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مقدمة

تمثــل ظاهــرة تجنيــد األطفــال فــي اليمــن واحــدة مــن االنتهــاكات الجســيمة التــي يقــع ضحيتهــا 

األطفــال فــي ظــل الحــروب والنزاعــات المســلحة التــي تشــهدها اليمــن منــذ عــدة ســنوات. ويمكــن 

القــول أّن هــذه الظاهــرة بــرزت بشــكل واضــح فــي اليمــن منــذ عهــد الرئيــس الســابق علــي عبــد هللا 

صالــح، عندمــا كانــت وزارة الدفــاع تقبــل فــي صفوفهــا مــن هــم أقــل مــن 15 عامــًا، وفقــًا لــوالءات 

مشــايخ القبائــل الذيــن كانــوا يهدفــون مــن إرســال األطفــال للتجنيــد إلــى تأميــن المرتبــات الشــهرية 

التــي كانــت تصرفهــا الدولــة، إال أنــه بعــد العديــد مــن الضغوطــات التــي مورســت علــى نظــام صالــح 

واألنظمــة التــي تلتــه، باإلضافــة إلــى توقيــع اليمــن العديــد مــن االتفاقيــات الدوليــة المعنيــة بحقــوق 

الطفــل، تراجعــت هــذه الظاهــرة بشــكٍل ملحــوظ.

فــي مقابــل ذلــك، ســعت الجماعــات المســلحة فــي اليمــن وخاصــة جماعــي الحوثــي إلــى دعــم قدراتهــا 

القتاليــة مــن خــالل تجنيــد األطفــال، حيــث بــدأت الجماعــة اســتغالل تجنيــد األطفــال منــذ الحــرب التــي 
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خاضتهــا ضــد قبائــل حجــور الشــام بمحافظــة حجــة مطلــع العــام 2012، ومــن ثــم حربهــا علــى منطقــة 

دمــاج بمحافظــة صعــدة خــالل العــام 2013، ثــم ازدادت بوتيــرة أكبــر فــي عــام 2014، وبالتحديــد بعــد 

أن ســيطرت جماعــة الحوثــي علــى الســلطة فــي اليمــن واتســعت مســاحة المعــارك المباشــرة فيهــا 

إلــى اثنــي عشــر محافظــة، حيــث اســتخدمت جماعــة الحوثــي أنماطــًا معقــدة فــي ســبيل تجنيــد هــؤالء 

األطفــال قســريًا واســتخدامهم فــي األعمــال العدائيــة بهــدف تعويــض الخســائر البشــرية مــن 

أفرادهــا الذيــن يقتلــون خــالل المواجهــات مــع قــوات الحكومــة اليمنيــة، والحقــًا فــي مواجهــة قــوات 

التحالــف العربــي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية.

تتفــاوت التقديــرات المتعلقــة بعــدد األطفــال الذيــن جّندتهــم أطــراف النــزاع فــي اليمــن، إذ قــّدر 

تقريــر لألمــم المتحــدة عــام 2017 عــدد األطفــال المجنديــن لــدى جماعــة الحوثــي بنحــو 1500 طفــل، 

بينمــا أحصــت منظمــة »مواطنــة« لحقــوق اإلنســان تجنيــد نحــو 1900 طفــل لــدى جماعــة الحوثــي 

فــي الســنوات الثــالث األخيــرة )2018، 2019، 2020(، وكشــف تقريــر لوكالــة »أسوشــيتيد بــرس« 

تجنيــد جماعــة الحوثــي نحــو 18 ألــف طفــل بنهايــة عــام 2018. ونشــرت وزارة حقــوق اإلنســان التابعــة 

للحكومــة اليمنيــة تقديــرات تشــير إلــى تجنيــد جماعــة الحوثــي نحــو 30 ألــف طفــل منــذ 2014.

تبّيــن اإلحصــاءات التــي جمعهــا فريــق التقريــر بعــد مســح 19 محافظــة يمنيــة تجنيــد جماعــة الحوثــي 

)10333( طفــًلا يمنًيــا منــذ عــام 2014، بينهــم )248( طفــاًل مــن ســن )8-11( عاًمــا، و)3838( طفــاًل 

مــن ســن )12-14( عاًمــا و)6247( طفــاًل مــن ســن )15-17( عاًمــا )علــى النحــو المفّصــل فــي الجــدول 

صفحــة رقــم 9(.

ال يقتصــر تجنيــد األطفــال فــي اليمــن علــى جماعــة الحوثــي، إذ أشــارت عــدة تقاريــر محليــة وأمميــة إلــى 

تــورط الحكومــة اليمنيــة وقــوات التحالــف العربــي بتجنيــد األطفــال مســتغلة حاجــة عائالتهــم الماســة 

للمــال، رغــم توقيــع الحكومــة اليمنيــة اتفاقيــة مــع األمــم المتحــدة عــام 2018 تتضمــن خارطــة طريــق 

ــر فــي البــالد. فــي أواخــر ســبتمبر/أيلول  لوقــف تجنيــد واســتخدام األطفــال فــي النــزاع المســلح الدائ

2020، رصــد فريــق الخبــراء الدولييــن فــي تقريــره الثالــث الــذي عرضــه علــى مجلــس حقــوق اإلنســان 
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التابــع لألمــم المتحــدة عمليــات تجنيــد أطفــال ضمــن معســكر قــوات األمــن الخاصــة فــي شــبوة، 

والمواليــة للحكومــة اليمنيــة، وتــم اســتخدامهم فــي األعمــال القتاليــة فــي محافظــة أبيــن خــالل مايــو/ 

ــا. وذكــر التقريــر أّن  أيــار 2020، وتــم أســرهم مــن قبــل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتًي

قــوات مواليــة للحكومــة اليمنيــة أو التحالــف العربــي أو سماســرة، تنفــذ عمليــات تجنيــد واســعة 

لألطفــال فــي محافظــات تعــز ولحــج وأبيــن، وتنقلهــم للتــدّرب فــي معســكرات ســعودية مــن أجــل 

الدفــاع عــن حــدود الســعودية مــن الهجمــات البريــة الحوثيــة.

وبحســب المعلومــات الــواردة فــي تقريــر الخبــراء الدولييــن، فــإّن الفتــرة مــن يونيو/حزيــران 2015 إلــى 

فبراير/شــباط 2020 شــهدت تجنيــد الحوثييــن صبيــة فــي جميــع المحافظــات اليمنيــة ال تتجــاوز 

أعمارهــم ســبع ســنوات، حيــث تــم تجنيدهــم مــن المــدارس، والمناطــق الفقيــرة والحضريــة ومراكــز 

االحتجــاز مــن خــالل دروس التلقيــن، والحوافــز الماليــة واالختطــاف، ليتــم اســتخدامهم بعــد ذلــك فــي 

القتــال مــا أدى إلــى وفــاة بعضهــم وإصابــة البعــض اآلخــر.

لــم تتوقــف عمليــات التجنيــد عنــد األطفــال الذكــور، إذ جّندت جماعة الحوثي 34 فتــاة )تتراوح أعمارهن 

بيــن 13 و17 عاًمــا(، فــي الفتــرة مــن يونيو/حزيــران 2015 إلــى يونيو/حزيــران 2020، الســتخدامهن 

ــوكل  ــدات، وحارســات، ومســعفات، وأعضــاء فيمــا يعــرف بـ«الزينبيــات«، والالتــي ُت كمخبــرات، ومجنِّ

لهــّن مهــام تفتيــش النســاء والمنــازل، وتلقيــن النســاء أفــكار الجماعــة، فضــاًل عــن حفــظ النظــام فــي 

ســجون النســاء. 

ا بالًغــا بالمســيرة التعليميــة لألطفــال، وحرمــت عــدًدا كبيــًرا منهــم  ألحقــت جماعــة الحوثــي ضــرًر

مــن حقهــم فــي التعليــم مــن خــالل تجنيدهــم، إذ وّثقــت تقاريــر محليــة نشــاطات لجماعــة الحوثــي 

أفضــت إلــى تجنيــد األطفــال فــي 150 مدرســة تتــوزع علــى العديــد مــن المحافظــات اليمنيــة. كمــا 

عمــد الحوثيــون إلــى اســتخدام المــدارس والمرافــق التعليميــة ألغــراض عســكرية، واســتخدموا نظام 

التعليــم للتحريــض علــى العنــف وتلقيــن الطــالب العقيــدة األيديولوجية الخاصــة بالجماعة، وذلك من 

خــالل إلقــاء محاضــرات ذات مضاميــن دعائيــة طائفيــة للجماعــة والترويــج النتصاراتهــا العســكرية، 
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واألخطــر مــن ذلــك تجنيــد أطفــال مواليــن لهــم للقيــام بأنشــطة  داخــل المــدارس فــي المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة الجماعــة، بهــدف التأثيــر علــى زمالئهــم، مــن خــالل ترغيبهــم بأفكارهــا المتطرفــة، 

ــال، فمــن خــالل البحــث والتقصــي وجــد األورومتوســطي ومنظمــة ســام  أو االلتحــاق بجبهــات القت

ــة، وقعــوا  ــال الحوثي ــة أو بجبهــات القت ــن التحقــوا بالمراكــز الصيفي ــرًا مــن الطــالب الذي أن عــددًا كبي

ضحيــة لزمالئهــم الذيــن تلقــوا دورات خاصــة حــول طــرق ووســائل االســتقطاب، وتــم تزويدهــم بمــواد 

ســمعية وبصريــة مناســبة ألعمــار المســتهدفين.

كمــا اســُتخدمت كذلــك المقــرات األمنيــة ومعســكرات الدفــاع التابعــة لــوزارة الداخليــة التــي يرأســها 

اللــواء »عبــد الكريــم أميــر الديــن الحوثــي« فــي تجنيــد األطفــال، إذ عمــد الحوثيــون فــي ســبيل تجنيــد 

األطفــال إلــى إغــراء الكثيريــن منهــم مــن خــالل تجنيدهــم للعمــل فــي نقــاط أمنيــة داخــل المــدن قبــل 

أن يتــم نقلهــم فيمــا بعــد إلــى الجبهــات.

ــات أّن جماعــة  ــرى المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان ومنظمــة »ســام« للحقــوق والحري ي

الحوثــي تلجــأ إلــى تجنيــد األطفــال لعــدة أســباب وهــي؛ أواًل: ســهولة التأثيــر علــى قناعــات األطفــال 

وذلــك مــن خــالل الــدورات الثقافيــة والعقائديــة، ثانيــًا: اســتغالل ظروفهــم االقتصاديــة )الفقــر( 

واالجتماعيــة )غيــاب أو مــوت المعيــل(، ثالثــًا: إمكانيــة اســتقطابهم مــن خــالل وعــود كاذبــة ومضللــة، 

ــر. رابعــًا: الطاعــة وتنفيــذ األوامــر دون تفكي

رصــد الفريــق الميدانــي لألورومتوســطي و«ســام« خــالل إعــداد هــذا التقريــر مجموعــة مــن األنمــاط 

المعقــدة لتجنيــد األطفــال واســتخدامهم فــي األعمــال العدائيــة مــن قبــل جماعــة الحوثــي. ال تقــدم 

ــا لحجــم وطبيعــة تجنيــد األطفــال  األرقــام واإلحصائيــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ســوى ســرًدا جزئًي

فــي اليمــن، والــذي يهــدد حياتهــم جميــع المحافظــات والمناطــق التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون، 

ويعرضهــم لخطــر االنتهــاكات األخــرى. 

وصلــت المنظمتــان إلــى نتائــج مفادهــا أّن كيفيــة وأســلوب التجنيــد مــن جماعــة الحوثــي يعتمــد علــى 

عــدة معاييــر خاصــة باألطفــال وهــي؛ العمــر والجنــس والوضــع االقتصــادي. فــي جميــع الحــاالت التــي 
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تــم التحقــق منهــا، كان الفقــر والجــوع مــن العوامــل األساســية الُمســَتخَدمة فــي التجنيــد، مــا جعلهــم 

هدًفــا ســهًلا للحوافــز الماليــة والتالعــب مــن المجنِّديــن.

يســلط المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان ومنظمــة »ســام« للحقــوق والحريــات فــي هــذا 

التقريــر الضــوء علــى الممارســات واألســاليب التــي اتبعتهــا جماعــة الحوثــي فــي تجنيــد األطفــال فــي 

اليمــن، والــزج بهــم للقتــال فــي النــزاع المســلح فــي البــالد، ويســتعرض شــهاداٍت ألطفــاٍل جندتهــم 

جماعــة الحوثــي، حيــث يبــرز مــن خاللهــا طبيعــة وحجــم االنتهــاكات التــي كان يتعــرض لهــا هــؤالء 

األطفــال نتيجــة التجنيــد القســري، كمــا يقــدم التقريــر موقــف القانــون الدولــي من االنتهــاكات الواقعة 

علــى هــؤالء األطفــال. 
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المحافظة
جماعـــــــــــــــــــــــة الحوثــــــــــــــي

إجمالي كل محافظة15-17 عامًا12-14 عامًا8-11 عامًا

1862211461786عمران

525688581478صنعاء

265708541450ذمار

363527121100تعز

83436571008األمانة

28378566972صعدة

24258373655حجة

16192240448الحديدة

15161233409اب

478144226البيضاء

26894164عدن

79990196المحويت

4364888مأرب

93443 -شبوة

2183454أبين

4363272الجوف

165470- لحج

2244268الضالع

103646- ريمة

2483838624710333اإلجمالي

عدد األطفال المجندين لدى جماعة الحوثي موزعين

حسب الفئات العمرية والمحافظة
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األساليب والوسائل الُمتّبعة في تجنيد األطفال

علــى صعيــد األســاليب والوســائل التــي اتبعتهــا جماعــة الحوثــي فــي تجنيــد األطفــال اليمنييــن، فقــد 

تنوعــت هــذه األســاليب والوســائل فــي ســبيل إقنــاع األطفــال باالنضمــام إلــى العمليــات العســكرية، 

إذ عمــدت الجماعــة فــي بعــض األحيــان إلــى إلحــاق األطفــال ببرامــج أيدولوجيــة - تــدور حــول عقيــدة 

وفكــر الجماعــة - متطرفــة تراوحــت مدتهــا مــن ثالثــة أســابيع إلــى شــهرٍ واحــد، ثــم يتــم إرســالهم فيمــا 

بعــد إلــى معســكر تدريبــي لحضــور دورة تدريبيــة عســكرية لمــدة شــهر آخــر حــول اســتخدام األســلحة 

واأللغــام والعبــوات الناســفة، ثــم يتــم إرســالهم بعــد ذلــك إلــى ســاحة المعركــة، حيــث يتــم الــزج بهــم 

فــي الخطــوط األماميــة للقتــال، ومهــام زرع األلغــام والحراســة.
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وفــي هــذا الســياق، وّثــق فريــق األورومتوســطي و«ســام« شــهادة الطفــل »ف. ع«، 14 

عامــًا، مــن مديريــة مغــرب عنــس فــي محافظــة ذمــار، حيــث قــال: »كنــت يوميــًا بعــد انتهــاء 

اليــوم الدراســي أقضــي وقتــي فــي اللعــب فــي الحــي مــع بقيــة زمالئــي فــي المدرســة، إلــى 

أن حضــر فــي أحــد المــرات أحــد مشــرفي جماعــة الحوثــي وطلــب منــا الحضــور إلــى مقرهــم 

حيــث كان ذلــك بتاريــخ يوليو/تمــوز 2019 وهــو تاريــخ تجنيــدي لــدى جماعــة الحوثــي والــذي 

اســتمر حتــى أبريل/نيســان 2020، حيــث خضعــت لــدورات تلقينيــة عقائديــة مكثفــة فــي 

مقــر تابــع للجماعــة، وكان بعــض المحاضريــن يغطــون وجوههــم أثنــاء إعطاءنــا الــدورات. 

بعــد ذلــك اقتادونــي إلــى جبهــة نهم شــرق العاصمة صنعاء وكان المشــرف علّي شــخص 

يدعــى »أبــو تــراب«، حيــث كان يشــرف علــّي وعلــى عــدد مــن األطفــال«.

وأضــاف »فــي جبهــة نهــم كنــت أتلقــى دورات لكنهــا قتاليــة، حيــث كانــت تتمثــل فــي كيفيــة 

اســتخدام األســلحة الخفيفــة والمتوســطة، إضافــًة إلــى معرفــة طــرق التمويــه والهــروب 

مــن الطائــرات والتخفــي، وطــرق الجاسوســية ونقــل المعلومــات. ثــم بعــد ذلــك أوكلــت 

لــي مهــام جديــدة تتمثــل فــي تعبئــة الذخائــر ونقلهــا مــع المــواد الغذائيــة إلــى أماكــن عاليــة 

متعرجــة، حيــث كان النقــل مهلــكًا يأخــذ منــا ســاعات، خصوصــًا فــي أوقــات االشــتباك 

كنــا نســلك طرقــًا أخــرى غيــر التــي نســلكها فــي األوقــات العاديــة والهادئــة. المواقــع 

التــي يجــب علــّي الوصــول إليهــا يوميــًا كانــت صعبــة وشــاقة، وحينمــا كنــت أتأخــر عــن أداء 

المهمــة كنــت أتعــرض للتوبيــخ والضــرب. كنــت أبكــي كثيــرًا فــي الليــل خوفــًا علــى حياتــي 

وعلــى فقــدان أمــي وأبــي وإخوتــي«.

وأكمــل »كانــوا يقســمونا إلــى مجموعــات بعــد صــالة الفجــر، ثــم نبــدأ بقــراءة الــدروس 

الجهاديــة ومــالزم الســيد »حســين الحوثــي« مؤســس جماعــة الحوثــي، باإلضافــة إلــى 

االســتماع إلــى خطبــه ومحاضراتــه وخطــب ومحاضــرات شــقيقه عبــد الملــك الحوثــي، 
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لتبــدأ المهمــة الثانيــة فيمــا بعــد وهــي الشــاقة، والتــي كانــت قــرب الظهيــرة، حيــث كانــت 

تتمثــل فــي نقــل اإلمــداد للمرتفعــات. كانــت جبهــة نهــم مــن أشــد وأخطــر الجبهــات، كونها 

تقــع فــي مرتفعــات جبليــة عاليــة. اســتمريت فــي ذلــك لعــدة أشــهر، ألتمكــن فــي النهايــة 

مــن الهــرب إلــى محافظــة مــأرب حيــث مــكان إقامــة أخــي األكبــر«.  

فــي أحيــاٍن أخــرى، تلجــأ جماعــة الحوثــي إلــى اســتخدام أســلوب التهديــد مــع العائــالت اليمنيــة فــي 

القــرى والمناطــق التــي تســيطر عليهــا مــن أجــل إرســال أطفالهــم مــن أعمــار 10 - 17 عامــًا إلــى 

ســاحات القتــال، ولجــأوا كذلــك إلــى تجنيــد األطفــال فــي مخيمــات النازحيــن، واأليتــام الذيــن يعيشــون 

فــي دور األيتــام.

فــي بعــض الحــاالت، أقدمــت جماعــة الحوثــي علــى جــّر األطفــال إلــى العمليــات العســكرية دون علــم 

عائالتهــم، وفــي حــاالٍت أخــرى، تــم تجنيدهــم مــن عائــالت فقيــرة قبلــت بالمقابــل - مكافــأة ماليــة – مــن 

أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، إذ أرســلت العديــد مــن العائــالت الفقيــرة أطفالهــا إلــى القتــال مقابــل 

150 دوالًرا شــهرًيا. ليــس هــذا فحســب، بــل فــي إحــدى الحــاالت، أقدمــت عائلــة علــى مبادلــة طفلهــا 

مــع الحوثييــن بموقــد غــاز، نظــًرا لســوء األوضــاع الحياتيــة التــي يعيشــونها.

لفريــق  صنعــاء  محافظــة  مــن  عامــًا،   15 ح«،  »م.  الطفــل  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 

األورومتوســطي و«ســام«: »فــي يناير/كانــون الثانــي 2020 ُجّنــدت مــن قبــل أحــد مشــرفي 

الحوثــي فــي صنعــاء، بعــد أن دفــع مبلغــًا مــن المــال إلــى والــدي، حيــث كنــا نعانــي مــن 

فقــرٍ مدقــع. بدايــة تجنيــدي كانــت فــي مقــر لجماعــة الحوثــي فــي حــي عصــر، ثــم تــم نقلــي 

فيمــا بعــد للتدريــب فــي معســكر الصباحــة غــرب العاصمــة، حيــث كنــت أتلقــى محاضــرات 

عقائديــة فــي مقــر تحــت األرض. أتذكــر بعــض أســماء القيــادات الحوثيــة التــي كانــت تشــرف 

علــّي، والتــي كان منهــا أبــو الكــرار، أبــو صخــر واألشــتر«.
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جدول يبين عدد األطفال المجندين لدى جماعة الحوثي موزعين
 حسب طرق االستقطاب

جدول يبين عدد األطفال المجندين لدى جماعة الحوثي موزعين 
حسب المستوى االقتصادي

اختطافتضليلترغيبترهيب

20396745639832

أسر متوسط الدخلأسر محدودة الدخلأسر معدمة

521328391843

وأضــاف »اقتادتنــي جماعــة الحوثــي فيمــا بعــد إلــى جبهــة نهــم شــرق صنعــاء، حيــث كانــت 

مهمتــي نقــل اإلمــدادات العســكرية والغذائيــة مــن الذخيــرة واألكل والشــرب و«القــات« 

لجبهــاٍت عــدة مــع عــدد مــن األطفــال، فضــاًل عــن العمــل فــي النقــاط األمنيــة، حيــث 

اســتمريت فــي هــذا العمــل ألشــهرٍ طويلــة. فــي إحــدى عمليــات اإلمــداد انقلبــت المركبــة 

العســكرية التــي كنــت بداخلهــا، وأصبــت علــى أثــر ذلــك بجــروح خطيــرة، ومكثــت فــي غيبوبــة 

مــدة 5 أشــهر«.

وأكمــل »فــي مرحلــة التعافــي كنــت أخشــى دائمــًا أن يأتــي الحوثيــون ليعيدونــي للعمــل، مــا 

دفعنــي للهــرب، حيــث ســاعدني والــد صديقــي فــي الهــرب إلــى مدينــة مــأرب. أنــا اآلن فــي 

مدينــة مــأرب لــدى أحــد الوجهــاء الــذي تكفــل برعايتــي بعــد أن تــم إنقــاذي مــن الحوثييــن«.

فــي األعــوام الثالثــة الماضيــة بــدأت جماعــة الحوثــي حملة مفتوحــة وإجبارية لتجنيد األطفــال اليمنيين، 

حيــث افتتحــت 52 معســكر تدريــب آلالف المراهقيــن واألطفــال، وانتشــرت حمــالت التجنيــد اإلجبــاري 

ــدة وتهامــة وحجــة وذمــار، واســتهدفت األطفــال  فــي مناطــق صعــدة وصنعــاء والمحويــت والحدي

مــن عمــر 10 ســنوات.
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رسم بياني يوضح التوزيع الجغرافي لألطفال 

المجّندين لدى جماعة الحوثي
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جداول توضح المهام واآلثار والعقوبات

المتعلقة بتجنيد األطفال

مهام األطفال المجندين لدى جماعة الحوثي

االنخراط المباشر في القتال

حراسة نقاط التفتيش

جمع المعلومات

قيادة السيارات

تولي نقاط اإلمدادات

مرافقين لمشرفي )قيادات( الجماعة

آثار التجنيد على األطفال

اإلصابة بحالة اضطراب نفسي

التفكير في االنتحار

االنطواء والعدوانية

التبول الالإرادي

الكوابيس في المنام
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العقوبات التي يتعرض لها األطفال

في حال عدم تنفيذ األوامر

العقاب بالسجن

الحرمان من األكل

االعتداء الجسدي

االعتداء الجنسي

التهديد بالسالح
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معسكرات تدريب األطفال التابعة لجماعة الحوثي

وثق المرصد األورومتوسطي ومنظمة »سام« 11 معسكرًا تابعًا لجماعة الحوثي مخصصًا لتدريب 

األطفــال الُمــراد تجنيدهــم، 4 منهــا فــي محافظــة الحديــدة، واآلخريــن يتوزعــون علــى المحافظــات 

األخــرى مثــل؛ صنعــاء، إب، ذمــار، صعــدة وعمــران، حيــث يتلقــى األطفــال فــي هــذه المعســكرات 

ــزع األلغــام،  ــة، واســتخدام األســلحة الخفيفــة والمتوســطة، ون تدريبــات فــي مجــاالت اللياقــة البدني

ورمــي القنابــل وقذائــف الهــاون. 

وفيما يأتي أماكن المعسكرات بحسب المحافظات، ووصف األعمال التي ُتمارس فيها:
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التخصصالمكان

المعسكر األول

مزارع منطقة العرج 

بمديرية الضحى شمال 

محافظة الحديدة

تدريــب القــوات البحريــة )الضفــادع(، ومهمتهــا 	 

الممــرات  وتفخيــخ  البحريــة  الــزوارق  صناعــة 

البحريــة. والســواحل 

البحريــة 	  للصواريــخ  كمخــزن  يســتخدم 

ســكود. وصواريــخ 

تدريــب األطفــال علــى اســتخدام الســاح وأداء 	 

المهــام القتاليــة

المعسكر الثاني

مزارع منطقة عبال 

بمديرية باجل شرق 

محافظة الحديدة

معســكر مخصــص للمشــاة لتدريــب األطفــال 	 

القادميــن مــن بعــض المحافظــات وهــي؛ صنعــاء، 

والريمــة، وذمــار والمحويــت.

يســتخدم كمخــزن لألســلحة وقواعــد إطــاق 	 

الصواريــخ.

يوجد فيه غرفة للعمليات وجمع المعلومات.	 

المعسكر الثالث
محمية برع شرق 

محافظة الحديدة

مختلــف 	  مــن  القادميــن  األطفــال  تدريــب 

الحديــدة. مديريــات 

والصواريــخ، 	  لألســلحة  كمخــزن  يســتخدم 

الصواريــخ. إلطــاق  قاعــدة  علــى  ويحتــوي 

المعسكر الرابع
شارع المواصات 

بمحافظة الحديدة

معســكرات 	  مــن  القادميــن  األطفــال  تدريــب 

الداخــل. الجبهــات فــي  أخــرى لتعزيــز 

المعسكر 

الخامس 

معسكر 48 في منطقة 

السواد في العاصمة 

صنعاء 

المحيطــة 	  المناطــق  مــن  لألطفــال  تدريــب 

بالعاصمــة صنعــاء أو القادميــن مــن محافظــات 

ى.  أخــر

تعزيز الجبهات خاصة جبهة  الحدود. 	 
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تســاهم هــذه المعســكرات التــي ُتقيمهــا جماعــة الحوثــي تباًعــا فــي تدريــب األطفــال علــى القتــال 

الميدانــي، وعمليــات التفخيــخ، وجميــع أنــواع األســلحة المســتخدمة فــي الحــروب.

المعسكر 

السادس 

معسكر في منطقة 

النقفة بمحافظة صعدة 

تدريب األطفال إلى جانب المجندين اآلخرين. 	 

دورات تثقيفية عقائدية. 	 

رفد الجبهات  بالمقاتلين. 	 

المعسكر 

السابع 

معسكر الحمزة في 

محافظة إب 

تدريب األطفال إلى جانب المجندين اآلخرين. 	 

دورات تثقيفية عقائدية. 	 

رفد الجبهات  بالمقاتلين.	 

المعسكر الثامن 
جامعة اإليمان

في صنعاء 

استقبال المجندين ومنهم األطفال. 	 

تعزيز الجبهات. 	 

المعسكر 

التاسع 

 االستاد الرياضي في 

مدينة ذمار

استقبال وتدريب المجندين. 	 

دورات تثقيفية عقائدية. 	 

رفد الجبهات.	 

المعسكر 

العاشر

شعوب حوش األمن 

السياسي+ منطقة 

شعوب بجوار مقر 

الشرطة العسكرية في 

العاصمة صنعاء

تدريب ودورات تثقيفية. 	 

توزيعهــم إلــى محافظــة ذمــار للحصــول علــى 	 

دورات وتدريــب لمــدة شــهرين ثــم توزيــع.

المعسكر 

الحادي عشر

منطقة حرف سفيان+ 

منطقة شوابة باتجاه 

الجوف في محافظة 

عمران.

استقبال وتدريب. 	 

التوزيع على الجبهات حسب الطلب. 	 
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شهادات ألطفال جّندتهم جماعة الحوثي

أجــرت الفــرق الميدانيــة التابعــة للمرصــد األورومتوســطي ومنظمة »ســام« مجموعــة من المقابالت 

مــع أطفــال جّندتهــم جماعــة الحوثــي، حيــث ُتظهــر اإلفــادات ُجملــة مــن االنتهــاكات والمخاطــر المرّكبة 

التــي تعــرض لهــا األطفــال فــي صفــوف جماعــة الحوثــي، والتــي تركــت آثــارًا بدنيــة ونفســية غايــة فــي 

الخطــورة عليهم.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن محافظــة مــأرب هــي التــي تســتقبل األطفــال بعــد نجاتهــم مــن التجنيــد، ذلــك 

أن معظــم عمليــات التجنيــد لألطفــال تكــون فــي محافظــات عــدة كصنعــاء، عمــران، ذمــار، صعــدة 

ــي  ــى محافظاتهــم الت ــم تأهيلهــم ال يســتطيعون العــودة إل ــن يت وحجــة، فضــاًل عــن أن األطفــال حي

ُجّنــدوا فيهــا خوفــًا مــن تجنيدهــم مــرة أخــرى.
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فــي مقابلــة أجراهــا األورومتوســطي و«ســام« مــع »ســعيد صالــح علــي فــالح«، 15 عامــًا، 

مــن مديريــة »خــوالن« فــي محافظــة صنعــاء قــال: »فــي ديســمبر/كانون األول عــام 2019 

بينمــا كانــت العمليــة التعليميــة متوقفــة بســبب انقطــاع الرواتــب عــن المعلميــن، جــاء 

ــا، وقالــوا لعائلتــي أنهــم يريــدون  بعــض األشــخاص التابعيــن لجماعــة الحوثــي إلــى منزلن

اقتيــادي ألخــذ دورات تعليميــة. ذهبــت معهــم وبــدأت بتلقــي الــدورات والتــي كانــت تتحــدث 

عــن قتــال »العــدوان والمرتزقــة« )قــوات الحكومــة اليمنيــة والتحالــف العربــي(، والتــي لــم 

أفهــم منهــا شــيئًا، حيــث اســتمر ذلــك مــدة 10 أيــام إلــى أن تمكنــت مــن الهــرب«.

وأضــاف »اســتطاع الحوثيــون الوصــول إلــّى مــرة أخــرى، حيــث تــم اقتيــادي هــذه المــرة 

لجبهــة القتــال ونقــل اإلمــداد والتمويــن. ولكونــي مجتهــدًا فــي أداء المهــام التــي كانــت 

ــّي، أعطانــي مشــرف الجبهــة »أبــو جهــاد« دراجــة ناريــة تعلمــت قيادتهــا بشــكٍل  تــوكل إل

ســريع، وأصبحــت أنقــل مــن خاللهــا الغــذاء و »القــات« إلــى المقاتليــن فــي الجبهــات. 

اســتمرت فتــرة تجنيــدي مــدة 5 أشــهر، كانــت مهمتــي صباحــًا ومســاًء تتمثــل فــي نقــل 

اإلمــداد، إلــى أن تعرضــت فــي إحــدى المــرات لحــادث ســير أدى إلــى انقــالب الدراجــة الناريــة 

التــي أقودهــا، ممــا تســبب لــي بإصابــات )كســور( علــى مســتوى القــدم، حيــث خضعــت علــى 

ــره لثــالث عمليــات جراحيــة فــي إحــدى المستشــفيات الموجــودة فــي محافظــة صنعــاء«. إث

وأكمــل »بعــد أن انتهــت فتــرة عالجــي، عــدت مجــددًا إلــى البيــت، إال أن عائلتــي قامــت 

بتهريبــي إلــى محافظــة مــأرب حتــى ال يتــم تجنيــدي مجــددًا مــن قبــل الحوثييــن«. 
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وفــي مقابلــة أخــرى مــع »ع. ن«، 15 عامــًا، مــن محافظــة مــأرب قــال »فــي يناير/كانــون الثانــي 

2020 اشــتد النــزاع فــي مديريــة »صــرواح« شــرقي محافظــة مــأرب حيــث أقطــن أنــا وعائلتــي 

فــي قريــة »صلــب نجــد«، ممــا أدى إلــى نــزوح مــن كان فــي القريــة إلــى مخيــم »الخانــق«، 

بينمــا بقيــت أنــا وأســرتي وأوالد عمــي فــي القريــة. حينمــا أتــي الحوثيــون إلينــا، اتهمونــا بأننــا 

»دواعــش« )متعاونــون مــع تنظيــم الدولــة اإلســالمية( ألننــا لــم نرحــل، حيث كانــوا يعتقدون 

ــدأوا  ــم ب ــا، ث ــا نتجســس عليهــم وننقــل المعلومــات. ظلــت المجموعــة الحوثيــة تراقبن بأنن

يطلبــون منــا االنضمــام لهــم، وكانــوا يريــدون منــا االلتحــاق بالتدريبــات التــي يعطونهــا فــي 

ــم راتــب وســالح فــي  ــا بتقدي ــك مــن خــالل وعدهــم لن ــا بذل ــدأوا يقنعونن ــم الســالح، وب تعلي

حــال الموافقــة، فوافقنــا علــى ذلــك«.

»كان يتمّلكنــي الخــوف طــوال فتــرة التجنيــد التــي امتــدت 7 أشــهر. كنــت أشــعر أّننــي رهينــة، 

حيــث خضعــت فــي البدايــة للتحقيــق، ولــم ُتســند لــي أي مهمــة ســوى البقــاء فــي المواقــع 

ــا بأفــراد أســرتي  ــون تلفونًي ــي يتصل العســكرية. كنــت أســمع بعــض عناصــر جماعــة الحوث

ــا. كل ذلــك  ــه إذا تعّرضــت مواقعهــم للقصــف فإننــي ســأكون أول الضحاي ويهددونهــم أن

كان مــن أجــل دفعــي لالنخــراط فــي العمليــات الميدانيــة علــى الجبهــات وفــي خطــوط النقــل 

واإلمــداد«.

وأكمــل »كنــت خائفــًا مــن أن أتعــرض ألي أذًى منهــم فــأردت أن أشــعرهم بالثقــة ألحمــي 

نفســي، حيــث كنــت أســمع المحاضــرات الدينيــة والــدروس التثقيفيــة والعقائديــة، إلــى أن تــم 

إســناد مهمة نقل اإلمداد لي، حيث كنت أقوم بهذه المهمة بشــكٍل شــبه يومي. اســتمريت 

فــي ذلــك إلــى أن تمكنــت مــن الهــرب فــي شــهر يوليــو/ تمــوز 2020، حيــث اســتطعت الفــرار 

ــذي ال  ــه فيمــا بعــد، وال ــه أســرتي بســبب نزوحهــا إلي ــذي تتواجــد في ــم ال ــى المخي والذهــاب إل

يبعــد كثيــرًا عــن الحــرب. حرمــت مــن التعليــم مــدة عاميــن كامليــن، واآلن أنــا أدرس فــي الصــف 

الثامــن، وال أمــل لنــا ســوى الرجــوع أنــا وعائلتــي إلــى منزلنــا الــذي شــّردنا منــه«.
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ــة نهــم فــي محافظــة صنعــاء قــال:  ــة أخــرى مــع »أ.  د«، 15 عامــًا، مــن مديري وفــي مقابل

إلــى جماعــة الحوثــي، واعتــاد أن يشــركني فــي دورات فكريــة معــه، مــا  »ينتمــي والــدي 

جعلنــي أتأثــر بفكــر الجماعــة، حيــث كان ذلــك فــي عــام 2018. بعــد الحصــول علــى عــدد 

مــن الــدورات الفكريــة والثقافيــة الخاصــة بالجماعــة والتــي كان آخرهــا فــي فبراير/شــباط 

2020، أخذنــي شــخص يســمى »أبــو الكــرار« وهــو مــن نفــس منطقتنــا فــي مديريــة نهــم، 

إلــى دورة عســكرية خاصــة، حيــث تعلمــت كيفيــة فــك وتركيــب األســلحة واســتخدامها، 

وزرع األلغــام، وأســاليب تمويــه الطيــران«.

ــا الكثيــر مــن المحاضــرات الفكريــة والعقائديــة والتــي اســتمرت  وأضــاف »كانــوا يعطونن

لمــدة 5 أشــهر، ويأخذوننــا إلــى االحتفــاالت الخاصــة بالجماعــة فــي صنعــاء، كمــا اكتشــفنا 

أنهــم يضعــون لنــا حبــوب فــي المشــروبات الغازيــة ال نعــرف مــا هــي، لكــن كنــا نشــعر 

ــا مــن طبيعــة  ــى خلــق فوضــى بســبب خوفن ــا إل ــذي دفعن ــد تناولهــا، األمــر ال بالطاقــة عن

هــذه الحبــوب، ممــا أدى إلــى طــرد المشــرف الــذي كان يشــرف علينــا. فــي إحــدى المــرات 

أعطونــي مكافــأة ماليــة متواضعــة، ومــن ثــم أرســلوني إلــى دورة تثقيفيــة أخــرى لمــدة 

15 يومــًا، علمونــا فيهــا العديــد مــن دروس »المــالزم«، كمــا كانــوا يأخذونــي لزيــارة قبــور 

ــادات مــن جماعــة الحوثــي«. قي

وأكمــل »بعــد ذلــك رجعــت إلــى جبهــة »الحريــب« فــي نهــم للقتــال، كان المشــرف علينــا 

»أبــو الكــرار«، حيــث قاتلــت لمــدة شــهرين كامليــن دون راحــة. فــي النهايــة نجحــت فــي 

الهــرب منهــم عبــر قريــٍب لــي، وعــدت إلــى منــزل أســرتي، التــي هربتنــي مــن أجــل العــالج 

إلــى حضرمــوت، حيــث كنــت أعانــي مــن الكوابيــس والقلــق، ومــن ثــم تركونــي عنــد خالــي فــي 

محافظــة مــأرب«.
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وفــي مقابلــة أخــرى مــع »غ. ن«، 15 عامــًا، مــن مديريــة »الحــوك« فــي محافظــة الحديــدة 

قــال: »كانــت جماعــة الحوثــي تنشــط فــي المــدارس الموجــودة فــي محافظتنــا ومنهــا 

مدرســتي، حيــث كان المشــرفون األمنّيــون والتربوّيــون التابعــون للجماعــة يتــرددون كثيــرًا 

علــى مدرســتنا الســتقطاب الطــالب وتجنيدهــم، كمــا كانــوا يشــاركون فــي الفعاليــات 

الحوثــي  بجماعــة  الخاصــة  المناصــرة  كوقفــات  مدرســتنا  تنظمهــا  التــي  والمناســبات 

وميــالد الرســول محمــد، وغيرهــا مــن الفعاليــات. كنــت أنــا مــن أحــد المشــاركين فــي هــذه 

الفعاليــات، ممــا جعــل أحــد مشــرفي الحوثــي يتقــرب منــي لتجنيــدي معــه. كان المشــرف 

يدعــى »أبــو قاهــر«، وجّندنــي معــه فــي إدارة أمــن المديريــة، كان يقــول لــي أنــه معجــب بــي 

لكونــي أردد شــعاراتهم بحمــاس«. 

وأضــاف »اســتمريت فــي الذهــاب إلــى إدارة األمــن التابعــة للحوثييــن، حيــث كنــت أعمــل 

كمرافــق خــاص للمشــرف فــي كل حمالتــه األمنيــة. الحقــًا تمــت عمليــة ترقيمــي عســكريًا، 

وهــي عبــارة عــن سلســلة فيهــا رقــم معيــن، تربــط فــي كــف المنضميــن لجماعــة الحوثــي، 

إضافــة إلــى أّنهــم منحونــي مــا يعــرف بـ«شــهادة دخــول الجنــة«. بعــد أن تــم ترقيمــي 

عســكريًا انقطعــت فــي البدايــة عــن الدراســة، وأصبحــت مــن مجّنــدي األمنيــات علــى الرغــم 

مــن صغــر ســني، حيــث كان ذلــك فــي مــارس/آذار 2020«.

وأكمــل »انضممــت بعدهــا إلــى التدريبــات، حيــث تدربــت علــى حمــل الســالح واســتخدامه، 

ــذ األعمــال  ــن فــي تنفي ــة الهجــوم واالنســحاب واالقتحــام، كمــا كنــت مــن المبادري وكيفي

المســندة إلينا، وأبادر بأداء الصرخة وإعالنها في أي مكان أو مناســبة، حتى في المســاجد 

بعــد الصــالة، أو قبــل وبعــد الخطبــة. لــم أعمــل فــي األمنيــات وحمايــة النقــاط فحســب، 

بــل شــاركت فــي العمليــات العســكرية فــي جبهــات محافظــات الجــوف والحديــدة ومــأرب، 

حتــى تــم وقعــت فــي األســر لــدى الجيــش اليمنــي. اســتطاعت أســرتي إخراجــي مــن األســر 

وأنــا اآلن أعيــش مــع أســرتي فــي أحــد مخيمــات النــزوح فــي محافظــة مــأرب«.
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ضحايا األطفال المجندين لدى جماعة الحوثي

االسم االسمم
ماحظاتالعمرمكان الميادالمحافظةتاريخ القتلكمقاتل

17 سنةالطويلةالمحويت14-07-2020أبو جناحمصطفى محمد محمد أحمد شاس1

األمانة19-08-2020أبو جهادطه علي أحمد الكبسي2
شعوب 
– الجراف 
الشرقي

16 سنة

جبل الشرق – ذمار16-08-2020أبو حزب هللاعبد هللا فضل محمد حطرم3
16 سنةدمام - الخربة

17 سنةالمفتاححجة24-08-2020أحمد عبد هللا إبراهيم عجان النعمي4

17 سنةكشرحجةكاظمسامي علي أحمد الزليل5

17 سنةالمدينةذمار18-08-2020أبو يونسيوسف محمد أحمد علي األزرق6
قائد 

ميداني

17 سنةالطويلةالمحويت23-08-2020أبو معتزمحمد علي محمد حسن الحيد7

17 سنةجبل الشرقذمار14-08-2020أبو اصيلعاهد فيصل عبد هللا احمد العامري8

17 سنةسحارصعدة25-08-2020أبو أحمدمغثي عزيز مغثي مسفر جبل9
قائد 

ميداني

17 سنةالمدينةحجة15-08-2020أبو زكرياأشرف حميد أحمد الصرابي10

17 سنةسحارصعدة04-08-2020أبو عثمانحسين عبد هللا جبران غرم11

12
عبد الحافظ عبد العزيز محمد علي 

17 سنةعنسذمار10-08-2020أبو عليالطير

17 سنةعتمةذمارعبده حسن محمد الراغدي13

17 سنةالشاهلحجة09-08-2020أبو كراريونس علي علي يحيى عبد هللا جرير14

17 سنةنهمصنعاءأبو صمودنايف صالح عبد هللا يحيى أبو لوح15

حصل المرصد األورومتوسطي و«سام« على قائمة تتضمن أسماء أطفال ُقتلوا خالل تجنيد جماعة 

الحوثــي لهــم فــي مختلــف جبهــات القتــال فــي اليمــن، وذلــك خــالل شــهري يوليو/تمــوز وأغســطس/آب 

الماضييــن فقــط، حيــث بلــغ عددهــم 111 قتيــاًل، اعتــرف إعــالم جماعــة الحوثي بمقتلهم رســمًيا.
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الحداء – بني ذمار11-08-2020أبو معاركعلي ناصر علي صالح أبو شايع16
17 سنةزيد

17 سنةالحوكالحديدة01-08-2020محمد نبيل علي إبراهيم مقبل17

17 سنةالقفر – الكرابةاب02-08-2020أبو راميطالب علي عبده السالمي18

شرعب تعزأبو فارسعرفات مهيوب سعيد علي الكمالي19
17 سنةالسام

17 سنةضوران – انسذمار13-07-2020أبو أحمدحسين محمد حسين المحبوبي20

16 سنةرحبانصعدة18-08-2020أبو راغبربيع قاسم عبد هللا الحشوش21

الصفراء - صعدة13-08-2020أبو محمدناصر محمد أحمد علي التام22
16 سنةنشور

16 سنهالمغربةحجة21-08-2020أبو حربمعاد بدر علي صالح بهاء الدين23

16 سنةالمفتاححجة16-08-2020أبو كميلعبد السام علي علي الهافي24

16 سنةالطويلةالمحويت22-08-2020أبو قاصفعبد هللا ناصر يحيى أحمد الشاوش25

26
محمد أحمد محمد صالح صالح 

الخبت – المحويت19-08-2020أبو ترابحاضر
16 سنةالعمارية

16 سنةالطويلةالمحويت18-09-2020نبيل منصور علي الجمالي27

16 سنةالمنارذمار16-08-2020أبو صريحهال زيد محم صالح الفاضلي28

سحار – صعدة25-08-2020أبو غزةعبد العظيم عزيز علي هزمل شذابة29
16 سنةالمهاذر

قائد 
ميداني

16 سنةسنحانصنعاءأبو ناصرحسين سمير علي ضيف هللا الثوباني30

16 سنةالجوفعلي مفرح منصر جرمان31

16 سنةالجوفعلي قائد حسين راجح الشريف32

صنعاءأبو صابررمزي محمد حمود علي مقبل33
الحيمة 

الداخلية - 
عمرش

16 سنة

16 سنةشعوباالمانهاألشترعمر قائد سيف النفيش34

16 سنةالخليفمأرب10-08-2020أبو خليلمحمد ضيف هللا أحمد صالح الطيارة35

16 سنةجبل الشرقذمار12-08-2020عاء الدين محمد غالب أحمد المروني36

16 سنةبني مطرصنعاء22-06-2020أبو بشيرطه أحمد عزيز يحيى مصلح الزبيري37
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16 سنةذيبينعمران10-08-2020أبو طهأحمد خارف احمد علي دشيلة38
قائد 

ميداني

39
محمد علي حمود عبد هللا محيي 

16 سنةبني حشيشصنعاءأبو هجومالدين

16 سنةالجندتعز10-08-2020أبو غزةإبراهيم جميل نعمان القدسي40

16 سنةعنسذمار10-08-2020أبو ثايرحاشد محمد علي أحمد ناصر النهمي41

الحيمة صنعاءعبد هللا حسين ناجي جوهر42
16 سنةالخارجية

16 سنةوصاب العاليذمار20-07-2020أبو كرارذاكر قائد عبد هللا الماربي43

سيف جمال علي أحمد صالح الصبراني44
سنحان- صنعاء12-07-2020اإلسام

16 سنةالسواد

45
زياد وليد محمد سيف محمد 

16 سنةالتعزيةتعز15-07-2020أبو مشاكلالهاشمي

46
عصام عبده قاسم علي ردفان 

16 سنةالتعزية- الركبتعز08-07-2020الهاشمي
قائد 

ميداني

47
محمد منصور علي محمد صالح 

16 سنةحفاشالمحويت06-07-2020أبو الحسنبعيص
قائد 

ميداني

16 سنةعتمةذمارأبو العباسعبده سعيد لطف محمد العواضي48

16 سنةشؤسحجة24-07-2020أبو حربمنذر سيف علي محمد هادي القدمي49

رازح – بني صعدةكاظمفواز منصور علي أحمد غثوان50
16 سنةاحمد

صنعاء25-07-2020أبو جهادمحمد مجاهد محمد مصلح الحاصبي51
الحيمة 

الداخلية – بيت 
الحاصبي

16 سنة

16 سنةالقفراب03-08-2020أبو حمزةعبد السام مجاهد صالح الجريمي52

53
عبد الكريم يحيى أحمد عبد القادر 

16 سنةالمدينهذمار06-08-2020أبو سجادالكبسي

16 سنةقفل شمرحجةإبراهيم محمد يحيى قايد54

55
عبد المجيد أحمد محمد عبد هللا 

الرجم – بيت المحويت22-07-2020أبو شهيدالموشكي
16 سنةالموشكي

15 سنةرازح - النظيرصعدة22-08-2020ذو الفقارحسام صالح سالم عزان56

الحيمة صنعاءأبو نجمعلي محمد علي سعيد القابلي57
15 سنهالخارجية

15 سنةالمغربهحجة20-08-2020أبو مقاتلجميل ناصر علي محسن الصاحي58

15 سنةعتمةذمار12-08-2020عزمي عزيز عبده الغابري59
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60
أسامة محمد حسين نورالدين 

15 سنةالسدةإب16-08-2020أبو صقرالسعدي

15 سنةالعدينإبأبو عطانوجدي الجماعي قايد الشعوري61
قائد 

ميداني

15 سنةالخبتالمحويت19-08-2020أبو طهعبد المجيد أحمد أحمد ناصر الفتى62

15 سنةالطويلةالمحويت18-08-2020أبو صرخةعبد هللا محمد مقبل قطينة63

15 سنةكحان الشرفحجةحجةأبو مقدادعلي حسين علي حسن غوث64

15 سنةشرسحجةأبو عابدرضوان محمد يحيى المهدلي65

15 سنةمديرية حجةحجة15-08-2020أبو احمدعامر محمد أحمد عان السودي66

67
عبد الملك صالح محمد علي البصير 

15 سنةعنسذمار12-08-2020الكرارالعمدي

68
المساعد/ صقر نبيل عبده مهدي 

الخوالني
أبو عبد 
15 سنةبني الحارثصنعاء21-08-2020الملك

قائد 
ميداني

15 سنةعمرانعمران13-08-2020أبو طهمحمد حمود يحيى حسن اليندي69

15 سنةالجوفحسين علي أحمد شوخ70

15 سنةمتونالجوفناصر محمد حسن حمامة71

15 سنةمتونالجوففارس مبروك مبارك السود72

73
عبد الخالق جميل أحمد محمد 

صنعاء27-07-2020أبو قتالالسياغي
الحيمة 

الداخلية – بني 
السياغ

15 سنة

15 سنةعتمةذمار09-08-2020أبو الراشدينجمان أحمد محمد عيسى دغفل74

15 سنةمبينحجة12-08-2020المختارأحمد يحيى أحمد عبد هللا جحاف75

15 سنةمبينحجة12-08-2020أبو نشميمحمد درهم درهم حزام صاح76
قائد 

ميداني

15 سنةخيران المحرقحجة12-08-2020أبو برقهاني علي مهدي عبد هللا المؤيد77

أرحب – بني صنعاء14-08-2020أبو مالكمحمد علي صالح خلفة78
15 سنةعلي

15 سنةالقفراب02-08-2020أبو سلطانأحمد مجاهد عبده محمد السيد79

15 سنةخديرتعزأبو حامدحمدي عبد هللا أحمد المعسبي80

15 سنةعنس – الدربذمارأبو يعقوبيونس نجيب حسين محمد علي81
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15 سنةبني الحارثصنعاءمحمد أحمد صالح محمد مرعي82

15 سنةالقفلةعمران15-08-2020أبو ثابتبندر عنتر شوعي أمين الحملي83

15 سنةالحاليالحديدة02-08-2020محمد عبد هللا أحمد عمر ولي84

85
محسن محمد محسن عبد الرب 

جبل الشرق – ذمار24-07-2020حامد
15 سنةالهجرة

15 سنةبني مطرصنعاء14-07-2020أبو جبرانمنتصر منصور علي أحمد النمراني86

وصاب ذمار23-07-2020أبو حربنسيم عبده محمد عبد هللا العاكس87
15 سنةالسافل

15 سنةالقفراب16-07-2020محمد مرشد صالح ناصر السبل88

15 سنةرحبانصعدة02-08-2020أبو مرتضىزكريا أحمد عبد هللا المتميز89

صعدة صعده02-08-2020أبو عبد هللانادر عبد هللا علي سعد القحوطي90
15 سنةالحديثة

15 سنةبني مطرصنعاء28-07-2020أبو حيدريوسف أحمد ناجي حاتم الجاهلي91

14 سنةالمدينةذمار19-08-2020أبو حسينمحمد حسين مسعد العمري92

14 سنةعتمةذمار09-08-2020أبو همامإسماعيل علي ناصر علي الزريع93

ضوران- بني ذمار10-08-2020أبو هاجرإبراهيم محمد راشد راشد المكرسح94
14 سنةسويد

95
أرحب عبد السام أبو زيد إبراهيم 

ارحب – بني صنعاء15-08-2020أبو هجومالمصري
14 سنةعلي الركب

14 سنةالمنارذمارعبد هللا محمد قايد القامص96

14 سنةالزهرةالحديدة30-07-2020أبو صقرنبيل محمد أحمد هارب الشعبي97

14 سنةالسبعيناالمانه15-06-2020خالد أنور أحمد محمد راجح المقطري98

14 سنةمعيناالمانهأبو جهادمحمد أحمد محمد عبد هللا راشد99

14 سنةالشاهلحجة19-07-2020أبو لطفأحمد محمد علي حسن النجار100

14 سنةالصفراءصعدة18-07-2020كرارعبد اللطيف محمد مفلح الهمداني101

14 سنةجبل يزيدعمرانأبو حربعلي محمد منصور علي البدعي102

103
عبد الرحمن أحمد محمد حسن 

14 سنةالشاهلحجة31-07-2020أبو الزهراءأبوهادي
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14 سنةجبل الشرقذمار04-08-2020أبو عمارياسر يحيى علي عبد هللا الرشيدي104

جهران – بيت ذمار17-08-2020كرارأمجد صالح محمد النهمي105
14 سنةالنهمي

13 سنةصوبرعمران18-06-2020أبو بشيرصقر ناصر علي عايض القارح106

13 سنةبني مطرصنعاء27-07-2020أبو حسينعرفات ناصر يحيى النصرة107

108
ضيف هللا حسن عبد هللا محمد 

12 سنةعتمةذمار09-08-2020أبو جهادأرحب

11 سنةجبل الشرقذمار12-08-2020عبد السام علي حسن علي عبادي109

عتمة – بيت ذمار09-08-2020أبو عابدمحمد عبد هللا أحمد سالم سويد110
11 سنةالجهمي

11 سنةالتحيتاالحديدةأبو حربأحمد عادل أحمد عياش مشيخي111
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خلفيـــة قانونيـــة
مّثلــت ظاهــرة تجنيــد األطفــال مشــكلًة قانونيــًة كبيــرة، فبعــد أن رأت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر 

المحاربيــن، ســعت  األطفــال  عــن معالجــة مشــكلة  1949م قاصــرة  جنيــف لســنة  اتفاقيــات  أّن 

جاهــدًة إلــى إيجــاد حــٍل قانونــٍي حاســم لهــذه المعضلــة، والتــي توجــت فــي النهايــة بإقــرار البروتوكوليــن 

االختيارييــن الصادريــن عــام 1977، واللــذان أكــدا بشــكٍل قاطــع علــى الحظــر التــام لمشــاركة األطفــال 

فــي النزاعــات المســلحة.

عنــد النظــر إلــى حظــر تجنيــد األطفــال فــي ضــوء البروتوكــول اإلضافــي الثانــي لعــام 1977م، باعتبــار أّن 

النــزاع المســلح الواقــع فــي اليمــن هــو نــزاع مســلح داخلــي )غيــر دولــي( وفقــًا ألحــكام القانــون الدولــي 

اإلنســاني، نجــد أن المــادة )4( الفقــرة )ج( مــن البروتوكــول جــاءت لتؤكــد علــى هــذا الحظــر، حيــث 

نصــت علــى أّنــه »ال يجــوز تجنيــد األطفــال دون الخامســة عشــرة فــي القــوات أو الجماعــات المســلحة. 

وال يجــوز الســماح باشــتراكهم فــي األعمــال العدائيــة«.

اعتمــدت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي شــهر مايــو/ أيــار مــن العــام 2000، البروتوكــول 

االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك األطفــال فــي النزاعــات المســّلحة. وُيَعــّد هــذا 

البروتوكــول مــن أهــم النصــوص التــي كفلــت حمايــة حــق األطفــال مــن إجبارهــم علــى المشــاركة فــي 

النزاعــات المســلحة، كمــا ويعتبــر تتويًجــا للجهــود التــي ُبِذلــت طــوال فتــرة التســعينيات مــن أجــل رفــع 

الحــد األدنــى لســن الطفــل المحظــور تجنيــده مــن الخامســة عشــرة إلــى الثامنــة عشــرة عامــًا. 

تضّمــن البروتوكــول بعــض األحــكام المهمــة وبصفــة خاصــة تحديــد ســن التجنيــد اإلجبــاري، والتجنيــد 

ــزة  ــاري، وكذلــك تنــاول مســألة تجنيــد األطفــال فــي الجماعــات المســّلحة المتمي الطوعــي أو االختي

عــن القــوات المســّلحة للدولــة، فقــد نــص فــي المــادة )4( منــه علــى

»1- ال يجــوز أن تقــوم المجموعــات المســلحة المتميــزة عــن القــوات المســلحة ألي دولــة فــي أي 

ظــرف مــن الظــروف بتجنيــد أو اســتخدام األشــخاص دون ســن الثامنــة عشــرة فــي األعمــال الحربيــة.
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ــد واالســتخدام، بمــا فــي  ــًا لمنــع هــذا التجني ــر الممكنــة عملي ــدول األطــراف جميــع التدابي 2- تتخــذ ال

ــم هــذه الممارســات«. ــة الالزمــة لحظــر وتجري ــر القانوني ــك اعتمــاد التدابي ذل

كذلــك تطــرق نظــام رومــا األساســي الناظــم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لهــذا الحظــر واعتبــر تجنيــد 

األطفــال جريمــة حــرب، حيــث نــص فــي المــادة )8( تحــت بنــد »جرائــم الحــرب« علــى اآلتــي:

1 - يكــون للمحكمــة اختصــاص فيمــا يتعلــق بجرائــم الحــرب، وال ســيما عندمــا ترتكــب فــي إطــار خطــة 

أو سياســة عامــة أو فــي إطــار عمليــة ارتــكاب واســعة النطــاق لهــذه الجرائــم.

2 - لغرض هذا النظام األساسي، تعني »جرائم الحرب«:

) هـــ ( االنتهــاكات الخطيــرة األخــرى للقوانيــن واألعــراف الســارية علــى المنازعــات المســلحة غيــر ذات 

الطابــع الدولــي، فــي النطــاق الثابــت للقانــون الدولــي، والمتمثلــة فــي األفعــال التاليــة:

)7( تجنيــد األطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر إلزاميــا أو طوعيــا فــي القــوات المســلحة أو فــي 

جماعــات مســلحة أو اســتخدامهم للمشــاركة فعليــا فــي األعمــال الحربية.

أمــا علــى صعيــد األطفــال األســرى، وهــو وفقــًا لموضــوع التقريــر يتمثل فــي وقوع األطفــال المجندين 

لــدى جماعــة الحوثــي أســرى لــدى القــوات اليمنيــة الحكوميــة، فــإن القواعــد العامة الواردة فــي القانون 

الدولــي اإلنســاني أوردت حمايــة خاصــة لهذه الفئة. 

جــاء البروتوكــول اإلضافــي الثانــي فــي المــادة )4( فيــه، وبالتحديــد البنــد رقــم )3( فــي الفقــرة )د( 

لينــص علــى هــذه الحمايــة، حيــث نصــت المــادة علــى »3- يجــب توفيــر الرعايــة والمعونــة لألطفــال بقــدر 

مــا يحتاجــون إليــه، وبصفــة خاصــة: د ( تظــل الحمايــة الخاصــة التــي توفرهــا هــذه المــادة لألطفــال دون 

ــة بصــورة مباشــرة، رغــم أحــكام  الخامســة عشــرة ســارية عليهــم إذا اشــتركوا فــي األعمــال العدائي

الفقــرة )ج( إذا ألقــي القبــض عليهــم«.
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توصيــــــــــــات
بنــاًء علــى مــا ورد فــي هــذا التقريــر، يوصــي المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان ومنظمــة 

»ســام« باآلتــي:

علــى جماعــة الحوثــي التوقــف الفــوري عــن تجنيــد األطفــال واســتغاللهم، لمــا فــي ذلــك مــن خطــر 	 

كبيــر علــى حياتهــم ومســتقبلهم، وانتهــاك جســيم لحقوقهــم المكفولــة فــي المواثيــق واألعــراف 

المحليــة والدوليــة ذات العالقــة.

علــى مجلــس األمــن إحالــة قضيــة تجنيــد األطفــال فــي اليمــن إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 	 

باعتبارهــا جريمــة حــرب بموجــب ميثــاق رومــا األساســي الناظــم للمحكمــة.

علــى الممثــل الخــاص لألميــن العــام المعنــي باألطفــال والنــزاع المســلح زيــارة اليمــن فــي أقــرب 	 

وقــت ممكــن إلجــراء تقييــم مباشــر لتجنيــد األطفــال فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة 

الحوثــي.

علــى المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لوقــف تجنيــد األطفــال فــي 	 

اليمــن مــن خــالل تعزيــز دور مكاتبهــا الميدانيــة.

علــى لجنــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل اتخــاذ التدابيــر المناســبة لضمــان تنفيــذ البروتوكــول 	 

االختيــاري التفاقيــة حقــوق الطفــل، والمتعلقــة بإشــراك األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، الــذي 

صــادق عليــه اليمــن.

علــى الحكومــة اليمنيــة معاملــة األســرى األطفــال وفــق البروتوكــوالت الدوليــة ذات العالقــة، 	 

وإشــراكهم فــي برامــج تأهيــل خاصــة للتخلــص مــن آثــار الحــرب، وتســهيل عمليــة إدماجهــم فــي 

المجتمــع.
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