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االجباري مه  قبم مهيشياث تجىيذ األطفال   
انمذعىمت مه ايزان انحىثي     

   



 تعزيف انطفم انمجىذ 

ُّ إٔ شــخص دّى ســى الثاهًة عشــرة هــى العهــر ّال ّ

ًّــداً أّ هســتَخدهاً بّاســطة قــّة عســكرٗة  ٗــزال أّ كاى هج

أّ هٗلٗشــٗا عســكرٗة فــٖ إٔ صفــة بهــا فــٖ ذلــك علــٔ 

ســبٗل الهثــال ّلٗــس الحصــر األطفــال ّالغلهــاى 
 ّالفتٗــات الذٗــى ٗتــم اســتخداهِم هحاربٗــى أّ طِــاة أّ 

  ّحهالٗــى أّ جّاســٗس .

هبادئ بارٗس بشأى إشراك األطفال فٖ الهًازعات : الهصدر)
(.2007الهسلّحة،   

 



 مقدمت 
 

تعتبر هشكلة تجًٗد ّإشراك األطفال فٖ الًزاعات الهسلحة أحد أُم االًتِاكات  •

هؤسسة صح لحقّق االًساى   اًطالقا هى قرار هجلس األهى ترصدُا  التٖ 

 .2005لسًة   1612الدّلٖ 

هازال االطفال فٖ الٗهى ٗدفعّى ثهًا فادحا ّقتل براءتِم  جراء عهلٗات  التجًٗد •

التٖ لِا تارٗخ طّٗل فٖ تجًٗد الهدعّهة هى اٗراى ّ هى جاًب هلٗشٗات الحّثٖ 

االطفال للقتال فِم ٗسلحّى اطفاال فٖ سى العاشرة  ّجعلتِم  ّقّدا للصراع   

فقاهت بتدرٗبِم ًّشرُم فٖ ساحات الهعارك حٗث فتحت  ُذٍ الهٗلشٗات  أبّاب 

التجًٗد  فتقدم آالف الهراُقٗى  ّاألطفال ّالشباب العاطلٗى عى العهل ّكاى 

الالفت للًظر ّجّد أعداد كبٗرة هى تالهٗذ الهدارس األساسٗة فٖ طّابٗر 

لهلٗشٗا حٗث ادٓ ًقص اعداد الهجًدٗى ّالهسلحٗى الهدربٗى التابعٗى .التجًٗد

الحّثٖ ّاهتًاع اعداد اخرٓ كبٗرة للهشاركة فٖ القتال   الٔ لجّئِا الزج 

 .باألطفال فٖ الحرب  

 

 

 



ّٗضاف لذلك، عهلٗات التعبئة الدًٗٗة التٖ تقّم بِا هلٗشٗات  •

الحّثٗٗى بخاصة فٔ هحافظة صعدٍ بشهال الٗهى، حٗث 

ٗقّهّا فٔ الهدارس بتخصٗص حصص أسبّعٗة لطالب 

الهدارس تتحدث عى فضٗلة الحرّب ّالجِاد فٖ سبٗل هللا، 

فضالً عى عرض بعض األفالم الّثائقٗة الحهاسٗة لحث 

 .  ّتشجٗع األطفال علٔ الجًّح ًحّ الحرب



تعتبز تجىيذ االطفال صفت تشتزك فيها كافت 

انتىظيماث االرهابيت وتجذ مىها طزيقت نسذ 

انعجز في صفىفها  وعادة ما تقيم معسكزاث 

تذريب نألطفال وقذ بذأث هذي انظاهزة بشكم 

 واضح في تىظيم انقاعذة ثم استخذمها تىظيم 

 

انحىثي االوقالبيت  مهيشيا داعش و  

 



ّتساُم الثقافة القبلٗة فٔ الٗهى بتغذٗة ّتعزٗز تّجِات تجًٗد •

األطفال، ّإشراكِم فٔ الصراعات الهسلحة، ّذلك اًطالقا 

هى فكرة ضرّرة الدفاع عى شرف القبٗلة هى إٔ اعتداءات 

خارجٗة، ُّّ ها ٗعد عهالً بطّلٗاً جاذباً للفئات العهرٗة ها 

دّى الثاهًة العشر، عالّة اًتشار األسلحة بشكل هكثف فٖ 
 .ٗد ُؤالء األطفال هًذ الصغر

 



 انتىصيف انقانىنً 

اتفاقٗة حقّق الطفل  الصك القاًًّٖ الدّلٖ االّل الذٕ ٗلزم الدّل االطراف  هى ًاحٗة قاًًّٗة بدهج  تعتبر

، إ الحقّق الهدًٗة ّالسٗاسٗة، إضافة الٔ الحقّق الثقافٗة  االًساى  السلسلة الكاهلة لحقّق 

 ّاالجتهاعٗة ّالقتصادٗة 

 :  االّلٔ الهادة

 ذلك قبل الرشد سى ٗبلغ لم ها عشرة، الثاهًة ٗتجاّز لم إًساى كل الطفل ٗعًٖ االتفاقٗة، ُذٍ ألغراض      

   علٗة الهًطبق القاًّى بهّجب

 :  الطفل حقّق اتفاقٗة هى 38 الهادة

 سًِم تبلغ لم الذٗى األشخاص ٗشترك أال تضهى لكٖ عهلٗا الههكًة التدابٗر جهٗع األطراف الدّل تتخذ

   . الحرب فٖ هباشرا اشتراكا سًة عشرة خهس

 الًزاعات فٖ االطفال اشراك بشأى االختٗارٕ البرتّكّل

 الهادة االّلٔ 

لذٗي الوسلحة اتِا اقْاد فراك أشترلضررهاى عرردم الووكٌة عول٘اً اب٘ر التداجو٘ع   طرررافألا ّللداتتخذ          

  .لحرب٘ةل األعواافٖ اً هباشر راكاشتالعور اهي ة لثاهٌة عشرا الن ٗبلغْ

 الهادة الثاًٗة 

تكفل الدّل األطراف عدم خضّع األشخاص الذٗى لم ٗبلغّا الثاهًة عشرة هى العهر للتجًٗد          

 .اإلجبارٕ فٖ قّاتِا الهسلحة
 

 

 

 



االحصائياث    

ارتفعت  ًسبة  تجًٗد االطفال فٖ صفّف الحّثٗٗى ّصلت الٔ   •

فٖ ًسبة تزٗد عى اكثر هى الًصف هى  ( 60%)

ّصل عدد الهجًدٗى االطفال  لدِٗم قّات هلٗشٗات الحّثٖ 

عاها الٔ  ها ٗقارب  18ههى تتراّح اعهارُم بٗى عشرة  اعّام ّ 

حالة تجًٗد بحسب الشِّد ّالهشاُدات التٖ تم تّثٗقِا فٖ  15000

حٗث تًّعت هِام االطفال ّالهدارس   هعسكراتِم ّإعالهِم الحربٖ 

الهجًدٗى بٗى الهشاركة فٖ االعهال العسكرٗة ّالحراسة ّالهًاّبة 

 .علٔ ًقاط التفتٗش ّطِٖ االطعهة ّإٗصال الهٗاٍ ّاألهتعة

 
 

 

 

 



صح لحقّق االًساى  هعسكرات تدرٗب االطفال هؤسسة ت كشفّقد 

الهجًدٗى فٖ الهحافظات التٖ تحت سٗطرة الهلٗشٗات  ّاألشخاص 

ّتشٗر هعلّهات  هؤسسة صح .الهسئّلٗى عى اعهال تجًٗد  االطفال 

لحقّق االًساى إلٔ أى أغلب األطفال الجًّد فٖ صفّف  الهلٗشٗات  ُم 
 . الدخلّهتّسطة  هى األسر الفقٗرة 

طفل هجًد شاهل كافة التفاصٗل  3194ّثقت هؤسسة صح لحقّق االًساى 

 .  طفل  147ّتسببت بهقتل عدد كبٗر ّاعاقة 

ّهكاى  هجًد بالبٗاًات (5113)  استطاع فرٗق ا لتحالف هى رصد  

 تجًٗدُم 

ّها زاد االهر سّءا زٗادة عدد االطفال الذٕ تعرضّا للقتل اّ التشَّٗ 

بهقدار ستة اضعاف فٖ فترة  االًقالب ّاستهرت ُذة االتجاُات الهخٗفة 

ُّذا  اكد علَٗ هجلس  االهى ّالجهعٗة العاهة فٖ الدّرة  2017فٖ عام 

 2016حزٗراى ًّّٗٗا  6السبعٗى 



عهراى  ذهار  ّصعدة اعال ًسبة  تجًٗد تاتٖ هحافظات •

ُّٖ هحافظات تحت سٗطرة هلٗشٗات الحّثٖ  االطفال 

 .الهدعّهة هى اٗراى 

 



 اصىاف اوتهاكاث تجىيذ االطفال 

 
 
 

 

 

 

تعرض عدد هى االطفال الهجًدٗى لالعتداءات هتًّعة هى قبل عًاصر 

الهلٗشٗات اضافة الٔ ارغاهِم علٔ تًاّل حبّب الِلّسة ّالهخدرات  لٗتسًٔ 

لِم السٗطرة علٔ عقّلِم ّدفعِم ًحّ الهجِّل ّاستخداهِم فٖ هحاّلة 

 .اختراق الحدّد السعّدٗة 

اجبار جهاعة الحّثٖ العدٗد هى العائالت الٗهًٗة الٔ ارسال ابًائِم للقتال 

 .تحت التِدٗد 

عاها  علٔ حهل السالح الثقٗل   17ّ 12تدرٗب االطفال الذٕ اعهارُم بٗى 

فٖ هراكز تدرٗب عسكرٗة هتخصصة تابعة لِم ّاستخداهِم فٖ الصفّف 

 االهاهٗة فٖ الهّاجِات القتالٗة هها ٗجعلِم ُدفا لًٗراى الحرب 

 .تم استخدام االطفال الهجًدٗى فٖ زرع االلغام ّالعبّات الهتفجرة  

استخدهت  الهلٗشٗات الحّثٗة  االطفال كدرّع بشرٗة ّ استقلت ضعف 

الًازحٗى  ّالًزالء فٖ دّر االٗتام ّقاهّا بتجًٗدُم  ّارتكاب جرائم اخرٓ  
 .هًِا االختطاف  



ّإجهاالً، فعلٔ الرغم هى كافة الجِّد الدّلٗة التٖ تقّدُا •

، ّالتٖ أطلقت فٖ "الًّٗٗسٗف"هًظهة األهم الهتحدة للطفّلة 

أطفال، ال "هًتصف هارس هى العام الفائت حهلة بعًّاى 

هى أجل إًِاء تجًٗد ّاستخدام األطفال هى قبل القّات " جًّد

إال أًَ ٗبدّ أًَ ُذا الِدف ال  2016الحكّهٗة بحلّل عام 

ٗزال بعٗد الهًال فٖ حالة الٗهى السٗها هع استهرار تفاقم 

الهشكالت الهجتهعٗة ّاالقتصادٗة، هضاف إلِٗا حالة الحرب 

الحالٗة التٖ تشِدُا البالد، ّالتٖ هى شأًِا أى تزٗد هى 
 .هعدالت تجًٗد األطفال فٖ الهرحلة الهقبلة 

 



ُذا ّاصدرت تقارٗردّلٗة تدٗى هلٗشٗات الحّثٖ صالح •

لتجًٗد االطفال  هًِا تقرٗر الجهعٗة العاهة  لالهم الهتحدة فٖ 

اشار التقرٗر الٔ زٗادة  2016الدّرة السبعٗى هطلع ًّّٗٗ

ّتقارٗر الهًظهات الدّلٗة  اضعاف 5اضعاف الهجدًدٗى الٔ 

 .الهِتهة بحقّق االًساى 

حٗث زيادة أعداد األطفال المنخرطين لدى جماعة الحوثي  •

تأتٔ هلٗشٗات فٖ  القائهة السّداء  فٔ تجًٗد األطفال 
  الهتحدة  ّهشاركتِم فٔ الحرب فّفقاً  لقرارات  األهم

 

 



   :االنتشار الجغرافي الواسع للعمليات التجنيد•

هعسكرات تجًٗد األطفال لٗست قاصرة علٔ هًطقة هحددة     

أّ هحافظة هعًٗة بل أصبحت تًتشر بشكل هكثف فٔ غالبٗة 

التٖ الزالت تحت سٗطرة الهلٗشٗات الحّثٗة الهحافظات 

حٗث ٗتم تجهٗع األطفال فٔ هعسكرات خاصة ّٗتم تدرٗبِم 

علٔ استخدام األسلحة، ّخاصة الخفٗفة ّالهتّسطة هًِا 

ّالقٗام بعهلٗات عسكرٗة ّقتالٗة، للتهِٗد لالًخراط فٖ 

 الٗهًٗة.ساحات القتال



بشأى  2216ُّّ ها دفع هجلس األهى الدّلٖ فٖ قرارٍ رقم •

 14الٗهى تحت الفصل السابع هى هٗثاق األهم الهتحدة فٖ 

إبرٗل الجارٕ فٖ البًد السابع هى الهادة األّلٖ بهطالبة كافة 

األطراف الٗهًٗة بخاصة الحّثٗٗى بضرّرة سرعة إًِاء 
 .  تجًٗد األطفال ّاستخداهِم ّتسرٗح كافة األطفال الهجًدٗى

 





طفل هجًد زجت بِم الهلٗشٗات الحّثٗة  فٖ الصفّف االهاهٗة فٖ  33تم تّثٗق عدد 

الهعارك ّالقتال فٖ عدى اعادت قّات الشرعٗة  ّالتحالف العربٖ تأُٗلِم ّتقدٗم لِم 

العالج ّالدعم الًفسٖ ّالتّاصل هع الهًظهات الدّلٗة إلعادتِم الٔ اُلِم ّقاهت 

السلطات علٔ اعادة االدهاج الفعلٖ لألطفال الذٕ ارتبطّا بالهلٗشٗات التٖ هارست 

التطرف الهصحّب بالعًف  هع جهٗع ُّالء االطفال الذٕ  تتراّح اعهارُم بٗى 

سًة ّجهٗعِم ٗتلقّا التعلٗم  االعدادٕ ّاالبتدائٖ  اغلبِم ًٗتهّا الٔ  17سًة 12ّ

عهراى ّصعدة ّذهار  حٗث تم استدراجِم هى قبل الهلٗشٗات  ّبحسب  اقّال بعض 

االطفال الهجًدٗى باى الهلٗشٗات اُّهتِم باًِم ٗذُبّا فقط للحراسة ّاًِم  ّالٔ اهاكى 

لٗست قتالٗة ّهى ثم تم الزج فِٗم فٖ الهعارك القتالٗة ّبحسب اقّال بعضِم باى 

الكثٗر هى االطفال ّزهالئِم قتلّا اثًاء الهّاجِات ّاى عدد هى االطفال الهجًدٗى 

الزال فٖ صفّف الهلٗشٗات الحّثٗة  ّاى فقط هى احد الهدارس ّهى الطالب الصف 

 السادس االبتدائٖ ٗتّاجد ثهاًٗة اطفال هى زهالئَ 



عهلٗات تجًٗد جدٗدة ألطفال تتراّح  ّرصدت هؤسسة صح لحقّق االًساى  

عاها   هى قبل هلٗشٗات  الحّثٖ  صالح ّالكشف عى قٗام  17ّ 13اعهارُم بٗى 

الهٗلٗشٗات الحّثٗة بتشغٗل هعسكرات تدرٗب  االطفال فٖ عهراى ّصعدة ّذهار 

 ّالهحّٗت  ّتحدٗد الهسئّلٗى عى  تجًٗد االطفال  



 انهدف  األول من تجنيد االطفال
ارتفعت هعدالت  تجًٗد االطفال التٖ تقّم فِٗا الهلٗشٗات •

الحّثٗة  بشكل تصاعدٕ ّصل الٔ عشرة اضعاف العام 

السابق ُّذا ٗعًٖ ّجّد االالف االطفال فٖ جبِات القتال 

ّالخدهات العسكرٗة، لجئت الِٗا جهاعة العًف الحّثٗة 
 :هًِاألسباب كثٗرة 

 .سِّلة تجًٗد األطفال ّتحّٗلِم إلٔ كّادر ٗهكى الّثّق بِا•

ًقص هعدالت االستقطاب هًذ بداٗات الحرب علٔ اإلرُاب •

 .  أسِم فٖ البحث عى فئات جدٗدة لالستفادة هًِا

الهجًدّى الجدد ّخاصة األطفال ٗكًّّى أكثر ّالء ّاًقٗاداً •

فٖ تًفٗذ األّاهر ّتم فتح الهعسكرات الستقبال الكثٗر هى فئة 

 .االطفال الهراُقٗى  ّالدفع بِم فٖ الحرب



 

بضم االطفال ميهيشيا انحىثً رغبت   

 انى صفىفها 
 سِّلة  اقًاع االطفال ّتّظٗفِم  ّاستغاللِم ،• 

 التعاهل هعِم اسِل ،•

 ُم اكثر طاعة  ّّالء•

 ال ٗقدرّى الهخاطر ، •

 اقل  إطالعا،•

 اسرع بالحركة ،•

 بًٗتِم الجسدٗة قّٗة،•

 . َ ٗستهرّى لفترة اطّل هع الهجهّعات الهسلح •

 



 عىامم تفاقم ظاهزة تجنيد االطفال

تسِم العدٗد هى األسباب فٖ تغذٗة ّتّسٗع ّاستهرار تجًٗد هلٗشٗات 
 :ُّٖ  الحّثٖ لألطفال 

حٗث  اتسعت رقعَ الفقر هع الحرب الّضع االقتصادٕ الهتدُّر  -1 
ًُّاك الكثٗر هى االطفال تحهلّا أعباء اسرُم ّالتحقّا فٖ صفّف 

 . الهلٗشٗات إلعالة أسرُم

 تدًٖ ّعٖ أّلٗاء األهّر  -2 

حٗث أى الكثٗر هى الهجًدٗى فٖ تعتبرٍ الهلٗشٗات  ّاجب دًٗٗا   -3 
صفّف هلٗشٗات الحّثٖ ٗرددّى الصرخة ًُّاك اقًاع لِم اى القتال ضد 

   . اسرائٗل ّأهرٗكا العدّ االكبر ّاإلقًاع  بالجًة الى السٗد راعٔ طرٗقِم

ٗعتبر الهجتهع الٗهًٔ ذّ تركٗبَ   قبلَٗ هعقدة   ظاُرة اجتهاعٗة حٗث  -4 
تًظر  القبائل الٔ هشاركة  األطفال فٖ القتال فخراً كبٗراً لِا ّال ٗهكى 

فالثقافة القبلٗة  ُٖ ألحد أى ٗحٗد عى العادات ّالتقالٗد القبلٗة أّ ٗتهرد علِٗا 
 .الٗهى الغالبة  فٖ 



الًِٗار الكبٗر فٖ هًظّهة التعلٗم ّتّقف هئات الهدارس ّتشرد االالف  -5

التالهٗذ  اضطر االالف االسر علٔ قبّل تجًٗد اطفالِم كًّع هى تحسٗى 

 .هعٗشتِم فٖ ضل ارتفاع هعدالت الفقر ّ البطالة  
 

طغٗاى خطاب العًف ّالكراُٗة ّتهجٗد الحرب ّالقتال هى خالل االًاشٗد   6

هتابعة هشاُد ّالشعارات التٖ تًادٕ بالهّت ّالبراهج  الثقافٗة الهدرسٗة ّ 

التٖ اًتشرت بشكل ( خطب التجًٗد )  العًف  الهتكررة عبر ّسائل االعالم 

 .كبٗر فٖ الهدارس ّدّر العبادة ّخطاباتِم التٖ تدعٖ الٔ الهّت 

دّر هِم فٖ استغالل الّضع االقتصادٕ للهجتهع لعبت المليشيات  ًُّا .

هى خالل االستفادة هى تجًٗد فئة أألطفال فأجر ّهصارٗف الشباب الصغار 

أقل بكثٗر هى األكبر سًا، كها أى اًضباطِم ّحهاستِم ٗهكى استغاللِا فٖ 

 .إقًاعِم بالعهلٗات العسكرٗة 

 

 

 



انذي جندتهم  االثز اننفسً وانجسدي عهى االطفال 

  مهيشياث انحىثً صانح االنقالبيت 
 

،  ّ أّ اإلصابةّالقتل  لهّت لاألطفال جسدٗا ًاالالف هى تعرض •
 .االحتجاز العًف الجًسٖ، 

ًفسٗا ً بطرٗقة فّرٗة عبر تعرضِم للصدهات ّاختبار ا كها تأثرّا •
 الخّف ، تعلم العًف ّتعاطٖ الهخدرات 

ّعلٔ الهدٓ الطّٗل هى خالل الشعّر بالٗأس ،التفكٗر باالًتحار ، •

فقداى الثقة بأًفسِم ّباٙخرٗى ، صعّبة إعادة االًدهاج  فٖ العائلة  
 ّالهدرسة ّالهجتهع  ّالعهل ًّقل العدّاًٗة الٔ الرفاق ّاألُل 

 



 :الٔ جهاعة الحّثٖ•

ّٗصٖ التقرٗر جهاعة الحّثٖ باإلٗفاء بالتزاهاتِا ّتسرٗح كافة الهجًدٗى لدِٗا هى •

 .االطفال

 .اغالق هراكز التدرٗب ّهراكز االستقطاب التابعة للجهاعة•

 :الٔ اللجًة الّطًٗة للتحقٗق فٖ اًتِاكات حقّق االًساى •

الشرّع ّبشكل عاجل فٖ التحقٗق فٖ االًتِاكات فٖ حق الطفّلة ّهًِا عهلٗة •
 .التجًٗد الذٕ تقّم بَ جهاعة الحّثٖ

 :الٔ هجلس حقّق االًساى •

اداًة عهلٗة تجًٗد األطفال ّالزج بِم فٖ القتال الدائر فٖ الٗهى هى قبل جهاعة •

 .الحّثٖ

 .الضغط علٔ جهاعة الحّثٖ إلجبارُا علٔ تسرٗح الهجًدٗى لدِٗا هى األطفال•

 

 انتىصياث



 :  الٔ حكّهة الجهِّرٗة الٗهًٗة 

االُتهام باألطفال ّالعهل علٔ استٗعاب الهتسربٗى هًِم •

 هى الهدارس الٔ هدارسِم 

اصدار قّاًٗى تجرم تجًٗد األطفال اّ استخداهِم فٖ إٔ •

 .صراعات هسلحة
 :الٔ الهًظهات الهِتهة باألطفال 

تبًٖ براهج تأُٗل ًفسٗة إلعادة تأُٗل االطفال ّاعادتِم الٔ 

 الهدارس

 

 



التًسٗق ها بٗى جهعٗات ّهؤسسات الهجتهع الهدًٖ هى أجل تغطٗة •
 .  خدهاتٗة أفضل لألطفال ّالعائالت

 .تعزٗز القدرات ّهعرفة حقّق الطفل ّهبادئ حهاٗتَ•

 .  دعم القدرات التًظٗهٗة لدٓ ُذٍ الهؤسسات هى أجل زٗادة فاعلٗتِا•

تعزٗز الًشاطات التربّٗة ّالترفِٗٗة ّالتدرٗبٗة ّتًظٗهِا فٖ أكثر •
 .  الٗهى الهًاطق حرهاًاً فٖ 

إٗقاف تجًٗد األطفال هى خالل تّعٗتِم ّعائالتِم حّل الهخاطر •

الًاجهة عى الهشاركة فٖ الًزاعات الهسلحة ّعدم شرعٗتِا ّأُهٗة 
 .  الحلّل السلهٗة

 



تابع انتىصياث                                      
الهًاصرة لدٓ القٗادات الدًٗٗة ّالسٗاسٗة هى أجل حثِا علٔ اإلداًة الّاضحة •

ّالعلًٗة لتجًٗد األطفال فٖ الًزاعات الهسلحة ّاعتبارُا اًتِاكا ً لحقّق الطفل 

 . ّعدم شرعٗتِا علٔ الهستّٓ الهحلٖ ّالدّلٖ

الهًاصرة لدٓ ّسائل االعالم هى أجل حثِا علٔ اعتهاد هّقف أكثر •
العًف فٖ البراهج  هسؤّلٗة بِذا الخصّص ّالتخفٗف هى هظاُر

 الهعرّضة  

الهًاصرة لدٓ ّزارة التربٗة هى أجل حثِا علٔ اعتهاد الرسائل التٖ •

تطلقِا الهدارس فٖ حهالت التّعٗة ضد تجًٗد األطفال فٖ الًزاعات 
 ..  الهسلحة، ّالتركٗز علٔ التًشئة الّطًٗة ّالسلم االُلٖ



جهىد انمىظماث انذونيت نهحذ مه اثار تجىيذ 

 االطفال 

 لإلغاثة الدعم التعلٗهٖ ّالًفسٖ " سلهاى"ٗقدم هركز الهلك 

طفال الهجًدٗى ّاعادة تأُٗلِم  ّكذا جِّد هًظهة لال

الًّٗسٗف ّالتحالف العربٖ فٖ اعادة الهدارس التٖ دهرتِا 

 الهلٗشٗات ّكذا دعم الهرافق الصحٗة 



 وشكزا إلصغائكم



 ابزس االنتهاكاث انمتعهقت بتجنيد االطفال 
عاها اختفٔ هى  15الطفل حسى قِراى عباهلل الغفارٕ  •

ّاتضح  2016هارس 2هدًٗة عهراى فجأة فٖ لٗل االربعاء 

فٗها بعد  اًة ٗقاتل بصفّف هٗلٗشا الحّثٖ علٔ الحدّد 

الٗهًٗة السعّدٗة  ٗقّل الشاُد االشّل اى الطفل حسى اختفٔ 

هى هًزلِم الكائى بشارع  القشلة هدًٗة عهراى ّبعد ّٗهٗى 

اتصل هشرف اًصار هللا بّالدة باى ابًة ٗتلقٔ تدرٗبات 

 لٗجاُد 

سًّات  10الطفل عبد الهطلب قاسم اسهاعٗل الدّلة عهرة •

تم الزج فٗة ُّ ّهجهّعة هى اصدقائة للهشاركة فٖ القتال  

فٖ باب الهًدب اصٗب الطفل ّتم ًقلة للهستشفٔ ّالتقٔ فٗة 

فرٗق الرصد  ًّقل عًة ّجّد العشرات هى زهالئة ٗقاتلّا 

 فٖ صفّف الهلٗشٗات 

 



 ابزس االنتهاكاث انمتعهقت بتجنيد االطفال 
عاها قتل اثًاء الهّاجِات الهسلحة فٖ  15الطفل زكرٗا عبدالرحهى الهاخذٕ •

ٗقّل  2016ًٗاٗر  25هًطقة الربّعة  بٗى الحدّد الٗهًٗة السعّدٗة بتارٗخ 

باى الطفل قتل ُّّ  2016ًٗاٗر 28الشاُد الضلعٖ الذٕ شارك بدفًة تارٗخ 

ٗقاتل فٖ صفّف الهلٗشٗات فٖ هًطقة الربّعة علٔ الحدّد السعّدٗة ّتم دفى 

 جثهاى الطفل فٖ هقبرة الشِداءخط االربعٗى هدًٗة عهراى

 12زار احد هشرفٖ الحّثٖ ٗدعٔ فِد الضبٗاًٖ هجهع تربّٕ فٖ ذهار بتارٗخ •

 ّٗخاطب الطالب بضرزرة القتال ّالجِاد حسب قّلة 2016فبراٗر 

االعتداء علٔ هعلهات فٖ هدرسة صرّح الهجد  بصًعاء ّذالك الخذ  الطالب •

 االطفال  بالقّة ّاشراكِم فٖ العهلٗات العسكرٗة ّتجًٗدُم 

القٗادٕ الحّثٖ الهعٗى ّكٗال لهحافظة حجة  ابراُٗم الحهلٖ  ّالهلقب ابّ ٗحٗٔ •

الهطرٕ  ُّّ هسئّل عى تجًٗد عدد هى االطفال  الهدارس زار عدد هى 

حٗث دعٔ طالب الهدارس   2016الهدارس االساسٗة ّالثاًّٗة فٖ بداٗة اكتّبر 

 الٔ االستعداد  للهشاركة فٖ االعهال القتالٗة 

 



شهلت حهلة التجًٗد االجبارٕ هحافظات  الهحّٗت ّالحدٗدة هًاطق تِاهة  

 ّحجة ّذهار  

طفل الٔ  30فٖ هًاطق ُباط  ّباجل ّالكدى قام هشرفٖ الحّثٖ  بارسال 

 هعسكرات التٖ اًشئت فٖ هحافظة الهحّٗت تهِٗدا الرسالِم الٔ الجبِات 

عام   12فٖ الحدٗدة  ّحجة ّذهار  تم اقرار التجًٗد االجبارٕ لالطفال  هى 

ّهافّق فٖ جهٗع هراكز تلك الهحافظات  ّتاتٖ حهلة التجًٗد االجبارٕ 

 فٖ ظل الخسائر البشرٗة ّفرار كثٗر هى هقاتلِٗم  هى جبِات القتال

فٖ صًعاء ّالهحّٗت داُهت الهلٗشٗات الحّثٗة دار االلغام ّاقاهت  

خطابات تدعٖ الٔ العًف ّجًدت عدد هى االطفال الذٕ ٗرتادّا دار 

 االٗتام ًِّبت هحتّٗات الدار

احدٓ الهشرفات فٖ صًعاء شرحت للهؤسسة كٗف ٗتم اخذ الطالب 

ّتشاُدُم علٔ هتى سٗارات الجٗش ُّم ٗحهلّى اًّاع االسلحة  هّضحة 

  حاالت االهِات ُّى ٗشاُدٗى  اطفالِى علٔ هتى سٗارات الجٗش 

 



عاها هى هحافظة حجة  65البالغة هى العهر ( م ص )تحدثت 

عى خطف هٗلٗشا الحّثٖ صالح ثالثة ههى ابًائِا دّى 

 علهِا ّالزج بِم فٖ جبِات القتال قبل اى ٗبلغُّا بّفاتِم  

   عاها للهؤسسة  14قال احد االطفال البالغ هى العهر

اًة تم استقطابة هى قبل الهٗلٗشا الحّثٗٗى  دّى هعرفة اسرتة  

 ّاكد سقّط العشرات هى زهالئة بٗى قتٗل ّجرٗح

الهشرفٗى الٗسهحّ لًا باالعتراض  ّالاحد ٗستطٗع اى ٗرفض 

 االّاهر  










