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ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

 

  
  

ـــة  ـــ ـــ ـــ ـــة بحمايـ ـــ ـــ ـــة املعنيــــ ـــ ــ ـــ ــــق الدوليــ ـــ ــ ــة واملواثيــــ ـــ ـــ ـــ عات الوطنيــ ـــر ــ ـــ ـــ شــ ـــا ال ـــ ــ ـــ ــ ــ تحظر ـــ ـــ ــ ـــ ــيمة ال ــ ـــ ــ ســــ ــــات ا ـــ ــ ــــ ا ن ــــــن  ـــ ــال مــــ ــ ـــ ـــ طفـــ ـــد  ـــ ـــ ــــد تجنيــــ ـــ ـــ عـــ
ـــــوص  صــــ ــــه ا ــ ــ وجـــ ـــ ــــ ـــال، وع ـــ ـــل"طفـــ ــ ـــوق الطفــــ ـــ ـــة حقـــ ـــ ـــل"و"  اتفاقيـــ ــ ـــوق الطفــــ ـــ ـــة حقـــ ـــ ــــق باتفاقيـــ ـــ ــ ــاري امل ــ ـــ ختيــ ــــول  ـــ ــ تو ــــذي " ال ــ والـــ

ــام  ــ ـــ ــ ــــ ــة وأح ـــ ـــ ـــ ــــة اليمنيــ ــ ـــ ـــ ور م ـــــل ا ــ ـــ ــــــن قبـــ ـــ ــا مـــ ــ ـــ ــ مــــ ــــــادق عل ـــ ــ م، املصـ ـــــد ـــ ـــ ة وتجنيــ ــ ـــ ـــ ــ ــات املســـ ــ ــ ـــ اعـــ ــ ال ـــ ـــ ــ ـــ ــال  ــ ـــ ــ طفـــ ــتخدام  ــ ـــ ــ ــر اســــ ــ ـــ ـــ يحظــ
ــ  ـــ ـــ ــ ـــ ــافة إ ـــ ـــ ـــ ــــف باإلضــ ــ ـــ ـــات جنيــــ ـــ ــ ـــ ـــق باتفاقيــ ـــ ــ ـــ ــ ي امل ـــا ــ ـــ ـــ ـــا الثــ ــ ـــ ـــ ضــ ــــول  ـــ ــ ــــ تو ــ"ال ـــ ـــ ــ ـــ ـــــل اليم ـــ ــ ــــوق الطفـــ ـــ ـــ ــانون حقـــ ــ ـــ ــ ـــذه " قــــ ــ ـــ ـــ ــ ــع  ـــ ـــ ـــ ــــــوائم مــ ــ ـــ املتــ

ـــاءات  ــ ـــ دعــ ـــة  ـــ ـــ افـ ــ  ـــ ـــ ــ ــــق  ـــ ــ ـــــق والتحقيـ ـــ ــــد والتوثيــ ـــ ــ ـــة بالرصـ ـــ ــ نــ ـــت ال ــ ـــ تمــ ــد ا ــ ـــ ـــــات فقـــ ــ ـــ ا ن ــــــن  ـــ ـــوع مـ ـــ ــ ـــذا النــ ـــ ـــ ـ ــــورة  ــ ـــ طـ ــات، و ــ ـــ ــ تفاقيـ
ــيمن  ـــ ــ الـ ـــ ـ ــا  ــاري حاليــــ ــ ــ ــ ا ـــ اع املسـ ــ ـــ ـ ــاء ال ــ ـــال أثنــ ــ طفـ ــتخدام  ــ ــــن صــــــور اســ ــ مــ ـــ ـ ــع تــــــوافر الكث ــ ــيما مــ ــ ـــال   الســ طفـــ ـــد  ـــة بتجنيـــ املتعلقـــ

طراملشاركة املباشرة  القتال أو بسواء  طفال ل ض أولئك  عر ب   س ن، مما    . تقديم العون للمقاتل
  ر نة والواردة  التقار ا ال طفال ال حقق ع تجنيد    نماذج من وقا
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ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

ن واقعة تجنيد الطف -1   : محافظة ذمار  – )ن. ي. أ. ع(و) ن. ي. م. ح(ل
ــاء  ـــ ـــ ــ ـــ ــغ جــــ ـــ ـــ ـــ ــ ادة املبلــــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ن ): أ.ع.س(شـ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــ ــتدراج الطفلـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــت باســــ ــ ـــ ـــ ـــ ي قامـ ــــو ـــ ـــ ـــ ــ ــ ــيا ا ـــ ـــ ـــ ــ ـــ شـ ـــة ) ن. ي.أ.ع(، و)ن. ي. م. ح(أن ميل ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ب

ـــة  ـــ ـــ ماعــ ــــة ل ــ ـــ عـ ـــــكرات التا ـــ ـــد املعســ ـــ ـــ ــ أحـ ـــ ـــ ـــ ما إ ـــــتدرجو ـــ ن واســ ـــــ ـــ ـــر للطفلــ ــ ـــ ـــة الفقــ ـــ ـــ ــتغلوا حالــ ـــ ــ ــيفية، واســـ ـــ ــ ــ دوره صـــ ـــ ـــ ــ م إ ـــــذ ـــ أخــ
ـــة ذمــــــار ـــرق محافظــــ ـــل الشــــ ــــة جبــــ ـــ ــ مدير ـــ ـ ــيفي  ــ ــــة مخـــــــيم صـــ ـــة إقامـــ ــ ـ ـــــرف عل. ب عــ ـــد  ـــت وقــــ ـــــذي لفــــ ــرته الــ ــ ـــــراد أســـ ــد أفــ ـــ ــا أحـ ـــ مــ

ــــذمار ـــ ـــه بــ ــ لــــ ــ م ـــ ـــ ـ ــا إ ــ ـــ مــ ـــى  ــ ــــ ما وأ ــ ـــ ـــ ــغر سـ ــ ـــ ــــه صــ ـــ ــ با ـــت . ان ـــ انـــ ــده، و ــ ـــ ـــن عنــ ـــ ــ ما مـ ـــــذ ـــوا ألخــــ ـــ ـــذين أتـــ ـــ ــ ما الـ ـــــد ــع والــــ ــ ـــ ـــــل مــ ــ ــــــم تواصــ ثـــ
ما ن، علمًا بأن أعمار ة نظرا الختفاء الطفل م النفسية بالغة الصعو ي ) 14(ول : حال   .أعوام) 9(عاما، والثا

د   ـــا ــ ـــ ــــــاد الشـ ــ ــا أفـ ـــ ـــ ن) ن. س. ي .أ(كمـ ـــــ ـــ ــارب الطفلـ ـــ ــ ــــــن أقــ ــ ــــــو مـ ــ ـ ــا :  و ــــ ــ مـ ن  ـــــ ـــ ـــدوا طفلـ ـــ ـــام افتقـــ ـــ ـــــدة أيـــ ـــ ــل عـ ــ ـــ ـــه قبــ ـــ و ) ن.ي.م.ح (بأنـــ
ـــة ) ن.ي.أ.ع( ـــ ـــ ــ ج ـــ ـــ ـ ـــيارته إ ــ ـــ ن سـ ـــــ ـــ ــ مـ ـــ ـــ ـ ما ع ـــــذ ـــ ــد أخـ ـــ ـــ ي قـ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ـــادات جماعـــ ــ ـــ ــــد قيـ ـــ ــوا أن أحــ ــ ــ ــــــزمن علمـــ ــن الـــ ــ ـــ ه مــ ــ ـــ ـــ ـ ــــد ف ـــ عــ ، و

ــــن مد ـــ ـــالقرب مــ ــ ـــ ــابة بـ ـــ ـــ ـــة رصـ ـــ ــ ــ منطقـ ـــ ـــ ــ ــا  ــــ ــ مـ و ــا تر ـــ ـــ ــــن قبلنـ ـــ ــات مــ ــ ـــ عــ ـــل واملتا ـــ ــد التواصـــ ـــ ـــ عـ ـــة ، و ـــ ــ ولـ ــــــا مج ــ مــ ــــق  ـــ ــ ـــار، و ـــ ـــة ذمـــ ـــ ــ ينـ
ــــل  ـــ ــ ــد الطفــ ــ ـــ ـــ م للتجنيـ ــــذو ـــ ـــ ـــــن أخـ ـــ ــ ـــــمن مـ ـــ ــــن ضـــ ـــ ــ ـــاف أن مــ ـــ ـــ ـــا ، وأضــ ـــ ـــ مــ ما إلرجاع ـــــد ـــ ــادس )ح .ع.ن(والـــ ــ ـــ ـــ ــــــف السـ ـــ ــ الصــ ـــ ـــ ــ ـ ـــو  ــ ـــ ـــ ، و

ــــــال ــ ــات القتــ ـــ ـــ ــ ــ ج ـــ ـــ ــ ــوا  ــ ـــ م قتلـــ ـــــد ـــ ــــــم تجنيــ ـــــن تــــ ــ ـــــب مـــ ــ ي، وأن أغلـــ ــــدا ـــ اوح : بتـــ ــ ـــ ـــ ــ م ت ـــــد ـــ ــتم تجنيــ ــ ــ ـــــذي يــــ ــ ــال الـــ ـــ ـــ طفــ ــــــم  وأن معظــــ
ن  م ما ب   . عاما) 16(إ ) 12( أعمار

ـــا ــ ـــ ــــــاد الشـــ ــ ــــل )أ.ع.ع.ح(د وأفـــ ـــ ــ ــــل ) ن.ي.م.ح(، أن الطفــ ـــ ــ ـــؤال ) ن.ي.أ.ع(والطفــ ــ ـــ الســـ ــــة، و ـــ ــ ــ معلومــ ـــ ـــ ــ ـ ـــة غ ـــ ــ ـــ ــ ج ـــ ـــ ــ ـ ما إ ـــــذ ـــ ـــم أخـــ ــ ـــ تـــ
ــة ـــ ـــ ـــان دورات ثقافيــ ـــ ــ ــا يتلقيــ ـــ ــ مـــ ي بأ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ماعـ ن  ـــــ ـــ ــــد املنتمــ ـــ ــ ـــال أحـ ـــ ـــ ــا قـ ــــ ـــ مـ ــال . ع ــ ـــ ــ طفـ ــــــن  ـــ ا مـ ــ ـــ ـــ ــ د أن كث ـــا ــ ـــ ــاف الشــ ــ ـــ ــ وأضـ

م إال ل عودوا إ أ ي ولم  و ماعة ا عة  يمات التا ذه ا بوا إ  امدة ذ   . جثثًا 

يجة   :الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ
ــ  ـــ ــ ن  ــئول ــ ن واملســـ ـــرف ـــ ـــا املشـ ــ ــ بــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ـــة باإلضــ ـــ ـ ـــة  ـــ ــ محافظـ ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ـــــؤولة عـ ــــة املســ ــ ـ ا

ي الذين ت و ات القتالقيادة جماعة ا ية والزج به  ج ب ال   . ولوا تدر
  :   محافظة ذمار – .)ا. ص. ا(طفل تجنيد الواقعة  -2

ــادة  ــ ـــــب إفـــ ـــة بحســ ـــ ص الواقعـ ــــل )د.م.ع.ع(تـــــــت ــد الطفـــ ـــ ــــــم تجنيــ ــه تـ ـــ ـــــل، بأنــ ــــــارب الطفــ ـــــن أقـ ــو مــ ــ ـــ ــــر ) أ.ص.أ(، و ــ ـــــن العمـ ـــالغ مــ ـــ البـ
ــة،  14 ـــ ـــ ـــرى املدير ـــ ــــدى قــ ـــ ــ إحـ ـــ ـــ ــــود  م املوجــــ ـــز ــ ـــــد مراكـــ ــ أحـــ ـــ ـــ ــمام إ ــ ــ ــه باالنضــ ـــ ــــــاموا بإغرائـــ ي، وقــ ــــو ــــ ــيا ا ـــ شـــ ــــل ميل ــ ــــن قبــ ــنه مــــ ـــ ســـ

ــــــي ـــ ــــة، وسـ ـــ ــ ـــدورات ثقافيــ ـــ ـــ ــــيحظى بـ ــ ـــ ـــه سـ ـــ ــ ــــــرته بأنــ ـــ ــاع أسـ ـــ ـــ ــــل وإقنــ ـــ ــــــام الطفـــ ــ ــ ري وإف ـــــ ـــ ـــــب شــ ــ ــاملركز . منح راتـــ ـــ ـــ ــــه بـــ ـــ ــ ــد التحاقـ ـــ ـــ عــ ــــــن  ـــ لكـ
ــنعاء ــ ــ صــ ــــ ــــد املعســــــكرات  ــ أحــ ـــ ــــه إ ـــم نقلــ ــــدة أيــــــام، تـــ ـــه عــ ــــه فيـــ وثـ ــــدون . وم ــال بــ ــ ــات القتــ ــــ ــــدى ج ــ إحــ ــــ ــــه إ ـــدفع بــ ـــم الــ ا تـــ ــد عــــ و

و موجود حاليا علم أين  عد  ا أخباره ولم    .علم أسرته ال انقطعت ع
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دان  ـــا ــ ـــ ـــ ــأقوال الشـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــاء بـ ــ ـــ ـــ ـــ ــــل أن ) ا .ح.ع.ن(، و)د.ص.م.ف(وجـ ـــ ــ ـــ ــ )ا.ص.ا(الطفــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ــــدرس  ـــ ـــ ــ ـــان يــ ـــ ـــ ــ ـــ م،  ـــر ــ ـــ ـــ ـــــاء قـــ ـــ ـــ ــ ـــن أبنـ ـــ ـــ ــ ــــــو مـــ ــ ـــ ـــ ، و
ـــــره  ـــ ــاوز عمــ ـــ ـــ ي، وال يتجــ ــــدا ـــ ــ بتـ ع  ـــا ــ ـــ ـــــف الســ ـــ ــــل  14الصــ ـــ ــ ــــن قبـ ـــ ــد مـــ ــ ـــ التحديـــ ي، و ــــو ـــ ـــ ــيا ا ـــ ـــ شــ ــــل ميل ــ ـــ ــــن قبـ ـــ ــــذه مـــ ـــ ـــم أخـــ ــ ـــ ــنة، تــ ــ ـــ ــ سـ

ـــــة،  ــــ ــارج املدير ــ ـــ ــــــان خـ ــ ــ أي م ـــ ـــ ــــه إ ــ ــتم نقلــ ــ ـــ ــ أن ال يـ ـــ ـــ ـــة ع ـــ ـــ ــز املدير ـــ ــ مركـــ ـــ ـــ ـــة  ـــ ـــور دورة ثقافيــ ـــ ـــة حضــ ـــ ــ ــــدهللا، ب ـــ ــــدعو أبوعبـ ـــ املـ
ط ـــــ ــا اشـــ ــ ـــ ـــا كمـ ــ ـــال بــــ ـــ ـــو حــ ـــ ــ ــا  ــــ ب، كمـــ ـــدر ـــ ـــــكرات التــ ــ معســـ ـــ ـــ ــرته إ ــ ــ ـــة أســـ ـــ ــــدون موافقــ ــ ـــه بــ ـــ ـــم نقلـــ ــ ـــك تـــ ــ ـــع ذلـــ ـــ ــرته، ومــ ــ ـــ ــــــك أســ ت ذلــ

ي ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ــ جماعــــ ـــ ـــ ــ ـــــمون إ ــ ـــذين ينضـــ ـــ ــــــال الــــ ــــوده أو . طفــــ ــ ـــ ـــان وجـ ــ ـــ ــ ــــــرته بم ـــالغ أســــ ـــ ــ ـــل وال إبــ ـــ ـــــادة الطفــــ ـــ ــتم إعــ ــ ـــ ـــم يـــ ـــ ن لــــ ــ  ـــ ـــ ــ وح
ــ جما ـــ ـ ن إ ــ ـــض املنتمــــ عـــ م مــــــن  ــ ــ تصــــــل إلــــ ـــ ـ خبــــــار ال ــــدى  ــا عــ ــــ ــارب ف ــ ــ يحــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـ ــــل ا ــد بــــــأن الطفــ ـــ ــ تفيـ ـــ ـ ي وال ــــو ــ ــــة ا عــ

دود   .تم أخذه للقتال ع ا

يجة   : الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ع  ـــا ــ ــ التــ ـــ ــ م ــــرف  ــــــار  املشـــ ــــة ذمـ ــ محافظـــ ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ــــؤولة عـ ـــة املســـ ــ ــ ـــة ا ـــ ـ ــ مدير ـــ ــ ـــة  ـــ ماعـ ل
ـــه  ية والــــــزج بـــ ــ ـــ ـ ب ال ـــدر ــوا تـــ ــ ـــذين تولــ ــ ي الـ ــــو ــ ــــة ا ــادة جماعــ ــ ــ قيــ ـــ ـ ن  ــئول ــ ن واملســ ـــرف ـــا املشـــ ــ ــ بـ ـــ ـ ــافة ا ـــ ـــرق باإلضـ ــــل الشـــ جبــ

ات القتال    ج
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ــارس  ــ ــ ــ مـــ ـــ ــــ ـــده  ــ ـــ ــــد ولـ ــ ــــم تجنيـــ ـــ ـــه تــ ــ ـــ ية، بأنـ ــ ـــ ــــ ـــد ال ــ ـــ ــــــادة والـ ـــــب إفـــ ـــ ـــة، بحسـ ــ ــــذه الواقعــــ ــ ـــ ص  ــــــت ــيات 2015تـــ ــ ــ شـــ ــــل ميل ــ ــــــن قبـــ م مـــ
ـــام مــــــن  ــــدة أيـــ ــد عــ ــ عـ ـــان، لكــــــن  ـــ ــ أي م ـــ ــــه إ ـــدم نقلــ ــــة، وعـــ ــ املنطقـ ــــ ـــه  قائـــ ري، و ــــب شـــــ ـــه راتــ ــه بمنحـــ ـــم اقناعـــ ــد أن تـــ ــ عــ ي  ــــو ـ ا

ــة ـــ ـــارج املنطقـــ ـــ ـــكر خــ ـــ ــ معســ ـــ ـــ ــــة إ ــ ـــم نقلــ ـــ ـــــده، تــ ــ . تجنيـــ ـــ ـــ ـــه  ـــ ــــزج بــ ــ ـــم الــ ـــ ـــن ثــ ـــ ـــه، ومــ ــ ــم نقلـــ ــ ــ ــــــن تــ ــ أيــ ـــ ـــ ـــم إ ـــ علــ ـــده  ــ ــــد والـــ ــ عــ ــــــم  ا لــ ــد ـــ عـــ و
روب دون رضاه أو رضا والديه ع. ا ربو ر تم إبالغه بأن ابنه قتل  ا  . د عدة أش

ود   ـــــ ـــ ــ ـــــوال الشـ ـــ ــ ــــدت أقـ ـــ ـــ ــد أكـ ــ ـــ ـــ ــــل ) س.ع.ح.م(، و)ا .اح.ع(وقـ ـــ ــ ــأن الطفــ ــ ــ ـــ ـــــره )ف.ي.ي.ح(بــ ـــ م، ) 15(، عمـــ ـــر ــ ـــ ـــــاء قـــ ـــ ـــــن أبنـــ ـــ ــا، مـــ ــ ــ ـــ عامــ
ــــذلك مــــــن  ــه بـ لـــ ــعار أ ــ ـــع، وتـــــم اشـ ــ البقيــ ـــ ــــل  ـــه قتــ ـــــرب، وأنــ ــ ا ـــ ـــه  ــــده والـــــزج بــ ي وتجنيـ ــــو ــ ــا ا ــ شـ ــــل ميل ــــن قبـ ــــذه مـ ـــم أخـ ــــد تــ قـ

ن ــ  ـــ ــ ــرته ح ــ ــ أســ ـــ ــ ــــه إ ــــلم جثتــ ســـ ــتم  ــ ي، ولـــــــم يــ ــــو ــ ــا ا ــ شـــ ــــل ميل ــ مـــــــن قبــ ـــ ـ ـــدت الكث ي جنــــ ــــو ــ ــيا ا ـــ شــ ـــأن ميل ــــادوا بـــ ـــا أفـــ ــ ، كمـ
م قتلوا م وأن الكث م   ..أطفال قر
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ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ
ـــة  ـــ ــ محافظـ ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ــــؤولة عـ ـــة املســـ ـــ ـ ــ ا ـــ ــ ن  ــئول ــ ن واملســـ ـــرف ـــ ـــا املشـ ــ ــ بــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ــار باإلضــ ــ ــ ذمـ

ات القتال ية والزج به  ج ب ال ي الذين تولوا تدر و  .قيادة جماعة ا
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ــا  ــــ ـــــب مـ حســ ــــة، و نـــ ـــل ال ـــ ــــن قبـ ـــه مـــ ــ ــ أقوالــ ـــ ــ ــتماع إ ــ ســـ ــــــم  ــــذي تـ ــ ـــه الـ ـــ ية نفسـ ــ ـــ ــ ــــــادة ال ــــب إفـ ـــة، بحســـ ـــ ص الواقعـ ــــــت ـــد وتـ ـــ أكـ
ود  ـــــ ـــ ـــه الشـ ـــ ــــرف )ج.ع.ص.م(،  و)ع.ج.د(عليـــ ـــ ـــــمة، وأن املشــ ـــ ـــة العاصـ ـــ ــ ــــــر بأمانـ ـــ ــــة التحر ـــ ــ ــــة بمدير ـــ ــ الزراعــ ـــ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ ـ ــــــكن  ــ سـ ـــه  ـــ ، بأنـــ

وف ــــــن ــــة كالشــ ـــ ندقيـ ري و ـــــ ــــب شـــ ـــ ــه راتـ ـــ ــتم منحـــ ــ ــ ــــــوف يــ م ســ ـــــ ــــم إلـــ ـــ ــه إذا انضـ ـــ ـــه بأنـــ ـــ ــــة أبلغــ ــ ــــــارع الزراعــ ــ شــ ـــ ـــ ن  ـــــوثي ـــ ع  ل ـــا ــ . التـــ
، ــ ـــ ــ ــامع الك ــ ــ ــ جـ ـــ ــ اب إ ـــــذ ـــــرف الــ ـــه املشــ ـــ ــــب منـ ـــه طلـــ ـــ ــــد اقتناعـ عـــ ــو و و ــ ـــ ـــذه  ــ ـــــكري وأخــ ـــــم عســ ـــر طقــ ـــ ـــــاك حضـ نــ ن،  12و ـــر ــ آخــ

ـــة  ـــ ـــ ـ ــ ج ـــ ـــ ــ ـــت  ـــ ـــ ــــــك الوقـ ـــ ــ ذلـ ـــ ـــ ــ ـــدور  ــ ـــ ــات تــ ـــ ــ ـــ ــــــت املواج ـــ انـ ــارب، و ــ ـــ ـــة مـــ ـــ ــ ــــرواح بمحافظــ ــ ـــ ــــة صـ ـــ ـــ ــ مدير ـــ ـــ ــ ـــال، إ ــ ـــ طفــ ــــــن  ـــ ــم مـ ــ ــ ـــ ـ معظم
ف ـــر ــ ــــدر الشــــ ـــ ــــــو حيــ ي أبـــ ــو ــ ـــ ــ ــــــادي ا م القيـــ ــــــتقبل ــاك  اســـ ــ ـــ نــ ــأرب، و ــ ـــ ــي مــ ــ ـــ ــ ـــراف غر ـــ ـــه . شــ ـــ عـــ ـــالح، وتوز ــ ـــة ســــ ـــ ـــه قطعـــ ــ ــــــم منحــــ وتـــ

ـــــد ــ تبعــ ـــ ــ ـــان ال شـــ ــــة الرو ــ مزرعـــ ـــ ـ ـــارب  ع ــ ـــة مـ ــ ـــــن مدينــ ،  4عـ ــــوط ش الـــ ـــــ ــ ــل ا ـــ ــــن قبـ م مـــ ــ ـــ ـــــف علــ ـــــم الزحـ ــاك تــ ــ نــ ، و ــ ـــ ــ كيلـــــــو م
ش الوط إ أسرته سليمه من قبل ا ا تم  عد سر ملدة عام، ثم    .وتم أسره، واستمر  

يجة   : الن
ــغ  ـــ ـــوال املبلــ ـــ ود وأقـ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ ــة أن مـــ ـــ نــ ن ل ـــــ تبــ

ــ  ـــ ــ ن  ــئول ــ ن واملســـ ـــرف ـــ ـــا املشـ ــ ــ بــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ـــــمة باإلضــ ـــة العاصــ ــ ــ امانــ ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــــن  ـــــؤولة عـ ــــة املســ ـــ ا
ات القتال ية والزج به  ج ب ال ي الذين تولوا تدر و  .  قيادة جماعة ا
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ــا  ــــ ــ ـــــب مــ ـــ ـــة، بحســ ــ ـــ ص الواقعــ ــــــت ود تــــ ـــــ ـــ ــــــوال الشــ ــ ـــه أقــ ـــ ــــدت عليــــ ـــ ــــا أكـــ ــ ـــه ومــــ ـــ ية نفســــ ــ ـــ ـــ ــ ــــــادة ال ــ إفــــ ـــ ـــ ــ ، )ع.ص.م(، و)ع.ج.د(ورد 

ي،  ــــو ــــ ــــة ا ــ ــر جماعــ ــ ـــــد عناصـــ ــى بأحـــ ــ ــ ـــة التقــ ـــ ــ املدرسـ ـــ ـــ ــــه إ ــ ابــ ــــــاء ذ ـــه أثنـ ـــ ــنعاء، وأنــ ــ ــ ـــة صــ ـــ ـــــوالن محافظـ ـــة خـــ ـــ ــ ــــــاء مدير ــــــن أبنـ ــــه مــ أنـــ
ادة ال ــ ـــ ـــه الشـــ ــ تم منحـــ ــ ـــ ي ســـ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ـــم إ ـــ ـــه إذا انضــ ـــ ـــه أنــ ـــ ــــذي أبلغـــ ـــ ـــرف، والـ ـــ ــ ـــايف دمحم ا ـــ ــد نــ ـــ ـــ ـــب و ـــ ــــــية، وراتـــ دراســ

ـــة  ـــ ـــ ــ  جماعـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــم إ ـــ ــ ص ينضــــ ـــــ ـــ ــ ــ ــــمونة، ألن أي  ـــ ـــ ون مضــ ــــــت ـــ ـــة ســـ ـــ ـــ ــ الدراســـ ـــ ـــ ــ ــ ـــه  ـــ ـــ ــــالح، وأن نتائجـــ ــ ـــ ــــة ســـ ــ ـــ ـــليمة قطعـــ ـــ ـــ ســـ ري، و ـــــ ـــ ــ شــ
ـــــك، تــــــم  ــ ذلـ ـــ ـ ـــه ع ــــد موافقتـــ عــ ـــه  ية أنـــ ــ ـــ ـ ــاد ال ــ ـــة، وأفــ ــ ـــدون دراسـ ــ ــّية بـ ــ ادات مدرســ ــ ـــ ـــه شـ ــ تم منحـ ــ ـــ ــــم سـ ــ ـــد مع ــ تجنـ ي و ــــو ــ ا

ــ  ـــ ـــ ــ ــــه إ ــ ـــ ــــــم نقلـ ـــ ــاك تـ ــ ـــ نـــ ــــــن  ـــ ــارب، ومـ ـــ ــ ـــة مـــ ـــ ـــ ــــرواح بمحافظـ ــ ـــ ــــة صـ ــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ــ ــــذه إ ـــ ــ ــــــم أخـ ـــ ــنعاء، وتـ ــ ــ ـــ ــــة صـ ــ ـــ ــ مدينـ ـــ ـــ ــ ــــــكرات  ــ ــد املعســ ــ ـــ ــ أحـ
ـــدة  ــ ة ملــ ـــــكر ـــدورة عســـ ـــ ـــاعه لــ ـــ ـــه  15إخضـ ـــ ــم إعادتــ ــ ــ ا تــ ــد ـــ عــ ــــــطة، و ـــة واملتوســ ـــ ة الثقيلــ ــ ـــ ســ ــتخدام  ــ ــ اســــ ـــ ـــ ـــا ع ـــ ـ ــــدرب ف ـــوم، تــــ ــ يـــ
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ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

ــــالق  ـــ ـــم إطــ ــ ـــ ا تـ ــد ـــ ـــ عـ ر، و ـــــ ــــدة أشــــ ـــ ــر لعــ ــ ـــ ســ ــ  ـــ ـــ ـ ــتمر  ـــ ش، واســــ ـــــ ـــ ـ ـــــوات ا ـــ ــــل قـ ـــ ــــن قبــ ـــ ــره مــ ــ ـــ ــــــم أســ ـــاك تـــ ــ نــــ ـــــرواح، و ـــ ـــــة صـ ـــ ـ ــ ج ـــ ــــ إ
له  مدنية مأ سليمه أل  .م بمناسبة يوم الطفولة العال20/11/2016رب  يوم سراحه و

يجة  : الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ـــــرف   ـــ ـــايف دمحم ا ـــ ــــد  نــ ـــ التحديـ ــنعاء و ــ ـــة صــــ ـــ ــ محافظــ ـــ ـــ ي  ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ــاك  ــ ــــ ن ــــذا  ـــ ـ ــــــن  ـــــؤولة عــ ــ ــة املسـ ـــ ـــ ــافة ا ـــ باإلضـــ
ات القتال ية والزج به  ج ب ال ي الذين تولوا تدر و ن  قيادة جماعة ا ن واملسئول   .  ا با املشرف
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ــادة  ــ ــ إفـــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ـــ ــــب مــ ـــــة، بحســـ ص الواقعــ ــــــت ــــل )و.م.ع.ع(تـ ــد الطفـــ ـــ ـــم تجنيــ ـــ ـــه  تـ ـــ ية، بأنـ ــ ـــ ــ ــارب ال ـــ ـــن أقــ ــ ــو مــ ــ ـــ ، )ح..ص.أ(، و

ـــد  ـــ ــــة عامـ ـــ ــ قر ـــ ــ م  ـــــكر ــ معســ ـــ ــ ــــه إ ـــــة، ونقلـــ ــ ـــد باملدير ــــؤول التجنيــــ ، مســـ ــ ـــ ــ ــــدهللا الالح ــــــطة عبـــ ي بواسـ ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــل جماعـ ـــن قبــــ مــــ
ــنعاء ــ ــ صـــ ـــ ــ ـــم إ ـــ ــــــرق، ثـ ـــــل الشـ ـــة جبــ ــ ــ ــمال مدير ــ ــــعد شـــ ــ اســـ ـــ ــ ــأنه . ب ـــ ــا، شــ ـــ ــــل حاليــ ــ ـــة يقاتـ ـــ ـ ــ أي ج ـــ ــ ــــــم  علـ ــــــم  ــــت لـ ــ ــــك الوقـ ــــــن ذلـــ ومـ

م قت عودون أغل ة الذين    .شأن العديد من أطفال املدير
ود  وورد ـــــ ـــ ــ ـــ ادة الشـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــكرات )ب.ح.ع.ن(، و)و.ص.م.ع.ف(ـــ ــ ـــ ـــ ـــدة معســ ــ ـــ ـــ ـــ ـــأت عــ ـــ ــ ـــ ـــ شــ ي ا ــــو ـــ ـــ ـــ ــ ـ ــــة ا ــ ـــ ـــ ــ ــــــادة أن جماعــ ــ ـــ ـــ ــا مفــ ـــ ـــ ــ ـــ ، مـــ

ــال  ــ ـــ ـــــن أطفـ ـــم مـــ ــ ـــ ــــــكرات  ــــــك املعســ ــــــوا بتلــ ـــــن التحقــ ــــــب مـــ ــأن أغلــ ــ ــ ـــــادوا بــ ــــــار، وأفـــ ـــة ذمــ ـــ ـــــرق محافظــ ــــل الشـــ ــ ــــة جبــ ــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ـــه  ـــ يــ تدر
ــــل  ـــ ية الطفـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــار، وأن ال ــ ـــ ـــة وذمــ ـــ مــــ ـــة ر ـــ ــد .)ح.ص.ا(محافظــــ ـــ ـــ ــــــر يــ ـــــل آخــــ ـــ ـــان)ه.م.ا(، وطفــ ـــ ـــ ع، وال  ، يدرسـ ـــا ــ ـــ ــــــف الســ ــ الصــــ ـــ ـــ ــ

ــا  ــــ ــ مـ ــاوز عمر ـــ ـــ ــة،  15يتجـ ـــ ـــ ـ ــز املدير ـــ ـــ ــ مركـ ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــــور دورة ثقافيـــ ــ ضــ ــ  ـــ ـــ ـ ــــدهللا الالح ـــ ــــدعو عبــ ـــ ـــــل املــ ــ ــــن قبــ ـــ ما مــ ـــــذ ـــ ــــــنة،وتم أخـ ســـ
ـــة  يـــ ــ معســــــكرات تدر ـــ ـ م إ ــنقل ـــ ـــام بـ ــ ــــه قـ م، لكنــ ــال ــ ــ ــــه أ طوا عليــ ـــــ ــا اشـ ــ ــــة، كمــ ــ ــارج املدير ــ ـــان خــ ــ ـ ــ أي م ـــ ـ ـــم إ ـــ ــتم نقل ـــ ــ أال يـ ـــ ـ ع

ع ـــوز ـــ ــم تـ ــ ــ ـــم تـ ــ ــــــن ثــ ــة، ومـ ـــ افظــ ــــــارج ا ي خـ ــــو ـــ ــــة ا ــ م جماعـ ـــــ ــــة، وأبلغــ ماعـــ ـــــمون ل ــــن ينضــ ـــال مـــ ـــ ـــال، كحـ ـــ ــات القتـ ـــ ــ ــ ج ـــ ــ م ع
دود م يقاتلون ع ا   .أ

يجة   : الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ــ  ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ــ جماعـ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ ن ــــذا  ـــ ــــؤولة عـــــــن  ــــة املســـ ـــ ــئول ا ـــ ــ مســ ـــ ــ ــــدهللا الالح ــــدعو عبـــ ــــد املـــ التحديـــ ـــار و ـــة ذمــــ ــ محافظــ
ب  ـــدر ـــ ــوا تـ ـــ ـــذين تولــ ــ ي الــ ــــو ـــ ــــة ا ــ ــادة جماعـ ــ ــ ــ قيـ ـــ ــ ن  ــئول ــ ن واملســـ ـــرف ـــ ـــا املشـ ــ ــ بــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ــــرق باإلضــ ــ ـــــل الشـ ـــة جبــ ـــ ـ ـــــد بمدير التجنيــ

ات القت ية والزج به  ج ــال   الـ
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ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

ــة،  ـــ ــذه الواقعــ ــ ـــ ص  ــــــت ود تـ ـــــ ــــــوال الشــ ــ أقـ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ية، ومـ ــ ـــ ــ ــــــادة ال ــ إفـ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــــب مـ ــ )ع.ص.ج(، و)م.ش.ع(بحسـ ـــ ــ ـــه  ـــ ، أنـ
ـــر ــ ايــ ر ف ــ ـــ ي، 2016شــ ــــو ــــ ــا ا ــ شـــ ع مليل ـــا ــ يل هللا تــ ـــــ ــز ســ ـــ ــمه مركــ ــ ــز اســـ ــ ــــد مركـــ ــ ـــان يوجـ ـــ ـ ن،  ــــــاق ـــة سـ ـــ ـ ـــــوالن مدير ـــة خــ ــ م، بمنطقــ

ــاطع  ــ ــــض املقـــ عـــ ـــــرض  ي، وعـ ــــو ـــ ــــدامللك ا ي وعبــ ــــو ـــ ــــدين ا ــدر الـــ ــ ن بــ ـــــ ســ ــــرات  ــــرض محاضـــ ــه عــ ـــ ــا يــــــتم فيــ ـــــ ــات يقـــــــوم  ــ لعمليــ
ــر مـــــــن  ــ عناصـــ ـــه  ـــالل لقائــــ ــــن خــــ ــ املركـــــــز، ومـــ ـــ ــ ــر إ ــ ـــان يحضـــ ــ ــ ــدما  ــ ــــه عنـــ ــد الكفـــــــار، وأنـــ ـــ ي ضــ ــــو ـــ ــيا ا ـــ شــ ن ملل ع ـــا ــ ــدين التــ ــ ــ ا ا

ي ــــو ـــ ـ ــيا ا ـــ شـــ ـــب , مل ـــ انـــ ــــب ا ـــ ـــه بامللعـ ـــ ـــــو وزميلــ ــ ـ ـــده  ــ ــــــاء تواجــــ ــــه أثنــ ـــ ــــدين، وأنـ ــ ــ ا ــ با ـــ ســــ ــا  ــــ ــ مــ ـــ ـــ ــمام إ ــ ــ ـــه باالنضــ ــ ـــــم إقناعــــ ــ تـ
ــــــرب ــــــو حـ ــد أبـ ـــ ص يــ ـــــ ــ م  ــ ـــ ــــــر إلــ ــز، حضـ ــ ــــعدةللمركـــ ـــة صـــ ـــ ــ مدينـ ـــ ــ م إ ـــــذ ـــــة، وأخــ ــ املنطقــ ـــ ــ ن  ـــــوثي ــ ـــرف ا ــ ــو مشــ ــ ـــ ــ . ، و ـــ ــ و

ـــد املعســــــكرات  ــ أحـــ ـــ ـ ر  ــ ـــ ــدة شـ ــ م ملــ ـــدر ــــم تـــ ــاك تــ ــ نــ ـــعف، و ــــة خــــــب الشـــ ــ ـــوف مدير ـــ ــــة ا ــ محافظــ ـــ ـ ـــم إ ـــ ، تــــــم نقل ـــا ــ ــــوم التـ اليــ
ــ ـــ ـــ ـــر ال ـــ نجــ ــــة ا ــ ــ منطقــ ـــ ـــ ـــم إ ـــ ــ ـــــم نقل ــ ـــم تـ ــ ـــــن ثـــ ـــة، ومـــ ـــ ــات الثقيلــ ــ ــ ــ والرشاشــ ـــ ـــ ي ر وف و ــــــن الكالشــ ة  ــ ـــ ســـ ــتخدام  ــ ـــ ــ اسـ ـــ ـــ  ع

ــــل  ــــن قبــ ـــم أســــــره مـ ــــــو، وتــ ب  ــا أصـــــ ـــل، فيمــــ ـــع الطفــ ــــانوا مـــ ـ ـــا قتـــــل مــــــن  ـــ ي، وف ــــو ـ ــر ا ــ ش وعناصــ ـــــ ن ا ــات بــــــ ــ ـ ــــرف مواج عـ
خ  ــــــار ــ ـــ ـــة بتــ ـــ ـــ ــ ــال للطفولــ ــ ــ ـــ ـــــوم العــــ ـــ ـــ ــ اليــ ـــ ـــ ــ ـــ ــرته   ــ ـــ ــ ـــــراد أســــ ـــ ــ ــ أفـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــليمه إ ـــ ــ ســــ ــــه، و ـــ ــ ـــ عالجـ ـــاموا  ــ ـــ ـــ ـــث قــ ـــ ــ ـــ ، حيــ ــــوط ــ ـــ ـــ ش الـ ـــــ ـــ ــ ـــ ـــــوات ا ـــ ـــ قــ
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يجة   : الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ
ــ  ـــ ـــ ـ ن  ــــــاق ــــة ســـ ــ ـــ ـــرف مدير ـــ ـــد  مشـــ ــ التحديــــ ــــعدة و ــ ــــة صـــ ــ ــ محافظـــ ـــ ــــ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ــــ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ـــــؤولة عـــ ــة املســــ ـــ ــــ ا

ــام  ــ ـــ ــــرب م 2016العـــ ـــ ــو حـــ ــ ـــ ــ ــــدعو أبـ ـــ ن وا واملـــ ـــرف ـــ ـــا املشــــ ــ ـــ ــ بــ ـــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ـــ ــوا باإلضــ ــ ـــ ـــذين تولـــ ــ ـــ ي الــ ــو ــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ـــــادة جماعـ ـــ ــ قيــ ـــ ـــ ــ ن  ــئول ــ ـــ ــ ملسـ
ات القتال ية والزج به  ج ب ال   . تدر

 :  محافظة صنعاء -داؤود دمحم ع را / واقعة تجنيد ومقتل الطفل -8
ــغ  ـــ ـــادة املبلـــ ــ ــ إفـــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ـــــب مــ حســـ ــــة، و ـــ نـ ـــدى ال ــ ــية لـــ ــ ـــ ـــــف القضـ ـــــمنه ملـــ ــا تضـــ ــــ ـــــب مــ ـــــة، بحســـ ص الواقعـــ ــــــت ــــــا )ت.ق.ع.م(تــ ، ومــ

ادة  ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ودجــ ـــــ ــــل ) أ.غ.ع(، و)ع.غ.ع: (الشـــ ــد الطفــــ ــ ـــم تجنيــــ ــ ـــه تـــ ـــ ــ / بأنـ ـــ ــ ــ را ـــ ـــ ــــــنة 14(داؤود دمحم ع ـــة ) ســ ـــ ــــل جماعــ ــــن قبــــ مــــ
ــام  ــ ــــة العــــ ـــ ــ بدايـ ـــ ـــ ي  ــو ــ ــــ ـــد 2016ا ـــ عــ ــنعاء  ــ ــمة صــــ ــ ـــ ــــة العاصـ ــ ــ أمانــ ـــ ـــ ـــار إ ـــ ــــة ذمــ ــ ــــــار بمحافظــ ــــان املنــ ــ ــ ـــه غر ـــ تــ ـــــن قر ــ ــه مـ ـــ ـــم نقلـــ ــ م، وتـــ

ــــــية ـــ اد الدراســ ــ ـــ ـــ ــ ــيمنح الشـ ــ ــ ـــ ـــه ســ ـــ ـــ ـــراءه بأنــ ـــ ــ ــــة، وإغـــ ـــ ــ ــ ـــة القر ــ ـــ ــ مدرســـ ـــ ـــ ــ ـ ـــب  ـــ ـــ ســ يله كمن ــ ـــ ـــ ــ ــات، ودون  ـ ــ ـــ ــ ــ ــه با ـــ ـــ ـــل التحاقـــ ـــ ـــ مقابــ
ـــــة ـــ ــ املدرسـ ـــ ـــ ـ ـــور إ ــ ـــ ضـ ــ ا ـــ ـــ ـ ــــة إ ــ ـــة . حاجـــ ـــ ــ أمانــــ ـــ ـــ ـ ــاف  ــ ـــ وقــ ــــرف  ـــ ـــوزي مشــ ـــ ــ رمـ ــــدالرحمن ا ـــ ــــدعو عبــ ـــ ود أن املــ ـــــ ـــ ــــــاد الشـ ــد أفـــ ـــ ـــ وقـ

ــــل  ــرة الطفـــ ــ ــأت أســـ ــ ــ ــــث تفاجـ ــ ــنعاء، حيـ ـــ ــ صــ ـــ ــ ــــه إ ــ ية ونقلـ ــ ـــ ــ ـــد ال ــ ــام بتجنيــ ــ ـــــن قـــ ــــــو مــ ـ ـــه  ـــ ية ألمـ ــ ـــ ــ ـــل ال ـــ ــــــو الطفـ ـــــمة أخـ العاصــ
ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ـــــع جماعـــ ـــ ـــال مـ ـــ ــ ـــات القتـ ـــ ـــ ـــه بج ـــ ــ ــ دورة بالتحاقـ ـــ ـــ ـ ــــط ع ــ ـــــل فقـــ ـــ ـــــه سيحصـ ـــ م بأنـ ــــدو ـــ عــ ـــانوا  ـــ ـــ ــد أن  ـــ ـــ عـ ــــــم  ـــ ـــة  ـــ ـــ ــ ج ـــ ـــ ـ ي 

ــارك ــ املعــــ ــــ ـــه  ــــه، ولــــــن يــــــتم الــــــزج بـــ ــ أســــــرته . ثقافيــ ــــ ية إ ــ ــــ ـــل ال ـــل الطفـــ ــأ مقتـــ ــــة جــــــاء نبــــ ــ ـــه للقر ــــن مغادرتـــ ـــام مــ ـــد حــــــوا عـــ عـــ و
خ  ــــــار ــ ــــــرته 22/5/2017بتــ ـــ ــاءت أســ ـــ ــ ــاك جـــ ــ ـــ نـــ ـــار، و ـــ ـــ ــــفى ذمـ ـــ شـــ ــ مس ـــ ـــ ــ ــــه إ ــ ـــ ـــت جثتـ ـــ ـــ ــنعاء، ونقلــ ــ ــ ـــ ــــة صـ ــ ـــ ـــم محافظـ ـــ ـــ ـ ـــة  ـــ ـــ ـ ــ مدير ـــ ـــ ــ م 
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ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

ـــه ال  ـــ تــ ــ قر ـــ ـــ ــــة إ ــ ثــ ـــــل ا ــ ــم نقـ ـــ ــ ــده، وتـ ــ ـــ ــ يـ ـــ ـــ ـــت  ـــ انــ ـــة  ـــ ـــه فارقــ ـــ ـــالل عالمــ ــ ـــــن خـــ ــ ة، ومـ ــــعو ـــ ـــه إال بصـ ـــ ــــــرف عليــ ـــم تتعــ ــ ـــه، ولـــ ــ ــتالم جثتـــ ــ ـــ سـ
  . لدفنه

يجة   : الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ــ  ـــ ـــ ــ ـــ ــاك  ــ ـــ ـــ ـــ ن ــــذا  ـــ ـــ ــ ـ ــــــن  ـــ ـــ ــــؤولة عـ ـــ ـــ ــــة املســـ ــ ـــ ـــ ـ ــــدالرحمن ا ــ ـــ ـــ ــــدعو عبـ ـــ ـــ ــ ــد املـ ـــ ــ ـــ التحديـــ ــنعاء و ــ ـــ ــ ـــ ــــة صـ ـــ ـــ ــ ــ محافظـ ـــ ـــ ــ ـــ ي  ــو ــ ـــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ـــ جماعـ
ي  ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــادة جماعـــ ــ ـــ ــ قيــ ـــ ـــ ـ ن  ــئول ــ ـــ ن واملســ ـــرف ـــ ـــا املشـــ ــ ـــ ــ بـ ـــ ـــ ـ ــافة ا ـــ ـــ ــمة باإلضـ ــ ـــ ـــة العاصــ ــ ـــ ــ أمانـ ـــ ـــ ـ ــاف  ــ ـــ وقــ ــــرف  ـــ ـــوزي مشــ ـــ ــ رمـ ا

ات القتال ية والزج به  ج ب ال  .الذين تولوا تدر
 :  محافظة صنعاء – )س.م .ا.ن/ (واقعة تجنيد الطفل -9

ادة  ــ ـــ ية، وشــ ــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ــ إفــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـ حســـ ــــة، و نـــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــف القضـــ ــ ـــــمنه ملـ ــا تضــ ــ ــــــب مـــ ـــــة، بحسـ ص الواقعــ ــــــت تـ
م ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــة، ومــ ـــ ـــ ـــ ــ نــ م ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــتمعت إلــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــــذين اســ ـــ ــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ـــ ــــر ) أ.ع.أ.ح(، و)أ.ع.أ.ر(، و)س.أ.م.ز: (الشــ ــ ـــ ـــ ايـــ ر ف ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــ م،  2017بأنـ

ــــل  ـــ ــــذ الطفــ ـــ ــنعاء، بأخــ ــ ـــ ــة صــ ـــ ــــــوالن محافظــــ ــــة خـــ ـــ ــ ــ مدير ـــ ــــ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــــــت جماعـــ ـــــره )س.م .ا.ن(قامـــ ــــــنة 13(، وعمــــ ـــه ) ســـ ـــ تـــ ـــــن قر ــ مــ
ــــــم  ــ أن تـــ ـــ ــــ ـــه، إ ـــ انـــ ـــوا م ـــ عملــ ر دون أن  ـــــ ــبعة أشــــ ـــ ــ ــــــوا ســ ــرته حــ ــ ـــ ــــن أســ ــ ــــل عـــ ــ ــاب الطفــ ــ ــ ــتمر غيـــ ــ ــ ـــه، واســـ ـــ لــ ــا أ ــ ـــ ــــم أو رضــ ــ ـــدون علـــ ـــ بــ

ــــم ــ ــ ـــة  ـــ ــ ــ ج ـــ ـــ ي  ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ـــع جماعــ ــ ــــل مـــ ـــ م يقاتـ ـــــ م أن ابـــ ــــو ـــ اص، وأبلغـ ـــــ ـــ ـــض  ـــ عــ ــــل  ـــ ــــن قبـ ــ ة مــ ــ ـــ ـــ ــــد ف ـــ عـ ــــــم  ــ ـــل مع ـــ . التواصــ
خ  ــــــار تـ ــــــادة ال25/11/2017و ـــم إعـ ـــ ــ م تـ ـــ ــ ــــــرض نف ـــن مـ ــ ي مــ ـــا ــ عــ ـــو  ــ ــ ــرته، و ــ ــ أســـ ـــ ــ ــل إ ـــ ـــــة(طفــ ـــواه العقليــ ـــ ــــد لقـ ــع )فاقـــ ـــ ــ وضــ ـــ ــ ، و

ــ  ـــ ـــ ــ م إ ـــــذ ـــ ـــوالن، وأخــ ـــ ــ ــة خــ ـــ ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ــ ــال  ــ ـــ طفـــ ـــد  ـــ ـــ ـــــوم بتجنيـ ـــ ي تقــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ود أن جماعـ ـــــ ـــ ــــــاد الشــ ـــ ــا أفـ ـــ ــ ــــدا، كمـــ ـــ ــ ء جـ ــ ـــ ـــ ــ ــ  ـــ ـــ صــ
طفال من املنطقة و ما حصل مع العديد من  م، و ات للقتال دون علم آبا   .ا

يجة   : الن
ــــــالل الت ــــن خـ ــة أن مـــ ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ حقيقــ

ــ  ـــ ـ ن  ــئول ــ ن واملســ ـــرف ـــا املشـــ ــ ــ بـ ـــ ـ ــافة ا ـــ ــنعاء باإلضـ ــ ـــة صــ ــ محافظـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ــ ــــة ا ــ جماعــ ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ــــؤولة عــــــن  ــــة املســ ــ ا
ية والزج به  ج ب ال ي الذين تولوا تدر و   .ات القتالقيادة جماعة ا
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ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

ــاء  ـــ ــا جــ ية، ومـــــ ــ ـــ ــ ـــــادة ذوي ال ــ إفــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ــــب مـ حســـ ــــة، و نـــ ـــدى ال ــ ــية لــ ــ ــــف القضـــ ـــمنه ملـــ ـــا تضــــ ــــب مــــ ـــة، بحســـ ــ ص الواقعــ تـــــــت
ــــم ــ ـــ ـــ ــ ود، و ـــــ ـــ ــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ــ ـــ ــام ) أ.ع.ع.أ(، و)أ.ع.ع.ص.م(، و)أ.أ.ع.أ.ع.أ.ع: (ـ ــ ـــ ــ ـــ ــن عــ ــ ــ ـــ ـــ ــــل مــ ـــ ـــ ــ ــ ر إبر ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــ ـــ ــام 2015بأنــ ــ ـــ ــ ـــ م، قــ

ــــــن  ــ محسـ ـــ ــ ــــدان ع مـــ ية  ــ ـــ ــ ـــل ال ـــ ــد الطفـ ـــ ــــة إب، بتجنيــ ــــة محافظـــ ــ ـــة جبلـ ـــ ـ ــ مدير ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ماعـ ع  ـــا ــ ــ التــ ـــ ــ م ــــرف  املشـــ
ــــــم  ــــدون علـ ــتعلة بـــ ــ ــالع املشـــ ــ ــــة الضـــ ــ ـ ــ ج ـــ ــ ــال  ــ ـــاله للقتـــ ـــ ة، وإرسـ ـــــ ي املســ ــــو ـــ ــــة ا ــ ــر جماعـ ــ ـــفوف عناصـــ ـــ ــ صـ ـــ ــ ــمه إ ــ ــــدي، وضـــ ـــ م

م ــادر ـــ ـــــذ أن غــ ـــة منــ ـــ لـ ـــــن أ ــــل عــ ــار الطفـــ ــ ــــت أخبـــ ــــــرته، وانقطعـــ ــ. أسـ ـــ عــ ــ و ـــ ــ ــدان  ــ مـــ ــــل  ـــل الطفـــ ـــ ــأ مقتـ ــــ ـــــل نبـ ن وصــ ر ـــــ ــــــوا شــ د حـ
ــ  ـــ ــ ب  ـــــ ســ ــا  ــــ ــــــرته، ممـ ــ أسـ ـــ ــ ــــة إ ــ ثـ ـــليم ا ــ ســ ــتم  ــ ـــــن دون أن يـــ اص ومــ ـــــ ــ ـــد  ـــ ـــال أحـ ـــ ــــالل اتصـ ــــــن خـــ ــالع، مـ ــ ــ الضـــ ـــ ــ ـــات  ــ ــ املواج
ة  ــ ـــ ـ ـــس ف ــ نفـــ ــــ ــام  ــ ـــة قــ ــــة جبلـــ ــ ي بمدير ــــو ــ ــــة ا ـــأن مشــــــرف جماعــ ود بـــ ــاد الشــــــ ــ ــا أفــ ــ ــية، كمــ ــــة نفســــ ية بحالــ ــ ــــ ـــابة والــــــدة ال إصـــ

ــدان  ــ مــــ ــــل  ــد الطفـــ ـــ ـــات تجنيــ ــ ـــ ــ ج ـــ ــ م إ ــال ــ ــ ي، وإرســ ــــو ـــ ــــة ا ــ ــة بجماعــ ـــ ــاء املنطقــ ــ ـــــن أبنــــ ن مــ ـــر ــ خــ ــال  ــ طفــــ ــــــن  ـــــدد مـ ــــــاق عـــ ـ وإ
م ـــــ ـــ ـــة ومــ ـــ ـــ ــن القانونيـ ــ ــ ـــ ـــم دون السـ ـــ ــ ــ ـــال، و ـــ ـــ ـــماعيل : القتـ ـــ ــ ـــالم إســ ـــ ــ ــــــال عبدالســ ــ ـــام وكمــ ـــ ــ مــ ــ ال ـــ ـــ ــ ـــد ع ـــ ــ ــــدي، وحمــ ــ ـــ ـ ــ م ـــ ـــ ــ ــــدان ع ـــ مـــ

ـــــب ــــل . النائـــ ـــ ــارة داخـ ــ ــ ش املــ ـــــ ـــة لتفتـــ ـــ منيــ ــاط  ــ ــ النقــــ ـــ ـــ م  ــــــع ي تضــ ــــو ــــ ــــة ا ــ ــــت جماعــ ــ انــ ـــة  ـــ ــ البدايــ ـــ ـــ ـــد و ـــ عــ ــــــم  ـــة، ثــ ـــ ـــة جبلــ ـــ ــ مدير
ــــــم  ة، وتـــ ـــــكر ــ ــات العسـ ــ ــ ــ ــ املواج ـــ ـــ ــوا  ــ ـــ م قتلــ ــيع ــ ـــ م، وجمـ ــال ــ ــ ــ ـــم أ ـــ ــــــالع دون علــ ــ الضـــ ـــ ـــ ــال  ــ ـــ ــة القتـ ـــ ـــ ــ ج ـــ ــــ م إ ــنقل ـــ ـــــت بـــ ــــــك قامـــ ذلــ

ثث سلم ا ضور الدفن أو  م  ال م دون إشعار أ   . دفن جث
يجة   : الن

ادة  ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ ــة أن مـــ ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ الشــ
ـــة  ـــ ماعـــ ع  ـــا ــ ـــ ــ التـ ـــ ـــ ـ م ــــرف  ـــ ــــد املشــ ـــ التحديــ ــــة إب و ــ ــ محافظـــ ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ـــــؤولة عـــ ــ ــــة املســ ــ ـــ ا
ــوا  ــ ـــذين تولـــ ـــ ي الـ ــــو ـــ ــــة ا ــ ــادة جماعـ ــ ــ ــ قيـ ـــ ــ ن  ــئول ــ ن واملســـ ـــرف ـــ ـــا املشـ ــ ــ بــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ـــة إب باإلضــ ــ ـــة محافظــ ـــ ـــة جبلـ ــ ــ ــ مدير ـــ ــ ي  ــو ــ ـــ ا

ية والزج  ب ال ات القتالتدر  .به  ج
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ادة  ــ ـــ ــ شـــ ـــ ـــ ــاء  ـــ ــا جـــ ــ ـــ ية، ومـ ــ ـــ ـــ ــــــادة ال ــ إفــ ـــ ـــ ـــا ورد  ـــ ــة، ومــ ـــ نـــ ـــدى ال ــ ــــــية لـــ ــــف القضــ ـــ ـــمنه ملـ ـــ ــا تضــ ــ ـــ ــــب مـ ـــ ـــــة، بحسـ ص الواقعـــ ــــــت تــ
م ــ ـــ ـــ ــة، ومــ ـــ ـــ نــ م ال ــ ـــ ـــ ـــــتمعت إلــ ـــ ـــذين اســ ـــ ــ ود الــ ـــــ ـــ ــــوفم )ع.م.ح.ع(، و)ع.ك.ن.ع: (الشـ ـــ ر نـــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــه  ـــ ــام م2017، أنـــ ـــ ــ ــــرف م، قـــ ـــ شـــ

ية  ــ ـــ ـــ ـــل ال ـــ ــد الطفـ ـــ ـــز بتجنيـــ ـــ ــو العـ ــ ــد أبــــ ـــ ــ ــران و ــ ــ ـــة عمــ ـــ ـــران محافظــ ــ ــة عمــ ـــ ــ مدينـــ ـــ ــ ي  ــو ــ ــــ ــــة ا ــ ــــــنة 13) (ح.ب.ع.ي(جماعـ ، )ســ
ــة،  ـــ وخـ ــــة ا ــ ــ ج ـــ ـ ــــة إ ـــــم نقلــ ــران تـ ــ ـــــن عمــ ـــود، ومـ ـــ ــــد الكفــــــار وال ــــــاد ضــ ــيقوم با ــ ـــه ســ ــ ـــه بأنـ ــ ــــالل إقناعـ ـــه مــــــن خــ لـــ ـــم أ دون علـــ

ن ـــاتل ــتة مقـــ ــ ــــدد ســ ــداد لعــ ــ مــ ـــة  مــــ ــ م ـــ ـ ـــة  ــ البدايـــ ـــ ـ ــعه  ـــ ـــــث تــــــم وضـ ــد ذلـــــــك  حيـ ــ عــ ـــــدة، ثــــــم  ديـ ــــة ا ـــة محافظــ وخـــ ــــة ا ـــ ــ ج ـــ ـ
ــــــال ــ ـــة للقتـ ـــ ــ ماميـ ـــوط  ــ طــــ ــ ا ـــ ـــ ـ ـــه  ـــ ـــزج بـــ ـــ ــــم الـــ ـــ ـــة . تــ ـــ ـــالم بمنطقـــ ـــ ــ ــاج سـ ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ـــ ــ قر ـــ ــــ ــــوط إ ــ ش الـــ ـــــ ـــ ـ ــــع ا ــ ـــ ـــــلت طال ــ ـــــدما وصــ ــ وعنــ

ــــــن  ــــه مــ ــــة زمالئــــ ــ قيــ ــــرب و ــ ــ ــد أن  ـــ عـــ ــة،  ـــ ــ املعركـــ ـــ ـــ ــابته  ــــ ــــــراء أصــ ــًا جــ ــ حــــ ـــــان جر ـــ ــــذي  ــ ية الــ ــ ـــ ـــ ـــل ال ـــ ــال الطفــ ـــ ــم اعتقـــ ــ ــ ـــة، تــ ـــ وخــ ا
ي ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــات جماعـــ ــ ــ ـــفى مقـــ ـــ ــ شـ ــ مس ـــ ـــ ـ ــــوط إ ــ ش الـــ ـــــ ـــ ـ ــل ا ـــ ــ ــــــن قبــ ــــل مـــ ــ ــــعاف الطفـــ ـــ ـــم إســ ـــ ــ ــــدن  22، وتـ ـــ ـــة عــ ـــ ــ ــ محافظـ ـــ ـــ ـ ــايو  ــ ـــ مــ

  .لتلقي العالج
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يجة   : الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ـــة  ـــ ــ محافظـــ ـــ ــــ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ــــ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ـــــؤولة عـــ ــة املســــ ـــ ــــ ــ ا ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــــرف جماعـــ ـــ ـــــد مشــ ــ التحديــ ــران و ــ ــ عمـــ
ي  ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــادة جماعــ ــ ـــ ــ قيـ ـــ ـــ ن  ــئول ــ ـــ ن واملسـ ـــرف ـــ ـــا املشــ ــ ــ بـــ ـــ ـــ ــافة ا ـــ ـــز باإلضـــ ـــ ــو العــ ــ ـــ ــــدعو أبـ ـــ ـــران املـ ـــ ـــة عمــ ـــ ـــــران محافظــ ــ ـــة عمـ ـــ مدينــ

ات القتال ية والزج به  ج ب ال  . الذين تولوا تدر
 : محافظة إب   –)م.ن.ع(.واقعة تجنيد الطفل - 12

ــا  ــــ ــ ـــــب مـ ــ ــة بحســ ـــ ـــ ص الواقعـ ــــــت ادة تـــ ــ ـــ ـــ ــ شـ ـــ ـــ ـ ــاء  ـــ ـــ ــا جـ ــ ـــ ية ومــ ــ ـــ ـــ ـ ــــــادة ال ــ افـــ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ــــة ومـــ ــ نـــ ـــدى ال ــ ـــ ــية لـ ــ ـــ ــــف القضــ ــ ـــــمنه ملـــ ـــ تضـ
م  ـــــ ـــ ــ ـــ ـــة ومـــ ــ ـــ ـــ ـــ نــ م ال ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــتمعت الـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــذين اسـ ـــ ــ ـــ ـــ ود الــ ـــــ ـــ ــ ـــ خ ) ح.ع.ص.م(و ) م.أ.ع(الشـــ ــــــار ــ ـــ ـــ تــ ــــه و ـــ ـــ ــ ـــ ــــل 14/11/2017بانـ ـــ ــ ـــ ـــ ــاء عمـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ م واثنـ

ية  ــ ـــ ـــ ـــل) م.ص.ح.ن.ع.ن(ال ــ ـــــد فيصـــ ـــ ــــة و افظــــ ي با ــــو ــــ ــــة ا ــ ـــر جماعــ ــ ـــــد مشـــ ي احـــ ـــأ ــ ـــان يـــ ــ ـــ ــــة إب  ــ ــــة بمدينــ ـــ ــ بقالـ ـــ ـــو  ـــ ــ ابـــ
ـــذه  ــ ــــم اخـ ــه تــ ـــ ــ اقوالـ ـــ ـ ـــا ورد  ــــب مـــ ية بحســ ــ ـــ ـ ـــة ال ــ ـــد موافقـ عـــ ــــه و ـــد معــ اب للتجنيـــ ـــــذ ـــل بالـ ــاع الطفـــ ــ ــا اقنــ ــ ــاول دائمــ ــ حــ ـــــان و ـ بر
ـــاك تــــــم  ــ نـ ــران و ــ ــــة عمــ ـــفيان بمحافظــ ـــة حــــــرف ســـ ــ منطقـــ ـــ ـ ــــه ا ا تــــــم نقلــ ــد عــــ ــنعاء و ــ ـــة صــ ــ مدينـــ ـــ ـ ـــال ا طفـــ ــر مــــــن  ــ ـــدد اخــ ــع عـــ ـــ مـ

ــ ـــ ـــ ــ ــام واســ ــ ـــ ـــ لغــ ـــة  ـــ ـــ ـــة زراعـــ ـــ ــ ـــ رحول كيفيـ ـــــ ـــ ــ ــدة شــ ــ ـــ ـــ ـــه ملــ ـــ ـــ يـــ ــه دورة تدر ـــ ـــ ــ ـــة اعطائــ ـــ ـــ يـــ ـــــدروس الدي ـــ ــ ــــب الــ ـــ ـــ ــ جانــ ـــ ـــ ــ ــ ــات ا ــ ــ ـــ تخدام القناصـــ
ـــد  ـــ عــ ــرائيل ، و ــ ـــ ــا وإسـ ــ ــ ــ ــد أمر ـــ دون ضـــ ــيجا ــ ـــ م سـ ـــأ ــ ـــــدين بـــ ــ نـ ـــال ا ـــ طفــ ــام  ــ ـــ ـ ــا اف ـــ ـــ ــــــتم ف ــ يــ ـــ ـــ ي وال ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ـــة بجماعــ ـــ اصــ ا
ـــارك  ـــ ــــدى املعــ ــاء إحــــ ــ ــ ــ اثنــ ـــ ـــ ــــع، و ـــة البقــــ ـــ ــ ـــة بج ـــ ماميــ ــع  ـــ ــ املواقـــ ـــ ـــ ــال  ــ ــــه  للقتــــ ــ ـــن معــ ــ ية ومـــ ــ ـــ ـــ ـــذ ال ــ ـــم أخـــ ـــ ـــدورة تــ ـــ ـــــن الــ ـــــاء مـــ ـــ ن

ــــــن  ــوم مـ ــ ـــ ـــدث  ــ ــــــن حــ ــــــر مـ ــــدد آخـ ــع عـــ ـــ ية مــ ــ ـــ ــ ــرة ال ــ ــــــم محاصـــ ــــــرعية ، وتـ ــة الشـ ـــ ومــ ع ل ـــا ــ ــــوط التــ ــ ش الـ ـــــ ــ ـــــوات ا ــــل قــ ــ قبـ
ــــل  يــ ــاك تلقــــــى دورة تأ ـــ نـ ــأرب و ــ ـــة مــ ــ محافظـــ ـــ ـ ية ا ــ ـــ ـ ـــل ال ش تــــــم نقـــ ـــــ ـ م ل ــ ـــ ـــليم انفسـ ــ سـ ـــد  عـــ ــــع و ــــد املواقــ ــ أحــ ـــ ـ ن  ـــاتل املقـــ

ـــد  ـــ ـــ عــ ي و ـــــد ـــ ـــع املـــ ـــ ـــ تمــ ــات ا ــ ــ ـــ ــــن منظمــ ــ ـــ ـــدد مــ ـــ ــ ــــة وعـــ ـــ ــ افظــ ـــان با ـــ ـــ ســ ــــــوق  ــ ـــــب حقـــ ــ ـــ ــــــراف مكتـ ــ ــ  بإشـــ ـــ ـــ ــ ـ ـــليم نف ـــ ــ ســـ ــــــم  ـــ ـــــك تــ ـــ ــ ذلـ
م ال ن إ أ خر طفال  ية وعدد من    .ال

يجة   : الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ــو ــ ـــ ــل ابــ ــ ـــ ـــــدعو فيصــ ــــد املــــ ــ التحديـــ ــــة إب و ــ ــ محافظـــ ـــ ــــ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ــــؤولة عـــ ـــ ــــة املســ ـــ ــ ـــد  ا ـــ ـــان احـــ ـــ ـــ بر
ــوا  ــ ـــذين تولـــ ـــ ي الـ ــــو ـــ ــــة ا ــ ــادة جماعـ ــ ــ ــ قيـ ـــ ــ ن  ــئول ــ ن واملســـ ـــرف ـــ ـــا املشـ ــ ــ بــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ضــ ـــة إب ،  ــ ي بمحافظــ ــــو ـــ ــــة ا ــ ـــر جماعـ ــ مشــ

ات القتال ية والزج به  ج ب ال   . تدر
ل / واقعة تجنيد الطفل  - 13 ا عبدالرحمن ع املتو   :  محافظة ذمار -زكر
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ـــــف  ـــ ـــمنه ملـ ــ ــا تضــــ ــــ ــــب مـــ ـــ ـــة بحســ ــ ص الواقعــــ ــــــت ــغ تـــ ـــ ــادة املبلــــ ــ ـــ ــ افــ ـــ ــــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـــ ــ ـــ نـ ـــدى ال ــ ــــة لــــ ـــ الــ ود ) ح.م.أ.ع(ا ـــــ ـــ ادة الشـ ــ ـــ وشــــ
م  ـــــ ـــ ــ ــة ومـــ ـــ ـــ ــ نـــ م ال ــ ـــ ـــ ــ ـــــتمعت الـــ ـــ ــ ـــذين اســـ ــ ـــ ـــ خ ) أ.ع.ص.ع(و ) ث.ق.ع.أ(الـ ــــــار ــ ـــ ــــه بتــ ــ ـــ ـــل 12/4/2017بانــــ ــ ـــ ـــ ــد الطفــ ــ ـــ ـــ ـــم تجنيـــ ـــ ــ ـــ ــــد تــ ــ ـــ / م قــــ

ــ ـــ ـــ ـــم اخـ ـــ ـــة وتـــ ـــ ماعـــ ــادي با ــ ـــ ـــده قيــ ـــ ــ ــــــون والـ ـــ ــار  ــــ ـــة ذمـــ ـــ ــ ــ مدينـ ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــــل جماعـــ ـــ ـــن قبــ ـــ ــل مـــ ــ ـــ ــ ــ املتو ـــ ـــ ـ ــــدالرحمن ع ـــ ــا عبــ ـــ ــ ــ ذ زكر
ي  ــــو ـــ ــــة ا ن جماعـــ ـــــ ــد  بــ ــ ــن الوليـــ ــ ـــد بـــ ـــــكر خالــــ ـــة معســ ــز واثنــــــاء معركــــ ــ عـــ ـــة  ــا بمحافظــــ ــ ـــ ــــة ا ـــ ــ ج ـــ ــ ــال  ــ ن للقتـــ ـــر ــ ــــع آخــ ـــــل مـــ الطفـ
ــــــم  ن وتـــ ـــر ــ ـــ ــــع آخـ ـــ ية مــ ــ ـــ ـــ ـ ـــل ال ـــ ــ ي وقتـ ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ماعـــ ة  ـــــكر ــ ــع العســ ـــ ــ ـــد املواقــ ــ ـــ داف احـ ـــــ ـــ ان باسـ ــ ـــ ـــ ـ ـــام الط ـــ ــــوط قـــ ــ ش الـــ ـــــ ـــ ـ وا

ـــن ـــدد مـــ ــع عـــ ـــار مـــ ـــة ذمـــ ــ محافظـــ ــــ ــار  ـــة املنــــ ـــ ــ مركــــــز مدير ــــ ـــه  يع جثمانـــ ــ ــــــم  شـــ م ومعظم ـــم تجنيــــــد ـــن تـــ ن ممـــ ـــر خـــ ايا   ــ ــــ ال
طفال   .من 

يجة   : الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ية  ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــد ال ــ ـــ ـــ ــــد والــ ـــ ـــ التحديـــ ـــار و ـــ ـــ ــــة ذمــــ ـــ ـــ ــ محافظـــ ـــ ـــ ــ ـــ ي  ــو ــ ـــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــ جماعــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــاك  ــ ـــ ـــ ـــ ن ــــذا  ـــ ـــ ـــ ــــــن  ـــ ـــــؤولة عــــ ـــ ـــ ــــة املســ ـــ ــ ــــ ـــــدعو ا ـــ ـــ املــ
ب  ـــدر ـــ ـــ ـــوا تـ ـــ ـــ ــــذين تولـ ـــ ــ ي الـ ــو ــ ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــادة جماعـ ــ ــ ـــ ــ قيـ ـــ ـــ ــ ن  ــئول ــ ـــ ــ ن واملسـ ـــرف ـــ ـــ ـــا املشـ ــ ـــ ــ بــ ـــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ـــ ــل باإلضــ ــ ـــ ـــ ــ املتو ـــ ـــ ــ ــــدالرحمن ع ـــ ــ عبـ

ات القتال  ية والزج به  ج   .ال
  :  محافظة صنعاء –)س.م.ص.أ(واقعة تجنيد الطفل  - 14

م  ــ ــة ومــ نــ م ال ــ ـــذين اســــتمعت الــ ود الـ ادة الشــــ ــ ــ شــ ــ ـــا ورد  ـــة ومـ نـ ـــدى ال ـــمنه ملــــف القضــــية لـ ـــا تضـ ـــة بحســــب مـ ص الواقعـ تــــت
ــه مــــا نصــــه ) أ.م.ن.ع(و ) ب.س.ع( ــ أقوالــ ــ ية نفســــه والــــذي ورد  ــ ــ ــادة ال ــام : وكــــذا افــ ــن العــ تم مــ ــ ر ســ ــ ــ شــ ــ ــاء 2017بانــــه و م واثنــ

عـض حاجيــات امل ـ الســوق لشـراء  ـ  ا وثيــة بقيـادة املـدعو خرو طقـم ا ل حضـر احــد  راء (ـ ـ يد ال ــ السـوق وطلــب ) ابــو شـ ا
ــم مــــن  ــ نــــدين معظم ــن ا ــع عــــدد مــ ــــم مــ اب مع ــ  بالــــذ ــ ّ ع ــ ــ ن وا ــرائيلي ســ ن و كي م بــــاألمر ــــم لقتــــال مــــن اســــما اب مع ــ  الــــذ ــ م

عــد مــوافق وتوجــه ا ارجيــة بمحافظــة صــنعاء و يمــة ا ــ منطقــة ا ــ طفــال  ــ  م بالراتــب الــذي ســيدفع  ــ واغــرا ــ ا ور ا ملــذ
نـاك  تلقيـت  ـ بمدينـة ذمـار و ا ـ امللعـب الر يمـة ا ـة ا ـ القتـال تـم نقلنـا مـن مدير ي لن أشارك  م با ر عل م والتغر حال موافق

ـ انـواع  نا ع ي وتدر و ماعة ا ا مالزم ثقافية  عليمنا ف ر تم  ية ملدة ش ـ محافظـة دورة تدر ة ثـم اخـذونا ا سـ مختلفـة مـن 
ة الوقائيــة  ســ بالنقطــة العســكر ــي مــن قبــل مــا  مســاك  ــت تــم  ــ الب ن اردت العــودة ا ر وحــ نــاك مكثــت ملــدة شــ شــبوة للقتــال و

ـــ  ـــ العـــودة ا عـــد ان وافقـــت ع ــ  ـ ن  ا ـــ ـــ لعـــدة أيـــام ولـــم اخـــرج مـــن ال ـــ شـــبوة وتـــم ح ي  ـــو ماعـــة ا عـــة  ـــة القتـــال التا ج
ـا وقمنــا  ـ كنـا ف ـ املنطقـة ال ش الــوط ع ـ ش وتمـت السـيطرة مـن قبـل ا ـ ي وقــوات ا ـو ن جماعـة ا ا حصـلت معركـة بـ عـد و

ش الوط  سليم انفسنا ا ا   . ب

يجة   : الن
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ــ ـــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ ــة أن مـــ ـــ نــ ن ل ـــــ غ تبــ
ـــد  ـــ التحديـــ ــنعاء و ــ ـــ ـــة صــ ـــ ـــة بمحافظـــ ـــ ــ ارجيـ ــــة ا ــ يمـــ ــــة ا ــ ـــ ــ مدير ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ــــ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ــــــن  ـــــؤولة عـــ ـــ ــــة املسـ ـــ ــ ا

ـــــدعو  ـــ ــــة املــ ـــ ــ ماعـ ــ ا ـــ ـــ ــ ــادي  ـــ ـــ ـــة والقيــ ـــ ـــ ـ ــ املدير ـــ ـــ ــ ـــة  ـــ ـــ ماعـ ـــرف ا ــ ـــ راء (مشــ ـــــ ـــ ــ يد ال ــ ـــ ـــ ــو شــ ــ ـــ ــ ن ) ابـ ـــرف ـــ ـــ ـــا املشــ ــ ـــ ــ بــ ـــ ـــ ــ ــافة ا ـــ ـــ باإلضــ
ي الذين تولوا و ن  قيادة جماعة ا ات القتال  واملسئول ية والزج به  ج ب ال   .تدر

  :  محافظة صنعاء -) ص. م. ص/ (واقعة تجنيد الطفل  - 15
ية تت ـ م ص الواقعة بحسب افـادة ذوي ال ود، ومـ ادة الشـ سـنة، حيـث افـادوا ان  29) أ.ص.أ.م/ (سـنة، و 53) أ.ص.أ.ط/ (وشـ

ــاع ــمة قامــــت بإقنــ ــ أمانــــة العاصــ ــ ــ منطقــــة شــــعوب  ــ ي  ــو ــ ية  جماعــــة ا ــ ــ ــرة الطفــــل ال ــنة بااللتحــــاق  14) صــــقر دمحم صــــا(اســ ســ
ـــل ذلـــــك  ــنعاء وأنـــــه مقابــ ــمة صــ ـــل العاصـــ منيــــة داخــ ــاط  ــ النقـــ ـــ ش  ــة والتفتـــــ راســ ـــال ا ـــه اعمــ متــ ون م ــة وســــي ماعـــ بالتجنيــــد مـــــع ا

ية ع استخدام السالح واخضاعه لدورة تثقيفيه دي ب الطفل ال عد ذلك تم تدر ري ، و اء سيحصل ع راتب ش عد ان ية، و
ـة  ماميـة ل طـوط  ـ ا نـاك تـم الـزج بـه  ـم و ـة  ـ ج ماعـة  عـة ل ماعة بنقله ا أحد املعسـكرات التا ب قامت ا ة التدر ف

ــ وفاتــه  ــة اغــالق الطــرق ممــا أدى ا ــ املعســكر ملــدة ثالثــة أيــام ب ية  ــ ــ احــدى املعــارك وتــرك بــدون رعايــة  ــ إصــابته  ، ممــا أدى ا
خ    .م11/10/2017وتم التواصل مع اسرته الستالم جثته بتار

يجة   : الن
ــئولية  ـــ ـــ ـــوث مسـ ـــ ــ ن ثبـ ـــــ ـــ ـــة تبـ ـــ ــ ود الواقعـ ـــــ ـــ ادة شـ ــ ـــ ـــ ـــغ وشـ ـــ ـــوال املبلـــ ــ ـــ ــ اقـ ـــ ـــ ـ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـــ ـــ ــ نـ ـــا ال ـــ ــ ـ ــ أجر ـــ ـــ ـ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقــ ـــ ـــــن خــ ـــ مـ

ــافة ا ـــ ــمة إضــ ــ ـــة العاصــ ـــــعوب بأمانــــ ــة شــ ـــ ــ ــ مدير ـــ ـ ـــة  ماعــــ ـــرف ا ــ ـــــد مشــ التحديــ ــاك ، و ــ ــ ن ــــذا  ـــ ي عـــــــن  ــــو ـــ ــــة ا ـــة جماعــ ــ بقيــــ ـــ ــ
ة القتال به والزج به  ج ية وتدر ن عن تجنيد ال ماعة املسئول   .قيادة ا

  : محافظة عمران  –) أ.ق.ع.و(واقعة تجنيد ومقتل الطفل  - 16
م  ود ومــ ادة الشــ ــ شــ ية ومــا جــاء  ــ ــ افــادات ذوي ال ص الواقعــة بحســب مــا تضــمنه ملــف القضــية ومــا ورد  و ) ج.م.ق.ح: (تــت

خ ) أ.ح.ح.ص( ية الطفــــل 17/4/2018انــــه بتــــار ــ ــ ــــة باخــــذ ال ــ املدير ــ ــ  ــ م ــادة املشــــرف  ي بقيــ ــــو م قامــــت عناصــــر مــــن جماعــــة ا
ـ القتــال  -سـنة  15) أ.ق.ع.و( بــه ع نـاك تـم تجنيــد الطفـل وتدر ماعـة بـدون علــم او موافقـة عائلتــه و عــة ل ـ احــد املعسـكرات التا ا

ة ة مــن خــالل دورة عســكر ســ ــ مختلــف  ــ صــفوف  ع ديــدة ليقاتــل  ــة ا ــ ج عــد ذلــك تــم ارســاله ا ن ثــم  وثقافيــة ملــدة اســبوع
ديدة  ة التحيتا بمحافظة ا ية بانه قد قتل  ج ة من ارساله تم ابالغ عائلة ال عد ف ماعة و  .ا

  
يجة   : الن
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ر  ــــــار ــية والتقـ ــ ــ ــــــف القضـ ــمنه ملـ ــ ــا تضـــ ــ ــ ـــة ومـ ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ اجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ـــــن خـــ ود مــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــــ ــة ومـ ـــ املرفقــ
ي  ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ــاك  ــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـ ـــاب  ــ ـــ ــــــن ارت ـــئولة عــ ــ ــــة املســـ ــ ــ ية وان ا ــ ـــ ـــ ـــق ال ـــ ــاك بحــ ـــ ــ ـ ن ـــوع  ــ ة وقـــ ــ ـــ ـــ ـــة  ـــ نــ ن ل ـــــ تبـــ
ية،  ــ ـــ ـــ ـــد ال ــ ـــــن تجنيـــ ن عـــ ــــؤول ـــ ــة املسـ ـــ ماعـــ ـــــادة ا ـــة قيـــ ــ ــ بقيـــ ـــ ـــ ــافة إ ـــ ح إضـــ ـــر ــ ــال ســـ ــ ـــ ـــة عيـ ـــ ــ ــ مدير ـــ ـــ ـــة  ـــ ماعــ ـــرف ا ــ ــــادة مشـــ ـــ بقيـ

ة القت به، والزج به  ج   .الوتدر
ية  - 17   :  محافظة صنعاء  -) ح.ص. ع. ه(واقعة تجنيد ومقتل ال

ــم  ود الــذين اســتعمت ل ادة الشــ ــ شــ ية ومــا جــاء  ــ حســب  افــادة ذوي ال نــة و ــص الواقعــة  بحســب ملــف القضــية لــدى ال ت
م  ــ نـــة ومــ ــام ) ج.ع.أ.م ( و ) س .أ.ع.ح: ( ال ــ بدايــــة العــ ـ ية 2018بأنــــه  ــ ـ ــد الطفــــل ال ــــا  14) ح.ص. ع. ه(م تـــم تجنيــ ــن أ ــنة مــ ســ

ـو مــن مواليـد العــام جبــار محافظـة صــنعاء و ـة ســنحان عزلـة وادي  ــ 2004مدير ي  ـو م وذلـك مــن قبـل مشــرف وقيـادة جماعــة ا
ماعـــة ، حيـــث تـــم  عـــة ل ـــ أحـــد املعســـكرات التا ماعـــة واخـــذه إ ـــ صـــفوف ا ـــة ســـنحان الـــذي قـــاموا بتجنيـــد الطفـــل وضـــمه ا مدير

ــ  إخضـــاعه لـــدورة ـ ماعـــة  ـــي للقتـــال مـــع  عناصـــر ا ـــة الســـاحل الغر ــ ج ـ ا تـــم إرســـاله ا عـــد ن ثـــم  ة ملـــدة أســـبوع ثقافيـــة وعســـكر
خ  تار ناك ، و ـة 1/11/2018املعارك ال تدور  ـ ج ي  ـو ـ صـفوف جماعـة ا ـو يقاتـل  ية بأنـه قـد قتـل و م تم إبالغ عائلة ال

ي  .الساحل الغر

يجة  :  الن
ـــالل  ــــن خــــ ة مـــ ــ ـــ ــ ـــة  نــــ ن ل ـــــ ود تبــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ــاء  ـــ ــا جــ ــ ــ ــية ومـ ــ ــمنه ملـــــــف القضـــ ــ ــا تضـــ ـــة ومـــــ نــــ ـــا ال ــــ ــ اجر ـــ ــ ــات ال ـــ التحقيقــ

ي  ــــو ـــ ــ ــــة ا ــ ــ جماعـــ ـــ ـــ ـ ــاك  ــ ـــ ــ ن ــــذا  ـــ ــ ـــاب  ــ ـــ ـ ــــــن ارت ــ ــئولة عـ ــ ـــ ـــة املســ ـــ ـــ ية وان ا ــ ـــ ـــ ـ ـــق ال ـــ ــاك بحـــ ــ ـــ ــ ن ـــوع  ــ ـــ ــــرف , وقـ ـــ ـــــادة مشــ ـــ بقيـ
ــ ـــ ــــن تجنيـ ن عـــ ــــؤول ــــة املســـ ماعــ ـــــادة ا ـــة قيــ ــ بقيــــ ـــ ـ ــافة إ ـــ ـــــنحان إضــ ــة ســ ـــ ـ ــ مدير ـــ ــ ـــة  ماعـــ ــ ا ـــ ــ ـــه  ـــزج بــــ ـــه، والـــ ــ بــ ية، وتدر ــ ـــ ــ د ال

ة القتال   .ج
ـ،ص(واقعة تجنيد ومقتل الطفل  - 18 وف  –) ن،   : محافظة ا

ســتماع  ود الواقعـة الـذين تـم  ادة شـ ـ شــ ر املرفقـة ومـا جـاء  نـة والتقــار ص الواقعـة وفقـا ملـا تضــمنه ملـف القضـية لـدى ال تـت
م نة وم م من قبل ال ية) ض. ـ . أ ( و) ظ. ث . م . ح : (ال ـ ـ الطفـل ال ي حضـروا ا و ــ، ص/ (بان جماعة ا  13(وعمـره ) ن، 

ــة املتــون ) ســنة ــ احــدى املعــارك بمدير ب  ــم وأصــ ــب مع عــد ان اعطــوه ســالح وذ ــم للقتــال  اب مع ــيم وأقنعــوه بالــذ ــو طفــل ي و
ياة ب اون وتم إسعافه ا صنعاء ولكنه فارق ا عرض لإلصابة بقذيفة  خ حيث  امده 24/6/2018تار   .م واعادوه ا اسرته جثة 

  
يجة   : الن
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ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

ـــة  نـــ ن ل ـــغ، تبــــــ ود واقــــــوال املبلـــ ادات الشــــــ ــ ــ شــــ ـــ ـ ـــا ورد  ــة ومـــ ــــــذه الواقعــــ ــ  ــــ ـــة  نـــ ـــا ال ـــ ـــت  ــ قامـــ ـــ ـ ــات ال ــــن خــــــالل التحقيقــــ مــ
ي  و ة املسؤولة عن ذلك  جماعة ا ية وان ا اك بحق ال ن   .ة وقوع 

  : محافظة صنعاء  –) ن ا م ع ص ا(فل واقعة تجنيد وقتل الط - 19
ود الواقعــة  ــ بــه شــ ية ومــا أد ــ حســب مــا ورد مــن إفــادات ذوي ال نــة، و ص الواقعــة وفقــًا ملــا تضــمنه ملــف القضــية لــدى ال تــت

م  نة، و ا من قبل ال ا املنطقة من إفادات تم سماع م من أ خ )ص. أ. ع(، و)ح.ن.ع(و ابالغ عائلة م تم 26/11/2018، أنه بتار
ل ) 15) (ن ا م ع ص(الطفـل  ــ ي الــذين أخــذوه مــن امل ــو ــ القتــال مـع جماعــة ا اكه  ـة صــرواح اثنــاء اشــ ــ ج ســنة،  بانــه قــد قتــل 

امده عد مقتله و جثة  ا الطفل  و وعائلته ال استلمت جثة اب ا  اجة ال يمر  ن حالة الفقر وا   .وقاموا بتجنيده مستغل

يجة   : الن
ــية  ــ ـــ ــــف القضـ ـــ ـــواه ملـ ــ ـــا احتـــ ـــ ود ومــ ـــــ ية والشـــ ــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ـــ ــن إفـ ــ ـــ ــا ورد مـ ـــ ــــة، ومـــ ـــ نـ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـ ـــ ــــن خـ ـــ مـ

اك ن ذا  ي  املسؤولة عن  و نة أن جماعة ا ن ل  .من معلومات عن الواقعة تب
  : محافظة شبوة  – )،ن،عأ،ح،ص(واقعة تجنيد ومقتل الطفل  - 20

ص الواقعة وفقا ملا  ـ اقـوال املبلـغ تت ر املرفقـة ومـا ورد  نة وما جاء  التقـار ادة ) د. ص. ع (تضمنه ملف القضية لدى ال وشـ
م نة وم م من قبل ال ستماع ال ود الواقعة الذين تم  ية) ن. س. م. ي (و ) ل. ح . م . أ : (ش ) أ،ح،ص،ن،ع/ (بان الطفل ال

ا ) سنة 15(وعمره  يم عاش فق و طفل ي ع اخوات وقد تم تجنيده و ونه من امه وار عول اسرة م و من  عد وفاة والده واصبح 
ن مــن ابنــاء  ن قــوات النخبــة ومســ ــ حصــلت بــ ــات ال ــ املواج ــ قامــت بــالزج بــه  ســ بقــوات النخبــة الشــبوانية ال مــن قبــل مــا 

خ  ة مرخه السف وقتل  تلك املعركة بتار ر مدير   . م4/1/2019منطقة ال

يجة   : الن
ر  ــــــار ــ ـــمنته التقــ ــ ـــ ـــا تضــ ـــ ــغ ومــــ ـــ ــ ــــوال املبلـــ ـــ ود واقـــ ـــــ ـــ ادات الشــ ــ ـــ ـــ ــ شــ ـــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة  ومــــ ــ ـــ نــ ـــا ال ـــ ــ ــ ـــت  ـــ ــ قامــــ ـــ ـــ ــ ــات ال ـــ ــ ــــالل التحقيقـــ ــ ـــــن خــــ ـــ مـ
ــ  ـــ ــ ــبوانية  ـــ ــــة الشـ ـــــوات النخبــ ــ بقـ ـــ ســ ــا  ــ مــــ ـــ ـ ــن ذلــــــك  ــ ـــة املســــــؤولة عـــ ـــ ــاك  وان ا ـــ ـ ن ـــوع  ــ ة وقــ ــ ـــ ـ ـــة  نـــ ن ل ـــــ ـــة ، تبـ ــ املرفقـ

  .محافظة شبوة
  

  : فظة صنعاء محا –) ع ا اع (واقعة تجنيد ومقتل الطفل  - 21
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ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

ود الواقعــة  ــ بــه شــ ية ومــا أد ــ حســب مــا ورد مــن إفــادات ذوي ال نــة، و ص الواقعــة وفقــًا ملــا تضــمنه ملــف القضــية لــدى ال تــت
م  ا املنطقة والذين  أفادوا  أن الطفل )أ. ع. أ. م(، و)س. ح. ع.ح(وم م من أ ر)  ا. ا. ع. ع(، وجميع تم  ، قد تم تجنيده  ش س

ـ البدايـة  2018من  العام  ا اسرة الطفل حيث تم اخضـاعه  ي م عا اجة ال  ن حالة الفقر وا ي مستغل و م من قبل جماعة ا
نـاك  ـم حيـث قتـل  ـة  ـ ج ـات الـدائرة  ـ القتـال واملواج عـد ذلـك تـم اشـراكة  ية ثـم  م وتـم ابـالغ اسـرته 27/12/2018لدورة تدر

م سليم و مقتول  بمقتله و   .جثته و

يجة   : الن
ــتماع  ــ ــ ســ ــــــم  ـــذين تــ ـــ ود الــ ـــــ ادة الشـــ ــ ـــ ية وشـــ ــ ـــ ـــ ــادات ذوي ال ــ ـــــن إفــــ ــا ورد مـــ ــ ـــة، ومــــ ــ نـــ ـــا ال ـــ ــ ــ أجر ـــ ـــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقـــ ــ ــــن خــ مــــ
ــ  ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــة أن جماعـــ ـــ ـــ نـ ن ل ـــــ ـــ ــــة تبـ ــ ـــــن الواقعـــ ـــ ــــــات عـ ـــن معلومـــ ــ ـــ ــية مـ ــ ـــ ــــف القضــ ـــ ـــــواه ملــ ــ ـــا احتــ ــ ـــ ــــة ، ومـ ــ نـــ ـــل ال ـــ ــ ـــن قبـ ـــ ــ ــم مـ ـــ ــ ــ ل

اك ن ذا    .املسؤولة عن 
ي تجنيدواقعة  - 22 ن السعدا د بدر يح حس  : محافظة صنعاء   – عا

ــــر  ــ ـــ ـــة  13العمـ ـــ ـــ ــــب محافظـ ـــ ــ ــــة أرحـ ـــ ــ ـ ـــعدان مدير ــ ـــ ــــت ســ ـــ ـــ ــــة ب ــ ـــ ـ ـــــن قر ــ ــام مـــ ـــ ــ ــنعاء(عـــ ــ ـــ ـــد ) صـــ ـــ ـــ ي، عنـ ــــدا ـــ ــ ـــث ابتـ ـــ ــ ــ ثالــ ـــ ـــ ــ ــتوى الدرا ــ ـــ ــ املسـ
ــاد ــ ــة، أفـــ ـــ نــ ــاء ال ــ ــــل أعضــ ـــه مـــــــن قبـــ ــ ـــــد أن : مقابلتـ عــ ي  ــــو ـــ ــــة ا ــ جماعــ ـــ ــ ــ إ ـــ ـــدي وضــ ــام بتجنيـــ ــ ـــــن قـــ ــو مــ ــ ــ ـــا  ــ ـــــد صــ ـــا حميــ ــ خـ

ــار  ــ ــ ــ املشــ ـــ ـــ ــــب م ــ ن طلــ ـــــوثي ـــ ع ل ـــا ــ ـــكر تـــ ــ ــ معســـ ـــ ـــ ـــا إ ــ ــــع خـــ ــــــت مــــ بــ ي، ذ ـــــد ــــدي ووالـــ ــ ـــة والــ ـــ ــــــن دون موافقــ ــــــت ومــ ــال وافقــ ـــ كة بالقتـــ
ــــــن  اص مــ ـــــ ـــ ــــــن  ـــدد مــ ـــ ــــل وعــ ــــل أبوعقيـــ ــــن قبــــ ـــدر مــــ ـــ ــم تــ ـــ ـــاك تـــ ـــ نــ ــــفيان و ــ ــــرف سـ ــ ــ حــ ـــ ـــ ــــــوابة  ــكر الشــ ــ ــ معســــ ـــ ــــعدة(ســ ) صــــ

ــار   ـــ ــــاش عيـــ ــتخدام الرشــــ ــ ــ ــة اســ ـــ ــ كيفيـــ ـــ ـــ ـــدر ع ـــ ــــــم تــ ــا تــ ــــ ــــــام كمــ لغــ ـــة  ـــ ــ زراعــ ـــ ـــ ـــدر ع ـــ ــم تــ ـــ ــ ــــث تـ ــــــم و  12/7حيــــ ب تــ ـــدر ـــ ــد التــ ـــ عـــ
ــــــم  ـــرقم، وتـ ــ ــــالل الــ ــــــن خـــ ــ مـ ـــ ــ ــتم معرف ــ ـــت يـــ ـــ ـــــث إذا قتلـ ــ بحيــ ـــ ــ ــا رق ــ ـــ ــــوب ف ــ ــــة مكتـ ــ ي ميداليـ ــــو ــــف وأعطـــ ــ كشـــ ـــ ــ ــ  ـــ يل اســ ــ ـــ ــ
ــ  ـــ ــ ــــة و وميـــ ـــــوات ا ي والقــ ــــو ـــ ــــة ا ــ ن جماعـ ـــــ ــات بــ ـــ ــ ــتم مواج ـــ ـــث تــ ـــ ـــم حيـ ــ ــ ـــة  ـــ ــ فرضـ ـــ ــ اص إ ـــــ ــ ــــــن  ــــة مـ ــ ــــــا ومجموعـ ــ أنـ ـــ ــ نق

ـــدف   ـــــو دمحم الــــ ــــــو أبــ ـ ــا  ــــــرف علينـــــ ــــان املشـ ـــ ـــــــم  ـــة  ـــ ـــكر فرضـ ــ ــــالح معســ ي ســـ ــــو ا أعطـــ ـــــد عــ ــــــكر،   ــ املعسـ ـــ ــ ن  ـــوم ــــت يــــ ـــث بقيـــ ـــ حيـ
ــــان  ــ ـ ــات و ــ ـــ ــامي للمواج ــ مـــ ــــط  ـــ ــ ا ـــ ــ ــع  ـــ ــــد املواقــ ــ ــ أحـ ـــ ــ ي  ــــعو ـــــرائيل ووضـــ ــا وإســ ــ ـــ ـــال أمر ـــ ــــه لقتـ ــ ــيكم بالتوجـ ــ ــ ــ علـ ـــ ــ ــــــالوا  ــ وقـ ـــ ــ آ

ــ  ـــ ــ ـــان م ـــ ـ ــــرت  ــــدما أســـ ــ وعنـــ ـــ ـــــل ســ ــ مثــ ـــ ــ ــال  ــ طفـــ ــــــن  ــ مـ ـــ ــ ــــكر كث ــ املعســـ ـــ ــ ــ  ـــ ــ ب  2م ـــــ ــ ــــث ا ــنة حيـــ ـــ ــــــوا ســ ــ بحـ ـــ ــ ــ م ـــ ــ أك
قي ــا و ــــمزمالءنــــ ــ ـــة  ــ فرضـــ ــــ ــا ونحــــــن  ــــبض علينــــ ـــم القــ ــــه تـــ ـــة عليــ ــ ــيطرة املقاومـ ــ ــــع وعنــــــد ســ ــ املوقــ ــــ ــا نحــــــن  ــن مــــــن , نــــ ــ ــــم أتمكــ ـــا لــ وأنـــ

ـــد  ـــم أحـــ ــ ـــظ رقـ ـــــي وال أحفـــ ـ ـــة زمال ـــه كبقيـــ تصــــــال بـــ ــن مــــــن  ــ ــ أتمكــ ـــ ـ ـــم تلفــــــون ح ــ ـــه رقـ ــ س لديـ ـــــ ـــدي لـ ــ ألن والـــ ـــ ـ ــــع أ ـــــل مــ التواصـ
ن  ــ  ـــ ـــ ــ ح ـــ ـــ ــــبض ع ــ ـــم القــ ـــ ــذ تــ ـــ ــ منـــ ـــ ـــ ــ ع ـــ ـــ ــــد م ـــ ـــه، وقـ ـــ ــــل معــ ــ ــ أتواصــ ـــ ـــ ي ح ـــا ــ ـــ ـــن أقر ـــ ــ مــ ـــ ـــ ـــب  ـــ ــا ارغــ ـــ ر وأنـــ ــ ـــ ــتة أشـــ ــ ـــ ــــــوا سـ حــ

ا منذ أخذي إ ميدان القتال   .العودة إ أ ألكمل دراس ال توقفت ع
  

يجة    :الن



  

- 16 -  

ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ
ــــة ا ــ جماعــ ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ــــؤولة عــــــن  ــــة املســ ــ ــ ا ـــ ـ ن  ــئول ــ ن واملســ ـــرف ـــا املشـــ ــ ــ بـ ـــ ـ ــافة ا ـــ ــنعاء باإلضـ ــ ـــة صــ ــ محافظـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ــ

ات القتال ية والزج به  ج ب ال ي الذين تولوا تدر و   قيادة جماعة ا
الق ع حود خذابخشتجنيد واقعة  - 23    :محافظة صنعاء  -فارس عبد ا

ــــر  ــ ـــة  13العمــــ ـــ ـــــر محافظــــ ـــ ــ ــــدان وادي ظ ـــ مـــ ــــــن  ــام مــــ ـــ ــ ــنعاء(عـــ ــ ـــ ــ )صـــ ـــ ـــ ــ ــتوى الدرا ــ ـــ ــــــن ، املســـ ـــ ــــه مـ ـــ ـــــد مقابلتـــ ـــ ــــــادس عنــ ــــف الســــ ـــ الصـــ
ــاد ــ ـــ ــــة أفـ ــ نــ ــاء ال ــ ـــ ـــل أعضـ ـــ ــام : قبــ ــ ـــ م للقيـ ــــــيف لــ ــباب وت ــ ـــ ــد الشـ ــ ـــ ـــــوم بتجنيـ ي تقـــ ــــو ـــ ـ ــــة ا ــ ــــــأن جماعــ ي بــ ــو ــ ـــ ـــارة ابلغـ ـــ ــ ــ ا ـــ ـــ ي  ا ــ ـــ ـــ أ

ــا  ــــ ــكنوا ف ــ ســ ــ  ـــ ـ ــارات ال ــ ــ ن ا ـــأم ش لتـــ ـــاط تفتــــــ ـــل نقـــ ـــعبية(عمـــ ــــان شـــ ــ ) ــ ـــ ـ ي  ــو ــ ــ ـــرف ا ــ ــ مشـ ـــ ـ ــــك إ ــ ذلــ ـــ ـ ــاء ع ــ ــــــت بنــ وتوج
ــــت أع ـــ ــــــع كنــ ي صـــ ــــو ـــ ــد عــ ـــ ــــة يــــ ــ ــــــان املنطقـــ ـــ ــ ال ـــ ــــ ــمام إ ــ ــ ـــام باالنضـــ ـــ ــــد والقيـــ ـــ ــتعدادي للتجنيــ ـــ ــ ـــه باســ ـــ ــابق وأبلغتـــ ــ ـــ ــن الســ ــ ـــ ــه مــ ـــ رفــــ

ــا  ــــ ــ ــرة أنـــ ــ ـــ ـــ ــــذي مباشـ ـــ ـــ ــ وأخـ ـــ ـــ ــ يل اسـ ــ ـــ ـــ ــ ـ ور ب ـــــذ ـــ ـــام املـــ ــ ـــ ــــي وقـــ ـــ ـــ ـ ـــــي زمال ـــ ــ ـ ـــا اخ ـــ ــ ــا كمـــ ـــ ـــ ـــ ــن ف ــ ـــ ـــ ــ نحـ ـــ ـــ ــ ـ ـــارة ال ــ ـــ ـــ ن ا ـــأم ـــ ـــ ــــعبية لتــ ــ ـــ الشــ
ـــا ــ ــــن منطقتنـــ ــ ــد عــ ـــ عيـــ ـــو  ــ ـــ ــــه و ـــــن أعرفــــ ــــــم أكـــ ـــــكر ولــ ــ معســـ ـــ ـــ ـــــكري إ ــــم عســـ ــ ن طقــ ـــــ ــ مـــ ـــ ـــ ن ع ـــر ــ ــــة آخـــ ــ ـــه , ومجموعــ ـــ ــد أنــ ــ ـــت اعتقــــ ــ كنـــ

ــارة ـــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ــا إ ــ ـــ ــــــالح وإعادتنـ ــا الســ ـــ ـــــكر ومنحنـــ ــــذا املعســـ ـــ ـ ــ  ـــ ـــ نا  ـــدر ـــ تم تــ ــ ـــ ـــة , ســـ ـــ ــــــن محافظـــ ــا مــ ـــ صـــ ــتقبلنا  ــ ـــ ــــــكر اسـ ــ املعســ ـــ ـــ و
ــــعدة( ـــ ـــة ) صـ ـــ ــ مقدمــ ـــ ـــ ــع  ـــ ــــد املواقـــ ـــ ــ أحـ ـــ ـــ ــــه إ ــ ـــا أن نتوجــ ــ ــــــوا منـــ ـــــكر طلبــ ــ ــ املعسـ ـــ ـــ ــام  ــ ـــ ــرة أيـ ــ ــ ــــــا عشــ ـــــد أن مكثنــ عـــ ـــالح و ـــ ــلمنا الســ ــ ـــ وسـ

ـــا ــ ـــــن الرصــ ــل مــ ــ ـــــقوط وابـــ ســ ــا  ــــ ــا وتفاجئنـ ــــ ــــوم علينـ ــ ـ ــــم ال ــاك تـــ ــ نـــ ــــة و ـــ ــواري ا ــ ــ جـــ ـــ ــ ب إ ـــــ ــر أصــ ـــ ص آخــ ـــــ ــ ــا و ـــ ــان أنــ ــ ــ ص بجـ
ـــاس  ــكر مـــ ــ ــ معســ ـــ ـ ــ إ ـــ ـ ـــم نق ا تـــ ــد عــــ ـــه  ــاب برجلـــ ــ ـــان مصــ ـــ ــــذي  ــــديقي الــ ـــعاف صــ ــ وإســـ ـــ ـ ـــالقبض ع ــ ـــاموا بـ ــة وقـــ ـــ وتقــــــدمت املقاومـ
ـــد  ـــ عـ ر و ــ ـــ ـــة أشــ ـــ ــــــوا خمسـ ــ حـ ـــ ــ ــــبض ع ــــم القـــ ـــذ أن تـــ ـــ ــ منـ ـــ ــ ــــد م ــــــأرب وقـــ ــ مـ ـــ ــ ــ إ ـــ ــ ـــم نق ـــ ا تـ ــد ـــ عــ ــام  ــ ــــس أيـــ ـــت خمـــ ـــ ـــــاك مكثـ نــ و

ــ بالتوا ـــ ـــ ـ ـــــمح  ــ ـــــبض ســ ـــ ـــــن القـ ـــ ر مـ ــ ـــ ـــ ــــــوا شـ ي حـــ ـــر ــ ـــ ــــــت أسـ ـــة وقامـــ ـــ ــ ــــدى املقاومـ ـــ ــ لــ ـــ ـــ ـ ـــــوض ع ــ ـــــي مقبــ ـــ ـ م أ ــ ـــ ـــ ي وأبلغـ ـــر ــ ـــ ـــع أسـ ــ ـــ ـــــل مـ ــ صــ
ا  سليم   .بإرسال مبالغ مالية تم 

يجة    :الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ي  ــــو ــ ــــة ا ــ جماعــ ـــ ـ ــاك  ــ ــ ن ــــذا  ــ ـــــؤولة عــــــن  ـــة املسـ ـــ ــ ا ـــ ـ ن  ــئول ــ ن واملســ ـــرف ـــا املشـــ ــ ــ بـ ـــ ـ ــافة ا ـــ ــنعاء  باإلضـ ــ ــــة صــ ــ محافظــ ـــ ـ
ات القتال ية والزج به  ج ب ال ي الذين تولوا تدر و   قيادة جماعة ا
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ع ر السا ول إ التقر ر  نة الوطنية من التقر ر ال طفال  تقار ع تجنيد   وقا
 

ــــر  ــ ـــة  15العمــ ـــ ش، محافظــ ــــرام ـــب القــــ ـــ ــ ــــة حر ـــ ـ ـــــن مدير ــنة مـــ ـــ ــأرب(ســـ ــ ـــ ي) مـ ــــدا ـــ ــع ابتـ ــ ــ تاســــ ـــ ـــ ــتوى الدرا ــ ــــــن . املســــ ــــه مــ ـــــد مقابلتــــ عنـــ
ــاد ــ ـــ ــ ــــة أفـ ـــ ــ نـ ــاء ال ــ ـــ ــــل أعضـــ ـــ ــ ـــد : قبـ ـــ ـــ ـــــمه أحمـ ـــ ص اســ ـــــ ـــ ــ ــاك  ــ ـــ نـــ ــــان  ــ ـــ ـ ــا و ـــ ـــ نــ ــ قر ـــ ـــ ــ ـــدة  ــ ـــ ي متواجــ ــــو ـــ ـــ ــــة ا ــ ـــ ــر جماعـ ــ ـــ ــ ـــت عناصـ ـــ ــ انــ

ــــل ســـ ــــــم  ي تـ ــو ــ ـــ ــــة ا ــ ـــــع جماعـ ــد مــ ــ ــ بالتجنيـــ ـــ ــ ــــذي أقنع ــو الـــ ـــ ــ ــا و ـــ ــ دائمــ ـــ ــ دد ع ــ ـــ ــ ـــــقاف ي ــ الســ ـــ ــ ــو ج ــ ــ ــل أبـ ــ ـــن قبـــ ـــ ــ مـ ـــ ــ ـــالح آ ــ ي ســ
ــام  ــ ـــ ــــدة أيــ ـــ ــا عــ ــ ـــ ــ ــــت ف ـــ قيــ ــــة و ـــ ــ ـــة بالقر ـــ ــــة أمنيـــ ــ ــ نقطـــ ـــ ــــ ـــة  ـــ راســـ ـــال ا ـــ ــ بأعمـــ ـــ ــــ لف ــــة و ـــ ــ املنطقــ ـــ ـــ ـ ي  ــو ــ ـــ ــ ــــة ا ــ ــــرف جماعـــ ـــ ــو مشــ ــ ـــ ــ و
ــ  ـــ ــ ــ القان ـــ ــ ــد ي ـــ ص يــ ـــــ ــ ــا و ـــ ــ أنــ ـــ ــ ــــبض ع ــــــم إلقـــــــاء القـــ ــــة، وتـ ـــ ــ القر ـــ ــ ـــاف ع ــاموا بااللتفــــ ــ ــــة وقـــ ـــــوات املقاومـــ ــا قــ ـــــت منـــــ بــ واق

ــا م ــ ــ نـــ ــا  ــــ ــ ن، وأنـ ـــر ــ ـــ خـ ــــرب  ـــ ــ ن  ــ ـــ ـــ ــ حـ ـــ ـــ رـ ــ ـــ ـــ ــــة أشـ ــ ــــذ ثمانيـــ ــ ـــروج , نـــ ـــ ـــ ــد ا ــ ـــ ــ ــ أر ـــ ـــ ـ ـــة لك ـــ ـــــل املقاومـــ ــ ــــن قبــ ــ ــــدة مـــ ــ ـــة جيـــ ـــ ــــــى معاملـــ وأتلقـــ
لنا   . والعودة إ م

يجة   : الن
ــة أن  ـــ نــ ن ل ـــــ ـــغ تبــ ــ ـــوال املبلــ ــ ود وأقــ ـــــ ادة الشــ ــ ـــ ــ شــ ـــ ــ ـــا ورد  ـــ ـــة ومـ ــ ــــذه الواقعــ ـــ ــ  ـــ ــ ـــة  ـــ نـ ـــا ال ـــ ـ ــ أجر ـــ ــ ــات ال ـــ ــــالل التحقيقــ ــ ــــن خـ مـــ

ــ محا ـــ ـــ ي  ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــ جماعــ ـــ ـــ ــاك  ــ ـــ ـ ن ــــذا  ـــ ـ ــــــن  ـــــؤولة عــ ــ ــة املسـ ـــ ـــ ــ ا ـــ ـــ ــافة ا ـــ ــــقاف  باإلضـــ ـــد الســــ ـــ ـــــد أحمــ ــ التحديـ ــأرب و ــ ـــة مــــ ــ فظـــ
ــــــال ــات القتــ ــ ـــ ـ ــ ج ـــ ـــ ـــه  ـــ ــــزج بــ ــ ية والــ ــ ـــ ـــ ب ال ـــدر ـــ ــوا تــ ــ ـــ ــــذين تولـ ــ ي الــ ــو ــ ـــ ـ ــــة ا ــ ــادة جماعــ ــ ـــ ــ قيـ ـــ ـــ ن  ــئول ــ ـــ ن واملسـ ـــرف ـــ ـــا املشــ ــ ـــد  .بـــ ـــ وقــ

ـــة  ـــ ـــــون معاملـــ ـــم يتلقـــ ــ ـــ ـــــن أ ــ ــــــق مــ ــ التحقــ ـــ ـــ م  إ ــ ـــ ــــوض علــــ ـــ ــال املقبـ ـــ طفـــ ــــــن  ايا مـــ ــ ـــ ـــ ــادات ال ـــ ــ ـــــماع إفـ ـــد ســــ ــ ــــة عنـــ ـــ نـ ـــت ال ــ حرصـــ
ـــل ال ـــ ــــن قبـ ــ ــــدة مـ ـــة جيـــ ـــ ـــــن بقيـ م عــ ــــــزل ــ عـ ـــ ــ ـــد ع ـــ ـــن التأكـ ـــ ــة مـ ـــ نــ ـــت ال ــ ــا حرصــ ــ ـــا كمـــ ـــ ـ م ف ـــــوقيف ـــم تــ ـــ ــ تـ ـــ ــ ــاكن ال ــ مـــ ــ  ـــ ــ ن ع ــائم ـــ قــ

ـــوف  ـــ ـــ ـــــمان تــ ــ ــافة لضــــ ـــ ـــ ـــانية ، إضـــ ـــ ـــ ســ ـــال إ ـــ ـــ ـــة والــ ـــ ــ ينـــ ـــة امل ــ ـــ ـــذيب أو املعاملـــ ــ ـــ م للتعـــ ــ ـــ ـــ عرضـــ ــــدم  ـــ ــــــنا وعــــ ــ ــ ســـ ـــ ـــ ـــ ك م  ــ ـــ ـــ ــــوض علـــ ــ ـــ املقبـ
يل املمكن ية والتأ يدة والرعاية ال   .التغذية ا

ـــا ــ ــور لألطفـــ ــ ـــ ــــة بصــ ــ نـــ ــتفظ ال ــ ـــ ــ وتحـ ـــ ــــ ــديو  ــ ـــ يل فيــ ــ ـــ ـــ ــاطع  ــ ـــ مقــ م  و ـــــد ــــــاء بتجنيــــ دعــ ع  ـــا ــ ــ وقــــ ـــ ــــ ـــالتحقيق  ـــ ـــت بــ ـــ ــ قامـــ ـــ ــــ ل ال
م ال م وحال ن أعمار ر الطبية ال تب م وكذا التقار ا مع   .ية1ميع املقابالت ال أجر

  

                                                            


