
 

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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ملحــــــــــــــــــــــــــــــة عامـــــــــــــــة

األمـــــــــــــــــــــــــــــن الغذائـــــــــــي

تدنــــــــــي الخدمــــــات الصحيــــــــــــة

انتشـــــــــــــــــــــــــــار األوبئـــــــــــــة

األطفــــــال ضحايـــــا النزاعـــات املسلحــة

ســـــــــــــــــــــــــــــوء التغذيـــــــــــــة

تشـــــــــــــــوهات األجنــــــة واملواليـــــد

التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الرعايــــة اإلجت�عيــــــــة لألطفــــــــــــال

النزوح الداخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

عرقلة وصول اإلمدادات واملساعدات اإلنسانية

توصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

املحتويات
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ملحة عامة
تزايدت معاناة اليمنيÁ نتيجة استمرار العمليات العسكرية 

التي تقودها اململكة العربية السعودية يف اليمن منذ آذار 

2015. وتزايدت األفعال وامل�رسات التي طاملا انعكست 

مبارشة عىل حياة املدنيÁ وحرمتهم من أبسط احتياجات 

عيشهم األساسية وأهدرت الكث« من حقوقهم اإلنسانية.

 مــا تــزال دول التحالــف مســتمرة يف فــرض الحصــار الشــامل

البحريــة واملوانــئ  الربيــة  اليمــن  منافــذ   عــىل جميــع 

 والجويــة. فــإىل جانــب ســيطرتها عــىل معظــم موانــئ اليمــن

ــت ــة فرض ــارات الجوي ــن املط ــدًدا م ــا ع ــة وإغالقه  البحري

دخــول عمليــات  عــىل  متزايــدًة  قيــوداً  التحالــف   دول 

ــذاء ــانية كالغ ــواردات اإلنس ــا ال ــا فيه â ــية ــلع األساس  الس

والدواء.

دول ســيطرة  تحــت  الجويــة  املطــارات  معظــم   تقــع 

تحــت وتعمــل  الســعودية،  تقــوده  الــذي   التحالــف 

ــلطة ــت س ــع تح ــي تق ــارات الت ــة املط ــا بقي ــا. أم  إرشافه

 الحوثيــÁ فتــم إغالقهــا بشــكل كامــل كــ� هــو حــال مطــار

ــة ــة الجوي ــة املالح ــف حرك ــم وق ــذي ت ــدويل ال ــاء ال  صنع

 فيــه بشــكل كامــل منــذ آب 2016، بالرغــم مــن أنــه

ــن ــة يف اليم ــة الجوي ــة املالح ــيس لحرك ــذ الرئي ــرب املنف  يعت

 حيــث يخــدم أكــ� مــن ôانيــة ماليــÁ مســافر ســنوياً

ــÁ، وحــّول ــاً لليمني ــاً ج�عي ــاره عقاب ــم اعتب ــذي ت  األمــر ال

 اليمــن إىل ســجن كبــ« وخلــق مأســاة إنســانية تفــوق

الوصف.

 منعــت قــوات التحالــف بقيــادة اململكــة العربية الســعودية

ــا يف â ،ــام ــن بشــكل ت ــن دخــول اليم ــÁ م  بعــض الصحفي

 ذلــك منــع األمــم املتحــدة مــن الســ�ح لصحفيــÁ باســتقالل

ــن ــد م ــذي ح ــر ال ــو األم ــن، وه ــة إىل اليم ــا املتجه  طائراته

 التغطيــة اإلعالميــة، وفــرض تعتيــ�ً إعالميًــا.  كــ� امتــد

منظــ�ت حقــوق ليشــمل  مايو/أيــار،  الحظــر، يف   هــذا 

 اإلنسان.*

 أصــدر الرئيــس عبــد ربــه هــادي يف أغسطس /آب 2016

ــي مــن العاصمــة صنعــاء ــك املركــزي اليمن ــراراً لنقــل البن  ق

 إىل محافظــة عــدن التــي تســيطر عليهــا دول التحالــف ومنــذ

 ذلــك التاريــخ انقطعــت عمليــة رصف مرتبــات موظفــي

ــدء ــذ ب ــي من ــكل طبيع ــتمرة بش ــت مس ــي كان ــة الت  الدول

حرب التحالف عىل اليمن.

 منــذ مطلــع حزيــران 2018 تطــور املشــهد املأســاوي يف اليمن

ــف ــا دول التحال ــي تنفذه ــكرية الت ــات العس ــدء العملي  بب

 الــذي تقــوده الســعودية للســيطرة عــىل محافظــة الحديــدة

 الســاحلية والتــي تعــد املنفــذ النشــط الوحيــد لدخــول

 الــواردات واملســاعدات االنســانية ملاليــÁ البــرش عــرب مينائهــا

البحري.

 يبقــى األطفــال أشــد الفئــات تــرضراً نتيجــة اســتمرار الــرصاع

 وتنامــي أعــ�ل العنــف ومــع تــردي الوضــع اإلنســا¯ وانهيــار

 الخدمــات العامــة ُحــرم ماليــÁ األطفــال مــن الحصــول

ــة الصحيــة الخاصــة ــكايف ومــن تلقــي العناي  عــىل الغــذاء ال

ــدارس ــالب امل ــن ط ــ«ة م ــة كب ــان رشيح ــة إىل حرم  باإلضاف

 مــن إكــ�ل تعليمهــم واتجاههــم إىل ميــدان العمل ملســاعدة

 أرسهــم يف توفــ« القــوت الــرضوري وأصبــح األالف مــن

للج�عــات اإلتجــار واإلنضــ�م   األطفــال عرضــة لخطــر 

املسلحة.

 *تقرير منظمة العفو الدولية لعام 18 / 2017 صفحة (352)

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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ارتفــع عــدد املتحــدة فقــد  األمــم   بحســب مــؤرشات 

ــى ــن يحتاجــون إىل املســاعدة اإلنســانية حت  الســكان الذي

 حزيــران 2017 إىل 24.1 مليــون نســمة مــن اجــ�يل عــدد

 الســكان البالــغ 27.4 مليــون نســمة، أي أن قرابــة %90

ــانية ــاعدات اإلنس ــاً إىل املس ــون حالي ــكان يحتاج ــن الس  م

 لتأمــÁ احتياجاتهــم األساســية مــن الغــذاء واملــاء والتعليــم،

والرعاية الصحية واملسكن .

 كــ� أصبــح نحــو 19 مليــون شــخص بحاجــة ملســاعدة

 غذائيــة عاجلــة بينهــم 7 مليــون يواجهــون خطــر املجاعــة،

ــون ــن يعان ــبة الذي ــة يف نس ــادة الهائل ــ« إىل الزي ــ� يش  م

 مــن انعــدام األمــن الغــذاÎ، وهــو األمــر الــذي رفــع إجــ�ّيل

 عــدد الذيــن يواجهــون صعوبــات يف الحصــول عــىل غذائهم

ويتناولون وجبات غ« كافية.

  وقــد عجــزت 60% مــن األرس اليمنيــة عــن توفــ« الغــذاء

بدائــل عــن  البحــث  إىل  ولجــأت  ألفرادهــا   املناســب 

 أخــرى لتوفــ« الغــذاء واســتعانت بوســائل تــّرض بأفرادهــا

 وبصحتهــم. وأبــرز مظاهــر ذلــك انخفــاض حجم االســتهالك

ــوء إىل ــة واللج ــه الغذائي ــر محتويات ــي وفق ــذاÎ اليوم  الغ

ــا ــخ صالحيته ــي تشــارف تواري ــة الرخيصــة الت  رشاء األغذي

 عىل االنتهاء.*

الــرشب التغطيــة âيــاه   حــدث تراجــع حــاد يف نســبة 

 النقيــة، حيــث انخفــض معــدل التغطيــة مــن 57% اىل

والــرصف امليــاه  قطــاع  خدمــات  تــرضر  بســبب   .%10 

ــود، ــدام الوق ــرù وانع ــار الكه ــاع التي ــراً النقط ــي نظ  الصح

ــة ــاع كلف ــة وارتف ــدة املنتج ــة الوح ــط تكلف ــاع متوس  وارتف

الوفــاء عــىل  القــدرة  وعــدم   ،  %  80 بنســبة   الصيانــة 

 بااللتزامــات املاليــة للعاملــÁ يف القطــاع. كــ� تــرضرت

القطــاع يف  امليــاه  مشــاريع  وتوقفــت  املائيــة،   املرافــق 

ــات ــطة 6 مؤسس ــف أنش ــاص (توق ــط والخ ــام واملختل  الع

 محليــة). وتزايــد تدهــور الوضــع البيئــي يف املــدن واملناطــق

 الحرضيــة نظــراً لرتاكــم املخلفــات الصلبــة وتراكــم الق�مــة

واألوساخ.

ــة ــاه نظيف ــن ال يســتطيعون الوصــول إىل مي ــدد م ــدر ع  يق

ــخص ــون ش ــم 14.5 ملي ــمة ،منه ــون نس ــوايل 20.4 ملي  بح

 بحاجــة للميــاه و8.2 مليــون بحاجــة شــديدة لتوفــ« امليــاه،

 وذلــك بنســبة زيــادة بلغــت 52% مقارنــة باألعــوام الســابقة

منذ بداية العمليات العسكرية.

ــن ــم م ــاً، منه ــازٍح داخلي ــون ن ــوايل 3 ملي ــاً ح ــد حالي   يوج

ــراء، يف ــة أو يف الع ــاٍن عام ــم أو يف مب ــع أقاربه ــون م  يعيش

ــ« ــت كث ــاة وتحول ــف الحي ــكان وتكالي ــاة الس ــادة معان  زي

 مــن األرس التــي كانــت آمنــة غذائيــاً إىل دائــرة انعــدام األمــن

.Îالغذا

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.



 

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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 *التقرير العاملي 2018 هيومن رايتس ووتش

تد� الخدمات الصحية

بحســب تقرير االســتجابة اإلنســانية لعام 2017 أك� من 

21.5 مليون شــخًصا فقدوا الحق يف الحصول عىل الرعاية 
الصحية األساســية âا يف ذلك 8.8 ماليÁ ممن يعيشــون يف 

مناطــق تفتقــر ألبســط الخدمــات الصحيــة يف ظــل انعــدام 

مختلف املستلزمات واملواد الطبية.

قرابــة 70% من املرافق الصحية أصبحت عاجزة ûاماً عن 

تقديم خدماتها للمرىض ،حيث تشــ« اإلحصائيات إىل تدم« 

412 منشــأة صحيــة ومركــز صحــي وإعطــاب 63 ســيارة 
إســعاف باإلضافــة إىل إلحاق الرضر âصنعــÁ خاصÁ بإنتاج 

وتزويد املستشــفيات باألوكســجÁ ومن جهة أخرى تم رصد 

مغادرة أك� من ثالثة آالف أخصاÎ وفني أجنبي إىل بلدانهم 

أي %95 مــن العاملــÁ األجانــب âختلــف التخصصــات 

الطبية ،واضطر ما يزيد عن %40 من األطباء املحليÁ إىل 

مغادرة أماكن أع�لهم يف املراكز الصحية والنزوح إىل أماكن 

 ،Áيف محافظــات عــدن، لحــج، أب Áأخــرى وباألخــص العاملــ

صنعاء، تعز، صعدة، مأرب.

 شح األدوية ومحاليل عالج األمراض املزمنة كالفشل الكلوي
 تسببت يف معاناة أك� من ستة آالف مريض بالفشل الكلوي

 يحتاجــون إىل 550 ألف جلســة غســيل للــكىل، وîوت من
 بينهــم بــÁ 2 إىل 3 مــرىض يوميــاً. وكذلــك هــو حــال مرىض
 السكري البالغ عددهم 120 ألف مريض باإلضافة إىل آالف

من املصابÁ بأمراض الرسطان والثالسيميا.

 بحســب هيومــن رايتــس ووتــش،يف أغســطس/آب 2016،
 علق التحالف جميع الرحالت التجارية إىل صنعاء، ما أدى إىل
 "انعكاســات خط«ة عىل املرىض املحتاجÁ لعالج طبي عاجل
 يف الخارج"* ، وتش« تقارير محلية إىل وجود ما يقارب 95
 ألف مريض يواجهون املوت نتيجة إغالق مطار صنعاء الدويل
 ومنعهــم مــن الســفر لتلقي العــالج خصوصاً مــرىض الرسطان
ــراض ــن األم ــا م ــد وغ«ه ــب والكب ــوي والقل ــل الكل  والفش

املستعصية.

يف كانون الثا¯ 2018،أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن عدد 
حــاالت وفيــات املرىض الذين كانوا بحاجة ماســة للســفر عرب 

الجــو للعالج بالخارج بلغ 15،740 حالة، وأن حالة واحدة 

عــىل األقــل مــن بÁ كل عــرش حــاالت مرضية حرجــة فارقت 

الحياة يف الطريق الضطرارهم اىل الســفر برًا لســاعات طويلة 

للوصول إىل مطارات ســيئون وعدن، والســفر عربها إىل خارج 

اليمن لتلقي العالج.

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.



األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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إنتشار األوبئة
أُْعلَِن رسميًا عن تّفيش وباء الكول«ا يف اليمن يف ترشين األول 

عــام 2016، وانتــرش الوبــاء بصــورة مخيفــة يف عــدد مــن 

محافظات اليمن وُسجلت حتى شباط 2018 مليون و16 

ألــف إصابــة تــويف منهــم 2236 مصــاب، وتم رصــد ظهور 

حــاالت مصابــة بوبــاء الدفت«يــا مؤخــرًا وســجلت منظــ�ت 

محلية وفاة 44 حالة.

أشــار الســيد "ألكسندر فيت" رئيس بعثة اللجنة الدولية يف 

اليمــن إىل أن " منظومــة الرعاية الصحية يف اليمن تتجه إىل 

شــف« االنهيار ويأ~ تفيش وبــاء الكول«ا ليكون âثابة الدليل 

األحــدث واألوضــح عــىل مــدى فداحة الضعف الــذي أصاب 

األشــخاص والبنــى التحتية بســبب الطريقة التــي يُخاض بها 

هذا النزاع. لقد تســببت الهج�ت التي طالت أنظمة املياه 

والرصف الصحي وعدم صيانتها، باإلضافة إىل القيود الخانقة 

عىل اســت«اد البضائع الرضورية مثل قطع الغيار والوقود يف 

وضعٍ يعجز فيه املاليÁ عن الحصول عىل املياه النظيفة".

كانت اللجنة الدولية للصليب األحمر أبرز الهيئات اإلنسانية 

التي ســارعت ملواجهة وباء الكول«ا من خالل توف« الســوائل 

الوريديــة، وأمــالح اإلماهــة الفمويــة، واملضــادات الحيويــة، 

وأقــراص الكلوريــن لـــ 12 مرفًقــا صحيًــا يف املناطــق األكــ� 

ترضًرا. ك� عملت عىل املساهمة يف تحسÁ ظروف النظافة 

الصحية يف عدد من مرافق االحتجاز.

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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 *أك� من مليون وسبع�ئة طفل يواجهون مخاطر سوء التغذية (منظمة العفو الدولية)

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

سوء التغذية
يف ظل انهيار نظام الرعاية الصحية أضحت حياة املاليÁ من 
األطفــال والنســاء الحوامل واملرضعــات يف خطر كب«. ك� أن 

هناك ما يقارب من 1،800،000 طفل يعانون من التقزم 

و أصبــح هــؤالء األطفــال عرضه إلعاقات دا{ــة مصاحبة لهم 
مــدى الحيــاة تؤثــر بشــكل ســلبى عــىل قدراتهــم الفكريــة 

واإلنتاجيــة مســتقبًال. كــ� يســاهم نقــص التغذيــة يف ارتفاع 

معدل وفيات األمهات والرضع واألطفال.

عــىل الرغــم عدم وجــود بيانات محددة عــن وفيات األطفال 

بســبب نقــص التغذية، فــإن التقديرات عــىل الصعيد العاملي 

تشــ« إىل أن أك� من ثلث وفيات األطفال هي نتيجة لنقص 

التغذيــة ويف معظــم الحــاالت تكــون ناتجة عــن ارتفاع حدة 

األمراض، ومن املمكن االســتنتاج أن النســبة ســتكون أعىل يف 

اليمــن نظــراً للمســتويات املقلقــة التــي بلغتهــا حالــة نقــص 

التغذية.

خــالل االعــوام 2011-2017 ظهــرت يف كث« من مناطق 

محافظــات اليمــن مؤرشات خط«ة لســوء التغذية التي تنذر 

بحلــول كارثــة إنســانية كبــ«ة يف أوســاط العديــد مــن األرس، 

وخاصة مؤرش الهزال الذي وصل إىل مستويات األزمة بوجود 

أك� من %15 من األطفال دون سن الخامسة يعانون من 

ســوء تغذية بشــكل عام وحاد. ك� بينت املعدالت أن ســوء 

التغذيــة الحــاد (الهــزال) يصــل يف بعــض مناطــق محافظات 

الجمهورية إىل %21.7  وهو ما يتجاوز بشكل كب« مرحلة 

معدالت الطوارئ ملنظمة الصحة العاملية.

ســبب ســوء التغذيــة الحــاد ارتفــاع معــدل وفيــات األطفــال 

والنســاء وخاصة يف املناطق الســاحلية، وتؤكد تلك املؤرشات 

أن تنامي معدالت سوء التغذية يف اليمن تزامن مع استمرار 

العمليــات العســكرية التــي تقــوم بهــا دول التحالــف وفرض 

الحصــار الشــامل الــذي أثر ســلباً عىل تأمــÁ الغــذاء والدواء 

وامليــاه الصالحة للــرشب وتوف« الخدمــات الصحية املختلفة 

إىل جانــب الح�يــة الالزمــة ملختلــف الفئــات مــن األطفــال 

والنساء والرجال.

أعلنــت وزارة الصحــة اليمنيــة، من العاصمــة صنعاء، يف نهاية 

العام 2017 أن  125٫520 من األطفال اليمنيî Áوتون 

ســنوياً كنتيجــة مبــارشة أو غــ« مبــارشة لنقــص التغذيــة وفقاً 

للتقديرات العاملية (أي حواىل ٪35 من وفيات األطفال)، أي 

أن 14 طفًال îوت كل ساعة تقريبًا.

يولــد %32 مــن األطفــال يف اليمــن وهم يعانــون من نقص 

الــوزن أثنــاء الــوالدة، ومــن املحتمــل أن يكــون معظــم هؤالء 

األطفــال عرضــة للوفــاة خــالل الشــهر األول مــن الحيــاة أربع 

مرات أك� من أولئك األطفال ذوي الوزن الطبيعي. إن الطفل 

الذي يعا¯ من ســوء التغذية الحاد الشديد يكون تسع مرات 

أكــ� عرضــة للوفــاة مــن األطفال الذيــن يتم تغذيتهم بشــكل 

جيــد. ويؤثــر نقــص التغذية أيضاً عىل وفيــات األمهات؛ إذ أن 

النســاء قص«ات القامة والنســاء املصابات بفقر الدم هم أك� 

عرضة للوفاة نتيجة للوالدة.



GULF INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS  13

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

بشــكل عــام، يرجــع ارتفــاع معــدالت ســوء التغذيــة بهــذه 

الصورة إىل عدد من العوامل منها:

 Îانعدام األمن الغذا  -
ارتفــاع اســعار املشــتقات النفطيــة وانقطــاع رصف   -
رواتــب املوظفــÁ أدتا إىل تردي أوضاع العديد من األرس م� 

أثر وبشــكل كب« عىل قدرتها عىل الحصول وســهولة الوصول 

إىل املرافق الصحية واالستفادة من خدماتها.

ــدواء  ــة وخاصــة ال ارتفــاع اســعار الســلع الرضوري  -
والغذاء بســبب عدم توفر الســيولة النقدية لكث« من األرس، 

حيــث أصبحــت تلــك الســلع ذات كلفة عاليــة أظهرت عجز 

كبــ« لــدى معظــم األرس يف توف« التكاليــف الصحية وبدأت 

تلــك األرس يف التخــيل عن عالج أطفالها، ك� تضطر عدد من 

األرس إىل بيع ما ûلكه أو أن تســعى يف البحث عن اســتدانة 

املــال لتمكينهــا من أداء تكاليف الرعايــة الصحية وهذا كله 

يدفع باألرس نحو الفقر.

انهيار نظام الح�ية االجت�عية باإلضافة إىل املعاناة   -
الشــديدة التي تعا¯ منها كث« من األرس التي القت صعوبة 

يف تأمÁ احتياجاتها من الغذاء والدواء.

توقــف 225 مركــزاً عــن تقديــم خدمات املعالجــة لحاالت 

سوء التغذية األمر الذي ساهم بشكل كب« يف حرمان كث« من 

األرس من قدرتها عىل الحصول عىل الخدمة الصحية وواجهت 

صعوبــات كبــ«ة يف االنتقــال إىل مواقــع أخرى بســبب ارتفاع 

أجور التنقل.

عرقلــة وصــول إمدادات التغذية العالجيــة واألدوية املصاحبة 

زاد مــن معانــاة االطفــال وحرمانهــم مــن احتياجــات التغذية 

وبالتايل الحصار الذي فرضته دول التحالف أثر وبشــكل كب« 

عىل تحســÁ الغذاء لألطفال وبالتــايل تدهور حالتهم الصحية 

وأصبحــوا عرضة لكث« من األمــراض الفتاكة كالتهابات الجهاز 

التنفيس واإلسهال، وهنالك عوامل أخرى ساهمت بشكل غ« 

مبارش يف تفاقم الوضع الصحي وسوء التغذية وتفيش األوبئة 

ومنهــا العوامــل املتعلقة بالوصول إىل ميــاه الرشب وخدمات 

الرصف الصحي والنظافة، والتي تعرض ماليÁ اليمنيÁ لخطر 

اإلصابة باألمراض املعدية مثل حمى الضنك واملالريا والكول«ا 

والتهاب السحايا.

يف يونيو/حزيــران 2018 حــذرت منســقة األمــم املتحــدة 
للشؤون اإلنسانية يف اليمن ليز غراندي، من تداعيات العملية 

العســكرية التــي يبارشهــا التحالف للســيطرة عــىل الحديدة، 

وأثرهــا عــىل حياة مئات اآلالف من املدنيÁ. وأشــارت إىل أنه 

يف حــال تــم تعطيــل إيصال الدعــم الغذاÎ هنــاك، فإن ذلك 
سيعرض حياة نحو مئة ألف طفل للخطر.

ويف 30 يونيو/حزيــران 2018 حــّذر املجلــس ال[ويجــي 

لالجئــÁ يف اليمن من اســتمرار الحــرب يف محافظة الحديدة 

غرب البالد. ودعا املجلس إىل وقف الحرب وتحقيق الســالم 

كحــل للوضــع اإلنســا¯ املــرتدي يف املحافظة الســاحلية التي 

ûثــل رشيــان الحيــاة الوحيــد لدخــول الغــذاء واملســاعدات 

.Áيف املئة من اليمني Áانô اإلنسانية لنحو
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األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

بشــكل عــام، يرجــع ارتفــاع معــدالت ســوء التغذيــة بهــذه 

الصورة إىل عدد من العوامل منها:

 Îانعدام األمن الغذا  -
ارتفــاع اســعار املشــتقات النفطيــة وانقطــاع رصف   -
رواتــب املوظفــÁ أدتا إىل تردي أوضاع العديد من األرس م� 

أثر وبشــكل كب« عىل قدرتها عىل الحصول وســهولة الوصول 

إىل املرافق الصحية واالستفادة من خدماتها.

ــدواء  ــة وخاصــة ال ارتفــاع اســعار الســلع الرضوري  -
والغذاء بســبب عدم توفر الســيولة النقدية لكث« من األرس، 

حيــث أصبحــت تلــك الســلع ذات كلفة عاليــة أظهرت عجز 

كبــ« لــدى معظــم األرس يف توف« التكاليــف الصحية وبدأت 

تلــك األرس يف التخــيل عن عالج أطفالها، ك� تضطر عدد من 

األرس إىل بيع ما ûلكه أو أن تســعى يف البحث عن اســتدانة 

املــال لتمكينهــا من أداء تكاليف الرعايــة الصحية وهذا كله 

يدفع باألرس نحو الفقر.

انهيار نظام الح�ية االجت�عية باإلضافة إىل املعاناة   -
الشــديدة التي تعا¯ منها كث« من األرس التي القت صعوبة 

يف تأمÁ احتياجاتها من الغذاء والدواء.

توقــف 225 مركــزاً عــن تقديــم خدمات املعالجــة لحاالت 

سوء التغذية األمر الذي ساهم بشكل كب« يف حرمان كث« من 

األرس من قدرتها عىل الحصول عىل الخدمة الصحية وواجهت 

صعوبــات كبــ«ة يف االنتقــال إىل مواقــع أخرى بســبب ارتفاع 

أجور التنقل.

عرقلــة وصــول إمدادات التغذية العالجيــة واألدوية املصاحبة 

زاد مــن معانــاة االطفــال وحرمانهــم مــن احتياجــات التغذية 

وبالتايل الحصار الذي فرضته دول التحالف أثر وبشــكل كب« 

عىل تحســÁ الغذاء لألطفال وبالتــايل تدهور حالتهم الصحية 

وأصبحــوا عرضة لكث« من األمــراض الفتاكة كالتهابات الجهاز 

التنفيس واإلسهال، وهنالك عوامل أخرى ساهمت بشكل غ« 

مبارش يف تفاقم الوضع الصحي وسوء التغذية وتفيش األوبئة 

ومنهــا العوامــل املتعلقة بالوصول إىل ميــاه الرشب وخدمات 

الرصف الصحي والنظافة، والتي تعرض ماليÁ اليمنيÁ لخطر 

اإلصابة باألمراض املعدية مثل حمى الضنك واملالريا والكول«ا 

والتهاب السحايا.

يف يونيو/حزيــران 2018 حــذرت منســقة األمــم املتحــدة 
للشؤون اإلنسانية يف اليمن ليز غراندي، من تداعيات العملية 

العســكرية التــي يبارشهــا التحالف للســيطرة عــىل الحديدة، 

وأثرهــا عــىل حياة مئات اآلالف من املدنيÁ. وأشــارت إىل أنه 

يف حــال تــم تعطيــل إيصال الدعــم الغذاÎ هنــاك، فإن ذلك 
سيعرض حياة نحو مئة ألف طفل للخطر.

ويف 30 يونيو/حزيــران 2018 حــّذر املجلــس ال[ويجــي 

لالجئــÁ يف اليمن من اســتمرار الحــرب يف محافظة الحديدة 

غرب البالد. ودعا املجلس إىل وقف الحرب وتحقيق الســالم 

كحــل للوضــع اإلنســا¯ املــرتدي يف املحافظة الســاحلية التي 

ûثــل رشيــان الحيــاة الوحيــد لدخــول الغــذاء واملســاعدات 

.Áيف املئة من اليمني Áانô اإلنسانية لنحو

تشوهات األجنة واملواليد
ــا هيومــن رايتــس ووتــش  ــة منه أكــدت املنظــ�ت الدولي

ومنظمــة العفــو الدوليــة واالتحــاد األوروù يف تقاريرهــا أن 

التحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن يستخدم يف قصفه 

املناطــق اليمنيــة، أســلحة وذخائر شــديدة الخطورة، وتشــ« 

التقاريــر الطبيــة إىل أن الكثــ« مــن املناطــق اليمنيــة التــي 

تعرضت للقصف بالقنابل العنقودية والفســفورية والفراغية 

ستشــهد حــاالت مــن التشــوهات الخلقيــة وبشــكل كبــ« يف 

األجنة واملواليد وخاصة يف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة 

والحديدة وأجزاء من محافظة تعز.

ــد  ــن تزاي ــون م ــاء îني ــذر أطب ــباط 2016 ح يف فرباير/ش
التشــوهات الخلقيــة يف املواليــد نتيجــة اســتخدام التحالــف 

بقيــادة الســعودية ألســلحة محرمــة تؤثــر بشــكل مبارش عىل 

األجنة يف بطون األمهات وتلحق التشوهات الخلقية باملواليد. 

ويبدو أن األسلحة والذخائر التي تستخدمها دول التحالف يف 

اليمن كانت ســببًا مباًرشا لتشــوهات األجنة واملواليد خصوًصا 

تلــك الذخائــر واألســلحة التــي تــم اســتخدامها يف محافظــات 

صعــدة والحديــدة وصنعــاء وتعــز وهــي ذات األســلحة التــي 

اســتخدمتها القــوات األمريكيــة يف العــراق يف العــام 2004، 

والتــي حــذرت املنظ�ت اإلنســانية من اســتخدامها يف اليمن 

وهي ذات األســلحة التي اســتخدمتها إرسائيل يف قصف قطاع 

غــزة عــام 2009 ونتــج عنهــا تشــوه العــرشات مــن املواليد 

واألجنة.

أكــدت تقارير حكومية îنيــة أن هناك تزايد كب« يف معدالت 

تشــوهات األجنة ووفيات األجنة املولودة حديثاً و أن السبب 

ــذي تقــوده  يف ذلــك يعــود إىل اســتخدام دول التحالــف ال
الســعودية ملختلف أنواع األســلحة سواء كانت مبارشة كتأث« 

مخلفــات األســلحة وخصوًصــا تلــك املحرمة دوليًــا عىل صحة 

اإلنســان والبيئــة املحيطة به والتي تتســبب يف تزايد انتشــار 

األمراض الرسطانية والف«وسية وتأث« ذلك عىل األجنة بشكل 

عــام ك� أن هناك تأث«ات غ« مبارشة تســببت يف تشــوهات 

األجنــة واملواليــد âا يف ذلك انهيار الخدمــات الصحية وعجز 

الحكومــة اليمنية عن مكافحة األمراض الف«وســية واألمراض 

املزمنــة باإلضافــة إىل النقــص الحــاد يف األدويــة والضغوطات 

 Áالنفســية وحــاالت القلق والخــوف التي يتعرض لهــا اليمني

وخاصة االطفال والنساء.

وقــد زار مســؤول ملــف اليمــن âعهــد الخليــج للدîقراطية 

وحقــوق اإلنســان مــع مجموعــة مــن النشــطاء مستشــفى 

الســبعÁ املتخصــص يف أمــراض األطفــال والنســاء، وهــو أكرب 

املستشــفيات يف العاصمــة اليمنيــة صنعــاء والــذي يســتقبل 

ــاً مــن مختلــف املحافظــات  مئــات الحــاالت املرضيــة يومي

اليمنية. وأشار إىل أن املختصÁ باملستشفى أفادوا أن:

ــة  ــوهات الجنيني ــرة والتش ــوالدات املبك ــاالت ال ح  -
ووفيــات األجنــة تزايــدت يف األشــهر األخ«ة âعــدالت كب«ة، 

حيث تصل بحدود حالة إىل حالتÁ يف اليوم الواحد، يف الوقت 

الذي كان من النادر حدوث مثل هذه الحاالت سابًقا.

تحمــل كثــ« من األجنة املولودة حديثاً صفات تشــوه   -
نــادرة كعدم وجــود رأس للجنÁ أو التصاق الرجلÁ أو األذرع 

- "إن حــاالت تشــوهات األجنــة والــوالدات املبكــرة تزايــدت 
بشكل غ« معقول".

تــم إجــراء عرشات العمليات الجراحية شــهرياً لنســاء   -
يحملــن أجنــة ميتــة أو مشــوهة ويتــم اخضاعهــن لعمليــات 

قيرصيــة إلنقــاذ الجنــÁ، ولكن العديــد من األجنــة تتوىف فور 

والدتهــا ألســباب من املرجح كثــ«ًا ارتباطها بالحرب ومخلفات 

 Îاألســلحة املســتخدمة خصوصــاً وأن العديــد من النســاء الال

يحملن أجنة مشــوهة يقطنن يف مناطق القصف مثل صعدة 

وصنعاء وتعز والحديدة.

يشــ« معهــد الخليــج من خالل هذا التقريــر اىل أن الجزم بأن 

هــذه الحــاالت ناتجــة عــن أســلحة اســتخدمت يف الحــرب، 

وإلثبات أســباب هذه الظواهر يوجب إخضاع األجنة لتحاليل 

طبيــة عاليــة الدقة من خالل أجهزة باهظة التكاليف ال تتوفر 

للمؤسسات الصحية اليمنية.
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األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

تشوهات األجنة واملواليد
ــا هيومــن رايتــس ووتــش  ــة منه أكــدت املنظــ�ت الدولي

ومنظمــة العفــو الدوليــة واالتحــاد األوروù يف تقاريرهــا أن 

التحالف الذي تقوده السعودية يف اليمن يستخدم يف قصفه 

املناطــق اليمنيــة، أســلحة وذخائر شــديدة الخطورة، وتشــ« 

التقاريــر الطبيــة إىل أن الكثــ« مــن املناطــق اليمنيــة التــي 

تعرضت للقصف بالقنابل العنقودية والفســفورية والفراغية 

ستشــهد حــاالت مــن التشــوهات الخلقيــة وبشــكل كبــ« يف 

األجنة واملواليد وخاصة يف العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة 

والحديدة وأجزاء من محافظة تعز.

ــد  ــن تزاي ــون م ــاء îني ــذر أطب ــباط 2016 ح يف فرباير/ش
التشــوهات الخلقيــة يف املواليــد نتيجــة اســتخدام التحالــف 

بقيــادة الســعودية ألســلحة محرمــة تؤثــر بشــكل مبارش عىل 

األجنة يف بطون األمهات وتلحق التشوهات الخلقية باملواليد. 

ويبدو أن األسلحة والذخائر التي تستخدمها دول التحالف يف 

اليمن كانت ســببًا مباًرشا لتشــوهات األجنة واملواليد خصوًصا 

تلــك الذخائــر واألســلحة التــي تــم اســتخدامها يف محافظــات 

صعــدة والحديــدة وصنعــاء وتعــز وهــي ذات األســلحة التــي 

اســتخدمتها القــوات األمريكيــة يف العــراق يف العــام 2004، 

والتــي حــذرت املنظ�ت اإلنســانية من اســتخدامها يف اليمن 

وهي ذات األســلحة التي اســتخدمتها إرسائيل يف قصف قطاع 

غــزة عــام 2009 ونتــج عنهــا تشــوه العــرشات مــن املواليد 

واألجنة.

أكــدت تقارير حكومية îنيــة أن هناك تزايد كب« يف معدالت 

تشــوهات األجنة ووفيات األجنة املولودة حديثاً و أن السبب 

ــذي تقــوده  يف ذلــك يعــود إىل اســتخدام دول التحالــف ال
الســعودية ملختلف أنواع األســلحة سواء كانت مبارشة كتأث« 

مخلفــات األســلحة وخصوًصــا تلــك املحرمة دوليًــا عىل صحة 

اإلنســان والبيئــة املحيطة به والتي تتســبب يف تزايد انتشــار 

األمراض الرسطانية والف«وسية وتأث« ذلك عىل األجنة بشكل 

عــام ك� أن هناك تأث«ات غ« مبارشة تســببت يف تشــوهات 

األجنــة واملواليــد âا يف ذلك انهيار الخدمــات الصحية وعجز 

الحكومــة اليمنية عن مكافحة األمراض الف«وســية واألمراض 

املزمنــة باإلضافــة إىل النقــص الحــاد يف األدويــة والضغوطات 

 Áالنفســية وحــاالت القلق والخــوف التي يتعرض لهــا اليمني

وخاصة االطفال والنساء.

وقــد زار مســؤول ملــف اليمــن âعهــد الخليــج للدîقراطية 

وحقــوق اإلنســان مــع مجموعــة مــن النشــطاء مستشــفى 

الســبعÁ املتخصــص يف أمــراض األطفــال والنســاء، وهــو أكرب 

املستشــفيات يف العاصمــة اليمنيــة صنعــاء والــذي يســتقبل 

ــاً مــن مختلــف املحافظــات  مئــات الحــاالت املرضيــة يومي

اليمنية. وأشار إىل أن املختصÁ باملستشفى أفادوا أن:

ــة  ــوهات الجنيني ــرة والتش ــوالدات املبك ــاالت ال ح  -
ووفيــات األجنــة تزايــدت يف األشــهر األخ«ة âعــدالت كب«ة، 

حيث تصل بحدود حالة إىل حالتÁ يف اليوم الواحد، يف الوقت 

الذي كان من النادر حدوث مثل هذه الحاالت سابًقا.

تحمــل كثــ« من األجنة املولودة حديثاً صفات تشــوه   -
نــادرة كعدم وجــود رأس للجنÁ أو التصاق الرجلÁ أو األذرع 

- "إن حــاالت تشــوهات األجنــة والــوالدات املبكــرة تزايــدت 
بشكل غ« معقول".

تــم إجــراء عرشات العمليات الجراحية شــهرياً لنســاء   -
يحملــن أجنــة ميتــة أو مشــوهة ويتــم اخضاعهــن لعمليــات 

قيرصيــة إلنقــاذ الجنــÁ، ولكن العديــد من األجنــة تتوىف فور 

والدتهــا ألســباب من املرجح كثــ«ًا ارتباطها بالحرب ومخلفات 

 Îاألســلحة املســتخدمة خصوصــاً وأن العديــد من النســاء الال

يحملن أجنة مشــوهة يقطنن يف مناطق القصف مثل صعدة 

وصنعاء وتعز والحديدة.

يشــ« معهــد الخليــج من خالل هذا التقريــر اىل أن الجزم بأن 

هــذه الحــاالت ناتجــة عــن أســلحة اســتخدمت يف الحــرب، 

وإلثبات أســباب هذه الظواهر يوجب إخضاع األجنة لتحاليل 

طبيــة عاليــة الدقة من خالل أجهزة باهظة التكاليف ال تتوفر 

للمؤسسات الصحية اليمنية.
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  *العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت�عية والثقافية املادة (31)  (1. تقر الدول األطراف يف هذا العهد بحق كل فرد يف الرتبية والتعليم. وهى

 متفقة عىل وجوب توجيه الرتبية والتعليم إىل اإلçاء الكامل للشخصية اإلنسانية والحس بكرامتها وإىل توطيد احرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

 وهى متفقة كذلك عىل وجوب استهداف الرتبية والتعليم ûكÁ كل شخص من اإلسهام بدور نافع يف مجتمع حر، وتوثيق أوارص التفاهم والتسامح والصداقة

 بÁ جميع األمم ومختلف الفئات الساللية أو اإلثنية أو الدينية، ودعم األنشطة التي تقوم بها األمم املتحدة من أجل صيانة السلم.2. وتقر الدول األطراف يف

 هذا العهد بأن ض�ن امل�رسة التامة لهذا الحق يتطلب:(أ) جعل التعليم االبتداÎ إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع،(ب) تعميم التعليم الثانوي âختلف أنواعه،

 âا يف ذلك التعليم الثانوي التقني واملهني، وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل املناسبة وال سي� األخذ تدريجيا âجانية التعليم،(ج) جعل التعليم العايل

 متاحا للجميع عىل قدم املساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل املناسبة وال سي� األخذ تدريجيا âجانية التعليم،(د) تشجيع الرتبية األساسية أو تكثيفها، إىل

 أبعد مدى ممكن، من أجل األشخاص الذين ê يتلقوا أو ê يستكملوا الدراسة االبتدائية،(هـ) العمل بنشاط عىل إçاء شبكة مدرسية عىل جميع املستويات،

 وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسÁ األوضاع املادية للعاملÁ يف التدريس.3. تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام حرية األباء، أو

 األوصياء عند وجودهم، يف اختيار مدارس ألوالدهم غ« املدارس الحكومية، رشيطة تقيد املدارس املختارة âعاي« التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها

 الدولة، وبتامÁ تربية أولئك األوالد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.4. ليس يف أي من أحكام هذه املادة ما يجوز تأويله عىل نحو يفيد مساسه بحرية

 األفراد والهيئات يف إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، رشيطة التقيد دا{ا باملبادئ املنصوص عليها يف الفقرة 1 من هذه املادة ورهنا بخضوع التعليم الذي

توفره هذه املؤسسات ملا قد تفرضه الدولة من معاي« دنيا.

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

التعليم
يواجــه أكــ� مــن 4.5 مليون طفل îني خطــر الحرمان من 

حقهــم يف التعليــم فخالل الســنوات التي شــهدت العمليات 

العســكرية، املســتمرة حتى وقت كتابة هذا التقرير، دمرت 

مئــات املــدارس واملنشــآت التعليمية وتم اســتخدام عرشات 

املــدارس إليــواء النازحــÁ الذيــن تــم تهج«هــم وترحيلهــم 

قرسيــاً مــن منازلهــم يف أكــ� مــن منطقة îنية مــ� أدى إىل 

تدهور قطاع التعليم بشكل كب«.

أك� من مليو¯ طفل حرمتهم حالة الرصاع املستمر يف اليمن 

مــن حقهــم يف االلتحــاق باملدرســة أو تســببت يف انقطاعهم 

عنها*.

تؤكد املؤرشات الرئيسية عىل تأثر العملية التعليمية لألطفال 

يف اليمن خالل العام 2017-2018 بعدة عوامل منها:
تدم« وهدم ما يزيد عىل 2500 منشــأة تعليمية   -

يف مختلف محافظات الجمهورية
نــرش الرعــب والخــوف لــدى عدد كب« مــن األرس يف   -

الحاق اطفالهم يف التعليم

إعاقــة طباعــة الكتب املدرســية منذ 2015 وحتى   -
إصــدار هــذا التقريــر الــذي ســبب نقــص كبــ« يف الكتــب 

املدرســية واملواد املدرســية األخرى إىل جانب انعدام املوارد 

املاليــة الخاصــة بعمليــة طباعــة الكتــاب املــدريس وإيقــاف 

الدعم من الدول املانحة

إرضابــات املدرســÁ بســبب انقطــاع رصف مرتباتهــم   -
أدى إىل توقف عملية التعليم

الحالــة النفســية لكثــ« مــن الطــالب بســبب ســوء   -
التغذية. ونزوح أرسهم واســتمرار العمليات العســكرية التي 

تديرها دول تحالف بقيادة الســعودية يف مختلف محافظات 

الجمهورية.

عجــز األرس عــن توف« أبســط احتياجاتهــا املتمثلة يف   -
وجبــة إفطار وكذلك املســتلزمات الدراســية م� حرم عرشات 

آالف األطفــال مــن حقهم يف التعليم. وارتفعت نســبة ترسب 

التالميذ من املدرسة إىل %47 أي 9.2 مليون طفل مقارنة 

بـ %5.27 خالل فرتة ما قبل الحرب.
توقــف اآلالف مــن الطــالب امللتحقــÁ باملعاهــد   -
والجامعات عن االســتمرار يف الدراســة بسبب قلة اإلمكانيات 

املالية

حرمان مئات الطالب املبتعثÁ للدراســة خارج اليمن   -
مــن مواصلــة تعليمهــم نتيجــة اســتمرار اغــالق مطــار صنعاء 

الدويل.

يعتــرب املعلمون من الفئات األك� ترضراً من اســتمرار انقطاع 

الرواتــب يف اليمــن، كونهــم ال îتلكــون مصــادر رزق أخــرى، 

إلعالــة أرسهــم، وتأمــÁ ســبل عيشــهم، فقــد بلغ بهــم البؤس 

مبلغــاً عظيــ�ً، بعــد انقطــاع رواتبهــم. فبعضهــم تــرك مهنــة 

التدريس، وتوجه للعمل يف املطاعم باألجر اليومي، وبعضهم 



GULF INSTITUTE FOR DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS  17

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

عاد للقرية الســتصالح أرضه، وفالحتها، والبعض اآلخر ذهب 

ملزاولــة أعــ�ل بدائيــة، ليقــوا أرسهــم شــبح الجــوع، بعد أن 

يأسوا من الحصول عىل رواتبهم.

ُســجلت خــالل العام الــدرايس 2016 – 2017 ارضابات 

ــاع  ــتمرار انقط ــة اس ــات نتيج ــاتذة الجامع ــÁ وأس للمعلم

رواتبهم، األمر الذي أثر ســلبًا عــىل العملية التعليمية، حيث 

ــة يف اليمــن. كــ� أن  ــة التعليمي تــد@ أداء وجــودة العملي

الطــالب ê يحصلوا عــىل التعليم الكامل خالل العام وتنامت 

ــدارس، وااللتحــاق بالتنظيــ�ت  معــدالت التــرسب مــن امل

املتطرفة، أو االنض�م للعصابات املسلحة.

ومــع اســتمرار الرصاع تتنامى مــؤرشات الترسب من املدارس 

وانخفــاض جــودة التعليــم بشــكل كبــ« إضافــة إىل املخــاوف 

املســتقبلية املتمثلــة يف حرمان األطفــال من حقهم يف التعليم 

خصوصــاً أولئــك الذين يعانــون من نقص الــوزن أثناء الوالدة 

حيث تفيد املؤرشات بأنهم إن بقوا عىل قيد الحياة حتى سن 

التحاقهم باملدرســة فإنهم أك� احت�الً لرتكها، وأقل قدرة عىل 

التعلم.

مؤخــراً، حــرم آالف الطــالب من أبنــاء محافظــة الحديدة من 

حقهــم يف اســتك�ل عامهــم الــدرايس والخضــوع المتحانــات 

الشــهادتÁ األساســية والثانويــة ويواجــه النازحــون مــن هذه 

الرشيحــة مشــكلة حقيقيــة يف الخضــوع لالمتحانــات التــي 

أجريت خالل يوليو/ûوز 2018.



األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.
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األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

الرعاية اإلجت�عية لألطفال
دور رعايــة األحداث: توقفــت خدمات الرعاية التي   -
تقدمهــا دور الرعايــة والتوجيه االجت�عــي لألحداث التابعة 

لوزارة الشــؤون االجت�عية وعددها 10 دور موزعة بأمانة 

العاصمــة وعــدد مــن املحافظــات (عدن، تعــز، حرضموت). 

فتسببت سيطرة الج�عات اإلرهابية يف عدد من املحافظات 

اليمنية عىل هذه الدور بإغالق 5 من مراكز رعاية األطفال، 

وتأثرت خدمات عدد آخر بسبب شح املوارد املالية.

ــال  ــل أطف ــة وتأهي ــة لح�ي ــة اآلمن ــز الطفول مراك  -
الشــوارع: تأثــرت خدمــات مراكــز الطفولــة املعنيــة بح�ية 

أطفــال الشــوارع والتــي يبلــغ عددهــا 3 مراكــز يف( أمانــة 

العاصمة،عــدن، تعز) ، حيث أغلقت بعضها وتوقف نشــاط 

األخرى.

دور رعايــة األيتــام: تأثــرت دور رعايــة األيتــام   -
الحكوميــة واألهلية والبالغ عددها 10 دور حكومية و15 

أهليــة و3 مشــرتكة، ســواء بســبب القصــف املبــارش أو غــ« 

املبــارش. فتــم اغــالق 3 دور نهائيــاً ودار واحــد تــم تدمــ«ه 

تدم«ًا كامالً و تم اغالق 2 من الدور أهلية وتدنت خدمات 

الدور األخرى.
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األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

النزوح الداخيل
يعــا¯ النازحــون وباألخــص األطفــال َوالنســاء نتيجــة تنامــي 

الرصاع يف اليمن وتتزايد معاناتهم نتيجة شّح وضعف الدعم 

املقــدم مــن الجهــات الرســمية والخاصــة العاملــة يف مجــال 

اإلغاثــة والتــي تقــدم الخدمــات واالحتياجــات األساســية من 

الغذاء واألدوات واملســتلزمات الصحيــة والعالجية. باإلضافة 

إىل حرمــان آالف األطفــال من التعليم وزيادة نســبة البطالة 

التي انترشت بÁ النازحÁ م� ترتب عليها زيادة معاناتهم.

 
 Áاســتمرت مشــكلة النزوح يف اليمن وتزايــدت أعداد النازح

بشكل ملحوظ مع الهج�ت األخ«ة التي يقوم بها التحالف 

الــذي تقوده الســعودية عىل محافظــة الحديدة غرب اليمن 

ــران  ــدة خــالل يونيو/حزي حيــث شــهدت محافظــة الحدي

2018 موجــة نــزوح كبــ«ة نتيجــة للعمليــات العســكرية 
الواســعة التــي تقوم بها دول التحالف يف املناطق الســاحلية 

الغربية.

أُجــرب أهــايل املناطــق القريبــة من الرشيــط الســاحيل كاملخا 

والخوخــة والتحيتــا والفازة وغ«ها، عــىل النزوح من منازلهم 

والبحث عن مساكن أخرى خارج املنطقة التي تحولت في� 

بعد إىل منطقة عسكرية ك� هو حال مديرية الوازعية التي 

شــيدت فيها قــوات اإلمــارات بنايات ومســاكن للقوات التي 

تقاتل يف صفها.

أشــار مســؤول ملــف اليمــن âعهــد الخليــج للدîقراطيــة 

وحقــوق اإلنســان بعــد زيارتــه عــدد مــن مخيــ�ت نازحــي 

محافظــة الحديــدة إىل الوضع املأســاوي الذي تعيشــه مئات 

األرس نتيجــة شــح اإلمكانيات الالزمــة إليوائهم وتأمÁ الغذاء 

املناســب لهــم يف ظــل غيــاب شــبه تــام للمنظــ�ت الدوليــة 

.Áاملعنية بإغاثة وإيواء النازح

خالل شهر يونيو/حزيران املايض تم تسجيل عدد من حاالت 

القصف العشــواÎ لطــ«ان التحالف عىل منــازل املواطنÁ يف 

 Áاملحافظــة، حيث اســتهدفت غارات الطــ«ان منازل املواطن

يف قريتــي الدريهمي واملنظر باإلضافة إىل اســتهداف وســائل 
نقل النازحÁ وبعض املنازل يف املدينة. أجربت الرضبات التي 

قتلــت وجرحت العرشات من أهايل الحديدة عرشات اآلالف 

من الساكنÁ فيها إىل النزوح بحثا عن موطئ قدم آمن بعيًدا 

عــن األفعال وامل�رســات التي تحولهم إىل أهداف عســكرية 

للتحالف.

يف 26 يونيو/حزيــران 2018 اســتهدفت قــوات التحالف 
بقيــادة الســعودية حافلــة لنقــل ركاب نازحــÁ مــن مدينــة 

الحديدة يف الطريق العام الواصل بÁ مديرية زبيد ومديرية 

الجراحــي يف محافظــة الحديــدة وكان عىل متنهــا قرابة 22 

نازحــاً معظمهــم من النســاء واألطفال، وخلفت تســعة قتىل 

بينهــم طفــالن، ثالثة منهــم ê يتم التعــرف عليهم حتى اآلن 

بســبب تفحم جثثهــم، و12 جريًحا بينهم 4 أطفال وإمرأة 

واحدة إصابات معظمهم خط«ة.
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 *تقرير فريق الخرباء املكلف واملعني باليمن âوجب قرار مجلس األمن رقم 2342 (2017) – يناير/كانون الثا¯ 2018

 **منظمة العفو الدولية تعقبت شحنة واحدة تأخرت لدى التحالف ملدة 50 يوماً بعد أن تم تفتيشها من قبل األمم املتحدة، وأكدت أن شحنة أخرى تم 
تأجيلها ملدة 46 يوماً في� الثالثة ظلت ملدة 24 يوماً وإن التحالف أبلغ مجلس األمن الدويل بتأجيل الس�ح âرور شحنة واحدة فقط من الشحنات الثالث 

.Áاألخري Áيبلغ التحالف عن تأخ«ه للشحنت ê وجب االتفاق مع األمم املتحدة، في�â التي تم تأجيلها حسب ما هو مطلوب

 ***لÁ معلوف – مديرة منظمة العفو الدولية يف الرشق األوسط :“ إن الوقت الذي تستغرقه عمليات التفتيش هذه يعرقل بشكل فعال تدفق املساعدات 
 Áاإلنسانية والسلع األساسية، وهذا هو السبب الذي دفعنا إىل اعتبار ذلك بأنه يرقى إىل عقاب ج�عي يتسبب بقدر كب« وغ« متناسب من الرضر ضد املدني

وهو أمر محظور âوجب القانون الدويل“.

األطفال ضحايا النزاعات املسلحة
األطفــال ضحايــا النزاعات املســلحة األشــد رضراً، ولذلك وفر 

لهم القانون الدويل ح�ية خاصة وجرَم اســتهدافم أو إلحاق 

الرضر بهم بأي شــكل من األشــكال، عىل الرغم من ذلك كان 

األطفال يف اليمن وما زالوا الفئة األك� ترضًرا من م�رســات 

وأفعال التحالف بقيادة الســعودية يف اليمن. فاألطفال كانوا 

ضحايــا مئات املجازر الوحشــية التــي ارتكبتها دول التحالف 

منــذ أوىل عملياتهــا العســكرية يف آذار 2018. ومــن جهة 

أخرى، وبحسب مؤرشات تقييم الوضع اإلنسا¯ فإن األطفال 

أكــ� فئــات املجتمع ترضراً نتيجة تدهور األوضاع العامة من 

مختلف الجوانب. 

أضحى الوضع الراهن يف اليمن مأساوياً من حيث تزايد أعداد 

الضحايا من األطفال نتيجة تنامي أع�ل العنف وتصاعد وت«ة 

الرصاعات ،حيث تزايدت أعداد عمليات قتل األطفال بشــكل 

هائل خالل العاميÁ املاضيÁ، األمر الذي يش« إىل انتهاك دول 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية قواعــد ومبــادئ القانــون 

الدويل. وبحســب إحصائيات الضحايا فان %91 من اج�يل 

إصابــات األطفــال نتجت عــن هج�ت دول التحالــف الجوية 

،وتم تســجيل وفاة ما بÁ 5 إىل 6 أطفال يومياً، وأصبح أك� 

مــن 5.4 مليــون طفــل معرضــون لخطر أمــراض الطفولة مع 

تد¯ تقديم خدمات الرعاية الصحية والتحصÁ والتغذية.

ــب  ــزاع املســلح يف اليمــن عــىل الجوان ــار الن انعكســت آث

االقتصاديــة واالجت�عيــة والســلوكية للطفــل بشــكل خــاص 

 Îواألرسة  بشــكل عــام. ويصنــف الدليل التشــخييص اإلحصا

ــيات  ــك يف نفس ــار ذل ــية آث ــة النفس ــÁ بالصح للمتخصص

وســلوكيات األطفــال وانعكاســه عــىل ترصفاتهــم  اليوميــة. 

وتظهــر يف عــدة صــور وأشــكال مــن أهمهــا: الفــزع الليــيل، 

القلــق، الشــعور بعدم الراحة، إصابــة الطفل بصدمة عصبية 

قــد تؤثــر يف قدراتــه العقليــة، الفوبيا أو الخــوف املريض من 

األصــوات والظــالم، االنتكاســة يف بعــض املهــارات التــي تــم 

اكتســابها، التبــول الالإرادي أو زيــادة يف التبول، ظهور بعض 

االضطرابــات الســلوكية مثــل قضــم األظافر والكــذب، ظهور 

مشــكالت يف الــكالم، كالتلعثــم، الفقدان الوظيفــي للكالم يف 

بعض األحيان، اضطرابات األكل، الرصاخ، البكاء، صعوبات يف 

التنفــس، ســوء التغذيــة* ، املــرض، التــرشد، اليتــم والفواجع 

ارتكاب أع�ل عنف كنتاج املشاهد العنيفة للجرائم الناتجة 

عــن العمليات العســكرية للتحالف الذي تقوده الســعودية 

.Áضد املدني

يف حزيران 2018، أدرج األمÁ العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوت«يش التحالف الذي تقوده السعودية والقوات الحكومية 

(املدعومة من اإلمارات) واللجان الشــعبية وتنظيم ما يسمى 
القاعدة باليمن عىل الالئحة السوداء للدول والج�عات التي 

تنتهــك حقــوق األطفــال يف مناطــق النزاعــات وفًقــا لتقريــر 

أصدرتــه املنظمــة الدوليــة بشــأن انتهــاك حقــوق األطفــال يف 

مناطــق النزاعــات ،وجاء يف التقرير أن األمم املتحدة تحققت 

مــن مقتل وتشــويه أك� من 1300 طفــل، أك� من نصفهم 

ضحايا للغارات الجوية التي قامت بها قوات التحالف.

وأشــار التقرير إىل مســؤولية التحالف عن أك� من 600 من 

الضحايا األطفال، بينهم 370 قتيًال.

وثقت األمم املتحدة يف التقرير أك� من 800 حالة استغالل 

لألطفــال الذيــن ال يتجــاوزون ســن الـــ11 من قبــل مختلف 

األطــراف âــا يف ذلــك القــوات الحكوميــة املواليــة للتحالــف 

وتنظيــم القاعدة، إضافة إىل اســتغالل األطفال لحراســة نقاط 

التفتيــش واملبــا¯ الحكوميــة ومــد النقاط العســكرية بالغذاء 

واملعدات.

وأبدت لجنة حقوق الطفل قلقها، يف تقريرها الصادر بتاريخ 

25 أكتوبر/ترشين األول 2016، إزاء "املعلومات املتسقة 
ــة التــي أكــدت أن الســعودية  واملدعومــة" وذات املصداقي

ترتكــب، يف إطــار عمليتهــا العســكرية يف اليمــن، انتهــاكات 

جســيمة لحقــوق األطفــال، وحثــت اللجنــة الســعودية عــىل 

التقيــد بالتزامهــا وفــق اتفاقية حقوق الطفــل وض�ن احرتام 

قواعــد القانون الدويل اإلنســا¯ املتصل باألطفال يف النزاعات 

املسلحة.

يعــا¯ أكــ� مــن 10 ماليÁ طفل آثــاًرا نفســية عميقة أثرت 

ســلباً عىل çط تفك«هم ومشاعرهم وسلوكهم وعالقتهم âن 
حولهــم، فقــد ُوِجــَد أن أكــ� مــن %58.2 مــن األطفــال 

مصابون بالخوف الشديد، وأك� من %37 مصابون بالقلق، 

و%36.4 يعانــون مــن عدم الشــعور باألمــان و32.7% 

يعانــون مــن مشــاكل النــوم بســبب الخــوف مــن أصــوات 

االنفجــارات الناتجــة عن الغارات الجويــة وأصوات الطائرات 

ومضــادات الطائــرات، وكذلــك خوفهــم مــن الظــالم نتيجــة 

انقطــاع الكهربــاء بشــكل مســتمر. كــ� ظهــر أن عــدًدا مــن 

ــاالت  ــن االنفع ــة م ــتويات عالي ــون يف مس ــال يعيش األطف

انعكســت عىل ســالمتهم البدنية حيث وجــد أن %31 من 

األطفال يعانون من أعراض جسدية متعلقة بالحالة النفسية 

مثل الصداع وأê يف الصدر وأê يف البطن والتعب ك� وجد أن 

%21.9 مــن األطفــال يعانــون من أك� من عارض جســدي 
غ« مفرس مرتبط بالحالة النفسية.

يف 21 أيار 2018، قامت عنارص حكومية موالية لإلمارات 
باغتصــاب طفــل عمــره 12 عاًمــا مــن أبنــاء منطقــة الحيمة 

الساحلية يف محافظة الحديدة وتم نقله إىل أحد املستشفيات 

يف املحافظــة ملعالجتــه بعــد أن تعرض ألرضار جســدية بالغة، 
وبحســب شــهود فإن أهايل املنطقة كانوا قد اكتشفوا الجرîة 

أثنــاء وقوعهــا إال أن العنــارص قامــوا بإطــالق النــار يف الهــواء 
ملنعهــم من إنقــاذ الطفل الذي قام نفس العنارص بإعادته إىل 

املنــزل وأخــذ والــد الطفــل، إىل مبنــى إدارة أمــن الخوخــة، 

وإجبــاره عــىل التنازل عن القضية، بالقوة بعد أن عرضوا عليه 

مبالغ مالية كب«ة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن القــوات املواليــة لإلمــارات كانــت قــد 

ارتكبــت جرîــة اغتصــاب م�ثلــة بحــق طفــل يف حيــس يف 

أبريل/نيســان 2018. هذه األفعال تهدد النســاء واألطفال 

يف كل املناطــق التي تســيطر عليها قوات دول التحالف الذي 
تقوده السعودية.

عرقلة وصول اإلمدادات 

واملساعدات اإلنسانية
أدت القيــود التــي فرضتها قوات التحالف بقيادة الســعودية 

عىل الواردات إىل تفاقم الحالة اإلنســانية بشــكل حاد حيث 

قام التحالف وبصورة متكررة يف منع دخول عدد من السفن 

التجاريــة واإلغاثيــة وتعمــد تأخــ« وتحويــل ناقــالت الوقــود 

وإغالق املوانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إىل املوانئ 

البحريــة تحديــًدا إىل مينــاء الحديــدة. كــ� أدى عــدم توفــر 

الوقــود الــالزم لتشــغيل مولــدات الكهربــاء يف املستشــفيات، 

ــات  ــاع الخدم ــا إىل انقط ــاه وغ«ه ــدات املي ــغيل مول وتش

األساسية التي يعتمد تقدîها للسكان عىل توفر الوقود.

شــكلت حــاالت التأخــ« الناجمة عــن نظام التفتيــش الحايل 

ــة  ملوانــئ البحــر األحمــر حواجــز إضافيــة ومخاطــر تجاري

للشــاحنÁ واملســتوردين الذيــن يــزودون اليمــن باإلمدادات 

الغذائيــة. يجــب تحســÁ ثقة التحالف الــذي تقوده اململكة 

العربية السعودية تجاه عمليات التفتيش التي تتوالها األمم 

األساســية  اإلمــدادات  تدفــق  زيــادة  لكفالــة  املتحــدة 

واملساعدات اإلنسانية عرب موانئ البحر األحمر*.

بحســب مراقبــون فــإن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 

يســتخدم كــ� يبدو فرض حظــر دخول األســلحة الذي أقرته 

األمــم املتحــدة عــىل اليمــن كغطاء من أجــل إبطــاء وعرقلة 

وصــول الســفن التجاريــة وســفن املســاعدات اإلنســانية إىل 

اليمــن من خــالل القيام بعمليات تفتيــش متكررة تؤدي إىل 

تأخــ« الســفن âعــدل 120 ســاعة يف مــارس/آذار و 74 

ساعة يف أبريل/نيسان من العام الجاري.

استمر التحالف الذي تقوده السعودية بتفتيش السفن حتى 

بعــد أن يتــم تفتيشــها من قبل لجنــة التفتيــش التابعة لألمم 

املتحدة، مســتغًال يف ذلك االتفاق الذي منحته األمم املتحدة 

âوجبــه حــق إجــراء عمليــات تفتيــش إضافية عــىل تلك التي 

تقــوم بهــا األمم املتحدة، وإذا لزم األمر îكن تحويل الســفن 

إىل ميناء آخر للتفتيش الكامل.

وفــق تقرير منظمة العفــو الدولية فإن التحالف الذي تقوده 

الســعودية îارس "عمليات تفتيش مفرطة" عىل املساعدات 

 Áالتي تصل ميناء الحديدة، وأن تلك العمليات تضعف املالي

 ،êالذين يعانون من أســوأ أزمة إنســانية يف العا Áمــن اليمنيــ

وبذلــك فــإن ماليــÁ األرواح معرضة للخطر يف اليمن بســبب 

تأخر املواد الغذائية والوقود واإلمدادات الطبية عن عمد من 

قبل التحالف**. 

وفيــ� يتعلق بالعوائق الناتجة من ســلطات صنعاء، "ســلطة 

األمــر الواقــع" حســب وصف منظمة العفــو الدولية إن هذه 

العوائــق تتمثل يف التأخ« الذي يفرض عىل ع�ل اإلغاثة قبل 

عمليــات التوزيع والنقل من املســتودعات، باإلضافة إىل رصد 

بعــض حاالت الفســاد املتمثلة âحاولة الحصول عىل رشــوات 

مقابل رصف الكميات***. 
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التوصيات
اإليقــاف الفوري لكافة عمليــات دول التحالف الذي   -
تقوده الســعودية يف اليمن ورفع الحصار بشــكل كامل وفتح 

املطارات واملوانئ البحرية.

حث جميع األطراف اليمنية عىل وقف كافة أشــكال   -
الــرصاع والدخــول يف مفاوضــات جــادة âــا يضمــن تجنيــب 

اليمنيÁ ويالت الحرب 

ــة مســتقلة للتحقيــق يف كافــة  ــة دولي تشــكيل لجن  -
الجرائــم واالنتهــاكات التي ترتكب يف اليمن âــا فيها الجرائم 

التــي ترتكبهــا قــوات دول التحالــف بحــق األطفــال والنســاء 

واملعتقلÁ يف السجون الرسية من عمليات اغتصاب وتعذيب 

ممنهج 

ضــ�ن إحالــة مــن قامــوا بارتــكاب الجرائــم األشــد   -
خطــورة يف اليمــن إىل املحاكــم الدوليــة، باعتبارهــم مجرمــي 

حــرب وض�ن محاســبتهم وفق القواعد واإلجــراءات الدولية 

ذات الصلة.

وقــف العمليــات العســكرية الواســعة التــي تقودها   -
ــرًا وبحــرًا وجــًوا للســيطرة عــىل محافظــة  دول التحالــف ب

الحديــدة باعتبارهــا آخر منافــذ اليمن البحريــة والتي يرتتب 

عــىل إغالقــه تجويع ماليــÁ البرش الذين يعتمــدون عىل هذا 

املنفذ للحصول عىل املســاعدات اإلنســانية وأبســط مقومات 

العيش.

تفعيــل أجهــزة ومكاتب األمم املتحــدة يف اليمن وâا   -
مــن شــأنه القيــام بدورها اإلنســا¯ وتحمل مســؤوليتها تجاه 

الكارثة اإلنسانية التي يعا¯ منها اليمنيÁ منذ أك� من ثالث 

سنوات وما تزال متزايدة حتى وقت كتابة هذا التقرير.
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