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السياق العام

يخــوض اليمــن حربــا ضروســا منــذ صيــف العــام 2014 
عقــب أزمــات سياســية متالحقــة، ومنــذ ذلــك الحيــن والبلــد 
فــي حالــة حــرب أهليــة طاحنــة بيــن مليشــيا الحوثــي 
ــى نفســها تســمية “أنصــار هللا”  ــق عل ــة التــي تطل االنقالبي
وقــوات الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا صالــح مــن جهــة، 
وبيــن قــوات الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا بقيــادة 
الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي المدعومــة مــن التحالــف 
ــادة الســعودية واإلمــارات مــن جهــة أخــرى. ــي بقي العرب

ــاكات  ــة انته ــاحة اليمني ــهدت الس ــرب ش ــرة الح ــالل فت خ
خطيــرة لحقــوق األطفــال مــن قبــل مختلــف أطــراف 
ــي  ــيمة الت ــاكات الجس ــواع االنته ــملت كل أن الصــراع، ش
ــة،  ــق الدولي حددتهــا األمــم المتحــدة والمعاهــدات والمواثي
والتــي حاولــت منظمــة “رايتــس رادار” لحقــوق االنســان 
فــي العالــم العربــي تســليط الضــوء عليهــا فــي هــذا التقريــر 
الــذي يرصــد االنتهــاكات منــذ صيــف 2014 وحتــى 
صيــف 2018، لإلحاطــة بأبــرز حــاالت االنتهــاكات ضــد 
ــن  ــون م ــا الميداني ــن راصدوه ــي تمك ــال الت ــوق األطف حق
رصدهــا وتوثيقهــا، فيمــا نعتقــد أن حجــم هــذه االنتهــاكات 
فــي اليمــن أكثــر بكثيــر ممــا هــو مرصود فــي هــذا التقرير.  

كانــت األمــم المتحــدة فــي 2003 قــد حــّددت قائمــة 
ــاء النزاعــات  ــال أثن ــوق األطف ــاكات الجســيمة لحق باالنته
الســتة  )االنتهــاكات  بوصفهــا  اشــتهرت  المســلحة، 
المهــددة لألطفــال أثنــاء النزاعــات المســلحة ( وهــي:

قتل األطفال أو تشويههم. 1
تجنيد األطفال أو استخدامهم جنودا. 2
االغتصاب وغيره من االنتهاكات الجنسية الخطيرة . 3

التي يتعرض لها األطفال
مهاجمة المدارس أو المستشفيات. 4
قطع سبيل المساعدات اإلنسانية عن األطفال. 5
اختطاف األطفال . 6

لالنتهــاكات  الدوليــة  المحــددات  هــذه  مــن  وانطالقــا 
ــي  ــار الموضوع ــد اإلط ــم تحدي ــال، ت ــوق األطف ــد حق ض
ــة  ــات إحصائي ــذي يرصــد بيان ــي ال ــر الحقوق ــذا التقري له
ويوثــق معلومــات بالغــة األهميــة حــول أكثــر االنتهــاكات 
خطــورة وتهديــداً لحقــوق األطفــال فــي اليمــن خــالل فتــرة 
الحــرب، منــذ منتصــف 2014 وحتــى نهايــة 2018.

مؤشرات عامة

ــن  ــي اليم ــكان ف ــدد الس ــام 2011 أن ع ــقاط ع ــر إس أظه
ــكاني  ــو س ــي ظــل مؤشــر نم ــون نســمة وف ــو 27 ملي نح
%3,48 خــالل األعــوام )2011-2001( فــإن العــدد 
ــغ  ــام 2017 بل ــة الع ــى نهاي ــن حت ــكان اليم ــري لس التقدي
33 مليــون نســمة تقريبــاً، وأن متوســط عــدد األســرة 

لــكل  األفــراد  عــدد  ومتوســط  نســمة،   7,2 الواحــدة 
الســكان  مــن عــدد   46% 7,1 شــخصا، وأن  مســكن 
اإلحصــاءات  تلــك  وبتحليــل  ســنة،   15 دون  أطفــال 
دون  اليمــن  فــي  األطفــال  عــدد  فــإن  والمؤشــرات 
ســن 15 ســنة يصــل 14 مليونــا و720 ألفــا تقريبــا.
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اإلطار القانوني

يشــــكل غياب المســــاءلة عــــن انتهاكات حقــــوق الطفــــل 
بموجــــب القانــــون الدولــــي لحقــوق اإلنســــان والقانــون 
اإلنســــاني الدولــــي وبخاصــة أثنــاء الحــروب والنزاعــات 
المســلحة تهديــداً جســيماً لحقــوق األطفــال فــي اليمــن وينذر 
ـ بشــكل خــاصـ  باتســاع خطــر تجنيدهــم واســتخدامهم فــي 
النزاعــات المســلحة وتعريضهــم للقتــل واإلصابــة، إضافــة 
إلــى انتهــاكات أخــرى كاالختطاف واألســر، وحرمانهم من 
التعليــم والصحــة والغــذاء وانتشــار األمــراض واألوبئــة. 
وعلــى الصعيــد الدولــي، تفــرض االتفاقيــات علــى أطــراف 
الصــراع المســلح، تطبيــق التزاماتهــم فــي تلــك المعاهــدات 
فــي  وتضمينهــا  إجرائيــة،  نصــوص  إلــى  وتحويلهــا 
قوانينهــا الوطنيــة، وإنشــاء األطــر القانونيــة والمؤسســات 
الكفيلــة بتنفيــذ تلــك االلتزامــات، ورفــع التقاريــر الدوريــة 
ــاون  ــات، والتع ــل والمعوق ــم إنجــازه وعــن العراقي ــا ت عم
تجاوزهــا.  علــى  العمــل  فــي  الدولــي  المجتمــع  مــع 

وفــي هــذا الســياق تبنّــت األمــم المتحــدة العديــد مــن 
لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  منهــا:  الدوليــة،  الوثائــق 
ــام 1924،  ــل لع ــوق الطف ــف لحق اإلنســان، وإعــالن جني
والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
االقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  والعهــد 
اإلعالنــات  مــن  آخــر  وعــدد  والثقافيــة،  واالجتماعيــة 
الحمايــة  بتوفيــر  الكفيلــة  والبروتوكــوالت  واالتفاقيــات 
األطفــال.       حقــوق  ومنهــا  اإلنســان  لحقــوق  الالزمــة 
ــة  ــريعات القانوني ــت التش ــي، نص ــد الوطن ــى الصعي وعل
الالزمتيــن  والرعايــة  الحمايــة  توفيــر  علــى  اليمنيــة 
لألطفــال، ولتحقيــق ذلــك أصــدرت قانــون حقــوق الطفــل 
ــم 24 لســنة 1992  ــون رق ــم 45 لســنة 2002، وقان رق
بشــأن رعايــة األحــداث، والتزمــت بإجــراء التعديــالت 
القانونيــة الكفيلــة بتحقيــق التوافــق مــع نصــوص وأحــكام 
عــدد مــن الوثائــق الدوليــة األخــرى التــي ضمنــت بصفــة 
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وأثنــاء  الســلم  فــي  األطفــال  حقــوق  خاصــة حمايــة 
دقيقــة  توصيفــات  ووضعــت  المســلحة،  النزاعــات 
لالنتهــاكات وجرمتهــا وفرضــت معاقبــة المنتهكيــن مثل:

اتفاقية حقوق الطفل. 	 
ميثاق حقوق الطفل العربي. 	 
خطة العمل العربية الثانية للطفولة.	 
المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني، 	 

مجموعة عمل حماية الطفل، واألدوات المساندة 
   .2012

اتفاقيات جنيف األربع 1949 وبروتوكوالتها 	 
اإلضافية.

اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة 	 
ضد اإلنسانية 1968، المصادق عليها من اليمن 

بتاريخ 9/2/1987. 
بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة اإلتجار 	 

باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفــال، المكمل لـ 
)اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة(، 

عام 2000.

مثــل  الجزائيــة  القوانيــن  تضميــن  إلــى  إضافــة    
وقانــون   ،1994 لســنة   12 رقــم  العقوبــات  قانــون 
 ،1998 لســنة   21 رقــم  العســكري  العقوبــات 
رقــم  والتقطــع  االختطــاف  جرائــم  مكافحــة  وقانــون 
الكفيلــة  النصــوص  مــن  بعــدد   1998 لســنة   24
األطفــال.  لحقــوق  المنتهكيــن  ومعاقبــة  بــردع 
 ومــازال اليمــن حتــى اليــوم غيــر منظــّم لميثــاق رومــا 
ــاً  ــذي يشــكل عائق ــر ال ــة، األم ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم
إجرائيــاً أمــام تحريــك الدعــاوى ضــد المرتكبيــن لجرائــم 
الحــرب والجرائــم ضــد اإلنســانية مــن قبــل المدعــي 
العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة حتــى فــي حــاالت عجــز 
القضــاء الوطنــي عــن القيــام بمحاكمتهم، إذ تظــل مطالب 
تحقيــق العدالــة وإنصــاف الضحايــا مــن المجرميــن 
مجــرد ورقــة تحركهــا وتديرهــا القــوى السياســية وتتحكم 
فيهــا المصالــح القوميــة للــدول المؤثــرة، وهــو مــا يعيــق 
محاكمــة المنتهكيــن لحقــوق األطفــال ويجعــل تحقيــق 
العدالــة مرهــون بصــدور قــرار دولــي )سياســي(، بإحالة 
المرتكبيــن لجرائــم الحرب إلــى المحكمــة الجنائية الدولية 
ــدة. ــم المتح ــاق األم ــن ميث ــابع  م ــل الس ــب الفص بموج
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امللخص التنفيذي

ــال  ــوق األطف ــد حق ــاكات ض ــر االنته ــذا التقري ــد ه يرص
ــة  ــقوط العاصم ــذ س ــة، من ــنوات الماضي ــع س ــرة األرب لفت
اليمنيــة صنعــاء فــي أيــدي االنقالبييــن )الحوثــي وصالــح( 
علــى  واســتيالئهم  األمــور  مقاليــد  علــى  وســيطرتهم 
مؤسســات الدولــة وعلــى معســكرات وســالح الجيــش 
فــي 21 أيلــول/ ســبتمبر 2014 وحتــى نهايــة كانــون 
األول/ ديســمبر 2018، ومــا واكــب ذلــك مــن أعمــال 
عنــف وصــراع مســلح بيــن القــوات التابعــة للحكومــة 
ــلحين  ــادي والمس ــور ه ــه منص ــة عبدرب ــرعية برئاس الش
التابعيــن لطرفــي االنقــالب )الحوثــي وصالــح(، ومــا 
واقــع مؤلــم علــى حقــوق  مــن  الحــرب  هــذه  أنتجتــه 
ــاص.   ــكل خ ــال بش ــوق األطف ــام وحق ــكل ع ــان بش اإلنس
ــاكات  ــى رصــد االنته ــي عل ــر الحقوق ــذا التقري اقتصــر ه
أثنــاء  األطفــال  حقــوق  تهــدد  التــي  خطــورة  األكثــر 
ــاكات  ــاً بـــ )االنته ــة دولي ــلحة، والمعروف ــات المس النزاع
بخصوصهــا  صــدر  التــي  الطفولــة(  ضــد  الســتة 
 .2005 عــام   1612 األمــن  مجلــس   قــرار 
رصــدت منظمــة »رايتــس رادار« قيــام أطــراف النــزاع 
ــة  ــن )3451( حال ــر م ــكاب أكث ــن بارت ــي اليم ــلح ف المس
تجنيــد لألطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة خــالل الفتــرة بين 
صيــف 2014 وصيــف 2018، فــي كل مــن محافظــات 
صعــدة وعمــران وذمــار وصنعــاء وحجــة والمحويت وإب 
وتعــز والحديــدة ولحــج والضالــع وعــدن ومــأرب وشــبوه، 
ــوات  ــي والق ــة الحوث ــيا جماع ــا مليش ــف وراءه ــي تق والت
الحكوميــة، حيــث ذكــرت تقاريــر حقوقيــة أن جماعــة 
الحوثــي ارتكبــت نحــو %96 مــن عمليات تجنيــد األطفال.

وتســبب الصــراع المســلح فــي اليمــن فــي مقتــل وإصابــة 
مــا يزيــد عــن 6700 طفــل خــالل الثــالث الســنوات 
االولــى مــن الحــرب فــي اليمــن وفقــا لتصريحــات صحفيــة 
أدلــت بهــا مديــرة اإلعــالم فــي المكتــب اإلقليمــي بمنظمــة 
اليونيســف لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، 
جولييــت تومــا للصحافــة ، وتتــوزع المســئولية عــن ســقوط 
الضحايــا علــى عاتــق ثالثــة أطــراف رئيســة، هــم قــوات 
مليشــيا  مســلحو  الســعودية،  بقيــادة  العربــي  التحالــف 
الحوثــي والقــوات الحكوميــة أو القــوات المواليــة لهــا.  
وكشــفت تقاريــر لمنظمــات دوليــة عــن تســرب أكثــر 
اليمنيــة  المــدارس  مــن  طفــل  مليــون  نصــف  مــن 
عــدد  إجمالــي  ليتجــاوز   ،2014 العــام  نهايــة  منــذ 

األطفــال خــارج المدرســة عتبــة مليونــي طفــل وفقــاً 
  .UNICEF ــة ــدة للطفول ــم المتح ــة األم ــرات منظم لتقدي
وذكــرت UNICEF فــي تقاريــر لهــا انهــا رصــدت 
تجنيــد نحــو 2,419 طفــل علــى األقــل فــي الصــراع 
المســلح الدائــر فــي اليمــن منــذ آذار/ مــارس 2015 
وقــدرت وجــود نحــو 8,2 مليــون طفــل بحاجــة إلــى 
التعليــم  علــى  الحصــول  بينهــا  مــن  إنســانية  مســاعدة 
المأمونــة.    الشــرب  وميــاه  والــدواء  الغــذاء  وعلــى 
ومــن المؤســف القــول إن كل االنتهــاكات الســتة الجســيمة 
اليمــن  أطفــال  منهــا  عانــى  األطفــال  لحقــوق  الســتة 
بدرجــات متفاوتــة وتورطــت فيهــا كل أطــراف الصــراع 
ــت كل مــن مليشــيا  ــة لكنهــا أوصل أيضــا بدرجــات متفاوت
ــف  ــة والتحال ــوات الحكومي ــدة والق ــم القاع ــي وتنظي الحوث
ــام  ــن الع ــا األمي ــي يصدره ــار الت ــة الع ــى قائم ــي إل العرب
بشــكل ســنوي، وبينمــا صــدرت القائمــة النهائيــة لعــام 
2016، بعــد حــذف اســم المملكــة العربيــة الســعودية، 
ــه. ــذي يلي ــام ال ــي الع ــة  ف ــي القائم ــا ف ــذت مكانه ــد أخ فق
واقــع  علــى  موجــزة  نظــرة  نلقــي  مايلــي،  وفــي 
االنتهــاكات  علــى  معتمديــن  األطفــال  حقــوق 
العناويــن. تسلســل  فــي  الجســيمة  الســتة 

انفوجرافيك توضيحي لحاالت انتهاك بحق أطفال اليمن
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أوال: قتل األطفال أو تشويههم

تنوعت االنتهاكات ىلع حقوق األطفال بين القتل املباشر بالرصاص الحي 
والقصف الصاروخي أو املدفعي أو القصف بالغارات الجوية أو بانفجار األلغام 

والعبوات الناسفة أو بوسائل أخرى.
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تنوعــت االنتهــاكات علــى حقــوق األطفــال بيــن القتــل 
المباشــر بالرصــاص الحــي والقصــف الصاروخــي أو 
بانفجــار  أو  الجويــة  بالغــارات  القصــف  أو  المدفعــي 
أخــرى.  بوســائل  أو  الناســفة  والعبــوات  األلغــام 
عليهــا  حصلــت  التــي  واإلحصــاءات  البيانــات  تؤكــد 
ــوا خــالل  ــال قُتل ــر مــن 1604 أطف ــس رادار أن أكث رايت
الحوثيــون  يتحمــل  التقريــر،  بهــذا  المشــمولة  الفتــرة 
طريــق  عــن  ســواء   65% حوالــى  عــن  المســئولية 
القصــف بالصواريــخ وقذائــف المدفعيــة وانفجــار األلغــام 
التحالــف  قــوات  تتحمــل  بينمــا  المباشــر،  بالقنــص  أو 

العربــي والقــوات الحكوميــة اليمنيــة مســئولية نحــو 35% 
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــارات الجوي ــطة الغ ــا بواس ــن الضحاي م
ــن  ــال مم ــن األطف ــدد م ــذا الع ــن نصــف ه ــر م ــل أكث مقت
الحكوميــة  والقــوات  وصالــح  الحوثــي  مليشــيا  قامــت 
بتجنيدهــم والــزج بهــم فــي جبهــات المواجهــات المســلحة 
والتســبب بمقتلهــم أو إصابتهــم فــي تلــك المواجهــات.
 UNICEF للطفولــة  المتحــدة  األمــم  منظمــة  وقالــت 
مقتــل  فــي  تســبب  اليمــن  فــي  المســلح  الصــراع  ان 
خــالل  طفــل   6000 عــن  يزيــد  مــا  وإصابــة 
اليمــن . فــي  الحــرب  الســنوات االولــى مــن  الثــالث 

انتهاك الحق يف الحياة 
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ضحايا القصف الصاروخي

تحققــت رايتــس رادار مــن مقتــل أكثــر مــن 1046 
إثــر  آخريــن   3944 مــن  أكثــر  طفــال وإصابــة 
ــى  ــة عل ــف مدفعي ــة وقذائ ــخ أرضي ــقوط صواري س
إطالقهــا  يتــم  غالبــا  بالســكان،  مأهولــة  مناطــق 
الحــرب  الحوثييــن، خــالل  المســلحين  قبــل  مــن 
ــّدر  ــا يق ــام 2014، فيم ــة الع ــذ نهاي ــن من ــي اليم ف
الغــارات  جــراء  األطفــال  مــن  القتلــى  عــدد 
ــادة الســعودية  ــي بقي ــف العرب ــوات التحال ــة لق الجوي
القــوات  أن  ويعتقــد  طفــل،   436 مــن  بأكثــر 
فــي  تســببت  لهــا  المواليــة  والقــوات  الحكوميــة 

مقتــل أكثــر مــن 15 طفــال خــالل نفــس الفتــرة.    
وتشــير إحصــاءات مصــادر عديــدة إلــى مقتــل أكثــر 
مــن 1540 مــن المجنديــن األطفــال، دون ســن 18 
عامــا، مــن مختلــف األطــراف، كضحايــا للمواجهات 
المســلحة بيــن القــوات المتحاربــة، منهــم 1070 
الحوثــي، والبقيــة  يتبعــون مليشــيا  طفــال مجنــدا 
المواليــة  القــوات  أو  الحكومــي  الجانــب  يتبعــون 
لهــا، وذلــك خــالل المواجهــات المســلحة فــي جميــع 
جبهــات القتــال، كمــا تعــرض أكثــر مــن 1250 
طفــال مجنــدا لإلصابــة خــالل تلــك المواجهــات.
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ضحايا األلغام األرضية 

تضطــر  التــي  المناطــق  مــن  انســحابها  قبــل 
لالنســحاب منهــا تعمــد مليشــيا الحوثــي إلــى زراعة 
ألغــام تتجــاوز مهمتهــا عرقلــة تقدم القــوات المعادية 
إلــى اإلضــرار بالســكان المدنييــن النازحيــن الذيــن 
ــد  ــورة ، وق ــم المهج ــى منازله ــم إل ــع عودته تتوق
ــواب  ــي أب ــن وف ــازل مدنيي ــي من ــام ف رصــدت ألغ
مــزارع ولواصــق على ســيارات مدنييــن، وبطبيعة 
الحــال فــإن أغلــب ضحايــا مــن النســاء واألطفــال.

ناســفة  بعبــوات  المناطــق  إغــراق  يتــم  حيــث   
متوقعــة،  غيــر  وبأشــكال  كثيــرة  أماكــن  فــي 
أحيانــا تكــون علــى شــكل ألعــاب أطفــال، كمــا 
والجــوف. ومــأرب  وتعــز  عــدن  فــي  حــدث 

ــزع األلغــام  ــي ن ــرق المتخصصــة ف   وكشــفت الف
عــن أعــداد كبيــرة مــن األلغــام الخاصــة بالمركبات 
التــي تمكنــت مــن نزعهــا وكانت مــزودة بدواســات 
تحــت ضغــط  ممكنــاً  انفجارهــا  تجعــل  فرديــة 
ــة لالنفجــار  ــا قابل ــادي، وبعضه ــدم الشــخص الع ق
بمجــرد أن يلمســها قــدم طفــل أو حيــوان صغيــر. 
ــي  ــام الت ــى أن األلغ وتشــير معلومــات المنظمــة إل
زرعهــا مســلحو مليشــيا الحوثــي حصــدت خــالل 
ــن  ــل م ــن 137 قتي ــر م ــر أكث ــاز التقري ــرة إنج فت
األطفــال، وتعــرض أكثــر مــن 106 مــن األطفــال 
إلصابــات متفاوتــة بعضهم مصــاب بإعاقات دائمة.
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انتهاك الحق يف السالمة الجسدية

ــّرم  ــان، وج ــكل إنس ــاة ل ــق الحي ــي ح ــون الدول ــل القان كف
ــدة  ــادئ مجسَّ ــذه مب ــم وه ــن وتشــويه أعضائه ــل المدنيي قت
ــوق اإلنســان  ــون اإلنســاني ومعاهــدات حق ــن القان ــي مت ف
ــلحة  ــات المس ــروب والنزاع ــد الح ــي، وتع ــه القانون والفق
مؤشــرات  ترتفــع  إذ  األطفــال،  لحيــاة  األكبــر  المهــدد 
الخطــر حينمــا يكونــون فــي مناطــق الصــراع حيــث يطــال 
ــن.  ــة بالمدنيي ــرى المكتظ ــدن والق ــوائي الم القصــف العش
الجســدية  الســالمة  فــي  الحــق  انتهــاك  يخــص  وفيمــا 

طفــالً   4361 إصابــة  رادار«  »رايتــس  رصــدت 
ــلل  ــة وش ــة دائم ــاالت إعاق ــا ح ــة، بينه ــات متفاوت بإصاب
كلــي أو جزئــي، أو بتــر بعــض أطرافهــم باأللغــام أو 
فقدانهــم للبصــر نتيجــة إصابــات مباشــرة مــن شــظايا 
ــي أطلقتهــا أو زرعهــا  ــخ والقذائــف واأللغــام الت الصواري
ــات  ــوا بإصاب ــح، أو أصيب ــي وصال مســلحو مليشــيا الحوث
بليغــة وتشــوهات جســدية بفعــل القذائــف الصاروخيــة 
العربــي. التحالــف  لقــوات  الجويــة  الغــارات  جــراء 

استخدام األطفال كدروع بشرية

ذكــرت التقاريــر الميدانيــة التــي حصلــت عليهــا “رايتــس 
رادار” أن مليشــيا الحوثــي اســتخدمت أطفــاال كــدروع 
أو  الســكانية  التجمعــات  مناطــق  فــي  ســواء  بشــرية، 
فــي المــدارس أو األماكــن المخصصــة لألطفــال، فــي 
ــات  ــادي ضرب ــة، لتف ــدن والمناطــق اليمني ــن الم ــد م العدي
العربــي  التحالــف  قــوات  قبــل  مــن  الجويــة  الغــارات 
الحكوميــة.  القــوات  قبــل  مــن  المدفعــي  القصــف  أو 
وأبــرز مثــال علــى ذلــك اســتخدام الحوثييــن لألطفــال 
واألســر كــدروع بشــرية، فــي مدينــة المخــا، غربــي 
مدينــة تعــز، حيــث كانــت تســيطر عليهــا ميليشــيا مليشــيا 

الحوثــي، وفقــا لمــا أكدتــه مصــادر عديــدة، بمــا فيهــا 
وكاالت األمــم المتحــدة، حيــث قــال روبــرت كولفيــل 
ــى  ــوق االنســان ف ــوض الســامى لحق المتحــدث باســم المف
مؤتمــر صحفــى  إن “الحوثييــن أجبــروا الســكان علــى 
البقــاء فــى منازلهــم ومــن حــاول الفــرار مــن العائــالت فــى 
المناطــق التــى كان الحوثيــون يســيطرون عليهــا بالمدينــة 
ــى باســتهدافهم”. مؤكــدا أن هــذا يشــير  ــام قناصــة الحوث ق
إلــى اســتخدام المدنييــن كــدروع بشــرية مــن قبــل الحوثيين.
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تجنيــد األطفــال دون الثامنــة عشــرة مــن 
بوصفهــم  للعمــل  واســتخدامهم  العمــر 
القانــون  بموجــب  محظــور  أمــر  جنــودًا 
اإلنســاني،  الدولــي  والقانــون  اليمنــي 
الدوليــة،  واألعــراف  للمعاهــدات  وطبقــا 
كمــا تــم تعريفــه بوصفــه جريمــة حــرب  
الدوليــة. الجنائيــة  املحكمــة  جانــب  مــن 

ــم الخدمــة يف القــوات  ــون تنظي ويشــدد قان
ــل   ــوق الطف ــون حق ــي وقان ــلحة  اليمن املس
الحــد  هــي  الثامنــة عشــرة  أن ســن  ىلع 
ــد  ــبة للتجني ــر بالنس ــى للعم ــي األدن القانون
واســتخدام األطفــال يف األعمــال الحربيــة، 
املجتمــع  أمــام  بــه  تعهــدت  بمــا  التزامــا 
اإلنســان. حقــوق  اتفاقيــات  يف  الدولــي 

األطفــال  تجنيــد  عمليــة  وتعــد 
والحــروب  الصراعــات  يف  واســتخدامهم 
التــي  االنتهــاكات  أبــرز  مــن  واحــدة 
اليمــن.   يف  األطفــال  لهــا  تعــرض 
العــام  مطلــع  منــذ  الحــرب  توســع  ومــع 
يف  املســلح  الصــراع  أطــراف  لجــأ   2015

وكانــت  األطفــال  تجنيــد  إلــى  اليمــن 
األكثــر  هــي  املســلحة  الحوثــي  مليشــيا 
تجنيــدًا لألطفــال واســتقطابهم لصفوفهــا.

إال  للقانــون،  مخالفتــه  مــن  الرغــم  وىلع 
أن ذلــك لــم يكــن كافيــا لحمايــة األطفــال 
مــن خطــر التجنيــد، فمــا يــزال كثيــر مــن 
األطفــال يتعرضــون لخطــر التجنيــد ســواء 
يف  أو  للجيــش،  الرســمية  التشــكيالت  يف 
ــمبر  ــي، ويف 18 ديس ــيا الحوث ــوف مليش صف
حقــوق  وزيــر  وقــع   ،2018 األول  كانــون   /
ــد  ــري للرص ــل الُقط ــق العم ــع فري ــان م اإلنس
املمثــل  املتحــدة  لألمــم  التابــع  واالبــالغ 
ــة  ــمي بخارط ــا س ــف، اتفاف ــب اليونيس بمكت
الطريــق املحدثــة واملتمثلــة بتنفيــذ الخطــة 
االمميــة املشــتركة إلنهــاء اســتخدام االطفــال 
وتجنيدهــم، وقــال وزيــر حقــوق االنســان« 
إن هــذه االتفاقيــة وقعــت يف صنعــاء يف 
ــريعها  ــوة لتش ــدء بخط ــم الب ــام 2014، وت الع
ولكنهــا توقفــت بســبب الحــرب التــي شــنتها 
مليشــيا الحوثــي بانقالبهــا ىلع الشــرعية.

ثانيا: تجنيد األطفال
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اليمنيــة  الحكومــة  بيــن  األساســية  االتفاقيــة  وتقضــي 
مشــاريعها  تنفيــذ  فــي  بالشــروع  القُطــري  والفريــق 
دون  األطفــال  بحمايــة  الخاصــة  وبرامجهــا 
اليمنيــة. الجمهوريــة  محافظــات  بمختلــف  تمييــز 

قامــت  الحوثــي  مليشــيا  أن  عديــدة  مصــادر  وذكــرت 
ــا  ــة حروبه ــذ بداي ــال من ــد األطف وبصــورة ممنهجــة بتجني
المســلح  زحفهــا  وأثنــاء   2004 عــام  الدولــة  ضــد 
 2014 العــام  صيــف  فــي  صنعــاء  العاصمــة  نحــو 
للســيطرة علــى مقاليــد الحكــم بقــوة الســالح وفــرض 
الســكان.   عامــة  علــى  الخاصــة  وثقافتهــا  أفكارهــا 
وفــي 19 كانــون أول/ديســمبر  2018 قالــت وكالــة 
أسوشــيتد بــرس األمريكيــة  إن مســئوال رفيعــا فــي جماعــة 
الحوثــي اعتــرف لهــا بمســئولية جماعتــه عــن تجنيــد 
18000 طفــل فــي اليمــن منــذ بدايــة الحرب عــام 2014.

  وشــهد العــام 2016 حملــة كبيــرة لتجنيــد األطفــال فــي 
صفــوف مليشــيا الحوثــي وحليفهــا صالــح حينــذاك، حيــث 
قامــوا بتجنيــد أعــداد كبيــرة مــن األطفــال فاقــت أضعاف ما 
قامــوا بــه خــالل العــام 2015 وحيــث ال يوجــد إحصائيــة 

دقيقــة يمكــن االعتمــاد عليهــا إال أن الفيديوهــات المنشــورة 
فــي وســائل اإلعــالم يمكنهــا تأكيــد التقديــرات القائلــة 
بتجــاوز عــدد األطفــال المجنديــن آلالف األطفــال، وهــو ما 
أكــده تصريــح القيــادي الحوثــي لوكالــة األنبــاء الفرنســية.
وقــد وثقــت األمــم المتحــدة فــي تقريــر  لهــا قيــام جماعــة 
ــة  ــيا قبلي ــا ميليش ــي وجماعــات مســلحة أخــرى منه الحوث
الجزيــرة  فــي شــبه  القاعــدة  وإســالمية مثــل »تنظيــم 
فــي  ونشــرهم  وتدريبهــم  األطفــال  بتجنيــد  العربيــة«، 
مواقــع قتاليــة. وأكــدت أن نســب تجنيــد األطفــال فــي 
العــام 2015 قــد تضاعــف بخمســة أضعــاف مــا كان 
عليــه فــي العــام 2014 وزيــادة عــدد األطفــال الذيــن 
قُتلــوا وُشــوهوا مقارنــة بعــام 2014 ســتة أضعــاف، 
عزيــت 72 % منهــا للحوثييــن، إلــى جانــب عمليــات 
عســكرية،  ألغــراض  المــدارس  واســتخدام  الخطــف 
والتــي تتحمــل جماعــة الحوثــي المســؤولية األكبــر عنهــا. 
لــم  المتحــدة  لألمــم  العــام  األميــن  تقريــر  أن  ومــع 
ــام 2015  ــي الع ــن ف ــال المجندي يفصــح عــن عــدد األطف
واكتفــى بالقــول إن ثلــث المقاتليــن هــم مــن فئــة األطفــال 
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فــي اليمــن، وإن %72 مــن أصــل 762 حالــة تجنيــد 
ارتفــاع  بنســبة  الحوثيــون،  بهــا  قــام  ثابتــة  أطفــال 
قــّدرت بخمــس مــرات، مــع تفاقــم التجنيــد القســري.
الملــك  عبــد  الســابق  اليمنــي  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 
المخالفــي فــي تصريــح  لــه لموقــع الشــرق األوســط 
جماعــة  ميليشــيا  قــوام  مــن   70% »نحــو  أن 
األطفــال«. مــن  هــم  االنقالبيــة  وصالــح  الحوثــي 

   وتمكنــت فــرق الرصــد الميدانيــة التابعــة لـــرايتس رادار 
مــن رصــد وتوثيــق 3451 منهــم 123 طفــالً دون الســن 
القانونيــة جنــدوا فــي تشــكيالت عســكرية تابعــة للحكومــة 
الشــرعية، و 3325 طفــال جندتهــم مليشــيا جماعة الحوثي 
وصالــح وتــم توزيعهــم علــى مراكــز التدريــب العســكري 
التابعــة لهــم فــي عــدد مــن المحافظــات منهــا حجــة وذمــار 
والحديدة وعمران، تحت إشــراف قادة ومشــرفين حوثيين. 
مــن   93% أن  تبيــن  البيانــات  تحليــل  خــالل  ومــن   
الفتــرة  خــالل  للتجنيــد  تعرضــوا  الذيــن  األطفــال 
أربــع  إلــى  يرجعــون  اليمنيــة  الحــرب  مــن  الســابقة 

هــي  يمنيــة،  محافظــة   21 أصــل  مــن  محافظــات 
وصعــدة. صنعــاء،  ذمــار،  عمــران،  محافظــات 
 ويعــد األطفــال المجنــدون هــم األكثــر عرضــة للمخاطــر 
نظــرا لضعــف بنيتهــم ونقــص تجربتهــم وفتــرة تدريبهــم، 
فقــد تــداول ناشــطون صــورة لقائمــة أســماء مكتوبــة 
ــا مــن مدرســة واحــدة  ــول أن خمســين طالب ــد تق بخــط الي
ــوا  ــد قتل ــاء ق ــة صنع ــيش بمحافظ ــي حش ــة بن ــي مديري ف
فــي الجبهــات وهــم يقاتلــون فــي صفــوف الحوثييــن.
وتشــير تقاريــر الراصديــن الميدانييــن إلــى أن أكثر من 12 
جبهــة مــن جبهــات القتــال المشــتعلة بيــن القــوات الحكومية 
التابعــة للرئيــس الشــرعي عبدربــه منصــور هــادي وبيــن 
مليشــيا الحوثــي والرئيــس الســابق علــي عبــدهللا صالــح قــد 
ــب  ــداً، وأصي ــالً مجن ــل عــن 996 طف ــاال يق ــا م ــل فيه قُتِ
ــر  ــي األس ــع ف ــا وق ــن، فيم ــن 1065 آخري ــل ع ــاال يق م
381 طفــالً تــم إعــادة  بعضهــم إلــى أهاليهــم بعــد االلتــزام 
بإلحاقهــم بالمــدارس وعــدم إعادتهــم إلــى جبهــات القتــال.
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االغتصاب واالنتهاكات الجنسية
ــف الجنســي  ــن أشــكال العن ــره م ــل االغتصــاب وغي  يمث
اإلنســان  لحقــوق  انتهــاكات  األطفــال  ضــد  ــه  الموجَّ
للقانــون  جســيمة  خروقــات  إلــى  تصــل  أن  يمكــن 
الدولــي اإلنســاني، إذا مــا تــم ارتكابهــا ضمــن خطــة 
المدنييــن.  الســكان  مــن هجــوم واســع وممنهــج ضــد 
ــم  إضافــة إلــى أن العنــف الجنســي يمكــن أن يشــكل جرائ
ــة ضــد اإلنســانية بمقتضــى نظــام  ــم مرتكب حــرب وجرائ
ــة، وبمقتضــى  ــة الدولي ــة الجنائي ــي للمحكم ــا األساس روم
قــرار  مجلــس األمــن 1882 للعــام 2009 الــذي حــدَّد فيه 
المجلــس العنــف الجنســي المرتكــب ضــد األطفــال بوصفــه 
أولويــة أساســية، ودعــا األطــراف فــي النــزاع المســلح إلــى 
إعــداد وتنفيــذ خطــط العمل الكفيلة بالتصــدي لهذا االنتهاك.

ــي  ــاب ف ــاالت االغتص ــن ح ــالغ ع ــم اإلب ــف، ال يت لألس
اليمــن، ألســباب اجتماعيــة، غيــر أن قصصــا مروعــة 
خرجــت للعلــن تعــرض فيهــا أطفــال لالغتصــاب والقتــل 
حــاالت  وتعــد  وعــدن،  وإب  وحجــة   صنعــاء  فــي 
ــم  ــن جرائ ــا ليســت ضم ــة لكنه ــم جنائي االغتصــاب جرائ
مباشــرة  تتصــل  ال  االنتهــاكات  تلــك  كــون  الحــرب، 
بحالــة النــزاع المســلح ولــم تنفــذ بواســطة عناصــر تابعــة 
لتشــكيالت عســكرية أو عناصــر مليشــاوية بحكــم وظيفتهــا 
أو بســببها أو أثنــاء أدائهــا لعملهــا، وإنمــا هــي جرائــم 
ــا  ــة  فيه ــراءات القضائي ــات واإلج ــذ التحقيق ــة، تأخ جنائي
ــام. ــرأي الع ــط ال ــي تحــت ضغ ــي الطبيع ــا القانون مجراه

ثالثا:
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 بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني ينبغــي 
بوصفهــا  واملستشــفيات  املــدارس  حمايــة 
ُأضيفــت   2011 عــام  ومنــذ  مدنيــة،  منشــئات 
ــالق  ــك إغ ــن ذل ــج ع ــات نت ــّن هجم ــاالت ش ح
التهديــدات  بســبب  املؤسســات  هــذه 
إلدراج  كافيــا  مبــررًا  بوصفهــا  املباشــرة 
الجهــات املنتهكــة يف قائمــة العــار  التــي 
ــنويا.  ــدة س ــم املتح ــام لألم ــن الع ــا األمي يعّده
 21 اندلعــت يف  التــي  الحــرب  وقــد تســببت 
أيلــول/ ســبتمبر 2014 عشــية اجتيــاح العاصمــة 
املحافظــات  أغلــب  يف  وانتشــرت  صنعــاء 
ــن  ــل م ــي  طف ــارب مليون ــا يق ــان م ــى حرم إل
الحــق يف التعليــم والصحــة بصــورة مباشــرة 
ــآت  ــت آالف املنش ــث تعرض ــرة، حي ــر مباش أو غي
التعليميــة والصحيــة للقصــف املباشــر الــذي 
ــت  ــا أغلق ــا، كم ــا أو جزئي ــا كلي ــبب بتدميره تس
منشــآت أخــرى يف وجــه الطــالب واملرضــى 
ــل  ــن قب ــكرية م ــات عس ــتخدامها ثكن ــد اس بع
أو  واألســلحة  للذخائــر  مخــازن  أو  املليشــيات، 
مواقــع للتجنيــد والتدريــب والتعبئــة، أو بتعطيــل 
ــن  ــات ع ــك املؤسس ــا تل ــي تؤديه ــف الت الوظائ
يف  والعامليــن  املعلميــن  اعتقــال  طريــق 

املنشــئات الصحيــة والتعليميــة أو تهديدهــم 
التنكيــل مــن  فــرارًا  النــزوح  ىلع  وإجبارهــم 

إضافــة إلــى تعطيــل تلك املؤسســات بصــورة غير 
مباشــرة بالحيلولــة بيــن األطفــال والعامليــن يف 
املنشــئات التعليميــة و الصحيــة وبيــن االنتظــام 
يف املــدارس أو التمــاس املســاعدة الطبية حيث 
أدت االشــتباكات املتواصلــة يف بعــض املناطــق 
إلــى بــث الرعــب والخــوف والقلــق لــدى اآلبــاء مما 
ــى  ــم إل ــال أبنائه ــن إرس ــم ع ــى امتناعه أدى إل
املــدارس يف ظــل تلــك الظــروف، إضافــة إلــى أن 
ــرا مــن املعلميــن والعامليــن يف املنشــئات  كثي
ــة يف بعــض املناطــق هــم  ــة والصحي التعليمي
مــن مناطــق واقعــة تحــت ســيطرة الطــرف 
ــم  ــش دون وصوله ــاط التفتي ــول نق ــر فتح اآلخ
إلــى املــدارس واملشــايف التــي يعملــون فيهــا.

النــزوح  موجــة  تســببت  ذلــك  ىلع  عــالوة 
والتهجيــر الكبيــرة التــي فرضتهــا املليشــيات 
املناطــق  ســكان  يخالفهــم وىلع  مــن  ىلع 
باســتيطان  نيرانهــم  مرمــى  تحــت  الواقعــة 
ــر  ــل األس ــن قب ــات م ــك املؤسس ــن تل ــر م الكثي
النازحــة واملهجــرة ممــا حــال دون اســتمرارها 
أنشــئت ألجلهــا. التــي  الخدمــات  تأديــة  يف 

رابعا:
مهاجمة املدارس واملستشفيات
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 UNICEF فــي آب/ أغســطس، قــّدرت منظمــة     
ــى  ــر عل ــا يؤث ــة، م ــل مغلق ــى األق ــة عل أن 3600 مدرس
مرفــق   160 إلــى  إضافــة  طفــل  مليــون  تعليــم1,8 
بســبب  األمــن  النعــدام  أغلــق  األقــل  علــى  صحــي 
ــن بشــكل غيــر شــرعي  ــت قــوات الحوثيي ــزاع، واعتقل الن
إيصــال  يحاولــون  كانــوا  ومتطوعــون  إغاثــة  عمــال 
الصحيــة. الرعايــة  مرافــق  إلــى  الطبيــة  اإلمــدادات 

لحقــوق  األممــي  المفــوض  مكتــب  وبحســب   
اإلنســان، فــإن 600 منشــأة طبيــة أغلقــت فــي العــام 
القصــف،  ألحقــه  الــذي  الضــرر  بســبب   2016
الطبييــن. والموظفيــن  األساســية  المعــدات  ونقــص 

 وأشــار تقريــر  صــادر عــن منظمــة هيومــان رايتــس 
العــام  ألحــداث  اســتعراضه  موجــز  فــي  ووتــس 
المرافــق  مــن  فقــط   45% »هنــاك  أن  إلــى   2016
ــه  ــق تواج ــذه المراف ــى ه ــل، وحت ــت تعم ــة الزال الصحي
والموظفيــن.  والمعــدات  األدويــة  فــي  الحــاد  النقــص 
المــدارس  مــن  مدرســة   1,600 مــن  أكثــر  وهنــاك 

لالســتخدام«. صالحــة  غيــر  النــزاع  مــن  المتضــررة 
النازحيــن  مــن  1,600,000 طفــل  أن  إلــى  إضافــة   
تعليمهــم، كمــا  لمواصلــة  أمامهــم أي فرصــة  تالشــت 
ذكــر تقريــر UNICEF وقــوع عــدد 212 حالــة اعتــداء 
علــى مــدارس، و 95 حالــة اعتــداء علــى مستشــفيات.

الحكومــة  فــي  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  وكشــف    
 1700 أن«  لملــس   عبــدهللا  الدكتــور  الشــرعية 
مدرســة تعرضــت للتدميــر خــالل الحــرب التــي شــنها 
مليشــيا الحوثــي وصالــح فــي مختلــف المحافظــات«.

ــمنظمة  ــة لـ ــة التابع ــد الميداني ــرق الرص ــت ف ــا تمكن بينم

ــد 1836  ــن رص ــر م ــرة التقري ــالل فت ــس رادار خ رايت
واقعــة تعطيــل وتدميــر لمنشــئات تعليميــة، و 420 منشــأة 
صحيــة، منهــا 229 منشــأة تعليميــة و165 منشــأة صحيــة 
تعرضــت للتدميــر الكلــي أو الجزئــي بقصــف مباشــر 
مــن قبــل مليشــيا جماعــة الحوثــي، بينمــا اتخــذ الحوثيــون 
ــات عســكرية  ــة ثكن ــأة صحي 1607 مدرســة و255 منش
لمســلحيهم بعــد أن أوقفــت النشــاط التعليمــي والصحــي 
فيهــا، األمــر الــذي جعلهــا هدفــاً عســكرياً لقــوات الحكومــة 
بإلحــاق  ذلــك  وتســبب  العربــي،  والتحالــف  الشــرعية 
أضــرار كبيــرة في 24 مدرســة و 9 منشــآت صحية، بينما 
توقفــت العمليــة التعليميــة فــي أكثــر مــن 1400 مدرســة 
إمــا بســبب موقعهــا فــي مناطــق ملتهبــة باالشــتباكات 
ــن  ــن م ــواء النازحي ــتخدامها إلي ــبب اس ــة أو بس المتواصل
مناطــق أخــرى، لجــأت إليهــا خوفــاً مــن البطــش والتنكيــل. 
طالــت  التــي  واالعتقــاالت  االختطافــات  إلــى  إضافــة 
آالف التربوييــن ومالحقــة اآلالف منهــم والتســبب فــي 
ــي.  ــيا الحوث ــيطرة مليش ــارج س ــق خ ــى مناط ــم إل نزوحه

 740 عــن  يقــل  مــاال  رادار  رايتــس  رصــدت  كمــا   
واقعــة انتهــاك للمســاكن بتدميرهــا تدميــراً كليــاً، منهــا 
717 واقعــة اســتهدفت بالقصــف المباشــر بالصواريــخ 
المصنعــة  العبــوات  باســتخدام  أو  المدفعيــة  وقذائــف 
تدميــر  واقعــة   1136 رصــد  إلــى  إضافــة  محليــاً، 
واقعــة   1106 منهــا  المواطنيــن،  لمســاكن  جزئــي 
وصالــح.  الحوثــي  لمليشــيا  التابعــة  القــوات  ارتكبتهــا 
ــن  ــات اآلالف م ــن مئ ــاكات دون تمك ــك االنته ــت تل وحال
األطفــال مــن حقهــم فــي التعليــم والخدمــات الصحــة، بــل 
تعرضت حياتهم للتهديد بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة.
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خامسا:
قطع املساعدات عن األطفال
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 فــي األول مــن تشــرين ثاني/نوفمبــر 2018ل نشــرت 
مجلــة نيويــورك تايمــز صــورة  لطفلــة يمنيــة علــى حافــة 
المــوت بســبب ســوء التغذيــة، ولألســف فقــد توفيــت الطفلة 
اليمنيــة أمــل حســين  بعــد أيام من نشــر صورتهــا المفزعة. 
تعــد المســاعدة اإلنســانية أمــراً ضروريــاً فــي حــاالت 
فيهــم  بمــن  المدنييــن،  أن  حيــث  المســلّح،  النــزاع 
أمــا  للمســاعدة.  الحاجــة  أشــد  فــي  يكونــون  األطفــال 
علــى  فينطــوي  اإلنســانية  المســاعدة  مــن  الحرمــان 
ــاعدات  ــاً للمس ــب زمني ــر أو المناس ــول الح ــة الوص إعاق
اإلنســانية المقّدمــة إلــى األشــخاص المحتاجيــن إليهــا . 
ــة دون  ويعــد قطــع ســبيل المســاعدات اإلنســانية والحيلول
ــّن  ــال، وش ــم األطف ــن فيه ــن بم ــكان المدنيي ــا للس وصوله
الهجمات على العاملين في المجال اإلنســاني الذين يقدمون 
المســاعدة لألطفــال أمــراً محظــوراً بموجــب اتفاقيــة جنيف 
الرابعــة وبروتوكوالتهــا، قــد يصــل وصــف هــذا االنتهــاك 
ــة حــرب. وفضــالً  ــة ضــد اإلنســانية أو جريم ــى جريم إل
عــن ذلــك فهــي مبــدأ مــن مبــادئ القانــون العرفــي الدولــي.

اقترفــت مليشــيا جماعــة الحوثــي خــالل فتــرة التقريــر 
ــبيل  ــع س ــا قط ــرب منه ــن الح ــة لقواني ــاكات متواصل انته
وصــول قوافــل اإلغاثــة اإلنســانية إلــى الســكان المدنييــن 
العالقيــن فــي المــدن والقــرى المحاصــرة لتضيــف حصــاراً 
أشــد ألمــاً ووطــأة علــى فئــات ضعيفــة كالنســاء واألطفــال 
وكبــار الســن والمرضــى والجرحــى داخــل تلــك المناطــق.

 كمــا قامــت مليشــيا جماعــة الحوثــي بمنــع شــاحنات 
محملــة بالمســاعدات اإلنســانية متوجهــة نحــو مناطــق 
تعــز  بمحافظــة  مديريــات  فــي  النازحيــن  إيــواء 
ومناطــق مــن محافظــات أخــرى، الذيــن قــدر عددهــم 
واســتولوا  ونســاء  أطفــال  معظمهــم  البشــر  بمالييــن 
علــى شــاحنات أخــرى محملــة بالمســاعدات اإلنســانية 
تحــت  تقــع  التــي  المناطــق  فــي  للمدنييــن  متوجهــة 
وعمــران  صنعــاء  محافظــة  منهــا  الحوثييــن  ســيطرة 
ــم  ــن ث ــوف، وم ــق الج ــض مناط ــت وبع ــه والمحوي وحج
قامــوا ببيعهــا فــي األســواق واالســتيالء علــى ثمنهــا .

وفــي مدينــة تعــز قُتــل عــدد مــن عمــال اإلغاثــة اإلنســانية 
والطواقــم الطبيــة بنيــران مباشــرة أثنــاء تحركهــم فــي 
شــوارع تقــع ضمــن مناطــق يتحكم فيها عســكرياً ويســيطر 
عليهــا قناصــة يتبعــون جماعــة الحوثي وصالــح متمركزين 
ــات  ــكنية والمؤسس ــي الس ــادق والمبان ــازل والفن ــي المن ف
ــا  ــن ضمنه ــي كان م ــوارع والت ــك الش ــي تل ــة ف الحكومي

اســتهداف الناشــطة الحقوقيــة رهــام البــدر ورفاقهــا بشــكل 
ــي 9  ــة ف ــرق اإلغاث ــتهدفوا ف ــن اس ــر قناصي مقصــود عب
شــباط/فبراير 2018 بمنطقة صالة الكريفات، شــرق تعز. 
تتهــم الحكومــة الشــرعية وأطــراف أخــرى مليشــيا جماعــة 
الحوثــي بأنهــا تتخــذ مــن عرقلــة وصــول المســاعدات 
اإلنســانية إلــى الســكان المدنييــن أســلوباً واســتراتيجية 
ــة  ــي منطق ــة تحركاتهــا المســلحة ف ــذ بداي فــي حروبهــا من
عــدن  الــى  وصولهــا  حتــى  صعــدة  بمحافظــة  دمــاج 
ــلحوا  ــق مس ــث أطب ــام 2015، حي ــع الع ــي مطل ــز ف وتع
جماعــة الحوثــي وصالــح علــى هــذه المــدن حصــاراً 
خانقــاً خــالل العــام 2015 والعــام 2016، وماتــزال 
التقريــر.      مدينــة محاصــرة حتــى وقــت صــدور هــذا 
قــام منســق الشــؤون اإلنســانية التابعــة لألمــم المتحــدة 
جيمــي ماكغولدريــك بزيــارة مدينــة تعــز مطلــع العــام 
ــة ودعــا  ــه حجــم الكارث ــاً  وّضــح في 2017 وأصــدر بيان
إلــى رفــع الحصــار عــن المدينــة والســماح بوصــول 
المعونــات والمســاعدات خصوصــاً االحتياجــات األساســية 
ــة واألوكســجين  ــي واألدوي ــن كالغــاز المنزل ــاة المدنيي لحي
الضروريــة.  الغذائيــة  والمــواد  بالمستشــفيات  الخــاص 
ــؤون  ــيق الش ــدة لتنس ــم المتح ــب األم ــر  لمكت ــال تقري وق
اإلنســانية إن »هنــاك مــا يقــدر بنحــو 4,5 مليــون شــخص 
يحتاجــون إلــى مــأوى طارئ أو إلــى المســتلزمات المنزلية 
األساســية، بمــا فــي ذلــك النازحيــن والمجتمعــات المضيفــة 
لهــم والعائديــن األوائــل. وتظهــر هــذه االحتياجــات نتيجــة 
ــر  ــد التقري ــا أك ــتمر« كم ــزاع المس ــط بالن ــزوح المرتب للن
الحــرب.  مناطــق  مــن  نزحــوا  طفــل  مليــون   1,6 أن 
وبحســب تقديــرات وكاالت األمــم المتحــدة فــإن عــدد 
ســكان مدينــة تعــز كان قبــل الحــرب نحــو 600 ألــف 
نســمة، أدى القتــال البــري العنيــف خــالل النــزاع المســلح 
الــذي بــدأ فــي آذار/ مــارس 2015 إلــى فــرار ثلثــي 
ــمة.  ــف نس ــن 175 و 200 أل ــا بي ــاء م ــع بق ــكان، م الس
وهــو مــا يشــير إلــى أن قرابــة 184 ألــف طفــل مــن ســكان 
مدينــة تعــز حرمــوا مــن حقهــم فــي التعليــم والصحــة 
ــة األمــراض  ــي مواجه والمســكن وتعرضــوا للمخاطــر ف
ــببه  ــا س ــى م ــية. وعــالوة عل ــات النفس ــة والصدم واألوبئ
للهــالك  األطفــال  أولئــك  حيــاة  تعرضــت  الحصــار 
ــة  ــهدتها المدين ــي ش ــزوح الت ــر والن ــة التهجي ــالل موج خ
بعــد منــع وصــول المســاعدات والمعونــات اإلنســانية 
ــح. ــي وصال ــيا الحوث ــل مليش ــن قب ــا م ــم ومصادرته إليه
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كمــا أكــد مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية 
فــي اليمــن فــي تشــرين أول/ أكتوبــر 2018 بــأن النــزاع 
المســلح فــي اليمــن تســبب بنــزوح جماعــي هائــل للمدنيين، 
ال ســيما فــي محافظــات تعــز وحجــة وصنعــاء. حيــث 
نــزح نحــو 3,27 مليــون شــخص داخــل اليمــن، نصفهــم 
مــن األطفــال، أي بزيــادة قدرهــا 650 ألــف شــخص عمــا 
ــمبر 2015. ــون األول/ ديس ــي كان ــع ف ــه الوض كان علي

وباعتمــاد المؤشــرات الســكانية آلخــر مســح ســكاني الــذي 
حــدد عــدد األطفــال تحــت ســن 15 ســنة بـــنحو %46 من 
إجمالــي عــدد الســكان، فــإن تلــك الموجــة مــن النــزوح التي 
ســببتها الحــرب قــد حالــت دون حصــول 1,770 مليــون 
طفــل علــى حقهــم فــي الغــذاء والــدواء والتعليــم والمســكن 
واللعــب، وتعرضــوا لمخاطــر وأزمــات نفســية كبيــرة.

التنفيــذي لقســم الشــرق األوســط  وأكــد نائــب المديــر 
وشــمال أفريقيــا فــي منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش 
جــو ســتورك، خــالل تصريــح  لــه فــي بيــروت بــأن 
ــز  ــكان تع ــن س ــة ع ــوادا ضروري ــون م ــن يمنع »الحوثيي
لمجــرد أنهــم يعيشــون فــي مناطــق تخضــع لســيطرة 

قــوات معارضــة لهــم«. وأشــار إلــى أنــه »إذا كانــت 
ــي،  ــر قانون ــر غي ــن أم ــن المدنيي ــكات م ــادرة الممتل مص
فــإن أخــذ طعامهــم وإمداداتهــم الطبيــة قســوة بالغــة«. 
وأكــد أن 16 واقعــة حدثــت خــالل الفتــرة الواقــع بيــن 
ثانــي  يناير/كانــون  و9   2015 أيلول/ســبتمبر   13
2016 منــع فيهــا مســلحون حوثيــون فــي حواجــز أمنيــة 
المدنييــن مــن إدخــال مــواد مختلفــة إلــى مدينــة تعــز 
ــي  ــاز للطه ــه وخضــراوات وغ ــا فواك المحاصــرة، ومنه
ــى  ــيل الكل ــوات لغس ــراض وعب ــح ضــد األم ــة تلقي وأدوي
وأســطوانات أوكســجين، وصــادروا بعــض هــذه المــواد.
 UNICEF فيما ذكر تقرير لمنظمة األمم المتحدة للطفولة
أن 9,6 مليــون طفــل يمنــي بحاجــة إلــى مســاعدة إنســانية 
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، وأن 2,2 مليــون طفــل مصابيــن 
بســوء التغذيــة منهــم 462 ألــف طفــل يعانــون مــن ســوء 
ــبة 200%  ــم بنس ــد أن تضاعــف الرق ــاد، بع ــة الح التغذي
عمــا كان عليــه قبــل اجتيــاح ميليشــيا الحوثــي وقــوات 
صالــح للعاصمــة صنعــاء فــي 21 /أيلول/ســبتمبر 2014. 
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سادسا: اختطاف األطفال
المصــرح  غيــر  األخــذ  هــو  األطفــال  اختطــاف   
أعمارهــم  تقــل  الذيــن  )األطفــال  للقاصريــن  بــه 
عهــدة  مــن  عامــا(   18 القانونــي  الرشــد  ســن  عــن 
قانونــا. المعينيــن  األوصيــاء  أو  الطبيعييــن  اآلبــاء 

اعتقالهــم  أو  األطفــال  اختطــاف  جريمــة  وتعــد 
النــزاع  حالــة  إطــار  فــي  تمــارس  التــي  وإخفاؤهــم 
ــاء  ــة االختف ــكل ممارس ــا تش ــرب، كم ــة ح ــلح جريم المس
القســري العامــة أو المنهجيــة جريمــة ضــد اإلنســانية 
القانــون.  فــي  عليهــا  المنصــوص  العواقــب  وتســتتبع 
ــن  ــاف م ــات لالختط ــالل النزاع ــال خ ــّرض األطف  ويتع
مــا  وكثيــراً  لجوئهــم،  ومخيمــات  ومدارســهم  بيوتهــم 
يفضــي االختطــاف إلــى تعرضهــم النتهــاكات أخــرى 
كالســخرة واالســترقاق الجنســي والتجنيــد، كمــا يتعــّرض 
 . الحــدود  عبــر  بهــم  لالتجــار  األطفــال  مــن  كثيــر 
وصالــح  الحوثــي  جماعــة  مليشــيا  اســتخدمت  وقــد   
الســكان  ضــد  واالنتقــام  للترويــع  الممارســة  تلــك 
النفســي  الضغــط  وســائل  مــن  كوســيلة  المدنييــن، 

كنــوع  أو  سياســية،  أغــراض  لتحقيــق  آبائهــم  علــى 
أبــرز  أن  إال  والديهــم،  مــن  واالنتقــام  اإلهانــة  مــن 
ــيا. ــوف المليش ــي صف ــن ف ــم كمقاتلي ــع كان تجنيده الدواف
التقريــر  فتــرة  خــالل  اليمــن  أطفــال  تعــرض  كمــا 
إلــى العديــد مــن جرائــم االختطــاف بدوافــع االبتــزاز 
فــي  األطفــال  أقــارب  مــن  فديــة  علــى  للحصــول 
اإلتجــار  بغــرض  وأحيانــاً  إليهــم،  إعادتهــم  مقابــل 
أعضائهــم. بيــع  أو  الدعــارة  فــي  واســتغاللهم  بهــم 
ــول/ ــن 21 أيل ــرة م ــالل الفت ــس رادر خ ــدت رايت ورص
ســبتمبر 2014 حتــى 21 أيلول/ســبتمبر 2018 نحــو 
487 حالــة اختطــاف واعتقــال وإخفــاء ألطفــال دون 
الســن القانونيــة، منهــا نحــو 469 انتهــاك ارتكبتهــا مليشــيا 
الحوثــي وصالــح و بينمــا ســجلت 13 حالة اعتقــال ألطفال 
تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن السادســة عشــر والثامنــة عشــر 
ــة و5 حــاالت ســجلت ضــد  ــل الســلطات الحكومي ــن قب م
جهــات مجهولــة، كمــا ســجلت 19 حالــة تعذيــب تعــرض 
الحوثــي وصالــح. فــي معتقــالت مليشــيا  لهــا أطفــال 
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التوصيات

أوال : جماعة الحوثي:
تطالـب منظمـة رايتـس رادار جماعـة الحوثـي بوقـف انتهاكاتهـا المتكـررة ضـد الطفولـة عبـر اسـتهدافها 	 

للمناطق اآلهلة بالسـكان.
تطالـب منظمـة رايتـس رادار جماعـة الحوثـي بوضـع حـد لتجنيـد األطفـال أو الـزج بهـم فـي جبهـات 	 

القتـال. 
تطالب منظمة رايتس رادار جماعة الحوثي بالتوقف عن اختطاف األطفال واستخدامهم رهائن.	 
تطالـب منظمـة رايتـس رادار جماعـة الحوثـي بالتوقـف عـن اسـتخدام المـدارس ألغـراض عسـكرية أو 	 

اسـتهدافها أو اسـتهداف الطـاب بالتجنيـد والتعبئـة الفكريـة المتطرفـة.
تطالـب منظمـة رايتـس رادار جماعـة الحوثـي بالتوقـف عـن حصـار المدنييـن فـي مدينـة تعـز وبعـض 	 

مديرياتهـا والسـماح لسـكانها وفـي مقدمتهـم األطفـال بالتنقـل بحريـة كاملـة.
تطالـب منظمـة رايتـس رادار مليشـيا الحوثـي بتقديـم المسـاعدة الكافيـة لوصـول المسـاعدات اإلنسـانية 	 

للقوافـل  المـرور  تصريحـات  إصـدار  تأخيـر  وعـدم  سـيطرتها  مناطـق  فـي  الحـرب  مـن  للمتضرريـن 
اإلغاثية، وعدم التعرض للمساعدات اإلنسانية أو إيقافها، أو استخدامها لتجنيد األطفال أو الضغط 

علـى أقاربهـم لانخـراط فـي صفـوف المليشـيا.
تطالـب منظمـة رايتـس رادار مليشـيا الحوثـي باإلفـراج عـن كل المختطفيـن فـي سـجونها وفـي مقدمتهـم 	 

األطفال، والتوقف عن اسـتخدامهم كرهائن أو دروع بشـرية.

ثانيا: التحالف العربي:
الجويـة 	  غاراتـه  بوقـف  السـعودية  بقيـادة  اليمـن  فـي  العربـي  التحالـف  رادار  رايتـس  منظمـة  تطالـب 

علـى المواقـع المدنيـة وبالـذات التـي يحتمـل وجـود أطفـال فيهـا، وتـدارك أخطـاء الغـارات الجويـة التـي 
اسـتهدفت مدنييـن وأطفـاال فـي اليمـن، وتعويـض الضحايـا واتخـاذ اإلجـراءات الكفيلـة بعـدم تكـرار مثـل 

تلـك العمليـات. 
تطالب منظمة رايتس رادار التحالف العربي في اليمن بقيادة السـعودية باالضطاع بمسـئولياته في 	 
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إنفـاذ القوانيـن المحرمـة والمجرمـة لتجنيـد األطفـال، وإخـاء المعسـكرات التـي تدعمهـا مـن أي طفـل 
مجنـد تحـت السـن القانونيـة.

تطالـب منظمـة رايتـس رادار التحالـف العربـي فـي اليمـن بقيـادة السـعودية بإيـاء األسـرى األطفـال 	 
معاملـة خاصـة ومسـاعدتهم علـى تجـاوز حالـة الصدمـة والعمـل علـى لـم شـملهم بأهاليهـم فـي ظـروف 

ال تدفعهـم للعـودة إلـى صفـوف المليشـيا مـرة أخـرى.
تطالـب منظمـة رايتـس رادار التحالـف العربـي فـي اليمـن بقيـادة السـعودية بسـرعة إصـدار تصريحـات 	 

المـرور للسـفن اإلغاثيـة وتقديـم المسـاعدة الكفيلـة بسـرعة وصـول المسـاعدات للمتضرريـن.

ثالثا: الحكومة اليمنية:
تدعـو منظمـة رايتـس رادار الحكومـة اليمنيـة إلـى الوفـاء بمهامهـا الدسـتورية والقانونيـة للحيلولـة دون 	 

تعريـض األطفـال للمخاطـر وحمايتهـم مـن االعتـداءات المتكـررة التـي تمـارس فـي المناطـق الواقعـة 
تحـت سـيطرتها فـي اليمـن.

تطالب منظمة رايتس رادار الحكومة اليمنية بتشديد اإلجراءات الكفيلة بحماية األطفال من مخاطر 	 
التجنيد.

تطالـب منظمـة رايتـس رادار الحكومـة اليمنيـة بمنـع اسـتهداف المنشـآت التعليميـة أو المستشـفيات 	 
وتسـهيل طـرق وصـول األطفـال والمعلميـن والمرضـى واألطبـاء وفـرق اإلسـعاف.

تطالب منظمة رايتس رادار الحكومة اليمنية بتقديم المسـاعدة الكافية لوصول المسـاعدات اإلنسـانية 	 
للمتضرريـن وعـدم تأخيـر إصـدار تصريحـات المـرور للقوافل اإلغاثية.

رابعا: األمم المتحدة والمنظمات اإلغاثية:	 
تدعـو منظمـة رايتـس رادار األمـم المتحـدة والمجتمـع الدولـي إلـى الضغـط علـى مختلـف أطـراف النـزاع 	 

المسـلح فـي اليمـن لتجنيـب األطفـال ويـات الحـرب وإبعادهـم عـن االسـتهداف بـأي شـكل مـن األشـكال. 
إلـى 	  اليمـن  فـي  العاملـة  المتحـدة  المنظمـات االنسـانية ووكاالت األمـم  تدعـو منظمـة رايتـس رادار 

اليمنيـة لإلسـهام فـي معالجـة آثـار الحـرب علـى األطفـال. تكثيـف نشـاطها فـي مختلـف المناطـق 

اليمن: جحيم الطفولة رايتس رادار: لرصد انتهاك حقوق االنسان

25



منظمة رايتس رادار
من نحن؟

منظمة )رايتس رادار( لحقوق اإلنسان، هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، ملراقبة وتعزيز 
حقوق اإلنسان العربي والدفاع عنها.

أسسها نخبة من القيادات الحقوقية والنشطاء واملهتمين بالشأن الحقوقي العربي وتعنى 
بالرصد والتوثيق لالنتهاكات الحقوقية واملناصرة للضحايا وتبّني قضاياهم العادلة والتدريب 

الحقوقي، وتهتم بكافة املجاالت الحقوقية ويف مقدمتها الحريات اإلعالمية وحرية 
التعبير، حقوق املرأة، حقوق الطفل، حقوق املعاق، حقوق السجين، الحق يف العدالة، 

حقوق الالجئ والحقوق العامة.
وتضم منظمة رايتس رادار شبكة واسعة من املراسلين والراصدين واملوّثقين امليدانيين 
وشبكة عالقات واسعة مع املنظمات الحقوقية املحلية واإلقليمية والدولية وتستخدم 

أحدث اآلليات يف عملية الرصد والتوثيق والتواصل والنشر. 

أهدافنا:
رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان العربي.. 1
املناصرة والدعم القانوني لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.. 2
التشبيك والشراكة مع املنظمات املعنية بحقوق اإلنسان.. 3
بناء القدرات الحقوقية وتطوير املهارات القيادية.. 4
 

رؤيتنا: 
التمّيز يف رصد وتوثيق ومناصرة حقوق اإلنسان يف العالم العربي. 

رسالتنا
منظمة حقوقية غير ربحية للدفاع عن حقوق االنسان العربي ومناصرة قضاياه العادلة من 
خالل رصد وتوثيق االنتهاكات واصدار البيانات والتقارير والتشبيك والشراكة مع املنظمات 

الحقوقية االقليمية والدولية وخلق فرص تدريب وبناء القدرات للكوادر والقيادات الحقوقية.  

قيمنا :
املسؤولية. . 1
املصداقية. . 2
االستقاللية. . 3
الشفافية.. 4



الرصد
تعمــل منظمــة رايتــس رادار ىلع مراقبــة وضــع حقــوق اإلنســان ورصــد االنتهــاكات التــي 
ترتكــب ضدهــا يف العالــم العربــي، مــن خــالل املراقبيــن والراصديــن املحلييــن املؤهليــن 
الذيــن يعملــون وفقــا للمعاييــر الدوليــة واســتخدام التقنيــات املتطــورة يف هــذا املجــال، 
وكذلــك مــن خــالل التعــاون مــع املنظمــات املحليــة لحقــوق اإلنســان التــي تعمــل يف 

نفــس املجــال ولديهــا نفــس االهتمامــات الحقوقيــة.

التوثيق
ــي  ــان الت ــوق اإلنس ــوق حق ــد حق ــاكات ض ــق االنته ــس رادار بتوثي ــة رايت ــوم منظم تق
ــة، يف  ــة أو الحكومي ــة، األهلي ــة أو الجماعي ــراف، الفردي ــف األط ــل مختل ــن قب ــب م ترتك
جميــع الــدول العربيــة، مــن خــالل الشــبكة الواســعة مــن الراصديــن واملجموعــة املتنوعــة 
يف األســاليب، مــن أجــل الحصــول ىلع أدلــة ماديــة وبراهيــن موّثقــة النتهــاكات حقــوق 
اإلنســان، الســتخدامها عنــد اللــزوم ملالحقــة الجنــاة قضائيــا للعمــل ىلع عــدم اإلفــالت 

مــن العقــاب.

املناصرة
كجــزء مــن مهمتهــا، توفــر منظمــة رايتــس رادار املناصــرة والدعــم القانونــي وربمــا فــرص 
الدعــم املــادي واملعنــوي لضحايــا انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف العالــم العربــي، وذلــك 
حســب اإلمكانيــات املتاحــة، مــن خــالل التعــاون مــع  الشــركاء مــن املنظمــات اإلقليميــة 

والدوليــة ذات البرامــج واألهــداف التكميليــة املشــتركة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

التشبيك
تعمــل منظمــة رايتــس رادار ىلع تحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا من خــالل التشــبيك وعالقات 
التعــاون مــع شــبكة واســعة مــن منظمــات حقــوق اإلنســان املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، 
لتبــادل الخبــرات والعمــل معــا مــن أجــل إنجــاح برامجهــا والقيــام بأعمــال مشــتركة  للدفــاع 

عــن حقــوق اإلنســان مــن خــالل الحمــالت الجماعيــة املشــتركة وىلع نطــاق واســع.

بناء القدرات
ــى  ــس رادار إل ــة رايت ــعى منظم ــان، تس ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــا للدف ــار جهوده يف إط
تدريــب وبنــاء قــدرات ورفــع كفــاءات نشــطاء حقــوق اإلنســان العــرب املتعاونيــن معها يف 
تغطيــة الرصــد والتوثيــق لالنتهــاكات، باإلضافــة الــى النشــطاء العامليــن يف املنظمــات 
األخــرى التــي تشــترك معهــا يف نفــس الهــدف املتمثــل يف الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. 
ــاء القــدرات جــزء رئيســي مــن برامــج منظمــة رايتــس رادار ومهمــة رئيســية  ــر بن ويعتب

لتحســين أداء العامليــن يف مجــال حقــوق اإلنســان.

برامجنا



تؤمــن منظمــة رايتــس رادار بــأن الحــق يف حريــة التعبيــر وحرية اإلعــالم والعدالــة وحقوق 
ــاالت  ــكل املج ــية وتش ــوق األساس ــن الحق ــن م ــن والالجئي ــال واملعوقي ــاء واألطف النس

الرئيســية يف عملهــا وأنشــطتها. 

حرية التعبير
تســعى منظمــة رايتــس رادار إلــى الدفــاع عــن حريــة الــرأي والتعبيــر وتعمــل ىلع تعزيــز 
ــز  ــوي يف تعزي ــب دور حي ــا ىلع لع ــر قدرته ــة، وتطوي ــات العام ــالم والحري ــة اإلع حري
ــن  ــذا م ــس رادار يف ه ــة رايت ــق منظم ــة. وتنطل ــح العام ــة املصال ــة وحماي الديمقراطي
إيمانهــا بــأن جوهــر الديمقراطيــة لــن يتحقــق بالكامــل مــا لــم يتــم ضمــان حريــة الــرأي 
ــة  ــة اإلعــالم والعدال ــأن الحــق يف حري والتعبيــر كحــق أساســي. كمــا تؤمــن املنظمــة ب
وحقــوق املــرأة واألطفــال واملعوقيــن والالجئيــن مــن الحقوق األساســية وتشــكل املجاالت 

الرئيســية يف عمــل وأنشــطة املنظمــة.  

حقوق املرأة
تعمــل منظمــة رايتــس رادار ىلع تعزيــز حقــوق املــرأة وتمكينهــا يف كل مواقــع الحيــاة، 
ــة  ــد منظم ــع. وتعتق ــاء املجتم ــة يف بن ــاركتها الفاعل ــر مش ــوي عب ــا الحي ــم دوره لدع
ــرأة  ــع امل ــم تتمت ــا ل ــه م ــل إمكانات ــى كام ــل إل ــن أن يص ــع ال يمك ــس رادار أن املجتم رايت
ــة لنفــس الحقــوق والفــرص التــي يتمتــع بهــا الرجــل، بمــا يف  بكامــل حقوقهــا املوازي
ذلــك املســاواة يف الفــرص بالتعليــم والرعايــة الصحيــة وفــرص العمــل. وتؤمــن منظمــة 
رايتــس رادار بــأن الحــق يف حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة اإلعــالم والعدالــة وحقــوق املــرأة 
واألطفــال واملعوقيــن والالجئيــن مــن الحقــوق األساســية وتشــكل املجــاالت الرئيســية يف 

عمــل وأنشــطة املنظمــة.  

حقوق الطفل
تناضــل منظمــة رايتــس رادار يف تعزيــز الحقــوق األساســية لألطفــال ومســاعدتهم ىلع 
ــة.  ــة والحماي ــة الصحي ــم والرعاي ــك التعلي ــة ذل ــم، ويف مقدم ــل حقوقه ــع بكام التمت
وتتطلــع كذلــك إلــى تعزيــز حقــوق األطفــال بحيــث يصبحــوا فاعليــن لصناعــة املســتقبل 
املشــرق، وهــذا الحلــم لــن يتحقــق مــا لــم يتــم دمــج حقــوق األطفــال يف برامــج التنميــة 
االجتماعيــة والسياســات العامــة. وتؤمــن منظمــة رايتــس رادار بــأن الحــق يف حريــة الــرأي 
والتعبيــر وحريــة اإلعــالم والعدالــة وحقــوق املــرأة واألطفــال واملعوقيــن والالجئيــن مــن 

الحقــوق األساســية وتشــكل املجــاالت الرئيســية يف عمــل وأنشــطة املنظمــة.  

مجاالتنا:



حقوق املعاق
تعمــل منظمــة رايتــس رادار ىلع تعزيــز حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم ىلع 
أرض الواقــع وتدعــم اندماجهــم ومشــاركتهم يف املجتمــع. وتــرى املنظمــة أن املســاواة 
يف الفــرص، يجــب أن يشــمل األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن أجــل ان يتمتعوا بكافــة الحقوق 
والفــرص األساســية املتاحــة لبقيــة أفــراد املجتمــع، بمــا يف ذلــك الفــرص املتســاوية يف 
التعليــم والوظائــف والرعايــة الصحيــة. وتؤمــن منظمــة رايتــس رادار بــأن الحــق يف حريــة 
الــرأي التعبيــر وحريــة اإلعــالم والعدالــة وحقــوق املــرأة واألطفــال واملعوقيــن والالجئيــن 

مــن الحقــوق األساســية وتشــكل املجــاالت الرئيســية يف عمــل وأنشــطة املنظمــة.   

حقوق الالجئ
ــأنه  ــن ش ــا م ــم كل م ــن ودع ــوق الالجئي ــز حق ــس رادار ىلع تعزي ــة رايت ــد منظم تجته
ــة يف  ــة بسالس ــوق متكامل ــوا ىلع حق ــم ليحصل ــوي له ــادي واملعن ــون امل ــم الع تقدي
املجتمــع الــذي يســتضيفهم ومنحهــم الحقــوق االنســانية دون تمييــز. وتؤمــن منظمــة 
ــل  ــن ىلع الحقــوق اإلنســانية األساســية، مث ــه يجــب أن يحصــل الالجئي رايتــس رادار بأن
ــق رايتــس رادار يف عملهــا هــذا مــن  ــة وفــرص العمــل. وتنطل ــة الصحي ــم والرعاي التعلي
ــرأة  ــوق امل ــة وحق ــالم والعدال ــة اإلع ــر وحري ــرأي التعبي ــة ال ــق يف حري ــأن الح ــا ب إيمانه
واألطفــال واملعّوقيــن والالجئيــن مــن الحقــوق األساســية وتشــكل املجــاالت الرئيســية يف 

عمــل وأنشــطة املنظمــة.    

الحق يف العدالة
ــر  ــع، لتوفي ــاط املجتم ــة يف أوس ــم العدال ــز قي ــى تعزي ــس رادار إل ــة رايت ــعى منظم تس
إجــراءات تقاضــي عادلــة للضحايــا وللســجناء. وتعتقــد أن الحيــاة لــن تســتقيم ولــن تكــون 
محميــة مــا لــم تحكمهــا العدالــة ويكــون القانــون والنظــام حاكميــن لســلوك جميــع الناس 
يف املجتمــع مــن القمــة إلــى القاعــدة، بحيــث يصبــح الحــق يف العدالــة حقــا أساســيا 
للجميــع، لكــي يشــكل ســياجا حاميــا لكافــة الحقــوق األساســية األخــرى مثــل الحــق يف 
ــن  ــن والالجئي ــل واملعوقي ــرأة والطف ــوق امل ــالم وحق ــة اإلع ــر وحري ــرأي والتعبي ــة ال حري
والتــي تعتبرهــا رايتــس رادار مــن الحقــوق األساســية ومــن املجــاالت الرئيســية التــي تركــز 

عليهــا املنظمــة يف أنشــطتها وبرامجهــا.
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