ارتي وار،ــار ارااال يف اإلســسميع اردورع ملتنظيم ملتاة(د 50 و ملىت   45
 ملىت   17 منهم طفسد 27) اريل  حكومـع جـانـب إىل ت ـاتـ  لخا  دوريـع مل وات واحـدة(د وملتـاة ملىت   56
 املتب يــع اإلصــــــــــــــــا ت لمــا ملتيــات(. 4 و مِلتيــار 3 منهم لطفــالد 7) األمين احلزار مل وات ملتيــات(د 10 و
 األطااف. خمت ف اني ان  إطسل تبادل جم   ئيسي ا،ك  ملنالت (280)

 هالات نتياع املائعد يف 47 نســــبت  ما لي األطفالد ار ــــحاف جمدد نصــــف م  مل اب ما ووقع - 34
 جنسهم(د حتدملد ملتس  مل طفس 20 و ملتاةد 580 و ملتيارد 1 110) لطفال 1 710 ق ت  حيث جوملع 
ّوِه  األطفال صـــــفوف يف ار ـــــحاف لور ك  اربيع وجنلت ملتاة(. 520 و ملىت   1 281) طف  1 801 وعـــــ 
 ملتاةد 580 و ملتيارد 1 103) لطفال 1 703 ق ت  حيث ارتحارفد قوات عـــــــــــــــنتها جوملع  ا ات جم 
ّوِه جنســـــهم(د حتدملد ملتســـــ  مل طفس 20 و  تب ى ما لما ملتاة(. 517 و ملىت   1 277) طفس 1 794 وعـــــ 

 ت ات  لخا  دوريع قوات إىل جمنها املســؤوريع ن ســبت مل د جوملع هالات جم  ارنامجع األطفال إصــا ت م 
ّوِه ملتيار 7 )ق ت  اريل  حكومع جانب إىل ّوِه اريلنيع املســـــــــــ حع ملار وات وملتااتر(د ملـََتيار وعـــــــــــ   ملتيار )عـــــــــــ 

 لمانع حماملظات ت يها (د982) صــــــادة حماملظع يف اجلوملع ار ــــــا ت ضــــــحاف  اربيع ووقات .واحدة( وملتاة
 (.161) ملالاار (د278) ملصناا  (د351) ملاحلدملدة (د371) ملتاز (د481) ملحاع (د491) ارااصلع

 دوريع ر وات اتااع طيا  دور م  طائاة قصـفت د2014 لمل وليسـبتل  ملفي املثالد سـبي  وجم ى - 35
 اراابد جزملاة يف ار اجمدة رتنظيم اتااني مل اتِ ني اســـــــــــتهداملها لثنا  اريل د حكومع جانب إىل ت ات  لخا 
 م  م ااع جم ى كانوا  جماما 13 و لجموار 6 اني لجملا هم ترتاو  وملتااتر ملىت وج ا  اجلوف. حماملظع يف ماكبع  

 ر وات جوملع  ا ة اســـــــــــــــتهدملت د2016 آذا يما ت 15 يف آخاد حادث ويف .املســـــــــــــــتهدملني امل ات ني
 ترتاو  مِلتيار 5 وت،ــــــــــومل  ملىت   23 م ت  إىل لد   ا حاعد مبحاملظع مســــــــــتبا  مدملاملع يف ســــــــــوقا ارتحارف
 جدا كببة  لجمداد وقوع جم  جوملع  ا ات لســـــفات لخا د حوادث ويف جماما. 17 و لجموار 7 اني لجملا هم

  ز مدملاملع ويف د2018 آبيل ســـط  9 ملفي املثالد ســـبي  وجم ى األطفال. صـــفوف يف اإلصـــا ت م 
 يف وذرك جماماد 17 و لجموار 7 اني مجياا لجملا هم تااوحت د47 وج ا  ملىت   39 ق ت  صـــــــــــــــادةد مبحاملظع
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 ولقاّ  ارتحارف. قوات عــــــــــــــنتها جوملع  ا ة لثنا  لطفاال ت   مد ســــــــــــــيع حامل ع ملي  لصــــــــــــــيبت واحد حادث
 احلادث. اوقوع الحق وقت يف جم نا ارتحارف

 هي املدملايد ار صــف وكترك خفيفع لســ حع م  ارنا  إطسل ذرك يف مبا ار ملعد املاا ي وكانت - 36
 م  املائع يف 40) طفس 2 947 ضحيتها وقع حيث األطفالد صفوف يف رإلصا ت  ئيسي سبب اثين

ّوِه(. لو ق تــ  م   لوع  تاا  م  وجمــدد طفس 785 قتــ  م  جمــدد ا غ األطفــالد لور ــك اني وم  عـــــــــــــــ 
 ت يها تاّزد حماملظع يف طفس( 1 334) اإلصـا ت ت ك جمدد نصـف م  مل اب ما ووقع .2 162 ر ت،ـومل 
 (د120) ملاجلوف (د121) ملصـــــــــــــــادة (د205) ملار ـــــــــــــــارع (د269) ملادر (د285) احلدملدة حماملظات
 ر لاا ي نتياع األطفال ار ـــحاف  اربيع ســـ وط جم  املســـؤوريع ون ســـبت (.105) ملالاار (د114) مل حج
ّوِه 458 منهم ق تــ  طفسد 1 833) احلوثيني إىل املــائــع( يف 62) ار ملــع  مجــاجمــات ت يهم (1 375 وعـــــــــــــــ 

ّوِه 109 منهم ق تــــ  طفسد 439) ااوملــــع  هورــــع مســـــــــــــــ حــــع  اريلنيــــع احلكومــــع ملــــار وات (د330 وعـــــــــــــــ 
 (.100 وع ّوِه 66 منهم ق ت  طفسد 166)

 د2016 حزملااريملوني  يف املثالد ســـــبي  ملا ى  رســـــكار. مكتظع مناطق يف ار صـــــف ســـــاد وقد - 37
 لصــــــــــــاات جمندما جباو  جماما 12 و واحد جمار اني لجملا هم ترتاو  لطفال 10 لصــــــــــــيب تازد حماملظع ويف

 م  واملســـــــتلا ار،ـــــــدملد ار صـــــــف ســـــــادها ملرتة خسل احلادث ووقع إري . أيوور كانوا  ارتي املنزل قتملفتار
 ار،ــــــابيع ار اار مصــــــد ها قتملفع ســــــ طت د2017 نيســــــاريلاامل  يف آخاد حادث ويف احلوثيني. جانب
 وملىت   ملتيات ثسث ت،ـــــــــــــــومل  إىل لد   ا جزئيد دما   ملنزل حلق وقد اجلوف. حماملظع يف مدين منزل   جم ى

 ملومار. جملاها طف ع اينهم م  واحدد
 صـــــــــفوف يف اإلصـــــــــا ت لســـــــــباب م  ســـــــــبب لك  اثرث املنفااة  ب وارتخائا األرغار وكانت - 38

 ملىت   478) 579 وج ا  ملتــاة(د 26 و ملىت   123) طفس 149 م تــ  جمنهــا جنم حيــث (د728) األطفــال
 حمــاملظــات يف وقع حيــث جمنــ  ر لســـــــــــــــؤوريــع حتــدملــد دور م  احلوادث ت ــك ماظم وا ي ملتــاة(. 101 و

 ملفي املثالد ســـبي  وجم ى (.58) مل حج (د59) ملاربي ـــا  (د83) ملصـــادة (د90) ملاحلدملدة (د109) تاز
 احلدملدة م  ملا ّة لســـــا ثسث ت   ماكبع اصـــــطدمت احلدملدةد حماملظع ويف د2017 األوليدملســـــل  كانور

 اني لجملا هم ترتاو  ملتيات ومخ  مِلتيار ل ااع وجا  ملتيات ل اع م ت  جم  لسفا  ا ل ضيد ا غم جمدر إىل
 لب كـــار  احلـــدملـــدةد مبحـــاملظـــع 2018 حزملااريملونيـــ  17 يف وقع آخا حـــادث ويف جمـــامـــا. 17 و جمـــامني
 ارنا  إطسل تبادل عـــــــهدت منط ع م  ملاا هم لثنا  ان ملع د اجع ملســـــــت  ور وملتااتر( )ملـََتيار األ ااع ولوالده

 م ت  إىل لد   ا ل ضــــــــــيد ا غم األســــــــــاة د اجع اصــــــــــطدمت وقد اريلنيع. احلكوميع وار وات احلوثيني اني
 جباو . جمــامــا( 15 و لجموار 10) ارفتــااتر لصـــــــــــــــيبــت حني يف ارفو د جم ى لجموار( 8 و 3) واانيــ  األب

 ارتايلد اريور صــــبا  حىت ارفتاتني إىل ارطبيع املســــاجمدة تصــــ  مل املنط عد يف االعــــتباكات اســــتلاا  واســــبب
 عـــــــــــــــهدت مل د جماما 15 ارالا م  اربارغع ارفتاة لما لجموار. 10 ارالا م  اربارغع ارفتاة وملاة إىل لد   ا

 إن اذها. ملتم لر تنتظا وهي جمينيها لمار متوت  كل ها لساهتا
 طفس 59 خساا ق ت  انتحا ملعد هالات جم  األطفال صــــفوف يف لخا  إصــــااع 146 وجنلت - 39
 تنظيم إىل احلوادث جم  املســــــــــــــؤوريع ونســــــــــــــبت ملتاة(. 11 و ملىت   76) 87 وج ا  ملتيات(د 8 و ملىت   51)

 (د50) ارااب جزملاة يف ار اجمدة ملتنظيم (د57) اريل  يف تن،ـــــ  اريت وار،ـــــار ارااال يف اإلســـــسميع اردورع
 ملفي املثالد ســـــــــــــبي  وجم ى (.1) ار،ـــــــــــــاملاع لنصـــــــــــــا  ملالاجمع (د38) ااوملع  هورع مســـــــــــــ حع ملالاجمات
 ارااب جزملاة يف ار اجمدة اتنظيم ماتبطني لملااد ل ااع قار ارااصــــــــــلعد لمانع حماملظع ويف د2015 آذا يما ت
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 اااور ولســــــــفا اروقت. نف  يف مســــــــادمل  داخ  األجهزة اتفاب ارصــــــــنع ملدوملع متفااة لجهزة حيل ور
 صــــــــــــــفوف يف لخا  إصــــــــــــــااع 76 وجنلت ملىت . 32 اينهم م  املدنينيد اني إصــــــــــــــااع مائع جم ى ملزملد جمّلا

 املســــؤوريع ونســــبت ارصــــنع. ملدوملع متفااة لجهزة جم  د49 وجا  طفس 27 م ت  جم  لســــفات األطفالد
 وكانت (.39) ااوملع  هورع مســــــ حع ملالاجمات (د37) ارااب جزملاة يف ار اجمدة تنظيم إىل احلوادث جم 

 املتفااات. م  لخا  رصنوف نتياع إصااع 100 جمددها اربارغ األطفال صفوف يف ارباقيع اإلصا ت
 

 اجلنسي العنف أشكال وسائر االغتصاب - جيم 
ا د - 40  وســــائا اال تصــــاب حوادث جم  اإلاسغ يف كبب  قصــــو   رت املاد امل،ــــلورع ارفرتة خسل ســــ 

 االنتهايد اترك املاتبطني واروصــم ا وف إىل لســاســا ذرك وملاز  األطفالد ضــد اجلنســي ارانف لعــكال
 مليها. املساجمدة ارتلات يف ملا بور قد مااملق يف ر  حاف املناسبع ا دمات إىل االملت ا  جم  مل س
 ملتيار تســـــاع ضـــــحيتها وقع اجلنســـــيد ارانف حوادث م  حاداث 11 م  املتحدة األمم وحت  ت - 41

 د2013 جمــار يف منــ  ارتح ق مت واحــد حــادث منهــا جمــامــاد 17 و لجموار 9 اني لجملــا هم ترتاو  وملتــااتر
 احلكوميع ار وات إىل احلوادث ت ك جم  املســــؤوريع ونســــبت .2018 جمار يف 9 و د2015 جمار يف وواحد
 اجلنســي ارانف ضــحيع وقاوا    ارفتيار ااض وذكا (.1) ملاحلوثيني (د3) ار،ــابيع ملار اار (د7) اريلنيع
 ط ب لو االنتهاي جم   إلاسغ قاموا حال يف ر تهدملد تااضــــوا ولهنم ماات جمدة رس تصــــاب تااضــــوا لهنم

 ولمــــانــــع (د1) ملالاار (د2) وجمـــــدر (د2) ملـــــ اني (د5) تاز حمـــــاملظـــــات يف احلوادث جم  ولا  غ ارـــــدجمم.
 (.1) ارااصلع

 يف كبب  ق ق مصد  ميّث  كار  ما وهو ر فتياتد املبكا ارزواج يف  فدة م  املتحدة األمم وحت  ت - 42
 ارصــــــاو ت إىل تاجع ارزفدة لر ومل ات د .ســــــ بيع تكيف آريع مل،ــــــك  إن  حيث ارنزاعد ن،ــــــوب قب  اريل 

 انت،ــا  إىل ملؤدي  ا ار انورد ســـيادة واهنيا  واألم د احللاملع انادار وإىل األســـاد تواجهها اريت االقتصـــادملع
 .واسع نطال جم ى ارا اب م  اإلملست ظاهاة

 
 واملستشفيات املدارس على اهلجمات - دال 

 جم ى (137) و مـــــــدا ت جم ى (244) منهـــــــا هاومـــــــاد 381 م  املتحـــــــدة األمم حت  ـــــــت - 43
 اني ارواقاع ارفرتة يف هاوما 18 م  ارتح ق مت حيث  رت املا  امل،ــــــــــــلورع ارفرتة خسل مســــــــــــت،ــــــــــــفياتد

 ارتح ق مت كلا  مســــت،ــــفيات(؛ جم ى 5 و مدا ت جم ى 13) 2013 األوليدملســــل  وكانور نيســــاريلاامل 
 يف 160 م  ارتح ق ومت ؛(مســـــــــــــــت،ـــــــــــــــفيـــات جم ى 13 و مـــدا ت جم ى 37) 2014 جمـــار يف 50 م 
 جم ى 48) 2016 جمار يف 73 م  ارتح ق ومت مست،فيات(؛ جم ى 65 و مدا ت جم ى 95) 2015 جمار

 جم ى 13 و مدا ت جم ى 23) 2017 جمار يف 36 م  ارتح ق ومت مســــــــت،ــــــــفيات(؛ جم ى 25 و مدا ت
 ووقع مســــت،ــــفيات(. جم ى 16 و مدا ت جم ى 28) 44 م  2018 جمار يف ارتح ق ومت مســــت،ــــفيات(؛

 ا،ــــــــك  د2015 جمار يف ار تال حدة تصــــــــاجمد لثنا  املائع( يف 42) ااالات جمدد نصــــــــف م  مل اب ما
 ارسح عد ارســـــــــــنوات يف إال من  ارتح ق م  املتحدة األمم تتلك  ومل وتازد صـــــــــــادة حماملظيت يف  ئيســـــــــــي
 ونســــــبتها ااالاتد  اربيع وتســــــببت اروصــــــول. إمكانيع جم ى املفاوضــــــع ار يود إىل لســــــاســــــا ذرك وملاجع
 يف 9 نســــــبع مش ت حني يف (د345) مســــــت،ــــــفيات لو ملدا ت ارك ي لو اجلزئي ارتدمب يف املائعد يف 91
 واجمتدا ات (د15) ارت وملف ذرك يف مبا ومست،فياتد مدا ت جم ى هالات ا،  هتدملدات ارباقيع املائع



 S/2019/453 

 

12/18 19-08948 

 

 جم ى واجمتدا ات (د4) ومســت،ــفيات مدا ت م  ملواد وســاقع وهنب (د14) ماضــى ويلو طبيع طواقم جم ى
 (.3) طسب ويلو ما لني

 
 املدارس على اهلجمات  

 نســـــــــبت مدا تد جم ى هاوما 244 م  املتحدة األمم حت  ت  رت املاد امل،ـــــــــلورع ارفرتة خسل - 44
 مســـــــــ حع ومجاجمات قوات إىل 28 و احلوثينيد إىل 43 و ارتحارفد قوات إىل منها 140 جم  املســـــــــؤوريع

 احلكوميــع ار وات اني ارنــا  إلطسل تبــادل إىل 6 و اريلنيــعد احلكومــع ار وات إىل 11 و ااوملــعد  هورــع
 اني ارنــا  إلطسل تبــادل إىل 3 و اجلنويبد احلااي تيــا  إىل 3 و ارســـــــــــــــ فينيد إىل 4 و واحلوثينيد اريلنيــع
 ار،ابيعد ار اار إىل 2 و وارس فينيد احلوثيني اني ارنا  إلطسل تبادل إىل 3 و ار،ابيعد وار اار احلوثيني

 حماملظات يف ااالات ماظم ووقع اريلين. اإلصـــــــــــــــس  وحزب احلوثيني اني ارنا  إلطسل تبادل إىل 1 و
 (.24) ملتاز (د31) ارااصلع مل مانع (د60) صادة
 يف مد سع تااضـت د2015 لمل وليسـبتل  عـها خسل حوادث ثسث ملفي املثالد سـبي  وجم ى - 45

 ارتحارف. قوات إىل جمنها املســـؤوريع نســـبت جوملعد رغا ات جمســـكاملعد أل اا  تســـت در تك  مل احلدملدةد
 مل ســــفا ارتايلد اريور يف ارثاين اااور ون فت متتاريع. صــــوا ملخ اثسثع املد ســــع اســــت هدملت األولد اااور ويف
 صــــــــــوا ملخ ل ااع لصــــــــــاات جمندما لســــــــــبوع ااد ارثارث اااور ن فت حني يف املد ســــــــــعد مااحيض تدمب جم 

 جوملع رغا ات لهداملا ماينع مدا ت عـّك ت لخا د  اث ع حوادث ويف متاما. تدمبها إىل لد   ا املد سـعد
 متكا . ا،ك  متاددة

 وارطسب املا لني وإجبــا  مــدا تد  قتحــار احلوثيني قيــار االجمتــدا ات م  لخا  لنواع ومش ــت - 46
 املدا ت. ااض إب سل احلوثيور قار كلا  االمتثال. منهم  ملض م  وهتدملد حوثيعد عـــــــــــــــاا ات تادملد جم ى
  جمت ال مهدِّدة   مد سعد اجللاجمع ل   ت صادةد ويف د2018 ارثاينيملناملا كانور  ملفي املثالد سبي  وجم ى

 منها. إذر جم ى احلصول دور املد سع ملتح لجمادوا حال يف املوظفني م  و بهم املا لني
 

 عسكرية ألغراض رساملدا استخدام  
 إمجايل ارادد ذرك وملفول جمســكاملع. أل اا  مد ســع 258 اســت دار م  املتحدة األمم حت  ت - 47
 حماملظات يف جمســــــكاملع أل اا  املســــــت دمع املدا ت ماظم وكار الجمتدا ات. تااضــــــت اريت املدا ت جمدد
 (د187) احلوثيني إىل احلوادث ماظم جم  املســـؤوريع ونســـبت .(31) ملصـــادة (د44) ملالاار (د64) تاز

 األســاريب جم ى وملتيات مِلتيار رتد ملب وكترك واردجماملعد ر تانيد خصــيصــا مد ســع 21 اســت  دمت حيث
 م  جمسـكاملع أل اا  اسـت  دمت مل د ارباقيع املدا ت لما األسـ حع. وتفكيك تاكيب كيفيع  وجم ى ار تاريعد

 (د10) اريلنيع احلكوميع ملار وات (د16) ااوملع  هورع مســــــــ حع ملالاجمات (د27) ار،ــــــــابيع ار اار ِقب 
 جزملاة يف ار ـاجمـدة ملتنظيم (د3) األمين احلزار مل وات (د6) ملـارســـــــــــــــ فيني (د7) اريلين اإلصـــــــــــــــس  ملحزب
 الح ا تااضــــت مد ســــعد 258 جمددها اربارغ املدا ت ت ك اني وم  (.1) ار،ــــاملاع ولنصــــا  (د1) ارااب
 ك يا.  لو جزئيا املاملق تدمب إىل لد   ا رسجمتدا د 58
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 املستشفيات على اهلجمات  

 ن سبت مست،فيات جم ى هاوما 137 م  املتحدة األمم حت  ت  رت املاد امل،لورع ارفرتة خسل - 48
 مســــــ حع ومجاجمات قوات إىل 17 و احلوثينيد إىل 43 وجم  ارتحارفد قوات إىل منها 53 جم  املســـــــؤوريع

 ارنا  إلطسل تبادل إىل 3 و ار،ـــــــــابيعد ار اار إىل 7 و اريلنيعد احلكوميع ار وات إىل 8 و ااوملعد  هورع
 إىل 1 و ار،ــــــــاملاعد لنصــــــــا  إىل 2 و األميند احلزار قوات إىل 2 و واحلوثينيد اريلنيع احلكوميع ار وات اني

 ماظم ون فت ار،ـــــــــابيع. وار اار احلوثيني اني ارنا  إلطسل تبادل إىل 1 و اراابد جزملاة يف ار اجمدة تنظيم
 (.3) ملاجلوف (د44) ملالاار (د64) تاز حماملظات يف املست،فيات جم ى ااالات

 مكتظع مناطق يف اإلســااف وســيا ات املســت،ــفيات جم ى ارتحارف إىل املنســواع ااالات ولّدت - 49
 املثالد ســــــــــــبي  جم ى د2016 ارثاينيملناملا كانور  ملفي املدنيني. اني ملادحع خســــــــــــائا وقوع إىل  رســــــــــــكار

 مباعـــاةد اااور وجم ب صـــادة. حماملظع يف مدنيع منط ع اداملع   ارتحارف قوات عـــنتها جوملع  ا ة لصـــاات
 مســـت،ـــفيات إىل اجلاحى رن   إســـااف ســـيا ة ووصـــ ت اجلاحى رنادة احمليطع املنط ع م  لعـــ اص هب
 املســـــــاف مليهم مب  مدنينيد جمدة م ت  إىل لد   ا نفســـــــ  املوقع اثنيع جوملع  ا ة اســـــــتهدملت جمندما قاملبع

 اإلسااف. سيا ة وسائق
 لجم اب يف تاز حماملظع يف مســـــــــت،ـــــــــفى احلوثيور اقتحم د2015 متو يملوري  يف آخاد حادث ويف - 50

 مدملا جم ى اجللاجمع لملااد ااض واجمتد  املنط ع. نف  يف ار،ـــــــــــــــابيع ار اار مع مســـــــــــــــ حع اعـــــــــــــــتباكات
 تصــــــــــّو  مليدملو لعــــــــــاطع اتســــــــــ يلهم طاربوا حيث املاضــــــــــىد ولحد املوظفني م  اثنني وجم ى املســــــــــت،ــــــــــفى
 ارصحي. املاملق وإ سل املاضى إبجس  الحق وقت يف احلوثيور وقار ار،ابيع. ار اار مع االعتباكات

 ســـــــبي  ملا ى  رت املا. امل،ـــــــلورع ارفرتة خسل ماات جمدة رسجمتدا  املســـــــت،ـــــــفيات ااض وتاّا  - 51
 املســــــــؤوريع وت ع .2015 جمار خسل ماات جمدة رسجمتدا  تاز حماملظع يف ارثو ة مســــــــت،ــــــــفى تاا  املثالد
 ومادات . ر لســـــــت،ـــــــفى اجلزئي ارتدمب إىل لدت اريت جم،ـــــــا ا لســـــــع االجمتدا ات م  9 يف احلوثيني جم ى
 املست،فى. جم ى ارباقيع ارستع االجمتدا ات جم  املسؤورع اجلهع م  ارتح ق ملتس  ومل

 
 عسكرية ألغراض املستشفيات استخدام  

 املســت،ــفيات ماظم وكار جمســكاملع. أل اا  مســت،ــفى 27 اســت دار م  املتحدة األمم حت  ت - 52
 جم  املســـــؤوريع ونســـــبت (.3) ملاجلوف (د4) ملادر (د6) تاز حماملظات يف جمســـــكاملع أل اا  املســـــت دمع

 احلكوميع ملار وات (د4) ار،ـــــــــــــــابيع ار اار ت يهم (د20) احلوثيني إىل احلاالت ت ك م  اراظلى ارغاربيع
 اربارغ املســـــت،ـــــفيات اني وم  (.1) ار،ـــــاملاع ولنصـــــا  (د1) ارااب جزملاة يف ار اجمدة وتنظيم (د1) اريلنيع
  ك يا.  لو جزئيا املاملق تدمب إىل لد   ا 12 جم ى الح ا اااور مت مست،فىد 27 جمددها

 
 األطفال خطف - هاء 

 جمل يات م  ارائيســـي وارغا  حمدودة. جمل يع منها وارتح ق األطفال خطف حاالت  صـــد ظ  - 53
 ارفرتة وخسل ملدملع. جم ى واحلصــــول لخا د اســــتغسل ولعــــكال واســــت دامهمد األطفال جتنيد هو ا طف

 جمــامــا  17 و لجموار 10 اني لجملــا هم ترتاو  ملىت   17 خطف مت لنــ  م  ارتح ق مت  رت املاد امل،ـــــــــــــــلورــع
 جم  املســـــــــــــــؤورع األطااف ومش ت .2017 جمار يف وملَتيار د2016 جمار يف 4 و د2015 جمار يف ملىت   11
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 جم  املسؤورع اجلهع مااملع ملتس ّ  ومل .(2) ارااب جزملاة يف ار اجمدة ملتنظيم (د12) احلوثيني األطفال خطف
 املتب يع. ارثسثع ا طف حاالت

 ملتيارد ضـــــــحيتها كار  حوادث ل ااع احلوثيني إىل جمنها املســـــــؤوريع نســـــــبت اريت احلوادث اني وم  - 54
 ارفتيار م  اثنار ووجد مناوئع. لطااف ضـد املاا ي ميدار يف ر  تال ل سـ وهم مث احلوثيور اختطفهم حيث
 م  ملب غ ملىت   ارااب جزملاة يف ار اجمدة تنظيم خطف آخاد حادث ويف ار ـــــــــــــــارع. حماملظع يف الح ا ميتني
 اربي ا . حماملظع يف ر فدملع ط با سنوات 10 ارالا

 
 اإلنسانية املساعدات وصول منع - واو 

 رترك وكانت ارت املاد  تا امل،ــــــلورع ارســــــنوات ما جم ى اريل  يف اإلنســــــانيع احلارع تدهو ت ر د - 55
 تنســــــــــيق ملكتب وومل ا و ملاههم. احلياة قيد جم ى وا ائهم األطفال مسملني حياة جم ى املد  اايدة تداجميات
 املســـاجمدات وصـــول ن   وميث  اراامل. يف إنســـانيع ل مع لســـول متث  اريل  يف األ مع ملإر اإلنســـانيعد ار،ـــؤور

نح مل حيث اريل د يف ارنزاع مسات م  اثاتع مسع األطفال إىل اإلنســـــــــــــــانيع  اإلنســـــــــــــــانيع ارفاجم ع اجلهات   مت 
 اإلمــدادات ق ــعَ  تاــاين احملتــاجــع ارســـــــــــــــكــانيــع ارف ــات وظ ــت اتــااتد لو ق يس إال إريهم اروصـــــــــــــــول إمكــانيــع

  رك يع. انادامها لو
 وصـــول منع حوادث م  حاداث 828 م  املتحدة األمم حت  ت  رت املاد امل،ـــلورع ارفرتة وخسل - 56

 حاداث 16 م  ارتح ق وجا  ارنزاع. حدة اعــــــتداد إىل ااائ ع ارزفدة هته وتاز  اإلنســــــانيعد املســــــاجمدات
 يف حاداث 43 وم  د2013 األوليدملســـــــــــــــل  كانور  إىل نيســـــــــــــــاريلاامل  م  ارفرتة يف احلوادث هته م 
 يف حـــــاداث 251 و د2016 جمـــــار يف حـــــاداث 220 و د2015 جمـــــار يف حـــــاداث 23 و د2014 جمـــــار
 .2018 جمار يف حاداث 275 و 2017 جمار
 وقد حاداث(د 492) ارب د داخ  احلاكع جم ى قيود افا  احلوادث هته م  املائع يف 59 وتا ق - 57
 (.45) وإب (د47) وصـــــــــــادة (د54) وتاز (د77) وصـــــــــــناا  (94) احلدملدة حماملظات يف ماظلها وقع

 (د32) ارتحارف مل يهم (د423) احلوثيني إىل احلوادث هته م  املائع يف 86 حوايل جم  املسؤوريع ون سبت
 احلااي وتيا  (4) ار،ابيع وار اار (د8) ااوملع  هورع مس حع ومجاجمات (د23) اريلنيع احلكوميع وار وات
 ســــــست اجلوف حماملظع يف احلوثيور صــــــاد  املثالد ســــــبي  جم ى د2015 لمل وليســــــبتل  ويف (.2) اجلنويب

 احملتاجني. جم ى اإلمدادات هته تو ملع م  اإلنسانيع املساجمدة جملال ومناوا ارتلوملنيع احلص 
 اإلنســاين ر ال  امل صــصــع واملااملق األصــول وضــد اإلنســانيع املســاجمدة لملااد ضــد ارانف وعــكا  - 58
 احلوادث ماظم حدثت وقد إمجاال(. حاداث 192) اروصــــول منع لنواع اني م  انت،ــــا ا األكثا ارثاين ارنوعَ 
 املسؤوريع ون سبت (.13) وجملاار (د16) وحاع (د32) واحلدملدة (د48) تاز حماملظات يف ارنوع هتا م 
 منها 68 نســـــــــــــــب مليلا ااوملعد  هورع مســـــــــــــــ حع مجاجمات إىل احلوادث هته إمجايل م  حاداث 81 جم 
 ار،ــــــــــابيعد ار اار إىل 6 و ارتحارفد قوات إىل 17 و اريلنيعد احلكوميع ار وات إىل 18 و احلوثينيد إىل
 جوملع  ا ة لصـاات د2015 نيسـاريلاامل  يف املثالد سـبي  ملا ى ارااب. جزملاة يف ار اجمدة تنظيم إىل 2 و

 حكوميع.  ب دوريع ملنظلع اتااا   اإلنسانيع ر لاونع مستودجما   ارتحارف قوات عنتها
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 اإلنســـــــــانيعد املســـــــــاجمدة ت دمي جماق ع حوادث م  حاداث 111 م  لمل ـــــــــا املتحدة األمم وحت  ت - 59
 مســــــــــــ حع مجاجمات إىل 5 و ارتحارفد قوات إىل 13 و احلوثينيد إىل منها 89 جم  املســــــــــــؤوريع ن ســــــــــــبت
 (د24) احلــــدملــــدة حمــــاملظــــات يف احلوادث هــــته ماظم ووقع احلكوميــــع. ار وات إىل 4 و ااوملــــعد  هورــــع
 (.9) وإب (د11) وتاز (د23) وصناا 

 األملااد لو ارســـــــ ع لو املنظلات حاكع جم ى قيود ملا  حوادث م  حاداث 25 م  ارتح ق وجا  - 60
 وقوات (د10) اريلنيع املســــــــــــ حع ار وات إىل احلوادث هته جم  املســــــــــــؤوريع ون ســــــــــــبت اريل . إىل اروا دمل 
 (د5) واحلدملدة (د6) وصــــــــــــــناا  (د12) جمدر حماملظات يف حدثت وقد (د5) واحلوثيني (د10) ارتحارف

 (.1) وح اموت (د1) وإب
 ا تلاات حامار إىل لد   ا املياه خزاانت جم ى هالات مثاين وقوع م  املتحدة األمم وحت  ت - 61
 ارتحارف قوات إىل هالات 7 جم  املســـــؤوريع ون ســـــبت املا د جم ى احلصـــــول إمكانيع م   ا احمليطع احمل يع

 قوات عــــــــنتها جوملع  ا ة لصــــــــاات د2017 لمل وليســــــــبتل  يف املثالد ســــــــبي  ملا ى احلوثيني. إىل وواحدة
 ع  . 4 000 جمدده ملا املياه إمدادات ملوملا كار  صادة حماملظع يف ر لياه خزاان ارتحارف

  
 النزاع أطراف مع واحلوار الدعوة أنشطة - رابعا 

 يف ارنزاع لطااف مجيع مع جمل ها وجمز ت املتحدة األمم واصـــــ ت  رت املاد امل،ـــــلورع ارفرتة خسل - 62
 املاتكبع اجلســـــــيلع االنتهاكات إلهنا  جمل  خط  وتنفيت وضـــــــع إىل ارتوصـــــــ  منها أل اا    وذرك اريل د
  حدوثها. ومنع األطفال ضد
 اتوقياها قواهتا قب  م  واســــت دامهم األطفال جتنيد ومنع إبهنا  ارتزامها اريلنيع احلكومع ولكدت - 63
 جلنع ل ن،ــــــــــــــ ت اراارد نف  م  حزملااريملوني  ويف .2014 لف يماملو 14 يف املتحدة األمم مع جمل  خطع
 جم  ت امل،ـــــــرتكع ارت نيع ار انع لر  ب ملي . احملا  ارت در و صـــــــد ارال  خطع تنفيت رتيســـــــب م،ـــــــرتكع ت نيع

 صــناا . يف احلكوميع اركياانت مجيع جم ى احلوثيني اســتيس  لجم اب يف ذركد م  لعــها ثسثع ااد لجملااا
 ارال . خطع تنفيت توقف إىل ذرك لجم اب يف ارنزاع احتدار ولد 
 واســـــــــــــــت نفت اآلمنعد املدا ت إجمسر اريلنيع احلكومع لقات د2017 األوليلكتواا ت،ـــــــــــــــامل  ويف - 64

 ارتايل. اراار يف جدملدة تطو ات إىل لد   ا ارال د خطع تنفيت تن،ــــــي  ا،ــــــ ر املتحدة األمم مع حوا ها
 جتنيد  ر ملي  ملتّكا قيادف لماا اريلنيع املســــ حع ر  وات اراار ار ائد انئب لصــــد  د2018 آذا يما ت ويف

 إىل امل تصــــــــــــع ارســـــــــــــ طات كترك  األما ودجما حمظو . احلكوميع ار وات قب  م  واســـــــــــــت دامهم األطفال
 مع  العــــــرتاي احلكومع وضــــــات ذركد إىل و إلضــــــاملع ملي . اروا دة رألحكار انتهاي لي جم  ملو ا اإلاسغ
 األولي كانور  18 يف ارطاملق خا طع جم ى وو قع ارال . خطع تنفيت رتن،ـــــــــــــــي  طاملق خا طع املتحدة األمم

 اني وم  األج . وطومل ع قصــــــــــبة لن،ــــــــــطع خسل م  األطفال جتنيد منع جم ى و كزت د2018 دملســــــــــل 
 املاتبطني األطفال رتســـــ يم موحدة تنفيتملع إجاا ات وضـــــع   ارطاملق خا طع ت ـــــلنتها اريت امل ت فع األحكار
 ا تلع. يف إدماجهم إجمادة وتيسب وتساحيهمد اريلنيعد احلكوميع  ر وات

 اســــب  ومناهاد اجلســــيلع االنتهاكات إهنا  لج  م  احلوثيني مع جمل ها املتحدة األمم وواصــــ ت - 65
 ســـــــــــ طات مع ارال  يف ت در ل حا  وقد ومناها. ا طبة االنتهاكات مجيع إلهنا  جمل  خطع اجمتلاد منها
 اجلســـــــيلع رسنتهاكات  رتصـــــــدي ســـــــيلا وال ارطف د ح ول حبلاملع رتوجميتها ر حوثيني ارتاااع ارواقع األما
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 ارت املاد هتا إجمداد وقت وحىت ار د ات. انا  ملاص م  و بها ارتد ملب ح  ات منها اســـــــــــــــب  ارســـــــــــــــتعد
 جا ف. احلوا  كار  وإر احلوثينيد مع جمل  خطع وقات قد املتحدة األمم تك  مل

 رد  املســـتلاة اردجموملع جهودها م  هاما جانبا مل،ـــك  مليلا اريل د يف املتحدة األمم قامت وقد - 66
 تدجمو اجلهات هته إىل دو ملع  ســـائ  إب ســـال منهاد ألي ارداجملع األجم ـــا  واردول اريل  يف ارنزاع لطااف
 املتح ق رسنتهاكات موجزا اراســائ  وت ــلنت اردويل. ار انور مبوجب الرتزاماهتا األطااف امتثال إىل مليها
 املتحدة. األمم مع جمل  خطع توقيع لمهيع جم ى ارت كيد وكا ت املايند احملدد ارطاف إىل املنسواع منها
 منت ارتحارف لجم ـــــــــــــــا  مع املســـــــــــــــ ح وارنزاع  ألطفال املانيع ا اصـــــــــــــــع  ث يت تواصـــــــــــــــ ت وقد - 67
 ارتدااب تازملز اغيع واإل عــاداتد املا ومات وتوملب اراســائ  وتبادل ا  ا د  ف ات خسل م  د2017 جمار
 ااثع ا اصــــــع امللث ع مكتب لوملد ذركد جم ى وجمسوة .2018 و 2017 جمامي يف ارتحارف وضــــــاها اريت
 رتازملز توصيات ووضع ارثغاات رتحدملد 2017 األوليلكتواا ت،امل  يف اراف  يف ارتحارف م ا إىل لوىل

 لن،ــ ت ارطف  حللاملع وحدة   ارتدااب هته وت،ــل   راف د م اه يف ارتحارف وضــاها اريت اروقائيع ارتدااب
  ملياع ت نيع اجتلاجمات جم  دت د2018 جمار ومنت ا اصـــــــــع.  ث يت م  توصـــــــــيع جم ى انا  2017 جمار يف

 متكاة إااار جم  لســــفات اريل د يف األطفال محاملع رتحســــني تدااب وضــــع لج  م  ارتحارف مع املســــتو 
 .2019 آذا يما ت يف وارتحارف املتحدة األمم اني تفاهم

  
 والتوصيات املالحظات - خامسا 

 اريت ت املبا ارست ارسنوات وطوال ضحافها. لك  وركنهم اريل  يف احلاب ملبدلوا مل األطفال إر - 68
 األطفال جتنيد وكار اريل . يف ر نزاع ارائيســــيني ار ــــحاف مل،ــــك ور األطفال اا  ما ارت املاد هتا مل،ــــل ها

 املســاجمدات وصــول ومنع واملســت،ــفياتد املدا ت جم ى ااالات وعــ  وت،ــوملههمد وقت هم واســت دامهمد
 ملزال وال خ فها اريت اآلاث  إ ا  ار  ق  رغ وملســــــــــــــاو ين ارنزاع. هتا يف اثاتع   مسات   األطفال إىل اإلنســــــــــــــانيع

 ااض اختــتهــا اريت  رتــدااب ل حــب كنــت    ور   األطفــال. جم ى األمــد ارطوملــ  املســـــــــــــــ ح ارنزاع هــتا خي فهــا
 األطفال ضــــد املاتكبع اجلســــيلع االنتهاكات جمدد ملإر االنتهاكاتد هته حدة م  ر ت فيف ارنزاع لطااف
 اإلنســــــــــــــــاين ارــدويل ار ــانور مبوجــب ارتزامــاهتــا احرتار جم ى األطااف مجيع ا وة ولحــث م بول.  ب ملظــ 

 اريل د يف األطفال حللاملع ارس مع اإلجاا ات مجيع ملو ا تت ت لر وجم ى اإلنســــــــارد حل ول اردويل وار انور
 املسؤورني حماسبع م  اد وال اراسكاملع. ارال يات سب لثنا  وختفيفيع وقائيع تدااب تواملا ضلار منها اسب 
 اثاتع مسع ارا اب م  اإلملست وميث  األطفال. مااانة جم  سيلا وال اريل د يف املدنيني ارسكار مااانة جم 
 ارنزاع. هتا مسات م 
 2018 األوليدملســـــــــــــــل  كـانور  يف طاملق خـا طـع إبقاا  اريل  حكومـع قيـار تفـاليل دواجمي وم  - 69

 جتنيد ومنع إهنا  إىل هتدف واريت 2014 جمار يف املتحدة األمم مع املوقاع ارال  خطع تنفيت رتن،ـــــــــــــــي 
 جمدد ا تفاع اســـــــــتلاا  إ ا  ار  ق ملســـــــــاو ين ذركد ومع احلكوميع. ار وات قب  م  واســـــــــت دامهم األطفال
 ار،ـــــــــــــــاوع جم ى احلكومع ولحث احلكوميع. ار وات قب  م   نادور لهنم م  ارتح ق جا  ارتمل  األطفال

 واســـــــــــــــت دامهمد األطفال جتنيد ومنع وقف وجم ى املتحدةد األمم مع املوقاع ارطاملق خا طع تنفيت يف ملو ا  
 ارس . رت دملا ملاارع آريات إلن،ا  األوروملع وإجمطا  ملو اد صفوملها يف املوجودمل  األطفال مجيع وتساملح
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 األمم اني تفاهم متكاة توقيع إىل لمل ـــــــــــــــى ارتي ارتحارفد مع ا اصـــــــــــــــع  ث يت اال  ول حب - 70
 اريل . يف املس ح ارنزاع م  املت ا مل  األطفال محاملع رتازملز 2019 آذا يما ت 25 يف وارتحارف املتحدة

 يف األطفال ضــــد جســــيلع انتهاكات وقوع منع  دف  منيا   حمددة لن،ــــطع تنفيت جم ى االتفال هتا ن ومل
 مع ارال  مواصـــــــــ ع جم ى ارتحارف ولحث اريل . يف ارتحارف  ا مل ور اريت اراســـــــــكاملع ارال يات ســـــــــيال
 ارتدااب تازملز مواص ع وجم ى ملاارعد واطامل ع املناسب اروقت يف اروقائيع األن،طع مجيع رتنفيت ا اصع  ث يت

 مجيع كترك  ولدجمو اريل . يف اراســكاملع جمل يات  ســيال يف خطبة انتهاكات وقوع ملنع اختتها اريت اروقائيع
 جم ى حت يق إجاا  ضـــــــــــــلار إىل ارتحارفد يف األجم ـــــــــــــا  واردول اريل  مليها مبا ارنزاعد يف األطااف اردول
 اردويل. ار انور مع ملتلاعى مبا ارتحارفد إىل املنسواع املزجمومع لو ارثااتع احلوادث مجيع يف ارواجب ارنحو
  ال يف ارتد ملب ات  ي ارتزامهم ذرك يف مبا اريل د يف املتحدة األمم مع احلوثيني اال  ول حب - 71

 ا تفاع اســـــتلاا  إ ا  ار  ق  رغ وملســـــاو ين املســـــ حع. ارنزاجمات يف األطفال ومحاملع اإلنســـــاين اردويل ار انور
 احلوثيني لحث ارصـــــــــــــــددد هتا ويف احلوثيني. قب  م   نادور لهنم م  ارتح ق جا  ارتمل  األطفال جمدد
 ر وملا  ملو ا ارس مع اإلجاا ات مجيع اختاذ وجم ى اريل د يف املتحدة األمم مع  اون  ارتي احلوا  تازملز جم ى

 ضــــد املاتكبع اجلســــيلع االنتهاكات إلهنا  جمل  خطع وضــــع جم  مل ــــس اردويلد ار انور مبوجب  رتزاماهتم
 حدوثها. ومنع األطفال

 ملباث لماا ارادائيع رألجملال نتياع   األطفال ضــــــــد املاتكبع اجلســــــــيلع االنتهاكات جمدد ومل،ــــــــك  - 72
 اا ـــــهم جملا ملتااو  وال ارنزاعد لطااف وتســـــت دمهم جتندهم ارتمل  األطفال جمدد وكترك األســـــىد جم ى
 االنتهاكات م  متزاملدة لمناط ظهو  إىل ارب د لحنا  مجيع يف ار تال اســـــــــــــــتلاا  لد  وقد ســـــــــــــــنوات. 10

 واملدا ت املنا ل تااضـــــــــــــت مل د اريل . يف ارنزاع لطااف مجيع قب  م  األطفال ضـــــــــــــد املاتكبع اجلســـــــــــــيلع
 األطفالد سيلا وال املدنينيد جميش إىل لد   ا ر تدمبد املدنيع األساسيع ااياك  م  و بها واملست،فيات

 ت،ادهم. وإىل ر غاملع مز ملع ظاوف يف
 األطفــال جم  ارســـــــــــــــنوي ت املاي م  األول املاملق يف لمســالهــا املــد جــع ارنزاع لطااف مجيع ولدجمو - 73

 إهنــــا  لجــــ  م  املتحــــدة األمم مع جملــــ  خطــــع إااار إىل (A/72/865-S/2018/465) املســـــــــــــــ ح وارنزاع
 ااد. ذرك ملا ت قد تك  مل إر حدوثهاد ومنع األطفال ضد اجلسيلع االنتهاكات

 املس حع واجللاجمات ار وات وتست دمهم جتندهم ارتمل  األطفال مجيع  ر األطااف مجيع ولذكا - 74
 ظاهاة إ ا  خاص ا،ك  اجلزع وملساو ين استثنا . وادور ملو ا تساحيهم  ب جماما 18 جم  لجملا هم وت  

 جم  اإلاسغ ن   إىل  رنظا ســــــيلا وال واســــــت دامه د ارفتيات جتنيد يف وتتلث  منها ارتح ق مت جدملدة
  تلااهتم ر يف وإدماجهم  ســــاهم ارنزاع  طااف ســــاا ا املاتبطني األطفال مش  مل ومل،ــــك  االنتهاي. هتا

  ارتانيد. إجمادة خماطا م  حللاملتهم وكترك ولساهمد األطفال اؤال  مست ب  رتوملب ضاو ف لماا احمل يع
 األطفال حامار م  اراســــكاملع ارال يات ســــيال يف عــــوهد ما وقف جم ى األطااف مجيع ولحث - 75
 اإلملااج جم ى ولحثها املســـــــــــــــ حعد واجللاجمات  ر وات املزجمور لو احل ي ي ا تباطهم خ فيع جم ى حاملتهم م 
  جمتبا هم ملااَم وا لر  ب ارنزاع  طااف املاتبطور ملاألطفال ارتهم.  ته احملتازمل  األطفال مجيع جم  ملو ا

 ملرتة وألقصــــــــــــــا لخب كلسذ  إري  مل  ا  كتداب  إال احتاا هم يف ارنظا ملنبغي وال األولد امل ار يف ضــــــــــــــحاف
 ارتوجيهيع واملبادئ ار واجمد جم  مل ـــــــــس األحداثد ر  ـــــــــا  اردوريع املبادئ مع مت،ـــــــــيا وذرك  كنعد  منيع
 األطااف مجيع لدجمو ارصـــددد هتا ويف املســـ حع. اجللاجمات لو املســـ حع  ر وات املاتبطني األطفال ا،ـــ ر
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 األطفال تســـــاملح لج  م  موحدة تنفيتملع إجاا ات واجمتلاد وضـــــع اغيع املتحدة األمم مع جمل ها تازملز إىل
 إىل  روصـــــــــــــــول األطفال حبلاملع املانيع ر اهات ملو ا وارســـــــــــــــلا  إدماجهم وإجمادة ارنزاع  طااف املاتبطني
 احمل يع.  تلااهتم يف إدماجهم وإجمادة تساحيهم رتيسب األطفال لور ك
 املدنيع املناطق يف اراســـــــــــــــكاملع ارال يات مجيع اوقف ملو ا ار يار جم ى ارنزاع لطااف مجيع ولحث - 76

 ااياك  وكترك واملســــــت،ــــــفياتد املدا ت مث  احملليع املن،ــــــ ت ضــــــد منها املوجهع ا صــــــوص وج  وجم ى
 إخس  إىل األطااف مجيع كترك  ولدجمو اريل . يف ارســـــــــكار حلياة ار ـــــــــاو ملع األخا  املدنيع األســـــــــاســـــــــيع
 املد سـني ضــد وااالات ارتهدملدات وقف وإىل جمســكاملع أل اا  تســت دمها اريت واملدا ت املســت،ــفيات

 ارطيب. ا ال يف واراام ني
 مجيع ولحث اريل . يف األطفال إىل اإلنسانيع املساجمدات إملصال منع إ ا   رغ ا  ق لعاا وإنين - 77

ا تتيح لر جم ى األطااف  إىل جموائق ودور واســـــاجمع مســـــتلا ا،ـــــك  اإلنســـــانيع املســـــاجمدات إملصـــــال وت يســـــِّ
 ارصـــــــــحيع ا دمات إىل جموائق دور اروصـــــــــول ذرك يف مبا األطفالد ســـــــــيلا وال إريهاد احملتاجني ارســـــــــكار
 إىل ارتهدملدات توجي  جم  ملو ا ارتوقف إىل ارنزاع لطااف مجيع لمل ــــــــــا ولدجمو األطفال. حتصــــــــــني وخدمات

 املســــــــ ح ارنزاع حاالت يف األطفال ضــــــــد املاتكبع اجلســــــــيلع االنتهاكات جم  واإلاسغ اراصــــــــد آريع مااقيب
 جموائق ودور اآلم   روصـــــــــــول ام وارســـــــــــلا  االنتهاكاتد ت ك م  مليها ملتح  ور اريت احمل يع وا تلاات
 اراصد. أل اا 

 ملســبق مل اريت املااانة اته اجلت ي ارســبب مل،ــك  ارتي ارنزاع إهنا  صــوب احملا   رت در ول حب - 78
 إىل املؤدي ارطاملق اختيا  وجم ى جتاملها اريت املفاوضــــــــــــــات مواصــــــــــــــ ع جم ى األطااف مجيع ولحث مثي . اا

 ح  إىل ارنزاع يف امل،ــــــــــا كع األطااف مجيع تتوصــــــــــ  لر ر غاملع املهم وم  اريل . يف اردائم ارســــــــــسر حت يق
 مت،ــيا اجلا ملع ارســسر مفاوضــات جوانب مجيع يف ارطف  حبلاملع املتا  ع األحكار إدماج وت ــل  ســياســيد

 األج  رطومل ا املايل اردجمم توملب ضلار لمل ا مبكار األمهيع وم  .(2018) 2427 األم      قاا  مع
 ارنزاع  طااف ســاا ا املاتبطني األطفال أتهي  إجمادة ااامج اســتدامع ركفارع ســيلا وال ارطف د محاملع ر امج
 املايل اردجمم توملب جم  مل ـــــــــس واالجتلاجميد ارنفســـــــــي اردجمم خدمات توملب ذرك يف مبا إدماجهمد وإجمادة
 األطفـال مجيع رصــــــــــــــــا  ارطفــ  محــاملــع ااامج تنفيــت مواصـــــــــــــــ ــع م  تتلك  ركي امليــدار يف املتحــدة رألمم

 اريل . يف املس ح ارنزاع م  املت ا مل 
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