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ملخص التقرير:- 

 من 
ً
 تجنيُد األطـــفـــال، مــن االنــتــهــاكــات الجسيمة لــلــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي، وُيــعــد واحــــدا

راعات   لالنتهاكات في الّصِ
ً
أخطر الجرائم التي تستهدف أضعف شرائح املجتمع واألكثر عرضة

م العالُم تجنيَد األطفال، وَسنَّ املواثيق واملعاهدات والقوانين الدولية،  والحروب.. ولقد جرَّ
املعاهدات  قــْت على  الوطنية وَصــدَّ التشريعات  العديد من األنظمة  ت 

َّ
تبن والتي على ضوئها 

والبروتوكوالت لحماية حقوق األطفال واإلنسان بشكل عام.
ط الــضــوَء على  ِ

ّ
ــُن أول تقريٍر لها تسل

ّ
تــدش ُمنظمة ميون لحقوق اإلنــســان والّتنمية، وهــي 

 بعد آخر، في ظل 
ً
ظاهرة تجنيد األطفال من ِقَبل جماعة الحوثيين في اليمن، والتي تتفاقم عاما

 قتاٍل مستعرٍة في ُمختلف مناطق الجمهورية 
َ
استمرار الحرب واشتعال قرابة عشرين جبهة

 وأنَّ الضغوطات الدولية لم تعِط 
ً
اليمنّية. ويبقى األطفال هم وقود هذه الحرب، خصوصا

 ألطفال اليمن في العيش بأمان أسوة ببقية أطفال العالم.
ً
أمال

وتوشك الحرب أن تق�ضي على جيل كامل في اليمن، إذا لم يتحرَّك الضمير العالمي، ويعمل 
على وقــف جريمة تجنيد األطــفــال وإنــهــاء الــحــرب فــي الــبــالد، طاملا وأنَّ جماعة الحوثي تعمل 
بوتيرة عالية على دعم قدراتها القتالية من خالل فتح عشرات املعسكرات لتجنيد األطفال..

وعلى الرغم من تفاوت التقديرات بعدد األطفال الذين تم تجنيدهم في التقارير الوطنية 
 أّن األعــداد تظل تقديراٍت ال تعكس الحجم الحقيقي للكارثة التي يتعرَّض لها 

ّ
والدولية، إال

أطــفــال اليمن، ففي آخــر تقرير لألمين الــعــام لألمم املتحدة حــول األطــفــال والــنــزاع املسلح، 
والصادر في مايو/أيار 2021م جاء فيه: ))تحقق األمم املتحدة في تجنيد واستخدام )163( 
، و)134( فتى، و)29( فتاة من ِقبل الحوثيين، و)115( القوات املسلحة، و)34( قوات 

ً
طفال

الــحــزام االمــنــي((. ويضيف: ))اســتــخــدم معظم األطــفــال )92( مــهــام قتالية، وـكــان الثلث من 
هؤالء األطفال ضحايا النتهاكات أخرى خالل فترة ارتباطهم بأطراف النزاع، بما في ذلك القتل 

والتشويه((.
ر عـــدد األطـــفـــال املــجــنــديــن لــدى  نــجــد أنَّ تــقــريــر األمــــم املــتــحــدة الـــصـــادر عـــام 2017م قــــدَّ
أن جماعة  بـــرس(  )اسوشيتيد  لوكالة  تقرير  ذكــر  فيما  طــفــل،   1500 بنحو  الحوثي  جماعة 
الــصــادر عــن املرصد  أمــا التقرير  2018م.  بنهاية  ألــف طفل   18 الحوثي قامت بتجنيد نحو 
األورومتوسطي ومنظمة سام في فبراير/ شباط 2021م، فقد ذكر أن جماعة الحوثي قامت 

 منذ عام 2014م.
ً
 يمنيا

ً
بتجنيد  )10333( طفال

إلــى فبراير/  2015م  يونيو/ حــزيــران  مــن  الفترة  أّن  إلــى  الدوليين  الخبراء  تقرير  فيما يشير 
تتجاوز  اليمنية ال  املــحــافــظــات  مــن جميع   

ً
الحوثيين صبية تجنيد  2020م، شــهــدت  شــبــاط 

أعمارهم سبع سنوات، ويشير إلى أنه تم تجنيدهم من املدارس واملناطق الفقيرة والحضرية 
ومراكز االحتجاز والخطف... الخ.
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ونــشــرت وزارة حــقــوق اإلنـــســـان، فــي الــحــكــومــة اليمنية، فــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019م، 
تقديرات تشير إلى تجنيد جماعة الحوثي أكثر من 30 ألف طفل منذ عام 2014م.

 
ً
قت منظمة ميون لحقوق اإلنسان والتنمية )باالسم والفيديو( مقتل 640 طفال

َّ
بينما وث

ـــت بهم جماعة الحوثي للقتال  2021م، ممن زجَّ  خــالل الستة األشــهــر األولـــى مــن عــام 
ً
يمنيا

نة، وجــرى بثها عبر سائل اإلعــالم 
َ
في صفوفها، والــذيــن تم تشييعهم في مواكب جنائزية ُمعل

تلوا في صفوف الجماعة، 
ُ
ر عدد األطفال الذين ق الرسمية والتابعة لجماعة الحوثي، فيما ُيقدَّ

نشر أسماؤهم في وسائل اإلعالم، ضعف العدد 
ُ
والذين لم يتم دفنهم في مراسيم رسمية ولم ت

.
ً
ن رسميا

َ
املعل

 ملا 
ً
، وفــقــا

ً
دين فيتجاوز عــددهــم )3400( طــفــال أّمــا الجرحى واملــصــابــون مــن األطــفــال املجنَّ

ــق مــنــه مــن ِقــَبــل فــريــق منظمة مــيــون مــن ِســجــالت أقــســام الــرقــود فــي مستشفيات  تــم الــتــحــقُّ
بالعاصمة صنعاء، واملحويت وذمـــار والــحــديــدة وحجة وإب وتــعــز، ومــن الكشوف الخاصة 

بمؤسسة رعاية الجرحى التابعة للجماعة.
تلوا في صفوف الحوثيين هم من )15( 

ُ
ن اإلحصاءات أنَّ إجمالي عدد األطفال الذين ق وتبّيِ

محافظة يمنية، وهي املحافظات التي ما يزال -في معظمها- األطفال يتعرَّضون فيها النتهاكات 
جسيمة ومتواصلة.

ويتوزَّع األطفال الضحايا إلى ثالث فئاٍت عمرية على النحو التالي: 
.
ً
- الفئة العمرية األولى: من )10 – 12( عاما

.
ً
- الفئة العمرية الثانية: من )13– 14( عاما

.
ً
- الفئة العمرية الثالثة: من )15 – 17( عاما

نتنا 
َّ

ومن خالل تحليل ملعلومات وإحصاءات بعدد األطفال القتلى توّصلنا إلى نتائج مهّمة مك
من تحديد محافظات الجمهورية اليمنية التي يتعرَّض فيها األطفال لالنتهاكات الجسيمة من 

واقع أعداد األطفال القتلى، وهي بالترتيب على النحو التالي: 
فــي عــدد الضحايا مــن األطــفــال املجندين وبنسبة  • محافظة صنعاء: تحتل املرتبة األولـــى 

.)22,2%(
• مــحــافــظــة ذمــــار: تــحــتــل املــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــدد الــضــحــايــا مــن األطـــفـــال املــجــنــديــن وبنسبة 

.)16,6%(
بــعــدد الضحايا مــن األطــفــال املجندين وبنسبة  فــي املــرتــبــة الثالثة  تــأتــي  • محافظة حــجــة: 

.)13,3%(
مــن األطــفــال املجندين وبنسبة  الرابعة بعدد الضحايا  املرتبة  فــي  تأتي  العاصمة:  أمــانــة   •

.)10,3%(
بــعــدد الضحايا مــن األطــفــال املجندين وبنسبة  فــي املــرتــبــة الخامسة  تــأتــي  • محافظة إب: 

.)7,5%(
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• محافظة صعدة: تأتي في املرتبة السادسة بعدد الضحايا من األطفال املجندين وبنسبة 
 .)7,3%(

 في 
ً
َص فريق منظمة ميون لحقوق اإلنسان من هذه النسب إلى أّن هناك تراجعا

ُ
ل

َ
كما خ

حول  2020م،  بإحصائيات  مقارنة  صــعــدة،  محافظة  مــن  لألطفال  الحوثي  جماعة  تجنيد 
ضــحــايــا تجنيد األطـــفـــال، حــيــث كــانــت صــعــدة تحتل املــرتــبــة الــرابــعــة مــن حــيــث عـــدد ضحايا 

.
ً
األطفال بعدد )171( طفال

- بــيــانــات ومــعــلــومــات وإحــصــائــيــات خــاصــة بــهــذه الــجــريــمــة 
ً
يــتــضــمــن تــقــريــر )مـــيـــون( -أيـــضـــا

يتعلق بتجنيد  إلــى تفاصيل ونــمــاذج وشــهــادات ألقـــارب الضحايا فيما  اإلنسانية، باإلضافة 
األطفال، والتي تهّدد بالقضاء على جيل يمني بالكامل.

أبـــرز أســمــاء شبكة تجنيد األطــفــال مــن قــيــادات الحوثيين، واملناصب  إلــى  ويشير التقرير 
التي يشغلونها في العاصمة صنعاء، واملحافظات التي ما تزال خاضعة لسيطرتهم، وعدد من 
اإلحصاءات والبيانات والتوزيع الجغرافي لألطفال الضحايا وفئاتهم العمرية، واملهام التي يتم 

إسنادها لهؤالء األطفال املجندين خالل العمليات القتالية.
 إلــى عمليات رصد 

ً
عمل فــريــق )مــيــون( بشكل مــضــاَعــف فــي إعـــداد هــذا الــتــقــريــر، مستندا

للبيانات واملعلومات امليدانّية، وتحليل فيديوهات وصــور الضحايا، كما عمل على  وتوثيق 
الرَّصد والتوثيق اليومي لوسائل اإلعالم التابعة لجماعة الحوثيين، ومراسيم التشييع والدفن 
ذتها املنظمة خالل الفترة من  ، باإلضافة إلى أعمال ميدانية نفَّ

ً
نة رسميا

َ
عل

ُ
لألطفال القتلى امل

1 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021م، وحــتــى 1 يــونــيــو/ حــزيــران 2021م، ومــن ذلـــك: االســتــمــاع إلى 
عدد من الشهادات واملقابالت مع عدد من أقارب الضحايا، واملهتمين واملعنيين بالدفاع عن 

حقوق األطفال.
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الحوثي في قائمة العار:-

ه ال بّد من التذكير أنه في عام 2012م التقى زعيم الحوثيين 
ّ
أثناء إعداد تقريرنا هذا، وجدنا أن

املعنّية  املتحدة  الــعــام لألمم  الخاصة لألمين  املمثلة  ليلى زروقـــي،  السيدة  مــع  الحوثي  امللك  عبد 
باألطفال والنزاعات املسلحة، وتعهد بالعمل على إنهاء تجنيد واستخدام األطفال كجنود*، لكنها 
 كاذبة، واألعداد الكبير من ضحايا األطفال املجندين في صفوف جماعة الحوثيين من 

ً
كانت وعودا

عام 2014 وحتى منتصف 2021م، دالئل وبراهين دامغة على عدم إيفاء جماعة الحوثي بالوعود 
التي قطعتها على نفسها.

كما أكّد اإلعالن الصادر عن األمم املتحدة في 18 يونيو/حزيران 2021م، استمرار االنتهاكات 
قائمة  الحوثي على  املتحدة، جماعة  لألمم  العام  األمين  أدرج  اليمن، حيث  في  الطفولة  لحقوق 
الالئحة الــســوداء النتهاكها حقوق األطــفــال. جــاء ذلــك في تقرير لألمين العام لألمم املتحدة حول 
د 

ّ
الدول والجماعات املسلحة املنتهكة لحقوق األطفال في مناطق النزاعات خالل عام 2020م، وأك

 خالل عام 2020م.
ً
التقرير أن إدراج جماعة الحوثي جاء لقتلهم وتشويههم أكثر من )250( طفال

بحق   
ً
انتهاكا  65,971 والحريات  للحقوق  اليمنية  الشبكة  قت 

َّ
وث 2020م،  شباط  فبراير/  وفــي 

األطفال اليمنيين خالل السنوات األربع املاضية.
على الــرغــم مــن األرقــــام املخيفة الــــواردة فــي هــذه الــتــقــاريــر، وغــيــرهــا مــن الــتــقــاريــر الــدولــيــة، عن 
أّن جماعة الحوثي تمارس عملية تجنيد األطــفــال والــزَّج   

ّ
إال اليمن،  في  االنتهاكات بحق الطفولة 

بهم في املعارك منذ الحروب الستة ضد الدولة اليمنية، وتوّسعت عمليات انتهاكاتها بعد انقالب 
2014م، وحــتــى الــيــوم، فيما ال تـــزال أســالــيــب الــضــغــط الــدولــيــة ضعيفة لــلــغــايــة، مــقــارنــة بحجم 

االنتهاكات التي يتعرَّض لها أطفال اليمن.
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وجــاء ردُّ جماعة الحوثي على قــرار األمــم املتحدة القا�ضي بإدراجهم في قائمة العار النتهاكهم 
اليمن، حيث قامت  في  أكبر عملية تجنيد لألطفال  بإعالنهم تدشين  اليمن،  في  حقوق األطــفــال 
ذت فيها برامج تعبوّية وتدريبّية على مختلف األسلحة، في  بفتح املئات من املراكز الصيفّية ونفَّ

تحٍد سافر للمجتمع الدولي.
وتكشف منظمة ميون لحقوق اإلنسان، في هذا التقرير، عن قائمة أسماء أبرز القيادات في 
جماعة الحوثي املنتهكين لحقوق األطفال في اليمن، واملتورطين بشكٍل رئيٍس بعمليات استقطاب 
وتجنيد األطفال على مستوى أمانة العاصمة صنعاء واملحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة، 
 في عمليات استقطاب 

ً
 حوثيا

ً
ط )122( قياديا قت )ميون(، وبناًء على املسح امليداني، تورُّ

َّ
حيث وث

ـــرق مختلفة، عــبــر: )الـــــدورات الثقافية واملـــدارس 
ُ
وتجنيد األطــفــال فــي الــيــمــن، ضمن أســالــيــب وط

واملــعــاهــد، واملـــراكـــز الــصــيــفــّيــة ومـــــدارس تحفيظ الـــقـــرآن، ودور رعــايــة األيـــتـــام، ومـــراكـــز الحجز، 
واالختطاف... الــخ(. وكذلك استغاللهم للمساعدات اإلنسانية إلجبار األســر الفقيرة على الدفع 
بأطفالهم لاللتحاق في صفوفهم، إضافة إلى ما تستخدمه الجماعة في عملية التجنيد من أساليب 
إغراء، منها: صرف أموال، وتقديم مساعدات غذائية، ومنح رتب عسكرية لألطفال الستدراجهم 

للقتال في صفوفها.
، من إجمالي 

ً
قت منظمة ميون، قيام جماعة الحوثي بمنح رتب عسكرية لعدد )155( طفال

َّ
ووث

، وعلى النحو التالي: 
ً
عدد الضحايا البالغ )640( طفال

- منح طفلين - رتبة عقيد. 
- منح 10 أطفال- رتبة مقدم.

 - رتبة رائد. 
ً
- منح 11 طفال

 - رتبة نقيب.
ً
- منح 24 طفال
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 - رتبة مالزم أول.
ً
- منح 48 طفال

 - رتبة مالزم ثاني.
ً
- منح 21 طفال

 - رتبة مساعد.
ً
- منح 39 طفال

 جراء 
ً
 باهظا

ً
إنَّ أطفال اليمن ُيَعدون الشريحة األضعف في املجتمع، لذلك فهم يدفعون ثمنا

ّردوا 
ُ

استمرار الحرب، ليس فقط بسقوط أعداد الضحايا منهم، بل هناك مئات اآلالف ممن ش
من ديارهم، ويعيشون تحت تهديد نيران أسلحة أطــراف الصراع في مخيمات النزوح، محرومين 
من حقهم في التعليم، أو الحصول على أبسط الخدمات والّرعاية الصحّية... وغيرها من الحقوق 

املكفولة. 
ك األسري والتسّرب من املدارس وتف�ضي عمالة األطفال وغيرها من الظواهر -لألسف- 

ّ
إنَّ التفك

لم تعد األخطر على األطفال في اليمن، بل إّن الحرب صارت بيئة خصبة الرتكاب أبشع االنتهاكات 
بحقهم، فقد جذبت جماعة الحوثي عشرات اآلالف من األطفال للقتال ضمن عناوين خادعة، 
ومنها على سبيل املــثــال: )مــن أجــل تحرير الــقــدس، أو الــدفــاع عــن الــوطــن مــن الــغــزو األمــريــكــي – 
البريطاني- اإلسرائيلي، أو تحت شعار تحرير اليمن من االحتالل السعودي - اإلماراتي املزعوم.. أو 
تحرير مكة املكرمة(، أو القتال بنزعات طائفية ومذهبية متطّرفة، وعنصرّية، إضافة إلى محاولة 

فرض تطبيق الثورة الخمينية وتجربة الحرس الثوري على اليمن بالقوة.
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طة في تجنيد األطفال: الجهات المتوّرِ

واملــتــوّرِطــة  الحوثي  الخاضعة لجماعة  الجهات  مــن   
ً
عـــددا د  تــحــّدِ أن  استطاعت منظمة ميون 

بعمليات استقطاب وتجنيد لألطفال بشكل مباشر، وهي: 
- وزارة الدفاع.

- وزارة الداخلية.
- وزارة التربية والتعليم.

- وزارة التعليم العالي.
- وزارة الحج واإلرشاد.

- وزارة الشباب والرياضة.
- وزارة اإلدارة املحلية.
- الهيئة العامة للزكاة.

- الهيئة العامة لألوقاف.
- املجلس األعلى لتنسيق وإدارة الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي.

- الوحدة التربوية التابعة للمكتب السيا�ضي لجماعة الحوثي.
- امللتقى اإلسالمي.

- مؤسسة اإلمام الهادي الثقافية.
- مؤسسة بنيان للتنمية.

- مؤسسة الشهداء.
- مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية.

- مؤسسة يمن ثبات التنموية.
- مؤسسة اإلمام زيد.

- مؤسسة الشهيد زيد علي مصلح.
- جمعية املسيرة االجتماعية الخيرية التنموية.

- مجلس التالحم القبلي.
- مصلحة شؤون القبائل.
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أساليب تجنيد األطفال:

 مختلفة في عملية تجنيد األطفال، حيث تعمل وفق 
ً
تستخدم جماعة الحوثي أساليَب وطرقا

يمكن  الــتــي  الشريحة  كونهم  املــراهــقــيــن،  على  للتأثير  متطّرفة  وطائفية  مذهبية  تعبوية  منهجية 
املنهجية عــلــى الخطاب  تــلــك  فــي   يعتمد 

ْ
إذ مــعــهــم..  الــتــفــاعــل  الــجــمــاعــة وضــمــان  استقطابها بفكر 

الــدورات  إلــى  والــزوامــل، إضافة  عارات 
ّ

بالش والتعبئة  للحشد  سة  فة واملكرَّ
َّ
املكث وآلياته  اإلعــالمــي 

بث عبر وسائل اإلعالم املرئية 
ُ
الثقافية والتطبيقات الهاتفية كاأللعاب وغيرها من األساليب التي ت

 منها خالل السنوات األخيرة، ومعظمها ُينتج في لبنان 
ً
واملسموعة واملقروءة، والتي استحدثت كثيرا

أكثر من   أن هناك 
ً
إنتاجه عبر مؤسسة املسيرة اإلعالمية الحوثية، علما يتم  ملــا   

ً
وإيـــران، خــالفــا

.
ً
عشرين إذاعة محلية تعمل بشكل موجه ملخاطبة األسر واملراهقين تحديدا

رات   من الشهادات التي أكدت استخدام جماعة الحوثي للمخّدِ
ً
ق فريق منظمة )ميون( عددا

َّ
وث

 املناطَق 
ُ
هات كواحدة من أبرز أساليب التجنيد لألطفال، إذ تغِرق الجماعة ومواد اإلدمــان واملنّبِ

مة الصعدية(* 
ّ

هات والتي يتم خلطها داخل مادة )الش رة واملنّبِ الواقعة تحت سيطرتها باملواد املخّدِ
رة تدفع األطفال  دين، وتحتوي على مواد مخّدِ التي توزَّع بشكل يومي، وخاصة على الطالب املجنَّ
لإلدمان عليها، ومن أجل الحصول عليها يجبرون على االلتحاق في معسكراتهم التدريبية، ومن ثمَّ 

االلتحاق بالجبهات والقتال معهم بدون شعور.
يعتمد الحوثيون في عملية تجنيد األطفال بشكل رئيٍس من خالل: األنشطة في املدارس واملعاهد 
واملراكز الصيفية واملساجد ومراكز الحجز ودور رعاية األيتام، ومن الفعاليات االحتفالية التي 

قام في املناسبات الدينّية والوطنية..
ُ
ت
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• المدارس:

 لدى جماعة الحوثي لتجنيد األطفال، حيث تقوم بتنفيذ 
ً
 رئيسا

ً
عد املدارس واملعاهد مصدرا

ُ
ت

إلى غرس أفكارها املتطّرفة املذهبية والعنصرّية والتي  سلسلة برامج وأنشطة تهدف من خاللها 
ــا مــــــــــــالزم  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ تــ
حـــــــســـــــيـــــــن الـــــــحـــــــوثـــــــي 
مــــؤّســــس الــجــمــاعــة، 
وأفـــــــكـــــــار الـــخـــمـــيـــنـــي، 
حــــــيــــــث يــــــتــــــم تـــلـــقـــيـــن 
األطفال هذه األفكار 
املــتــشــّددة مــن خــالل 
األنـــشـــطـــة املــدرســيــة 
املـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــة عــــــبــــــر 
املكثفة  املــحــاضــرات 
واإلذاعــــة املــدرســيــة، 
واملــــــــــــــــســــــــــــــــابــــــــــــــــقــــــــــــــــات 
الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــة، 
واملـــــــــــــــســـــــــــــــرحـــــــــــــــيـــــــــــــــات 
لبطوالت  املستلهمة 

د قتلى الجماعة،  مّجِ
ُ
قيادات شيعية وحوثية، واألفالم الوثائقية، إضافة إلى تنظيم معارض صور ت

سمى )الروضات(، أي مقابر القتلى..
ُ
وكذلك تنظيم زيارات ملا ت

في  إيــران ولبنان،  في  تلّقت تعليمها  التي  العقائدية،  العناصر  ، بإحالل 
ً
يقوم الحوثيون، أيضا

وظائف التدريس باملدارس واملعاهد والجامعات الحكومّية والخاّصة واألهلية، وتوكل إليهم مهّمة 
التعبئة وتدريس فكر الجماعة وأهداف الثورة الخمينية، وال عالقة لهم بالعلم املفتَرض أخذه من 

هذه املؤّسسات التعليمية.
الحوثي سيطرتها  2014م، فرضت جماعة  21 سبتمبر  فــي  اليمن  فــي  النظام  انقالبها على  منذ 
على الدولة ومؤّسساتها، وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم، وعملت على تغيير املناهج الدراسّية 

وتعديلها وإدخال أفكار متطرفة طائفية ومذهبية وعنصرية.
وبلغت ذروة التعديالت على املناهج الدراسية لطالب التعليم األسا�ضي منذ العام 2018م عقب 
اغتيالهم للرئيس السابق علي عبدهللا صالح في 4 ديسمبر 2017م، التي كان أحد أسبابها رفض 

صالح وحزب املؤتمر التعديالت التي أدخلها الحوثيون على املناهج الدراسية.
ويــنــظــر الــحــوثــيــون لــلــمــؤســســات التعليمية والــتــدريــبــيــة عــلــى أنــهــا مــصــدر إمــــداد بــشــري أســا�ضــي 
ي وزارة التربية 

ّ
لهم، ولذلك أوكلوا إلى يحيى الحوثي، شقيق زعيم الجماعة عبدامللك الحوثي، تول
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والتعليم، والــذي يشرف بشكل مباشر على برامج وأنشطة تجنيد األطفال من املــدارس وغرس 
مفاهيم وأفكار الحركة الحوثية املتطرفة في عقولهم.

( من محافظة صنعاء مديرية مناخة، يدرس في 
ً
»عبدهللا. ح. ب« والد الطفل سامي )14 عاما

الصف األول الثانوي. قال ملندوب املنظمة عبر الهاتف: إّن وكيل املدرسة الذي كان يدرس فيها 
نجله أراد أن يتم ترقيته إلــى مدير للمدرسة، ولكسب وّدِ قــيــادات الحوثيين قــام بجمع عــدد من 
املسيرات  الحوثيون، وخاصة  لها  يدعو  التي  الفعاليات واألنشطة  في  للمشاركة  ونقلهم  الطالب 
املؤيدة لهم، ليفاجأ عبدهللا بعدها بأيام أن ابنه سامي لم َيُعد من يومه الدرا�ضي إلى املنزل، وحين 

ذهب للبحث عنه أخبروه أنه ذهب للمشاركة في دورة ثقافية وسيعود بعد أسبوع.
 صورة ملصقة في تابوت 

ّ
يقول والد سامي )طلب عدم ذكر اسمه(، إنَّ ابنه لم َيُعد بعدها إال

األموات، وأقيمت له جنازة لم يتمكن فيها حتى من البكاء على ابنه، لكي ال ُينظر له وكأنه يرفض 
الجماعة وحربهم..

ن بالُحزن، يقول عبدهللا، إنه لم يتلَق من ابنه طيلة 3 أشهر سوى اتصال واحد 
َ

وبصوت ُمثخ
أخبره بأنه يقاتل في جبهة الضالع من أجل »تحرير القدس«.

سامي، ليس األخير، ولم يكن األول في مسلسل محارق املوت الحوثية للطفولة باليمن، فهناك 
ما يقرب من مليوني طفٍل خارج املــدارس في اليمن، حسب اإلحصائيات لألمم املتحدة، عشرات 
هم  اآلالف منهم في مناطق سيطرة الحوثي جميعهم يقفون صباح كل يوم في طابور املوت الذي يزجُّ

 من طابور املدرسة.
ً
فيه الحوثي بدال
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• المساجد:

يولي الحوثيون املساجد ومراكز تحفيظ القرآن الكريم واملناسبات الدينية، واملوالد أهمية بالغة 
عات  في مشروعهم الفكري الطائفي والعنصري، منذ تأسيس الجماعة على يد حسين الحوثي، كتجمُّ

 النطالق مسيرتهم القرآنية )حسب زعمهم(.
ً
أساسّية لدعوتهم، وإذ يعتبرونها مركزا

وعمدوا إلى جعل املساجد واحــدة من أهم وسائل استقطاب وتجنيد األطفال، والسيطرة على 
أفكارهم بنشر فكر الثورة الخمينية وحزب هللا.

أن  بعد  املتطّرفة،  أفكارهم  لنشر  إلــى مراكز ومــقــرات  لوها  املساجد وحوَّ الحوثيون  اقتحم  لقد 
روا مراكز تحفيظ القرآن الكريم، واستبدلوا بالقوة خطباءها بخطباء تم تدريبهم وتأهيلهم على  فجَّ
منهجية فكرية وعقائدية حوثية تعمل، باسم الدين، على تضليل جمهور املصلين لتقديم أبنائهم 
لالنضمام إليهم والقتال في صفوفهم، وإضفاء صفة القداسة على الجماعة وقائدها.. فهناك قرابة 
التحشيد  الجماعة، وأوكــلــت لخطباء هــذه املساجد مسؤولية  ألــف مسجد تخضع لسيطرة   )50(
والتعبئة، ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا وباسم )الهوية اإليمانية( بتركيب شاشات تلفزيونية داخل 
املساجد لبث خطابات عبد امللك الحوثي واملحاضرات الطائفية واملذهبية وإلزام جمهور املصلين 

باالستماع إليها.
ر اآلخــر،  د القتل وثقافة املــوت، وتكّفِ كما تم تحويل املساجد إلــى معارض صــور وشــعــارات تمّجِ
 
ً
 خطبتي الجمعة مركزيا

ً
وتحضُّ الشباب على القتال، ومن ذلك أن »هيئة األوقــاف« تِعد أسبوعيا

الجماعة  الــديــن واألحـــداث لخدمة  ــه، وتعّمم على جميع املساجد، ويتم فيها توظف  مــوجَّ وبشكل 
 املصلين على النفير للحرب وتقديم التبرعات والتحشيد وإشراك أطفالهم في 

ّ
وأهدافها، كما تحث

القتال.
إيمانية وقرآنية(، ويتم من خاللها استقطاب  بـ)حلقات  في املساجد ما تسميها  الجماعة  قيم 

ُ
وت

في سياق  تأتي  العملية  املتطّرِفة، وهــذه  في عقولهم أفكارهم  األطــفــال واملراهقين، بعد أن يغرسوا 
إعدادهم وتهيئتهم لتجنيد األطفال وإلحاقهم في الجبهات. 
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• األحياء السكنية:

ف قيادات الجماعة املشرفين التابعين لها وهم: )مشرف 
ّ
وضمن أساليب تجنيد األطفال، تكل

الحي، والعاقل، وعضو املجلس املحلي، واملشرف الثقافي، واملشرف االجتماعي واملشرف األمني، 
إلــى ممثل املجلس األعــلــى لتنسيق وإدارة الــشــؤون اإلنسانية  الــحــي، إضــافــة  فــي  وقــيــادة الجماعة 
 باستقطاب األطفال في األحياء بأساليب مختلفة كإشراكهم 

ً
والتعاون الدولي(، يقوم هؤالء جميعا

في دورات ثقافية وإغرائهم بالحصول على قطعة سالح أو مبالغ مالية أو وظائف أو رتب عسكرية 
وأمنية أو امتيازات أخــرى كاملساعدات الغذائية أو منح، في ظل ظــروف مادية ومعيشية صعبة 

تعاني منها الكثير من األسر اليمنية، نتيجة عدم صرف املرتبات وعدم وجود فرص عمل.
( ملندوب )ميون(، 

ً
في حي »مذبح« بالعاصمة صنعاء، يقول املواطن محمد العصري )35 عاما

إّن مشرفي الحوثي في املنطقة يقومون بتجنيد األطفال من خالل استقطابهم واستغالل حماسهم 
والتأثير على عواطفهم، وكذلك من خالل عمليات الرصد الدائمة التي يقوم بها الحوثيون لسكان 
األحياء وأوضاعهم االقتصادية، وخاصة من ِقَبل عقال الحارات واملشرفين واملندوبين التابعين 
لهم والذين يقايضون األسر الفقيرة بأطفالهم مقابل حصولهم على املساعدات والخدمات كالغاز 

أو التصاريح األمنية أو اإلعفاءات من رسوم الخدمات كاملياه واملدارس واإليجارات... الخ.
تواَجه حالة الرفض املجتمعية داخل األحياء وخاصة من ِقَبل األمهات وبعض اآلباء بأساليب 
ترهيب وتهديد ووعيد، يصاحب ذلك توجيه االتهامات املباشرة والجاهزة للمعارضين لسياستهم، 
هم  ومـــن ذلـــك: »اتــهــامــهــم بالتخابر لــصــالــح أعــــداء الــوطــن أو الــطــابــور الـــخـــامـــس«... وغــيــرهــا مــن التُّ

الجاهزة.

• المشايخ:

التركيبة  الــحــوثــيــون  يــســتــغــل 
الــتــقــلــيــديــة لــلــّســكــان فــي املــنــاطــق 
ــايــــخ  الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة، وتــــــأثــــــيــــــر مــــشــ
الــقــبــائــل فــي أوســــاط املجتمعات 
ــيـــــة، فـــــيـــــمـــــارســـــون مـــعـــهـــم  ــ ــلـ ــ ــــحـ املـ
ــتـــرغـــيـــب  ــيــــب الـــتـــرهـــيـــب والـ ــالــ أســ
األطفال،  تجنيد  على  إلجبارهم 
الـــــبـــــدايـــــة مــن  ــي  ــ فــ ـــــرددون  ــ ـــتـ ــ يـــ وال 
ــتـــرغـــيـــب  ــــوب الـ ــلــ ــ اســـــتـــــخـــــدام أســ
واإلغــــــــــراء بـــــاألمـــــوال واملـــصـــالـــح، 
بهدف كسب والء املشايخ لهم، 
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وضمان حشد أكبر قدر ممكن من املقاتلين من أبناء القبيلة في صفوفهم، ما لم، فيعلنون الحرب 
 عنه للقبيلة.

ً
 بديال

ً
على كل من يرفض التعاون معهم، ويعينون شيخا

وفي وثيقة رصدتها )ميون(، يكشف القيادي الحوثي حنين قطينة، رئيس مصلحة شؤون القبائل 
، أن املصلحة خّصصت مبالغ مالية للمشايخ، ومنح كل من يحشد مقاتلين للجماعة بواقع 

ً
سابقا

 تقريًبا( مقابل كل فرد يتم تجنيده للقتال 
ً
)20 ألف( ريال للشيخ و)50 ألف( ريال يمني )80 دوالرا

في صفوف الجماعة، شريطة أن يتم تسليم ذلك املبلغ ألسرته بعد انضامه إليهم.
األموال التي يحصل عليها بعض املشايخ واملشرفين الحوثيين مقابل تجنيد مقاتلين؛ تدفع إلى 
زيادة األطماع لديهم، وعدم االكتراث بزّج األطفال في الحرب وبشكل كبير في جريمة حرب واتجار 
بالبشر، طاملا وهم يحصلون على مكاسب مالية في تفاقم سياسة اإلفقار والتجويع املفروضة على 

الشعب اليمني.
، خسرت أسرة آل هبة من منطقة املحابشة )10( من 

ً
في محافظة حجة »شمالي اليمن«، مثال

تلوا في صفوف الحوثيين خالل املعارك الدائرة في تخوم محافظة مأرب خالل يوم واحد.
ُ
أطفالها ق

ب من آل هبة قــال لـ)ميون(، إّن األســرة فقدت أغلب الذكور بمن فيهم األطفال،  مصدر مقرَّ
حيث دفع مشايخ وكبار شخصيات هذه األسرة باألطفال والشباب من أبنائهم للقتال مع جماعة 
الحوثي من أجل تحقيق مكاسب مادية، أو مقابل وعود حوثية بمنحهم مناصب قيادية، إال أنهم 

خسروا أطفالهم وشبابهم، ولم تِف الجماعة بوعودها.

• المراكز الّصيفية:

أقــــــــــــــام الـــــــحـــــــوثـــــــيـــــــون، خــــــالل 
سيطرتهم  مــنــاطــق  فـــي  2021م، 
 
ً
 صيفيا

ً
مـــركـــزا  )945( مـــن  أكــثــر 

الــتــحــق بــهــا عــشــرات اآلالف من 
الــطــالب والــطــالــبــات، حــســب ما 

أعلن الحوثيون أنفسهم.
ــلــــت لـــقـــيـــادات ومــشــرفــيــن  أوكــ
ــيـــن  ــابـــعـ أمــــنــــيــــيــــن وعــــســــكــــريــــيــــن تـ

للجماعة مهمة اإلشــراف على تلك املراكز الصيفية التي تشبه الــدورات الثقافية والتدريبية التي 
يقيمونها للمجندين الُجدد، ولكن ببرامج ووقت أقل، إال أنه يتم في هذه املراكز تكثيف النشاط 
مؤسس  ومـــالزم  كتيبات  خــاصــة  املتطرفة  والدينية  املذهبية  الحوثية  لــألفــكــار  التعبوي  الــفــكــري 
الجماعة حسين الحوثي، إلى جانب مشاهدة خطابات عبد امللك، زعيم الجماعة، عبر شاشات، 
 حسن نصر هللا، أمين حزب هللا، وقاسم سليماني، وعرض تدريبات الحشد الشعبي العراقي 

ً
وأيضا

وأفالم وثائقية القتحام السفارتين األمريكية والسعودية في طهران، ومعارك حزب هللا ومناورات 
عسكرية للجماعتين شارك فيها أطفال.
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ــــة )داعــــــش(  وعـــلـــى طـــريـــقـــة تــنــظــيــم الـــــدولـ
ــــال عـــلـــى مــخــتــلــف  ــفــ ــ ــــــــــــدّرِب الـــجـــمـــاعـــة األطــ

ُ
ت

الـــتـــدريـــبـــات الــقــتــالــيــة بــتــلــك املــــراكــــز، وتـــــوّزِع 
طلق 

ُ
عليهم مالبس وربطات رأس جهادية، وت

عليهم وصف )أشبال املسيرة(.
ــيـــون  ــــز، يـــــمـــــارس الـــحـــوثـ ــ ــــراكـ ــ ــي تــــلــــك املـ ــ ــ وفـ
ســيــاســة تــفــخــيــخ عـــقـــول األطـــفـــال واألجـــيـــال 
القادمة بأفكار طائفية متطّرفة على طريقة 
إلـــى مختلف دول  الخمينية  الــثــورة  تــصــديــر 
ــتـــعـــرض األطـــــفـــــال فــــي هـــذه  ــا يـ ــنـــطـــقـــة، كـــمـ املـ
املراكز للعنف الجسدي والتحرُّش الجن�ضّي.

قام في تلك املراكز معارك افتراضية 
ُ
كما ت

لــألطــفــال، وتــدريــبــات على حمل واستخدام 
 
ً
السالح، وإعدادهم كمرحلة أولى استعدادا

لنقلهم للجبهات.

• المساعدات اإلنسانية: 
أوصلت األوضاع االقتصادية واملعيشية 
ـــن الــيــمــنــيــيــن، وال ســيــمــا  ــتــــرديــــة الـــكـــثـــيـــر مـ املــ
بأنفسهم  الدفع  إلــى  منهم،  الدخل  معدومي 
وأطـــفـــالـــهـــم لــلــقــتــال فـــي صـــفـــوف الــحــوثــيــيــن، 
كــونــهــم الــطــرف الـــذي يمتلك املـــال ويتحكم 
ــاديــــة،  ــتــــصــ بــــكــــل املـــــــــــوارد والــــقــــطــــاعــــات االقــ
 بــاملــســاعــدات اإلنــســانــيــة 

ً
ويــتــحــكــمــون أيـــضـــا

ــــَرف عـــبـــر املـــنـــظـــمـــات  ــــصــ ــ
ُ
ســـــــــواًء تـــلـــك الــــتــــي ت

تلك  أو  والجمعيات اإلنــســانــيــة والــغــذائــيــة، 
التي يمنحها الحوثيون للمحسوبين عليهم.

َســر قتالها، 
ُ
عــي الــجــمــاعــة أنــهــا تهتم بــأ تــدَّ

لكنها فــي الحقيقة تــقــوم بــأخــذ أطــفــالــهــم إلــى 
ــــة تــــشــــرف عــلــيــهــا قــــيــــادات  مـــعـــســـكـــرات ســــريَّ
بــة مــن عــبــداملــلــك الــحــوثــي، وتــعــمــل على  مــقــرَّ
ــج مــن أبــنــاء قتالها 

َ
تنشئة جــيــل كــامــل مــؤدل

معبأ بثقافة طائفية متطّرفة وعلى الطاعة 
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العمياء لها، ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال بدعوى »السير على درب آبائهم«.
م من املجتمع الدولي، كسالح  قدَّ

ُ
كما تستخدم جماعة الحوثي املساعدات اإلنسانية، التي ت

املــســاعــدات  هــذه  تمنع وصـــول  األطــفــال، حيث  وتجنيد  اليمنيين، ووســيــلــة الستقطاب  لتجويع 
بــه بعض األســر  ، وجــزء مــن هــذه املــســاعــدات تقايض 

ً
هها للمجهود الحربي أوال ملستحقيها وتوّجِ

الفقيرة بأبنائها.
ومن األدوات الحوثية التي تقوم بتنفيذ ذلك املجلس األعلى لتنسيق وإدارة الشؤون اإلنسانية 
والتعاون الدولي، وكذلك مؤسسة رعاية أسر الشهداء، ومؤسسة بنيان للتنمية، ومؤسسة زيد 

مصلح... وغيرها.

• الخطف والتجنيد باإلكراه: 
أبــنــاء وأقـــارب كــل مــن يعارضهم أو  بــاإلكــراه، واإلخــفــاء لألطفال  أساليب الخطف، والتجنيد 
يرفض االنخراط في صفوفهم من الشخصيات االجتماعية والعسكريين واألمنيين املحسوبين على 
أطراف سياسية أخرى.. وتعمل على الزَّج بهم في جبهات القتال. كما تقوم في ذات الوقت بعمليات 
شين باعتبار أّن هذه الفئات  خطف واسعة، تطال أبناء األسر الفقيرة والضعيفة واأليتام، واملهمَّ
ال تستطيع البحث عن أبنائها، وال تمتلك القوة أو أساليب ضغط تمكنها من استرجاع فلذات 

أكبادها من الجبهات.
(، مــن 

ً
عـــــــامـــــــا  45( ــــار  ــتـ ــ ــــخـ املـ عـــــــــادل 

ــار،  ــ ــنــــاء مــنــطــقــة آنـــــس مــحــافــظــة ذمـ أبــ
ــــه: أيــــمــــن )15  ــــديـ فـــــرَّ إلـــــى مـــصـــر مــــع ولـ
(، يــقــول إنــه 

ً
( ومـــاجـــد )13 عــــامــــا

ً
ــا ــامـ عـ

تعّرض ملضايقات وتهديدات بالسجن 
والــتــصــفــيــة مـــن ِقـــبـــل الــحــوثــيــيــن، ألنــه 
ــعــــارض لــهــم،  ــي مــ ــا�ضـ ــيـ يــنــتــمــي لـــتـــيـــار سـ
ويــــرفــــض االنــــتــــمــــاء إلـــيـــهـــم أو الـــتـــعـــاون 

معهم.
أنــهــم غير قــادريــن على استقطابي أو إســكــاتــي عن  املــشــرفــون باملنطقة  يضيف: بعد أن وجــد 
انتقادهم قاموا باختطاف ابني أيمن من أمام املنزل بتهمة اإلســاءة للمسيرة وعبدامللك الحوثي، 
وأخذوه إلى مركزهم الثقافي يومها، وحين ذهبنا للبحث عنه بقسم الشرطة أخبرونا أنهم سوف 

يأخذونه إلى دورة ثقافية ومن ثمَّ إلى الجبهة حتى يتأدب، حسب قولهم.
ه قام بجمع أسرته وجيرانه ومسلحين قبليين من أجل الضغط على الحوثيين 

ّ
يقول عادل، إن

ف بعد رفضه السماح له بااللتحاق بدورة ثقافية، فأعادوه تحت الضغط، 
َ
إلعادة ابنه املختط

ولكنه لم يشعر باالطمئنان على أطفاله، خاصة أنهم باتوا يترّبصون به وبــأوالده، فاضطر لبيع 
ممتلكاته بما في ذلك منزله في مدينة ذمار والسفر إلى مصر لحماية أطفاله.
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مالحظاتالصفةاالسمم
قائد الحوثيين في اليمنعبدامللك بدر الدين الحوثي1
عضو املجلس السيا�ضي األعلىمحمد علي الحوثي2
ابرز مؤس�ضي حركة الشباب املؤمنمحمد بدر الدين الحوثي3
قائد قوات االحتياطعبدالخالق بدر الدين الحوثي4
رئيس هيئة االستخبارات العسكريةعبدهللا يحيى عبدهللا الحاكم5
 رئيس املجلس السيا�ضي األعلىمهدي محمد املشاط6
وزير التربية والتعليميحيى بدر الدين الحوثي7
 يحمل رتبة لواء بعمرقائد قوات النجدةعلي حسين بدر الدين الحوثي8

ال يتجاوز 27 سنة
عضو املجلس السيا�ضي األعلىمحمد صالح النعيمي9

عضو املجلس السيا�ضي األعلىأحمد غالب الرهوي10
قائد املنطقة العسكرية الخامسةيوسف حسن إسماعيل املداني11
 قائد املنطقة العسكرية الرابعة ورئيس غرفةعبداللطيف حمود املهدي12

العمليات املشتركة
 وزير الدفاعمحمد ناصر العاطفي13
رئيس هيئة األركان العامةمحمد عبدالكريم الغماري14
 عبد الكريم أمير الدين حسين15

الحوثي
 وزير الداخلية

رئيس امللتقى اإلسالمياحمد درهم حورية املؤيدي16
 عبداملجيد عبدالرحمن حسن17

الحوثي
 رئيس الهيئة العامة لألوقاف– أمين عام امللتقى

 اإلسالمي
األمين العام املساعد للملتقى اإلسالميعبدهللا الشاذلي18
وكيل الهيئة العامة لألوقاف لقطاع املاليةكهالن السدح19
وكيل الهيئة العامة لألوقافمحمد جحاف20
نائب وزير التربية والتعليمقاسم الحمران21
نائبرئيس الوزراء لشؤون الدفاع و األمنجالل علي الرويشان22
مدير مكتب رئاسة الجمهوريةأحمد محمد حامد23
 عبداملحسن عبدهللا قاسم24

طاووس
 أمين عام املجلس األعلى لتنسيق وإدارة الشؤون

 اإلنسانية والتعاون الدولي
رئيس الهيئة العامة للزكاةشمسان أبو نشطان25
وكيل الهيئة العامة للزكاةمحمد العياني26
وكيل الهيئة العامة للزكاةعلي السقاف27
نائب رئيس مجلس النوابعبدالسالم هشولزابية28

 ▪ثانياً:
 القيادات المتورطة بتجنيد األطفال 
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مؤسسة الشعبعبدهللا الكب�ضي29
 وكيل هيئة الزكاة لقطاع التوعية والتأهيلأحمد مجلي30
عضو مجلس الشورىخالد يحيى محمد املداني31
عضو مجلس الشورىيحيى أحمد ناصر جحاف32
 محمد حسين عبدالرحمن محمد33

الحوري
عضو مجلس الشورى

عضو مجلس الشورىأحمد محمد هزاع باعلوي34
وزيرا السياحة أحمد الحسن بن الحسين األمير35
وزير الشباب والرياضةمحمد حسين مجد الدين املؤيدي36
املكتب السا�ضي النصار هللايحيى محمد علي املحاقري37
 نائب وزير الداخليةعبداملجيد املرت�ضى38
وزير النقلعامر علي عامر املراني39
رئيس مجلس إدارة كاك بنكإبراهيم أحمد أحمد الحوثي40
نائب وزير االتصاالتهاشم محمد هاشم الشامي41
 الدكتور/ عبدهللا محمد محمد42

الشامي
عضو املكتب السيا�ضي النصار هللا

 مفتش عام وزارة الداخليةعبدالحميد املؤيد43
أحمد محمد حسين الزعكري44

ً
مستشار وزارة األوقاف سابقا

نائب وزير الخارجيةحسين حمود درهم العزي45
محافظ محافظة املحويتحنين محمد عبدهللا صالح قطينة46
 وكيل اول محافظة املحويت مشرف الحوثيين فيعزيز الهطفي47

 املحافظة
مدير أمن محافظة املحويتاحمد يحيى مداعس48
مدير مكتب التربية - محافظة املحويتإبراهيم الزين49
محافظ محافظة الجوففيصل أحمد قائد حيدر50
قائد املنطقة العسكرية الرابعةعبد اللطيف املهدي51
مساعد قائد املنطقة العسكرية الرابعةصالح حاجب52
نائب قائد املنطقة العسكرية املركزيةمحمد عبدهللا أبو مهدي53
مساعد وزير الدفاع للموارد البشريةعلي محمد الكحالني54
مدير االستخبارات باملنطقة الخامسةرياض بلذي55
رئيس شعبة التوجيه باملنطقة الخامسةهالل محمد الشامي56
 مدير الكلية البحريةمحمد علي القادري57
 محافظ البنك املركزيهاشم اسماعيل علي أحمد58
رئيس مصلحة الضرائبأحمد محمد علي الشوتري59
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نائب رئيس الوزراءمحمود عبدالقادر عبدهللا الجنيد60
نائب وزير التربية والتعليم السابقهمدان احمد الشامي61
قائد محور همدانيحيى عبدهللا عيضةالرزامي62
مستشار وزارة التربيةعبدالكريم يحي عبدهللا الحيفي63
رئيسة الجنة الوطنية للمرأةغادة محمد علي أحمد أبو طالب64
 وكيل وزارة االرشادصالح الخوالني65
وكيل محافظة الحديدةمجدي عبده إسماعيل الحسني66
عضو املكتب السيا�ضي النصار هللافضل أبوطالب67
عضو املكتب السيا�ضي النصار هللاحزام محمد يحيى األسد68
عضو املكتب السيا�ضي النصار هللاعبدالوهاب الوشلي69
عضو املكتب السيا�ضي النصار هللاعلي القحوم70
عضو املكتب السيا�ضي النصار هللاعبدهللا هاشم السياني71
عضو املكتب السيا�ضي النصار هللامحمد شوكة72
مشرف الحوثيين في محافظة تعزعبدهللا النواري73
وكيل اول محافظة تعزصالح عبدالرحمن عبدهللا بجاش74
رئيس لجنة الحشد والتعبئة – تعزعلي العزي75
مدير مجلس الشؤون اإلنسانية– تعزاحمد املساوى76
 محافظ محافظة حجةهالل عبده علي حسن الصوفي77
مشرف الحوثيين في حجةالعميد نائفعبدهللا أبو خرفشه78
 نائب مشرف محافظة حجةيحيى الخاشب79
وكيل محافظة حجةعبد امللك عبد هللا ناصر جحاف80
وكيل محافظة حجةمحمد علي غالب القا�ضي81
قائد قوات فرع النجدة– محافظة حجةعماد القا�ضي82
نائب مدير أمن محافظة حجةعبده عامر83
وكيل محافظة حجة لقطاع مديريات تهامةنبيل حسين احمد الجرب84
وكيل محافظة حجة لشؤون االمنإبراهيم أحمد عبد هللا الحملي85
رئيس لجنة التعبئة واالستدعاء حجةالعميد صالح القا�ضي86
وكيل محافظة حجةطه عبد هللا محمد أحمد الحمزي87
مدير فرع مؤسسة الشهداء حجةمطهر صفي الدين88
مساعد مدير أمن محافظة حجةقاسم علي قواره89
محافظ محافظة الحديدةمحمد عياش قحيم90
وكيل اول محافظة الحديدةاحمد مهدي البشري91
مدير أمن محافظة الحديدةهادي الكحالني92
مدير فرع مؤسسة الشهداء الحديدةعلي الشعثمي93
مدير فرع مجلس الشؤون اإلنسانية الحديدةجابر الرازحي94
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مدير فرع هيئة الزكاة الحديدة جمال عبد الواحد الحميري95
مفتي محافظة الحديدةمحمد محمد مرعي96
مدير مكتب التربية – الحديدة عمر بحر97
نائب رئيس جامعة دار العلوم الشرعيةعلي عضابي98
محافظ محافظة ذمارمحمد ناصر قائد البخيتي99

وكيل أول محافظة ذمارفهد عبدالحميد املروني100
مدير أمن محافظة ذمارأحمد عبدهللا الشرفي101
قائد فرع قوات النجدة – محافظة ذمارعصام الغيلي102
أمين عام أمانة العاصمةحمود محمد حمود عباد103
وكيل أمانة العاصمة صنعاءعلي السقاف104
مدير أمن العاصمة صنعاءمعمر هراش105
محافظ محافظة صعدةمحمد جابر عوض106
وكيل محافظة صعدةيحيى الحمران107
مدير أمن محافظة صعدةعزيز جراب108
محافظ محافظة عمرانفيصل جعمان109
مدير عام مكتب الصحة– عمرانمحمد مجاهد الحوثي110
مدير فرع مجلس الشؤون اإلنسانية عمرانحمير الصعر111
وكيل محافظة عمرانعبد العزيز أبوخرفشة112
مدير أمن محافظة عمرانعبدهللا حسين الخضير113
قائد فرع االمن املركزي - محافظة عمرانحسين أحمد النمري114
رئيس شعبة االستخبارات العسكرية عمراننايف الواري115
محافظ محافظة صنعاءعبدالباسط الهادي116
مدير أمن محافظة صنعاءيحيى املؤيدي117
مدير عام الشباب والرياضة – صنعاءعبداملحسن الشريف118
مشرف الحوثيين في محافظة إبيحيى اليوسفي119
رئيس محكمة استئناف محافظة إبالقا�ضي عبدالعزيز الصوفي120
قائد قوات فرع النجدة– محافظة إبيحيى محمد الهياس121
مدير فرع هيئة الزكاة – محافظة إبماجد التينة122
 مشرف الحوثيين في محافظة ذمارفاضل الشرقي123
املدير التنفيذي ملؤسسة بنيان التنمويةمحمد املداني124
نائب املدير التنفيذي ملؤسسة بنيان التنمويةأحمد الكب�ضي125



تقرير يوثِّق ضحايا تجنيد الحوثيين لألطفال في اليمن خالل النصف األول للعام 2021م A24

أطفال ال بنادق

المصدر: احصائيات وارقام االمم المتحدة
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 ▪ثالثاً:
 أرقام وبيانات 

أطفال ال بنادق
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أطفال ال بنادق

 مالحظاتتاريخ التشييعالعمراملنطقةاملحافظةاالسم القتالي االسمالرقم

 102021/03/01يريماب عبدهللا علي الفالحي1

 102021/02/14 ابابو عبدهللامحمد عبدهللا مسعد الجيالني2

 132021/03/31القفر - بني مبارزابابو الحسنأحمد امين أحمد عبدهللا القديمي3

 132021/05/20 اب يونس حمود أحمد الهاللي4

 142021/03/19السبرة - بالد الشعيبيابابو زحفجالل سعد محمد عبدهللا عبيدل5

 142021/05/19مذيخرةابالكرارخالد أحمد مهيوب منصور املحمدي6

 142021/02/17حبيشاب محمد أحمد الصالحي7

 142021/03/12حبيش - بني شبيباب مو�ضى حميد علي عبده السمعولي8

 142021/04/19ريف اباب مو�ضى محمد محمد أحمد العي�ضي9

 142021/02/13شبام كوكباناملحويتابو كحالنوهيب حمير محمد علي سليم10

 142021/04/08حبيشابابو طاللحامد محمد علي صالح املرغمي11

 152021/04/29العديناب ابو بأس هللاجبران قايد عبدالرحمن الصامطي12

 152021/02/17املخادرابابو راشد رامي رشاد محمد يحيى راشد13

 152021/02/20بعدان - داللابابو همامزكريا محمد علي محمد العبيدي14

 152021/05/21الرضمةاب صالح يحيى صالح أحمد القادري15

 152021/03/20القفر - بني مسلمابمجد الدينعبدهللا عبدالرقيب أحمد القحطاني16

 152021/03/29القفر - بني عمرابابو مرداسغمدان محمد حسن علي قايد مرداس17

 152021/01/12يريماب فالح صالح قاسم العياني18

 152021/01/02 ابابو سهمنسيم محمد قاسم العباهي19

 152021/03/30يريم - اربابابجبيرذي النون عبدهللا محمد صالح الطبر20

 152021/04/18الرضمةابابو معاركعبده محمد ناصر حسن علوس21

 152021/03/30القفر - بني مبارزابابو بركانعلي محمد علي أحمد الكواال22

 152021/03/12الرضمة - بني قيسابابو حهاداكرم عبدالغني أحمد محمد املصري23

 152021/01/17السبرة - عينانابابو زيدبشار سعيد صالح زيد العاطفي24

 162021/02/17 اب امين منصور قاسم قايد محمد الحميري25

 162021/01/27املشنة - الدحثاثابابو ترابعبدالكريم أحمد علي قايد الحسيني26

 162021/05/26املشنةاب عبدهللا عبدالواسع القد�ضي27

 162021/02/17القفر - ربابةابابو برهانعبدهللا محمد علي صالح سعد الصيادي28

 162021/05/21 ريف ابابابو ساريعبداملجيد صالح أحمد شايع الكب�ضي29

 162021/04/18ريف اب - ميتماب ابو محمدعقبة نبيل حسين يحيى الحبي�ضي30

 162021/02/17القفر - النخلةابابو صالحمالك محمد قايد الهمل31

 162021/02/16الظهارابابو حربمانع علي فرحان حسين32

 162021/04/30القفر - حميرابابو هجوممحمد عبده قايد مقبل صالح املعباء33

 162021/02/20املخادرابابو صابرمعتز علي محمد أحمد الحكمي34

 162021/02/01الظهاراب محمد حميد علي عاطف35

 162021/04/20الظهار - جبل ربيابابو سجادنبيل عبدهللا محمد قاسم بحير36

 172021/05/08يريمابابو منارعبدالحكيم محمد علي املناري37

 172021/01/24النادرةابابو مدينامجد عبالوهاب حسين التموري38

 172021/03/30املخادر - ريف ابابابو جراحامير سعيد محمد صالح املقرعي39

أسماء  االطفال الضحايا :
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أطفال ال بنادق

 172021/05/25يريمابابو عاهدعبدهللا عبيد قاسم هديان40

 172021/01/27السبرةابابو عليعصام فتح علي مسعد املري�ضي41

 172021/02/03يريمابابو حسام علي صالح محمد علي سند42

 172021/03/29القفر - بني عمرابابو فارسمجيب حيدر محمد علي حزام الحكمي43

 172021/02/14العدينابابو فرقاننوح صالح محمد مبخوت العداني44

 172021/03/31القفرابابو هجوممحمد عبده قايد عبدهللا املظل45

 ابابو جهادطالل علي مسعد سيف البعداني46
 حزم العدين - بني

سليمان
142021/05/21 

 142021/06/20حبيش - جبل االخضر ابابو جارهللامو�ضى عبدالكريم محمد الجعفري47

 152021/05/09يريم - بني عنبة ابابو رعدعبدالواحد أحمد محمد الشامي48

 132021/04/28السبعيناالمانةابو كيانهارون رشيد محمد علي املاطري49

 142021/03/01الثورةاالمانةعنادامجد عبدالرحمن علي الرمادي50

 142021/02/04التحريراالمانةابو فزعةأحمد توفيق مقبل حسن الريمي51

 142021/04/29صنعاء القديمةاالمانةابو معاركجميل علي يحيى القطاع52

 142021/03/26الصافيةاالمانةاسماعيلحافظ إبراهيم يحيى هاشم الذارحي53

 142021/05/23الوحدةاالمانةابو الرجالسامح جمال علي صالح الحكيم54

 142021/05/28بني الحارثاالمانةابو عليمحمد امين منصور علي الفقية55

 142021/03/11ازالاالمانةابو جهادمحمد مجاهد علي أحمد ناصر غازي56

 152021/01/07ازالاالمانةابو شهيدالحسين طه أحمد محمد السراجي57

 152021/05/23بني الحارثاالمانةابو االحرارحسام عبده علي املالح58

 152021/01/27شعوب - الجرافاالمانةابو صخرصالح أحمد علي راشد الغولي59

 152021/03/28بني الحارث - الروضةاالمانةابو مختارطه محمد علي عبدالقادر ابو طالب60

 152021/01/18السبعيناالمانةابو هاشمعبداللطيف محمد ناجي السماوي61

 152021/02/27شعوباالمانةابو ليثقايد عبده سعيد أحمد صالح النزاري62

 152021/01/03شعوباالمانة ابو هشاممحمد رياض أحمد العماري63

 152021/02/12السبعيناالمانةابو حيدرمعاذ عبدهللا أحمد عبدهللا مجلي64

 152021/05/22بني الحارثاالمانةابو عرفاتمنصور محمد منصور املنج�ضي65

 152021/05/25معيناالمانةابو قاهرهالل صالح محمد عبدهللا السعيدي66

 152021/05/21بني الحارثاالمانةابو العزوليد محمد حسين املدعدع67

 162021/02/21الصافيةاالمانةكرارايمن فؤاد محمد ضيف هللا الصوفي68

 162021/03/29الوحدةاالمانةابو أحمدباسم عبدالرحمن علي حسين الحفا�ضي69

 162021/02/28الوحدةاالمانةابو كيانحافظ يوسف هادي أحمد السالمي70

 162021/02/25 االمانةمصطفىحسن محمد أحمد حسن جبير71

 162021/01/20معيناالمانةابو عكامصالح حزام علي قايد املرهبي72

 162021/05/23بني الحارثاالمانةغزوانعادل محمد علي محمد مفلح73

 162021/01/18بني الحارثاالمانةابو عبدهللعبدالعزيز عبدهللا مهدي علي الريامي74

 162021/02/04معيناالمانة عالء جمال محمد احسن مطهر املطري75

 162021/05/06معين - شمالناالمانةابو هاشمماجد حسين محمد محمد زهير76

 162021/03/20معيناالمانةابو وليدمشتاق ناشر غانم محمد الدريني77

 162021/05/17الوحدةاالمانةابو انسهشام عبدالسالم أحمد علي االن�ضي78
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أطفال ال بنادق

 162021/05/24شعوب - حارة النصراالمانةابو حربهشام منصور مشهور الحسني79

 172021/01/18السبعيناالمانةابو سيافاسامة عباد محمد قايد قاسم البالع80

 172021/04/14بني الحارثاالمانة  رضوان محمد قايد يحيى الساملس81

 172021/02/16بني الحارثاالمانةابو الحسنصفوان عبده سعيد علي عامر82

 172021/02/10التحريراالمانةابو حيدرهاشم علي أحمد عبدهللا املسوري83

 172021/02/12السبعيناالمانة ياسر عبدالفتاح محمد العثيربي84

 172021/03/01معين - السنينيةاالمانةابو محمدعبدالرحمن محمد علي البحري85

 172021/03/10معيناالمانةابو العباسسيف أحمد محمد ابو كحالء86

 142021/01/20  االمانةابو زيدأحمد إسماعيل محمد الكب�ضي87

 142021/04/12السبعين االمانة  عماد حسان الصالحي88

 142021/03/21بني الحارث االمانةابو كربالءماهر علي حسين علي البخيتي89

 142021/06/13معين مذبح االمانةهيالنصالح محمد علي علي النهمي90

 142021/04/20شعوب االمانة علي عبدالسالم علي حسين العومري91

 142021/04/09معين االمانة محرم علي أحمد شفافة92

 152021/04/07التحرير- باب القاع االمانةاسامةنجيب عبدالعزيز محمد الحاج93

 152021/06/01معين االمانةابو قاهرهالل صالح محمد عبدهللا السعيدي94

 152021/04/30ازال االمانة ايمن خالد حسن علي الفتيني95

 152021/04/06بني الحارث االمانةابو املقداممصطفى محمد سعد الزحوي96

 152021/04/27ازال االمانةابو حربوهيب عبدالعزيز عبدالغني الشميري97

 162021/05/25ازال االمانةابو جاللاكرم علي حسن السالمي98

 162021/02/08الوحدة االمانة مهيب علي أحمد الزليب99

 162021/06/06بني الحارث االمانةابو وعد هللامحمد هائل عبدهللا علي سعيد السامعي100

 162021/06/13الصافية االمانةابو مذحجنبيل منصور حسين النهمي101

قائد ميداني162021/01/22  االمانةاالشترطارق عبده علي حسن بشر102

 172021/05/28ازال االمانةابو كراراسامة نجيب سعيد ناصر املعقول103

 172021/01/22 معين - السنينة االمانةابو حسيناسد الدين محمد هادي حسين شماخ104

 172021/04/06شعوب االمانةابو العزإبراهيم صالح ناصر محمد الشهراني105

172021/02/24الصافية االمانةابو نصر هللا عبدالوهاب عبدامللك أحمد الظفري106
اعيد تشييعة

في 2021-03-06 

 172021/04/12معين االمانةابو رداد علي عبدهللا أحمد الدرام107

 162021/02/27الثورةاالمانهزيديوسف محمد علي حسن املؤيد108

 162021/05/04الصافية االمانهابو هاشمأحمد بالل أحمد أحمد الوشلي109

 152021/02/25معين - عصر األمانةابو زكريامختار ناجي محمد ناجي الحبي�ضي110

 152021/03/18السبعين األمانةابو جبريلاكرم عبدالواحد محمد عبدهللا عالية111

 162021/05/28السبعين األمانةابو وعد هللافاروق عبده صالح محمد الدغيش112

 172021/02/18معين - السنسنه األمانة إبراهيم أحمد محمد حزام الورد113

 172021/04/27السبعين األمانةابو ترابعلي محمد علي محمد الشطبي114

 142021/02/13 القريشيةالبيضاء محمد علي صالح ناصر البدري115

 152021/05/22السواديةالبيضاءابو أحمدعمر أحمد علي السقاف116

 152021/06/16القريشيةالبيضاء عبدهللا سالم احمد محمد الظهري117

 152021/04/13القريشيةالبيضاء بشير علي عبدهللا الزوفي118

 162021/04/13السواديةالبيضاءابو نصر عبدالسالم عبدهللا حسين علوي السقاف119



A31تقرير يوثِّق ضحايا تجنيد الحوثيين لألطفال في اليمن خالل النصف األول للعام 2021م
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 162021/04/13القريشيةالبيضاء محمد توفيق العمراني120

  12برط العنان - املطالعالجوفأبو احمد فيصل احمد يحيى خميس الهاللي121

 132021/06/16الزاهرالجوفابو مؤيدحمزة فايز عبدالرحمن حرمان122

  13برط العنان - املطالعالجوفأبو غاللحسن محمد عبداالله غالل الهاللي123

  13برط العنان - املطالعالجوف علي حسين الهاللي124

  13برط العنان - النصيفالجوفأبو محمداحمد عبدهللا علي شعوث الهاللي125

  13برط العنان - املطالعالجوفأبو كيانعلي محمد علي البعير الهاللي126

 152021/01/06برط املرا�ضيالجوفابو مفلحعلي عبدهللا علي هذيل127

 152021/04/20 الجوفابو زيدمحمد حسين حسن صالح مسعود مبارك128

 162021/02/23برط املرا�ضي - النيلالجوفابو شرفصالح علي حسن محمد الفرجة129

 162021/01/06برط املرا�ضيالجوفابو راميعمر عبدهللا عمر علي القا�ضي130

 172021/04/07املصلوبالجوفابو عليصالح علي مبخوت ابو خرص131

 172021/04/28متونالجوفابو تراب متعب عبدهللا راشد محمد132

 172021/06/20برط العنانالجوفابو يحيىحازم ناجي عبدهللا شديد الشيبة133

 142021/02/03الزاهر الجوفابو صالحعبدربه أحمد ناجي البربري134

 122021/02/11 - جبل رأسالحديدة أيمن عبدهللا سلمان القلي�ضي135

 122021/02/19الضحى - الكدنالحديدةابو االحراررضوان سالم حسن علي عصيمي136

 132021/04/26التحيتا - الفاذةالحديدةابو مازنأحمد علي عي�ضى بوبل137

 142021/03/08باجل - دير الطعامالحديدة انور علي رشدي املهدي138

 142021/03/23الزيديةالحديدةابو طهجي�ضي علي علي يحيى مانع139

 142021/03/23برع - بني سليمانالحديدةابو فياضرامي حسين محمد عبدالقادر يغنم140

 142021/02/19الضحى - املصلعيةالحديدة عبده محمد مهدي بادي القديمي141

142
 ماجد عبدهللا علي عبدهللا عياش

الخضري
 142021/02/18بيت الفقية - الخضاريةالحديدة 

 142021/03/08الزهرةالحديدةابو نوافمنصور أحمد هادي علي حسن الدعي�ضي143

 142021/04/27امليناءالحديدةابو صمود هشام علي محمد مبروك جثيم144

 142021/06/27الجراحيالحديدةابو زيدمحمد ابراهيم يحيى حمدين145

 142021/04/12الزهرة - ربع الواديالحديدة ادم هارب علي عبدهللا شكيلة146

 142021/04/12الزهرة - ربع الواديالحديدةابو عادلعياد محمد شوعي إبراهيم الحوباني147

 142021/04/26الصليفالحديدةالكرارفيصل عبدهللا عبده محمد الدر�ضي148

 152021/01/24السخنةالحديدةابو صفوانسلطان محمد صغير حسين عقاري149

 152021/05/28الحاليالحديدةابو مالكضيف هللا ثابت غالب أحمد األحمدي150

 152021/02/19الزيدة - الحشابرةالحديدةابو هماممحمد جمال حسن زيد الشريف151

 152021/06/28زبيدالحديدة محمد احمد سعيد عبدهللا خلوف152

 152021/04/26الجراحيالحديدةابو سجاداسامة علي علي محمد سقيم153

احفاد بالل152021/04/16جبل راسالحديدة ابو محمدعبده أحمد قايد علي154

 152021/04/20الحوكالحديدةابو مهرانمحمد سالم سعيد عياش155

 152021/04/12الزهرة - ربع الواديالحديدةابو ادمممدوح محمد شوعي الحوباني156

 162021/03/23الضحىالحديدةابو االميرحلمي يحيى محمد ابكر الشنيف157

 162021/04/19الحوكالحديدةرمزيعبدالقادر جابر إبراهيم جابر فرج158

 162021/04/26الجراحيالحديدةابو الصمادعبدهللا عبدالباري الغليزي159

 162021/03/23باجل - الحمرةالحديدة عبده علي مساوى الجربحي160
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أطفال ال بنادق

 162021/03/08الزهرة - ربع الواديالحديدةابو حسينعلي أحمد صمصام ملهب ابكر سلومي161

 162021/04/26باجلالحديدةابو راشدماجد طامش حسن يحيى مجردي162

 162021/01/24الزهرة - الربع الشرقيالحديدة هاشم علي محمد رشاد اعوص163

 162021/03/08املغالفالحديدة يحيى شوعي ابو الغيث الشاوش164

 162021/06/02الحاليالحديدة ضيف هللا ثابت غالب احمد االحمدي 165

 162021/03/09املنصوريةالحديدة حسين عزي عمر عمر مقبول166

 172021/05/07الحاليالحديدةابو سجادأحمد توفيق أحمد حيدر قاسم االديمي167

 172021/02/04الزهرة -الشرقي - املحجارالحديدة حسن أحمد محمد شوعي الحجوري168

 172021/02/19 الضحى - الجرابح السفالالحديدة راشد أحمد مو�ضى أحمد زبلة169

 172021/02/01املغالف - بني محمدالحديدةابو كيانعلي أحمد يحيى املحمدي170

 172021/01/07باجل – زيودالحديدةابو هجوممحمد عبدالرحمن عبده محمد زيود171

 172021/06/02الحالي - االحواضالحديدةابو سجاداحمد توفيق احمد حيدر قاسم االديمي172

 172021/06/02امليناءالحديدةابو الفضلعمران احمد عبده قاسم حسن الحوري173

 152021/05/21قعطبه حمرالضالع محمد صالح محسن مثنى العبادي174

 142021/01/01قعطبة الضالعابو عطانعرفات أحمد جمال الدين العفيف175

176
 ابراهيم عبدالرقيب احمد علي وجية

الدين
 152021/06/09الحشاء - عمارة الضالعابو مروان

 132021/04/08بني سعداملحويت علي علي سعيد177

 142021/04/29شبان كوكباناملحويتابو حربعبدالوهاب محمد يحيى أحمد الوشلي178

 142021/03/04الخبتاملحويت فهد خالد اسماعيل علي التاج179

 142021/04/08الوسطاملحويتابو مختارمحمد محسن محمد قاسم  حبيش180

 152021/02/18الطويلة - بني الخياطاملحويت عاصم عبده علي سود الفقية181

 152021/04/03بني اسعداملحويت ايمن محمد محمد عبدهللا صالح182

 152021/02/04الطويلةاملحويت هاني هادي عبدهللا يحيى الوشاح املنعي183

 162021/06/29جبل املحويتاملحويت حسام عبدهللا عبدهللا الحب�ضي184

 162021/01/16 املحويتابو غازيمحسن محمد حسن قاسم185

 172021/03/04 الخبتاملحويتابو حسنعبدالعظيم أحمد علي أحمد مفتاح186

 152021/05/20حفاش املحويتصقر سمير علي شوعي العقيلي187

 172021/05/04املدينة املحويت تأييدباسم أحمد إبراهيم عباس شرف الدين188

 172021/05/28الطويلة املحويتابو شظايابشار عادل حميد حمود زايد189

 172021/05/21الرجم املحويتابو عليعلي محمد سعيد سعد املجهمة190

 172021/05/19شبام كوكبان املحويتالكرارهاشم عادل عبدامللك محمد االهجري191

 132021/02/11التعزيةتعزابو الحجاجأشرف عبده مهيوب سعيد الهاشمي192

 152021/01/01التعزيةتعزابو راميخلدون أحمد عبداملعين النهاري193

 152021/02/01خديرتعزابو ردادمحمد منصور علي سيف العفاري194

 152021/06/28التعزيةتعز .توهيب بدر محمد عبده الجحيفي195

  15التعزيةتعزابورعد عبده حاتم غالب علي بحابح196

 162021/04/02تعزيةتعز رأفت محمد علي ناجي الراشدي197

 162021/02/14التعزيةتعزابو عهدصالح علي راوح عبدهللا الهاشمي198

 162021/02/26جهران - رصابةتعز محمد محمد فرحان هزاع الشرعبي199

 162021/05/14التعزيةتعز نجم الدين عبدهللا سعيد الشرعبي200

 162021/06/20التعزيةتعزابو الفداءعبدالقادر محمد عبدالولي الهاشمي201

 162021/03/09املخاتعز فيصل جبري سيف النهار202
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أطفال ال بنادق

مهمش162021/02/28التعزيهتعزابو اسدمحمود علي محمد دويد203

 172021/04/02ماويةتعزابو عليوائل عبده أحمد ناجي صالح السميعي204

 172021/02/25صبر املوادمتعزابو حيدرعبدهللا غالب حسن القريش205

 162021/06/21مقبنة تعزابو عزامربيع حسان عباس قاسم الخليدي206

  13املحابشة - ال هبهحجة عبدالباري عبدالعزيز حسين هبة207

 132021/04/26كحالن عفارحجة عبدهللا صالح علي فارع العشبي208

 142021/05/06حجة - املسبارحجة اسامه علي ناجي يحيى الصباحي209

 142021/02/14وشحةحجةابو سهمسليم عبدهللا صوبي أحمد القا�ضي210

 142021/04/28كعيدنةحجةابو راشدسليمان محمد شوعي ماطر211

 142021/02/14املدينةحجةابو جبريلعاصم محمد محمد رزق النصيري212

 142021/03/21املحابشةحجةابو كاظممحمد منصور أحمد محمد املحطوري213

 142021/02/16املدينةحجةابو جبريلمهند شرف علي عبدهللا املزيقر214

 142021/06/17املدينةحجةابو محمدصدام حسين علي علي دهمان215

  14املحابشة - ال هبهحجة عدي محمد حسين يحيى هبة216

  14املحابشة - ال هبهحجة عبدالعظيم محمد عبدالاله علي هبة217

  14املحابشة - ال هبهحجة عبدالعزيز محمد ناصر أحمد علهان218

 142021/04/28املحابشةحجةابو صقرناصر علي ناصر االهنومي219

 152021/03/03الشاهلحجةابو حسينبدر الدين محسن أحمد اسماعيل220

 152021/03/14املغربةحجةابو هجومبدر ناصر محمد محمد مقبل الوري221

 152021/02/22كعيدنةحجةابو عقابجالل عبده حيدر يوسف املؤيد222

 152021/05/23وشحةحجةابو نصر هللاحافظ حسن مهدي جبران السعدي223

 152021/02/14بكيل امليرحجةابو قبالسالم عالق محمد مطلق مهدي العليي224

 152021/05/22كشرحجةابو مطهرعبدهللا شرف مطهرالوظاف225

 152021/05/27كحالن الشرفحجة علي عبدالرحمن حسين علي الرحوي226

 152021/02/22كعيدنه - قرن حبابحجةابو أحمدقائد أحمد علي قايد اسكبي227

 152021/01/27كحالن الشرفحجةابو عليمازن علي غالب صالح الخدروش228

 152021/05/31املدينةحجة ماهر خالد محمد ناصر االدور229

 152021/02/22مبين - ادبعةحجةابو حمزةمحمد حسن إبراهيم ثواب230

 152021/02/21وضرة- بيت العمي�ضيحجةابو بدرمحمد محمد أحمد محمد الولي231

 152021/06/17قفل شمرحجة محمد مجاهد حسن عثمان232

 152021/06/28كحالن الشرفحجةابو فرجيوسف ناصر احمد الخدروش233

  15املحابشة - ال هبهحجة علي عبدالاله محمد يحيى الشمري هبه234

  15املحابشة - ال هبهحجة زين محمد علي محمد حاج هبة235

  15املحابشة - ال هبهحجة  سيف محمد قايد علي عبدهللا هبة236

 162021/01/20بني العوامحجة  وجدي رجب خالد عبد الخالق237

 162021/03/28املفتاححجةابو بركاناسماعيل إبراهيم محمد الحمزي238

 162021/05/27كحالن الشرفحجة امين علي حسين فارع239

240
 حسام حسن محمد حسين إبراهيم

الحشرجي
 162021/05/26خيران املحرقحجةابو قناص

 162021/02/07املفتاححجة رماح محمد حسين حضرم241

162021/02/20املدينةحجةابو أحمدزيد يحيى علي حسين الجرب242
اعبد تشييعة في
2021-03 - 02 

 162021/03/29كحالن الشرفحجةابو صبرصبري علي عبدهللا مسعد العمي�ضي243
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أطفال ال بنادق

 162021/02/14وشحةحجةابو عقيلعامر عبدهللا يحيى أحمد الغشمي244

 162021/03/20املفتاححجةابو شاكرعبدالكريم سلطان أحمد حاتم االخرم245

 162021/02/01الشغادرةحجةابو رصاصعبدهللا حسين محمد مل�ضي سراع246

 162021/02/14مديرية حجةحجةابو االحرارعبداملجيد يحيى أحمد ابو سالم247

 162021/02/21كحالن الشرفحجةابو عاهدعلي عبدالرحمن علي حسن العمي�ضي248

 162021/03/28املغربةحجةابو شامخعلي غالب أحمد الصالحي249

 162021/03/08املغربةحجةابو نشميمحمد صالح قائد الصالحي250

 162021/01/18املفتاححجة محمد عبدالفتاح علي أحمد مزيد251

 162021/04/28 حجةحجة مرت�ضى أحمد خالد املعمري252

 162021/05/23قفل شمرحجة مساوى هادي حسين مساوى253

 162021/02/22عبسحجةابو حزب هللانايف علي أحمد شبور االدبعي254

 162021/02/14بني العوامحجةابو اسدوليد يحيى محمد اسماعيل هبة255

 162021/06/17كشرحجةابو نصرهللاعبدهللا محمد عبدهللا عبدهللا الدريني256

 162021/06/28مبينحجةابو اسعدعبدهللا ابراهيم ابكر عثمان عاني257

 162021/06/28عبسحجةابو عصامعادل احمد محمد عبده مقرش258

 162021/06/28مبينحجةابو مو�ضىرشيد علي صالح ناصر محسن املرحبي259

 162021/06/29كشرحجةابو حربمحمد علي احمد احمد وهان260

  16املحابشة - ال هبهحجة طه عبدهللا يحيى صغير قالقل هبة261

 162021/03/30املحابشةحجةابو مرانمران محمد أحمد ناصر الحجري262

 162021/02/21املدينةحجةابو حربعبدهللا أحمد مصلح حزام الصالحي263

 172021/03/09بني العوامحجةابو سلطاناكرم عبده محسن محمد سلبة264

 172021/03/21املحابشةحجةابو كاظمعبدهللا أحمد علي حسين القدمي265

 172021/03/18الشاهلحجةابو صمودعبدهللا علي يحيى الهندوان266

 172021/02/01حجة - املعمريحجةابو طهمحمد حسين حميد املعمري267

 172021/02/22عبسحجةابو مصطفىمحمد عبدالغني عايض حزام القطيب268

172021/02/25حجة - املسبارحجةابو طاللهيثم فهد محمد عبدهللا السودي269
اعيد تشييعة في 03-15-

2021

 172021/06/17كشرحجةابو رياضزيد علي علي سبتان الدريني270

 172021/06/17كحالن الشرفحجةابو منتصرعبدالرحمن عبدالقادرعلي علي الرجوي271

 172021/06/28املدينة حجةابو حيدرزيد علي حسين احمد ابو هادي272

 172021/06/28املفتاححجةكيان ادريسامجد يوسف علي محمد ادريس273

  17املحابشة - ال هبهحجة بشار حافظ ناصر علي هبة274

  17املحابشة - ال هبهحجة عالء حميد أحمد صالح لطف هللا275

  17املحابشة - ال هبهحجة حميد علي علي أحمد الخوالني276

 122021/04/29كشر حجةقاسمعبدهللا قاسم عبدالسالم أحمد جحاف277

 142021/04/28غربان حجةابو معاركعبدالسالم خالد عبده الغرباني278

 142021/02/01املغربة حجة بشار مهدي شوقيس الشوم279

 152021/04/29املدينة حجة عماد صالح الورقي280

 152021/04/28املحابشة حجةابو العزعبدالرؤوف أحمد إبراهيم الشمري281

 152021/04/28افلح الشام حجةابو عبدهللاوهان قاسم قاسم ناصر وهان282

 152021/04/16الجميمة حجة ابو هجوم طه محمد يحيى العريجي283

152021/02/20املدينة حجةابو ترابعمار محمد غيالن284
اعبد تشييعة في 03-02-

2021
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أطفال ال بنادق

 152021/03/30املفتاح حجةابو محمدمحمد أحمد محمد علي الحوثي285

 162021/04/16املحابشة حجة علي أحمد هادي الشمري286

 162021/04/17الجميمة حجةابو صامدمجاهد حسين ناصر العبا�ضي287

 162021/04/29املدينة حجة اسامة محمد لطف محمد الكحالني288

 162021/04/02عبس - بني الحملي حجة  كرم محمد علي الحملي289

172021/02/20املدينة حجة أحمد صالح حسن هادي ماطر ابو قناص290
اعبد تشييعة في
2021-03-02 

172021/02/20املفتاح - بني الالعي حجةابو صالح هيثم عبدهللا عبدهللا أحمد الشماخ291
اعيد تشييعة في
2021-03-01 

102021/02/23املنار - بني سامذمار عبدالولي محمد أحمد سام292
اعيد تشييعة في
2021-03-02 

 122021/03/12عتمهذمارابو مواقفسياف محمد قايد اسماعيل االهدل293

 132021/06/30املنارذمارابو شدادشمسان ناصر صالح عبدهللا مثنى294

 132021/04/06املدينةذمارابو هاشميحيى محمد أحمد حسين الديلمي295

 132021/03/12عنسذمارابو الرصاصوسيم محمد حسين يحيى الشرامي296

132021/02/25جبل الشرقذمار علي علي علي حسن الوقيدي297
اعيد تشييعة في 03-1-

2021

 142021/02/12جهران - رصابةذمار إبراهيم محمد قاسم الشرفي298

 142021/01/29ضوران انسذمارابو طارقأحمد أحمد صالح محمد فارع299

 142021/05/31جبل الشرقذمارالكرارحسين محسن عبدهللا حاتم300

 142021/03/12عنس- خربة ابو يابسذمارابو شامخحكيم أحمد علي أحمد الريداني301

 142021/03/31الحميطةذمارابو أحمدعبدالرحمن أحمد علي الهادي الهاجري302

 142021/03/15عنسذمار علي حسين يحيى العوش303

 142021/01/29املدينةذمارابو صالحعياش علي عياش محمد العن�ضي304

 142021/03/13وصاب العاليذمارابو شهيدفارس قاسم علي هاشم اسحاق305

 142021/04/01جبل الشرق - دمامذمارابو معاركمهند حميد علي صالح عمر306

 142021/05/28املنارذمارابو حربهشام محسن محمد زعبل307

 142021/06/13وصاب العالي - بني ربيعةذمارابو عبدامللكحافظ ابراهيم يحيى فارع املاربي308

 142021/06/13ضوران - احاللذمار عبدهللا عبدالكريم احمد الزايدي309

 142021/06/13املنارذمارابو حربهشام محسن محمد ناصر زعبل310

 142021/04/24الحداءذمارابو بشيرسعود أحمد علي العروي311

 142021/04/15عنسذمارابو ريانمحمد عبدالواحد محمد الحميقاني312

 142021/04/24جبل الشرقذمارابو كيانمروان محمد علي البريهي313

 142021/04/24الحداءذمارابو هاشمهاشم يحيى حسين الديلمي314

 152021/01/29عنسذمار اصيل مهدي لطف محمد الشرعبي315

 152021/04/27الحداءذمارابو خالدبشار خالد محمد علي حسن الحدم316

 152021/02/20جبل الشرقذمارابو كتايبحسام فضل يحيى أحمد الدينة317

 152021/02/12املنارذمارابو طالوتصالح عبدهللا صالح محمد القرعي318

 152021/04/01جبل الشرقذمارابو هيهاتصدام عزي محمد أحمد الحاج319

 152021/03/15املنار - بيت الكينعيذمارابو حمزةضيف هللا علي محمد أحمد الحاج320

 152021/03/02عتمة - املقزعةذمارابو محمدعبدهللا سعيد علي الزيدي321

 152021/05/04ضوران - عاثينذمارابو سجادعلي أحمد أحمد علي الجبلي322

 152021/03/12ضوران -قاع الحقلذمارابو نصر هللاماجد صالح يحيى الخوعي323

 152021/03/26عنسذمارابو عبدهللامحمد عبدهللا راشد القفيلي324
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أطفال ال بنادق

 152021/05/09جهرانذمارابو عليمهيب محمد محسن النهمي325

 152021/03/14ميفعة عنسذمارابو حربهيثم علي صالح املرامي326

 152021/02/20جبل الشرقذمارابو ليثوجدي يحيى أحمد االن�ضي327

 152021/02/26جهران - رصابةذمارابو حيدريحيى رضوان محمد الشرفي328

 152021/06/13جهران - معبرذمارابو جمالعبدهللا خالد صالح الوليد329

 152021/06/30الحداء - كومان املحرقذمارابو ايمنحسين احمد حسين علي الشيبة330

 152021/06/30ضوران - املدينةذمارابو عدياحمد محمد حميد شعالن331

 152021/06/30عنس - مرامذمارابو بأس هللاق�ضي عي�ضى علي محمد العرامي332

 152021/04/08انسذمارابو قيساصيل علي عبدهللا محمد معيش333

 152021/03/15املنار - جبل اسحاقذمارابو هاشمحسين أحمد حسين أحمد املسن334

 152021/04/29عنس - يفاعذمارابو رضوان حمير صالح محمد حسن علي داوود335

 152021/03/31جبل الشرقذمارانيسرشاد محسن محمد علي شريك336

 152021/04/18املدينةذمارتاييدسالم نصر سالم يحيى الوصابي337

 152021/03/14ضورانذمارابو غازيعبدالقوي علي أحمد محمد الخضيري338

 152021/03/31جبل الشرقذمارابو صامدعدنان العزي مهدي صالح عبال339

 152021/04/15جبل الشرقذمارابو تائبناجي هاشم عبده هاشم الالحجي340

 152021/02/28جبل الشرقذمارابو خالدمحمد علي أحمد محمد الجمرة341

 162021/03/26عنس - الشريةذمارابو جبريلأحمد أحمد علي عايض حسين العلواني342

162021/03/27جبل الشرقذمارابو هيهات بشار محمد علي يحيى  القادري343
اعيد تشييعة في
2021-04-13 

 162021/03/15ميفعة عنسذمارابو خالدجمال أحمد قائد أحمد املرامي344

 162021/03/27ضوران انسذمار جمال جميل أحمد صالح اليعي�ضي345

 162021/03/20املنارذمارابو همامحامد أحمد علي البعداني346

 162021/03/12عنسذمارابو ليثحسين يحيى حسين يحيى العي�ضي347

 162021/04/18املنارذمار حميد عبدالحميد أحمد محمد الشيبة348

 162021/02/12عنسذمارابو عبدالسالمخليفة أحمد محمد يحيى الشرجبي349

 162021/01/29الحداءذمارحزب هللاشرف عبدالجبار ناجي النعمي350

 162021/04/01املدينةذمارابو سيفعادل محمد حسن علي الحكمي351

 162021/05/31جبل الشرقذمارابو جعفرعبدالخالق محمد أحمد عبدهللا القبي�ضي352

 162021/03/26ميفعة عنسذمارابو عمارعبدالرحمن أحمد عزيز محمد القديدي353

 162021/04/06انس - قاع الحقلذمارابو معاركعبدالكريم علي صالح الجبلي354

مع والدة162021/02/12الحداءذمارحيدرعبدهللا محمد محمد سعد السعيدي355

 162021/05/31املنارذمارابو اسدعبده ناجي صالح الشرحي356

 162021/04/01عتمةذمارابو العزعزالدين محمد سعد الجعوري357

358
 عصام محمد ناصر قائد سعد دغمر

الشماحي
 162021/05/27املدينةذمارابو نواف

 162021/02/20جبل الشرق - املعزبةذمارابو كرارعلي حفظ هللا علي علي محمد دوهي359

 162021/04/29عنسذمارابو حيدرعلي عادل حسين أحمد لقمان360

 162021/02/12وصاب العاليذمارابو عليفهيم سعيد سعيد قايد البيدعي361

 162021/03/14جبل الشرق - انسذمارابو رعدمثنى حسين علي علي الهاروني362

363
 مجدي عادل عبدالكريم محمد أحمد

صالح
 162021/02/20عتمةذمارابو كهالن

 162021/02/27عتمةذمارابو رحالمحمد أحمد محمد قائد الشامي364



A37تقرير يوثِّق ضحايا تجنيد الحوثيين لألطفال في اليمن خالل النصف األول للعام 2021م

أطفال ال بنادق

 162021/04/01وصاب العاليذمار محمد سليمان محمد عبدهللا املاربي365

 162021/03/23املنارذمار محمد عبدالوهاب سعد البخيتي366

 162021/05/18جهرانذمارابو جبلمحمد ناجي صالح ناجي اسماعيل367

 162021/01/29املدينةذمار مدهش عبدهللا حسين السعيدي368

 162021/04/29عتمةذمارابو وعد هللامو�ضى مرشد علي علي علي العزب369

 162021/05/09وصاب العاليذمار نايف عبدهللا حسن الثالثي370

 162021/04/12وصاب الساقلذمارابوراكانهيثم أحمد ابكر سليمان الهتاري371

سيارة اسعاف162021/02/12عتمةذمارابو عليوائل علي محمد علي السندي372

 162021/06/13جبل الشرقذمارابو ليثعبدالرقيب عبدهللا محمد عبده علي373

 162021/06/30املعزبةذمارابو طهعلي محمد عبدهللا اليخدري374

 162021/03/15الحداءذمارابو طالبعبدالرشيد أحمد محمد ناصر املقد�ضي375

 162021/03/31جبل الشرق قاع انسذمارابو تشكامحمد علي علي أحمد الكارثي376

 172021/02/24عتمةذمارابو الكرارعلي عبدهللا صالح اليازلي377

 172021/04/18عتمةذمارابو هجوماسامه علي اسماعيل محمد الذاهبي378

 172021/01/08عتمة – بالد الريميذمارابو هيهاتإبراهيم عبدهللا حميد الريمي379

 172021/03/23الحداءذمارابو محمدباسل حسين صالح حسين الشيبة380

 172021/03/31ضوران - بني حكيمذمارابو جبرانبالل أحمد صالح ناصر الحكيمي381

لي�ضي382
ُ
172021/02/24سامعذمارابو الكرارجمال محمد حسين الغ

 اعيد تشييعه بتاريخ
2021-03-12

172021/02/23قاع الحقلذمارزكريارداد عبدالولي  حسين عبدهللا النمير383
اعيد تشييعه بتاريخ

2021-03-12 

 172021/02/20املنارذمارابو حزب هللاسليمان علي علي يحيى الغرباني384

 172021/03/26عتمةذمارابو راميعبدهللا صالح محمد علي الوصابي385

 172021/05/09ضوران - بني سويدذمارابو سيفعلي علي صالح عبدهللا قنزاع386

 172021/02/21ضورانذمارابو أحمدغيالم أحمد محمد علي مقنع387

احفاد بالل172021/01/29املنارذمارابو عنانلطف محمود مهدي يحيى العسكري388

 172021/04/15جهرانذمارابو سجادمحمد أحمد علي أحمد عامر389

 172021/04/06مغرب عنسذمارابو عليمحمد مظفر سعد محمد حسين الراعي390

 تصريح طفل132021/02/15جهران ذمارابو طهايمن محمد أحمد الدفاعي391

 132021/02/15عنس ذمار عبدالرحمن علي يحيى علي ناصر392

 142021/02/15عنس - يعر ذمارابو مالكعبده سعيد علي غانم عباد393

 152021/01/15جهران - واسطة ذمار ابو كياندارس حفظ هللا أحمد العمدي394

 152021/01/15ضوران انس ذمارابو جعفرراجح أحمد محمد صالح العقبي395

 162021/02/15 عنس ذمارابو بكيلاسامه محمد عبده أحمد الرباحي396

397
 عبدالجليل محمد علي عبدهللا حسن

املسري
 142021/03/18السلفيةريمةابو صقر

 142021/02/16السلفيةريمةابو غازيعبدامللك يحيى يحيى عبدهللا الالحجي398

 152021/01/24الجبينريمةابو حرببشار علي مرشد محمد السكني399

 152021/05/27السلفيةريمةابو العز طارق علي عمر محمد واصل400

 152021/03/18مزهرريمة عبدالسالم سعد محمد سعد السالمي401

 162021/03/11الجعفريةريمةابو شهيدعبدهللا محمد محمد سعد علي القحوي402

 172021/05/26الجبينريمةابو كهالنرمزي عبدهللا يوسف يحيى الحوري403

404
 يحيى يحيى محمد أحمد حميد الدين

القاسمي
 172021/02/28السلفية - دومرريمةابو هاشم



تقرير يوثِّق ضحايا تجنيد الحوثيين لألطفال في اليمن خالل النصف األول للعام 2021م A38

أطفال ال بنادق

 132021/03/22مجز- ضحيانصعدة ابو حسنعبدالرحمن حسن علي أحمد هاشم405

 142021/05/27ساقينصعدة أحمد علي حسن حلفان406

 142021/05/25ال الصيفيصعدة صالح أحمد قحوش407

 142021/02/05رازحصعدةابو ترابعبدالغني محمد أحمد مرحب408

 142021/04/27 ساقينصعدةابو العباسعبدالفتاح محمد عبدهللا فلحان العروي409

 142021/04/28ساقينصعدةابو نجمفليان لطف قاسم علي الحنبي410

 142021/03/22 صعدةسيدي مجدمجدالدين عبدهللا أحمد عبدهللا املؤيد411

صعدةابو حسينمحمد عبدربة عمران يحيى عمران412
 الصفراء - املقاش -

الحقيقي
142021/03/11 

 142021/04/28ساقينصعدةابو ترابهالل مطلق ناصر الخما�ضي413

 142021/01/23مجزصعدةابو صالحواصل صالح حسن القا�ضي414

 142021/03/28ساقين - الشعفصعدةباس هللاطه عبدالشكور احمد جارهللا الفلك415

 142021/06/12الظاهر - غافرةصعدة ق�ضي غلفان علي علي الحمزي416

 142021/04/18الصفراءصعدةابو صمودعبدالرزاق درهم حسين درهم417

 142021/05/24 باقمصعدة عمار عبدهللا صالح سران418

 152021/04/27ساقينصعدةابو كيانصالح محمد صالح حسين العريد419

420
 عبدهللا فيصل ضيف هللا صالح محمد

املدقة
 152021/04/02ساقينصعدةابو فيصل

 152021/02/05الصفراء - ساقينصعدةعباسعمار عماد ضيفاهلل العامري421

152021/02/15حيدانصعدةابو فضلهاني محسن صالح عروي طومر422
اعيد تشييعه بتاريخ

2021-03-01 

 152021/03/21باقمصعدةابو جهادمبروك جابر ناجي مثنى423

 152021/06/09الصفراء- كدمصعدةابو مرسلوايل صالح احمد حسين معوش424

 152021/04/20ساقين - بني بحرصعدة عبدامللك خالد ضيف هللا حسين الدوح425

 152021/04/08حيدانصعدة عمار علي علي حسين ناصر املقراني426

152021/02/28حيدانصعدة ابو عبدهللاوليد ضيف هللا مقبل جدران427
اعيد تشييعة في
2021-03-05 

 152021/01/17 صعدة مراد متعب مرشد428

 162021/01/23ساقين - الشعفصعدة اسحاق حسين مطهر شمس الدين429

 162021/01/12ساقين - الشعفصعدةاسحاقاسحاق شريف حسين املهدي430

 162021/04/30ساقين - عروصعدةابو عياش عبدالفتاح محمد عبدهللا يحيى431

تصريح طفل162021/04/17 صعدةابو حربعبدالكافي قايد محمد الطيبي432

 162021/03/18ساقينصعدة عبدالكريم يحيى عيضة العياني433

 162021/04/27حيدانصعدة علي محمد عبدهللا العياني434

 162021/04/20ساقينصعدة عمار ناصر صالح عيضه البشري435

162021/01/02رحبانصعدة قاسم حسن حجر436

 162021/01/23 مجز - بني حذيفهصعدةابو حسينمحمد حسين عيضة خرسان الحذيفي437

 162021/02/28 رازحصعدةشامخهالل راجح احسن الغيل438

 162021/04/17حارة ابو يحيىصعدةعلي صارمعلي عبدهللا صالح الصارم439

 162021/06/06حيدانصعدةعباسعباس ضيف هللا حسن مفرح العياني440

162021/02/28حيدانصعدةابو ماجد سيف خالد مهدي مقرح علي عالق441
 اعيد تشييعة في
2021-03-05

 172021/04/20رازحصعدةابوأشرف محمد محمد ياسين442



A39تقرير يوثِّق ضحايا تجنيد الحوثيين لألطفال في اليمن خالل النصف األول للعام 2021م

أطفال ال بنادق

 172021/04/29سحارصعدةكيانحسين عبداالله زيد علي املؤيد443

 172021/01/12حيدانصعدةابو معتزصالح عبدهللا صالح جوينة النواري444

 172021/04/20 الظاهرصعدةابو فهدعبدهللا محمد عبدهللا الحاذق445

 172021/03/28حيدان - النعاشوةصعدة عبدهللا صالح ربوع حسين فرج النعشاوي446

 172021/02/13حيدانصعدة أياد حسان حسن عردوم447

 152021/04/30مجز صعدةابو يحيىياسر يحيى سالم الصيفي448

 162021/01/09الصفراء - نشور صعدةابو حسينعلي صالح بردان النمري449

 162021/06/29ساقين - بني بحر صعدة مداوي حسين يحيى حسن فلحان450

 172021/01/02حيدان صعدةطهحسن محمد علي العمري451

 132021/02/24الحيمة الداخليةصنعاءرفيقمحمد هالل غالب العزاني452

 132021/03/20بني الحارثصنعاءابو عليحسن أحمد عبدهللا ابو طالب453

132021/03/03الحيمة الداخليةصنعاءحسين فارس مقبل أحمد أحمد الهيا�ضي454
اعيد تشييعة في
2021-03-17 

 132021/02/21همدان الدممصنعاءابو قاصف كامل أحمد محمد كامل عبدهللا455

 132021/05/08الحيمة الخارجيةصنعاءابو مرانعزالدين محمد محمد أحمد مجعل456

 132021/04/26بني حشيشصنعاء طه حسين أحمد حسين الجرادي457

 132021/04/29همدانصنعاءابو مالكمالك يحيى حسين أحمد سميع458

 142021/05/15بني مطرصنعاءابو زاهرجالل عبده محمد لطف بنيان459

460
 محمد عبدالقدوس يحيى أحمد حسن

املطهر
 142021/02/25الحصبةصنعاءروح هللا

 142021/05/02الحيمة الداخليةصنعاءابو حيدراسامة جابر علي محمد النمري461

 142021/03/18حزيز - سنحانصنعاءابو شهيدامجد مصطفى راجح سعد راجح462

 142021/02/24بني حشيشصنعاءابو سرورايمن أحمد يحيى املل�ضي463

142021/02/23الحيمة الداخليةصنعاءابو كرارإبراهيم عبدالرحمن يحيى القدح464
أعبد تشييعة

 في 2021-03-03

 142021/03/01ارحبصنعاء أحمد عبدالكريم الفقية465

 142021/03/01الحيمة الخارجيةصنعاء جمال أحمد حسن مشا�ضي466

 142021/03/21سنحانصنعاءحزب هللاسام هاشم محمد صالح صالح السراجي467

 142021/04/07سنحان - قاع القي�ضيصنعاءاسالمطارق مراد عبدالكريم منصور الرهمي468

 142021/01/08خوالن الطيال -شاللصنعاءابو ترابعبدهللا محسن أحمد عامر469

470
 عبداملجيد عبدهللا شوعي محمد يحيى

حميد الدريني
 142021/03/11الحيمة الخارجيةصنعاءابو ليث

 142021/05/06 بني حشيشصنعاءروح هللاعصام أحمد محمد علي الظهري471

 142021/01/24الحيمة الخارجيةصنعاءابو محمدعلي محمد محمد علي الصباري472

صنعاءابو كيانمحمد حسين محمد حسين النجار473
 سنحان - لكمة

عبدالجبار
142021/02/17 

 142021/03/16همدانصنعاءابو هاشممحمد عبدهللا حسين عطية474

 142021/05/23 صنعاء محمد محمود الوعر475

 142021/05/25الحيمة الخارجيةصنعاءحربمختار جمال أحمد مرشد شرع476

142021/03/20الحيمة الداخليةصنعاءابو يحيى نجيب محمد علي محمد سريع477
 اعيد تشييعة في
2021-04-04

142021/02/23الحيمة الداخليةصنعاءأحمدوائل نجيب صالج مهدي  الكينعي478
أعبد تشييعة في
2021-03-03 

 142021/06/06بني بهلولصنعاء طه محمد صالح حسين عزان479



تقرير يوثِّق ضحايا تجنيد الحوثيين لألطفال في اليمن خالل النصف األول للعام 2021م A40

أطفال ال بنادق

 142021/06/06بني ضبيانصنعاءابو جراحناصر محمد صالح علي السالمي480

 142021/04/08همدانصنعاءقاهر همدانبدرالدين مجاهد علي ناصر الخلفي481

 142021/04/19خوالن الطيالصنعاءابو هيثمعماد أحمد صالح هادي482

 142021/04/13الحيمة الداخليةصنعاءابو انسمالك محمد علي علي أحمد الشعثمي483

 142021/04/26 صنعاء مصطفى يحيى املطاع484

 152021/05/22خوالنصنعاءابو نصرامين علي صالح عطشان485

 152021/05/20بني حشيشصنعاءذوالفقارإبراهيم محمد حسين زريق486

 152021/03/10الحيمة الداخليةصنعاءابو حرببدر محمد محمد حمادي الشقاقي487

 152021/05/21ارحبصنعاءابو مرسلبشير عباد أحمد محمود الخاوي488

 152021/03/04خوالن - الحصن - توعرصنعاءابو شهابحسن علي محمد التام489

 152021/02/23مناخةصنعاءابو نصارخالد محمد محمد علي البشري490

 152021/02/25الحيمة الخارجيةصنعاءابو سليمسليم توفيق علي مبخوت القسامي491

 152021/04/02همدانصنعاءابو أحمدعلي عبدهللا محمد محمد البكير492

 152021/01/08الحيمة الخارجيةصنعاءالعاقلمالك محمد عبدهللا الشرعبي493

 152021/04/29سنحان - قاع القي�ضيصنعاءابو برهانمحمد شفيق علي محمد السلمي494

 152021/02/18بني حشيشصنعاءابو زيدمحمد مرزوق رزق أحمد ناجي495

 152021/03/20مناخة - االغمورصنعاءابو صقرمحمد نايف عبدهللا عبدهللا الهبني496

 152021/05/17ارحبصنعاءابو مرسل مشير عباد أحمد محمود الخاوي497

 152021/04/30الحيمة الخارجيةصنعاء هادي محمد صغير أحمد الجمل498

 152021/04/03 خوالن الطيالصنعاءابو صقروائل محمد أحمد أحمد جميل499

 152021/04/02بني الحارثصنعاءابو ضيف هللاوليد محسن هادي محسن غيثان500

 152021/04/02مناخةصنعاءابو رعديحيى محمد أحمد الجوي501

 152021/05/26همدانصنعاءابو عبدهللايونس صالح علي الخوالني502

503
 صفوان حميد حمود علي معصار

فخرالدين
 152021/06/10الحيمة الداخليةصنعاء 

 152021/06/06بني بهلولصنعاءابو مالكعادل علي احمد عبدهللا الجالل504

صنعاءابو عبدهللاجمال محمد محمد عبدهللا اليري�ضي505
 الحيمة الداخلية -

االحبوب
152021/06/03 

صنعاءابو حسينبشار وليد حسن قاسم اليري�ضي506
 الحيمة الداخلية -

االحبوب
152021/06/03 

صنعاءابو كيانعبداملجيد عبدهللا هادي الصالحي507
 الحيمة الداخلية -

االحبوب
152021/06/03 

 152021/06/16الحيمة الخارجيةصنعاءابو قاهرخليل احمد محمد الفرا�ضي508

 152021/06/15سنحانصنعاءابو هشامعي�ضى محمد محمد اسماعيل الحمزي509

 152021/06/01بني حشيش - سعوانصنعاءابو وعد هللا يوسف عبدهللا سعد احمد ابوحاضر510

 152021/04/08همدانصنعاءكياناسامة محمد صالح علي البهلولي511

 152021/04/13بني حشيشصنعاءابو نضال عدي محمد أحمد القحم512

513
 محمود عبداملجيد حسن قاسم ابو

نشطان
 152021/04/30ارحبصنعاءزيد

 162021/02/18بني حشيش - رجامصنعاء ادريس نبيل راجح علي الظبي514

 162021/04/20 همدانصنعاءعدنانالحسين محمد عبده السالط515

 162021/05/23مناخةصنعاءالعباسأحمد عبدهللا عباس علي املروني516

 162021/02/18بني حشيش - اشعابصنعاءربيعحسين محمد حسين خوجرة517

 162021/03/16الحيمة الخارجيةصنعاءابو الكرارحفظ هللا محمد علي الجريدي518
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أطفال ال بنادق

 162021/05/06الحيمة الخارجيةصنعاءابو كرارخالد حزام علي حزام  السويدي519

 162021/02/14بني الحارثصنعاءابو صقرخالد صالح محمد عايض الهيثمي520

صنعاء  خليل محمد محمد علي محمود521
 الحيمة الداخلية - بيت

محمود
162021/02/21 

 162021/01/02همدانصنعاءاالشترزكريا عبده أحمد علي الحرازي522

 162021/02/23الحيمة الخارجيةصنعاءابو عليسعيد علي عبده محمد أحمد الزبير523

 162021/02/24الحيمة الخارجيةصنعاء صالح أحمد علي عايض العامري524

 162021/04/08 همدانصنعاءقاهرعاهد محمد عبدهللا الحمزي525

 162021/05/28الحيمة الخارجيةصنعاءابو ياسرعرفات نبيل محمد ناصر الزوار526

 162021/05/17 صنعاء علي محسن جشمان527

 162021/04/07سنحانصنعاءذو الفقارفضل خالد يحيى علي الواسعي528

 162021/02/27الحيمة الداخليةصنعاءابو رنيمماجد محمد يحيى عبدهللا الرنيم529

 162021/03/22بني حشيشصنعاءابو هزاعمتعب حسن حسين محمد يحيى العمري530

 162021/05/26بني مطرصنعاءالعزمحمد عبدالغني مجاهد عبدهللا الحنظلي531

 162021/05/28سنحان - بيت حاضرصنعاءكيانمحمد علي حسين يحيى املظرحي532

 162021/05/25الحيمة - دراونصنعاءابو عليمحمد وهبان عبدهللا أحمد الدرواني533

 162021/01/08ارحب – عيال عبدهللاصنعاءابو حسننصر حمود أحمد محسن قوزع534

 162021/04/03 خوالن الطيالصنعاءابو نجمهالل توفيق علي أحمد النيني535

 162021/05/17بني مطرصنعاءابو جبريلهيثم علي أحمد أحمد الفايق536

 162021/05/24بني حشيشصنعاءابو وعد هللا يوسف عبدهللا ابو حاضر537

 162021/03/28بني حشيش - الهيدةصنعاءأبو نوح علي شمسان حسين الرداعي538

 162021/03/28نهم - خ=حريب نهمصنعاءحربخالد احمد علي عائض العامري539

 162021/04/16نهم - جريب نهمصنعاء عبداملجيد احمد صالح دعيس540

 162021/06/20ارحبصنعاءابو نجراناميرالدين صالح احمد ابو نشطان541

 162021/06/20ارحبصنعاءابو زيدخالد عبدالواحد محمد حسين الذربي542

 162021/01/22همدان - ضالعصنعاءابو حرب عبدالرحمن محمد سعد مهدي الغيالني543

 162021/03/21سنحانصنعاءابو دربيلمحمد أحمد محمد أحمد القعود544

 172021/01/23بني الحارثصنعاءابو مسعودمرزوق ردمان عبدهللا محمد القد�ضي545

 172021/02/27 صنعاء محمد عباس محمد الشامي546

 172021/04/01بالد الروسصنعاء اسامة علي اسماعيل اسماعيل ارو�ضي547

 172021/03/16الحيمة الداخليةصنعاءابو عادلاكرم سعيد عبدهللا علي عبيد548

 172021/03/16همدانصنعاءابو رعدإبراهيم محمد عبدهللا أحمد جعيف549

 172021/03/01 ارحب - بيتصنعاءابو محمد أحمد فواز أحمد احسن الحيقي550

 172021/03/17الحيمة الخارجيةصنعاءابو عليبسام مجاهد عبدهللا محمد السعيدي551

172021/02/23بني مطرصنعاء بشار يحيى عبدهللا محمد  املطري552
أعبد تشييعة في 03-03-

2021

 172021/03/26مناخة - بني خطابصنعاءالحرجالل علي أحمد محسن املسيلي553

احفاد بالل172021/04/17جحانةصنعاءصمادجمال محمد علي حنش الدريبي554

 172021/02/10بني مطر - الحدبصنعاءابو طهحامد شاكر عسكر نحسن الحوثي555

172021/03/26الحيمة الداخليةصنعاء زمام محمد مذيور556
اعيد تشييعة في 04-04-

2021

 172021/02/23بني حشيش - بيت سراجيصنعاءابو هاشمشايف جمال يحيى علي الشريف557

 172021/01/20 صنعاء صالح على صالح علي املساوى558

 172021/05/14الحيمة الخارجية - بيتصنعاءابو قناصعبدالجبار محمد صالح جوهر559
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أطفال ال بنادق

 172021/05/01مناخة - حصبانصنعاءابو عبدامللكعبدالرحمن علي صالح مدار560

 172021/03/27بالد الروس - ازالد حسنصنعاءابو قاصفعبدالكريم محمد حسين حسين املوقاهبي561

 172021/04/08همدانصنعاءابو دحانعلي أحمد دحان البكير562

 172021/05/24 همدانصنعاءابو كهالنعلي عبدهللا حميد الضحاك563

 172021/05/30سنحانصنعاءابو ترابعمر عبدهللا علي مفلح الضبياني564

 172021/04/12أرحبصنعاء  ماجد علي يحيى صالح الحساني565

 172021/04/03بني مطرصنعاءابو عصاممحمد علي حسين يحيى أحمد الديلمي566

 172021/05/19بني مطرصنعاء محمد مهدي عبدهللا محسن املواقري567

 172021/02/24الحيمة الداخليةصنعاءالصمادمو�ضى أحمد محمد احسن ناصر املطري568

 172021/04/16 نهمصنعاءمراننعيم حاجب صالح أحمد دعيس569

 172021/01/20بالد الروسصنعاء وسيم خالد محمد العبا�ضي570

 172021/03/24 صنعاء عبدهللا صالح محمد عنجرة الكريدي571

 172021/06/07بالد الروسصنعاءجبريلناصر صالح علي الجبري572

 172021/06/06بني بهلولصنعاءابو سجادسيف صالح احمد مصلح الجالل573

 172021/03/07 الحيمة الداخليةصنعاءابو بدرمنير مالطف محمد صالح أحمد الدرعي574

 172021/03/16مناخة - حصبانصنعاءابو معاركعبدالرحمن فؤاد علي علي القيري575

 132021/03/16الحيمة الداخلية صنعاءابو حرببدرمحمد محمد  حمادي الشقاقي576

 132021/05/25الحيمة الخارجية صنعاءابو جبريلعبدامللك يحيى صالح الشريف577

 132021/04/30الحيمة الداخلية صنعاءابو جبريليحيى محمد علي صالح النبهاني578

 142021/04/30بني مطر صنعاءابو ياسرعرفات احسن عبده علي مدينة579

 152021/03/16همدان صنعاءالكرارأحمد مهدي محمد يحيى الضاوي580

 152021/05/27 بني مطر صنعاءابو يحيىعلي صالح حسين عبدهللا العاطفة581

 152021/05/31بالد الروس صنعاءابو طالوتقناف عبدالولي حسين العزب582

 152021/06/03مناخة صنعاءابو مرانعمران خالد علي ناجي اليعبري583

152021/03/20الحيمة الخارجية صنعاءابو سليمان هالل محمد محمد حسين مارط584
اعيد تشييعة في
2021-04-04 

 162021/05/26سنحان صنعاءاالشترايمن محمد أحمد السراجي585

 162021/05/04بني مطر صنعاءمقدادرشاد عادل حسين قاسم الخليفة586

 162021/05/14ارحب صنعاءابو نجم الدينعبدالسالم محمد عبدهللا مرشد االسد587

 162021/05/31الحيمة الداخلية صنعاءابو ترابعلي ياسين محمد يحيى البحشاني588

 162021/04/30همدان صنعاء محمد أحمد قاسم سعد الجمل589

 162021/04/30بني مطر صنعاءابو هيثميوسف صالح حسين صالح الغلي�ضي590

 صنعاءابو صفوانعلي احمد يحيى تقي اليري�ضي591
 الحيمة الداخلية -

االحبوب
162021/06/03 

 172021/05/31الحيمة الداخلية صنعاء أحمد حسين قدري أحمد الدرعي592

 172021/04/30نهم - عيال منصور صنعاءابو شاطرحسن فيصل محمد محمد العوا�ضي593

 132021/05/20شهارةعمرانابو عليعبدالجبار عبدالرحمن غالب دغفل594

 142021/02/27بني صريمعمران  هاشم عبدهللا يحيى النونو595

 142021/05/29شهارةعمرانابو حيدرعلي صالح علي صالح قرم596

 142021/04/04الجبل - عيال سريحعمرانابو اسحاقمحمد حميد منصور القطامي597

 142021/01/14سودةعمران نسيم علي دايل العماري598

 142021/05/20شهارةعمرانابو حسيننصار يحيى يحيى محمد الطير599

 142021/04/12عيال سريحعمرانابو ايمنخالد نجيب أحمد حسين عثمان600
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أطفال ال بنادق

 152021/04/19 عمران اسامة علي الضباعي601

 152021/02/14خمرعمرانابو قاصفأحمد مجاهد علي محمد الجملولي602

 152021/05/28املدينةعمرانابو حيدرعبداإلله محمد يحيى حسن اليندي603

 152021/03/09شهارةعمرانابو طقمعبدالباري محمد صالح سراج604

 152021/03/09السودعمرانابو حربعبدالرحمن هادي سعيد كتان605

 152021/02/04صويرعمرانابو رعد عدنان أحمد غالي أحمد واصل606

 152021/04/30سفيانعمرانابو نصرغازي أحمد احسن محسن جفونا607

 152021/03/20السوادعمرانابو محمدفؤاد عبدهللا هاشم العلكي608

 152021/05/13مسور- الواديعمرانحاتمهالل علي ناصر عبدهللا غنيم609

 152021/05/20عيال سريحعمرانابو شامخيحيى محمد قايد حسين الزيدي610

 152021/06/26العشةعمران زكي صالح محمد محمد ناجي الحنتبي611

 152021/04/12عمران - املدينةعمرانابو طالبضياء منصور محمد أحمد ابو طالب612

 152021/04/17خارفعمرانابو همومعبدهللا عبداملجيد يحيى يحيى الحمزي613

 152021/03/30القفلةعمرانابو سبيعانعلي علي محمد علي مقطيب614

 152021/04/12جبل عيال يزيدعمرانصخرنشوان بندر أحمد علي شويعة615

 162021/03/24السوادعمران اسد الدين محمد محمد علي حميد616

 162021/02/27املدينةعمران  أسد الدين محمد محمد حميد617

 162021/03/09شهارةعمرانابو مالكجمال شايف محسن علي ذياب618

 162021/03/22سفيانعمرانابو ردمانمحمد حسين جابر سامر الصباري619

 162021/02/10جبل عيال يزيدعمرانابو طهمحمد علي عبدهللا داوود620

 162021/06/10سفيانعمرانابو شامخاحمد علي احمد كرا�ضي العبدي621

 172021/02/27حرف سفيانعمرانابو نشمينورالدين علي ناصر سعد النزاي622

 172021/04/19الجبلعمرانابو صاعقريان امين علي ناصر الحرابي623

 172021/02/16جبل عيال يزيدعمرانابو شاكرزكريا خالد أحمد غانم القفل624

 172021/04/12عيال سريحعمرانابو ضميرمحمد عبده مجاهد أحمد الرحبي625

 172021/02/11معينعمران  هاشم خالد حسن صالح القيدلة626

 172021/03/10 مسورعمرانابو طلقةوليد محمد علي الهرشاء املسوري627

 152021/01/13شهارة عمرانايو كاشفحزام صالح حزام صالح الجملولي628

 152021/02/26شهارة عمرانابو مالكحميد عبدهللا عبدهللا حسين النعماني629

 152021/02/26حبور ظليمة عمرانابو نصررفيع أحمد حمود مسعد العر�ضي630

 152021/02/26حبور ظليمة عمرانابو رماحفارس زيد محسن هادي صلبة631

 162021/02/26ثالء عمرانابو صادقشرف محمد عبده علي السلفي632

 162021/01/13جبل يزيد - شهران عمرانبشر هللامجد الدين يحيى محمد علي الشهراني633

 162021/02/26ثالء - بنيالسلفي عمرانابو بركانيحيى أحمد صالح لقمان الزاقري634

 172021/02/26شهارة عمرانابو خالدمحسن أحمد يحيى سليمان635

 152021/05/28صرواحمأربنحم الدينحميد نايف يحيى صالح ربيع636

 152021/05/28صرواحمأربابو هيالنعبدالوهاب مبارك حسن حزيم637

 152021/04/17صرواحمأربابو طهعلي نبيل أحمد السقاف638

 152021/04/15رحبةمأرب قايد محمد علي محمد الجميلي639

 142021/03/05ضوران - بني خالد -املرونذماريوسفعلي عبداللطيف محمد أحمد املروني640
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مالحظاتتاريخ التشييعاملصدرالعمراملديريةاملحافظةاالسمم

مصور إعالم حربي2021/03/21املسيرة14سنحانصنعاءسام هاشم محمد صالح السراجي1

مصور إعالم حريب2021/01/02 املسرية15-ابنسيم محمد قاسم العباهي2

مصور إعالم حربي2021/02/22املسيرة15مبين - ادبعةحجةمحمد حسن إبراهيم ثواب3

مصور إعالم حربي2021/05/31مواكب االباء15بالد الروس صنعاءقناف عبدالولي حسين العزب4

مصور إعالم حربي2021/01/12املسيرة15يريمابفالح صالح قاسم العياني5

مصور إعالم حربي2021/02/22املسيرة16عبسحجةنايف علي أحمد شبور االدبعي6

مصور إعالم حربي2021/01/12املسيرة16ساقين - الشعفصعدةاسحاق شريف حسين املهدي7

مصور إعالم حربي2021/01/02 املسيرة16رحبانصعدةقاسم حسن حجر8

مصور إعالم حربي2021/01/02 املسيرة16همدانصنعاءزكريا عبده أحمد علي الحرازي9

مصور إعالم حربي2021/03/24 املسيرة16السوادعمراناسد الدين محمد محمد علي حميد10

مصور إعالم حربي2021/01/12املسيرة17حيدانصعدةصالح عبدهللا صالح جوينة النواري11

مصور إعالم حربي2021/01/02 املسيرة17حيدان صعدةحسن محمد علي العمري12

مصور إعالم حربي2021/03/24 املسيرة17سنحانصنعاءعبدهللا صالح محمد الكريدي13

أطفال ضحايا اإلعالم الحربي
تمكنت منظمة ميون من كشف وتوثيق مقتل 13 طفال  من املصورين  اإلعالميين ، والذين  تم 
تجنيدهم في االعالم  الحربي  التابع لجماعة الحوثي  ، وجميعهم   هؤالء  قتلوا  خالل  الثالثة  األشهر 
األولى  من العام الجاري  2021م ..بعد ان تم  الدفع بهم  الى الصفوف االمامية للمواجهات املسلحة 

والتضحية بحياتهم  مقابل  التقاط صورة او  مقطع فيديو إلشباع رغبة قيادة الجماعة  ..
وتبين املعلومات  ان األطفال الضحايا  تبلغ  أعمارهم   ما بين 14 – 17 سنة .وجميعهم  ينتمون 

الى خمس  محافظات. وكافة املعلومات حولهم  مبينة في الجدول .
االنتهاكات التي يرتكبها االعــالم الحربي بحق املصورين  األطفال تكشفها اعــداد الضحايا والذي 
لم تشهد دول  العالم سقوط مثل العدد من املصورين خالل عام وليس خالل 3 اشهر في اليمن .   
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▪  مهام األطفال المجندين : 
- القتال المباشر. 
- النقل واإلمداد. 

- جمع المعلومات. 
- زراعة األلغام.

- قيادة األطقم العسكرية والدراجات النارية.
- بناء التحصينات وحفر الخنادق. 

- مرافقة القيادات والمشرفين. 
- نقاط التفتيش. 

▪ خامسا:

 مخاطر وآثار تجنيد الحوثيين لألطفال: 
- القتل في المعارك.

- اإلصابة بعاهات دائمة. 
ش الجنسّي. - االغتصاب والتحرُّ

- األْسر واألذى.
ف المذهبي والتعصُّب العنصري.  - التطرُّ

- الحرمان من التعليم والتأهيل. 
- آثار مختلفة سيكولوجية ونفسية على المدى القريب والبعيد.

 ▪ رابعا:
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 مصائد تجنيد االطفال:

- الدورات الثقافية.
- املدارس واملعاهد. 

- املساجد ومراكز تحفيظ القرآن. 
- منح األطفال أسلحة شخصية.

- التجنيد لألطفال في نقاط أمنية بمناطق سكنهم لتطمين أهاليهم قبل نقلهم للجبهات.
 عسكرية مختلفة.

ً
- منح األطفال ُرتبا

- اإلغراء باملال والوظائف.
- دفع أطفال لترديد »الّصرخة« وبثها بالتلفزيون الستقطاب أقرانهم.

- منح أطفال تصاريح بحمل السالح لتحفيز أندادهم.
- منح أسلحة ألطفال األسر التي لها ثارات مع آخرين. 
- الخطف القسري واإلكراه ألطفال األسر الضعيفة.

- تجنيد أطفال قتلى الجماعة بدعوى الثأر لدماء آبائهم.
- استغالل ظروف األسر الفقيرة.

- استغالل ظروف وضعف النازحين
- تجنيد أطفال القيادات اإلدارية والعسكرية كشرط للبقاء في املنصب.

- ِمَنح دراسية )مقاعد مجانية( في الجامعات واملدارس الحكومية واألهلية.
- مساعدات عبر املجلس األعلى لتنسيق وإدارة الشؤون اإلنسانية.

تل أحد أطفالها.
ُ
- مبلغ 30 ألف ريال يمني راتب إعاشة لألسر التي ق

سر املجندين األطفال لكشوف الضمان االجتماعي.
ُ
- ضم أسماء بعض أ
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شهادة)1(:

الــتــقــى فــريــق منظمة )مــيــون( مــع الشاهد 
الــعــواســجــة في  )م- ن-ع(، أحــــد أهـــالـــي قـــريـــة 
مديرية بالد الروس بمحافظة صنعاء، وقال: 
تــم تجنيد الــطــفــل )قــنــاف عــبــدالــولــي حسين 
، من 

ً
الــعــزب(، والــبــالــغ مــن العمر )15( عــامــا

ــعــــزب«، مـــشـــرف املـــربـــع،  ــَبـــل »يــحــيــى عــلــي الــ ِقـ
2020م،  يــنــايــر/كــانــون الثاني  فــي بــدايــة شهر 
وتــم تــدريــبــه فــي مــجــال التصوير الصحفي في 
صنعاء،  بالعاصمة  املــعــنــوي  التوجيه  إدارة 
ثـــم إرســـالـــه ضــمــن فــريــق اإلعـــــالم الــحــربــي إلــى 

جبهات مأرب.
وفـــي بــدايــة شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط 2021م، 
تــلــقــت أســــرة الــطــفــل قــنــاف االتـــصـــال األخــيــر 
من ابنهم، فقد أخبرهم أنه انتقل إلى جبهات 

مأرب ضمن الفريق اإلعالمي..
2021م،  ــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ شـ  25 تــــاريــــخ  ــي  ــ وفـ
أبــلــغــهــم املــــشــــرف الـــحـــوثـــي »يـــحـــيـــى الــــعــــزب«، 
شهد في مــأرب، فظلت 

ُ
أن ابنهم )قــنــاف( است

األسرة تبحث عن جثمان ابنهم من تاريخ 25 
2021م،  15 مايو/أيار  فبراير/ شباط وحتى 
وبعد متابعة تسلموا جثة بدون أطراف وغير 
 ،

ً
 وصــادمــا

ً
 مــؤملــا

ً
مــعــروفــة املـــالمـــح.. ـكــان شــيــئــا

 آخـــَر 
ً
، أســـبـــوعـــا

ً
ومــــع ذلــــك اســـتـــمـــروا، تــقــريــبــا

فـــي الــبــحــث عـــن جــثــة ولـــدهـــم »قـــنـــاف« بـــدون 
فائدة، فاستلموا الجثة السابقة دون تأكيد 

طبي..

ويــوم السبت 29 مايو/ أيــار تم دفــن جثة 
ــي قــريــة  ــي مــســقــط رأســــــه فــ عـــلـــى أنـــهـــا قـــنـــاف فــ

)العواسجة(..
وقــــال )م- ن- ع(، أثــنــاء نــقــاشــنــا مــع رفــاق 
)قـــنـــاف( مــمــن حـــضـــروا مــراســيــم الـــدفـــن عن 
ــتــل قــنــاف؟ فـــأفـــادوا أن قــنــاف ذهــب 

ُ
كــيــف ق

ــــه بـــمـــهـــمـــة اســـتـــطـــالع  ــــالئــ ــــن زمــ ــــع خـــمـــســـة مــ مــ
وتـــصـــويـــر فـــي الـــخـــطـــوط األمـــامـــيـــة فـــي مــديــريــة 
ــــم. وقـــــــالـــــــوا: كــثــيــر  ــغـ ــ ــهــــم لـ ــــة، فـــانـــفـــجـــر بــ ــبــ ــ رحــ
مـــن زمــالئــنــا ُيــقــتــلــون بـــاأللـــغـــام األرضـــيـــة الــتــي 
يــضــعــهــا زمـــالؤنـــا قــبــل أن ُيــســتــشــهــدوا، وبــعــد 
اســتــشــهــادهــم نفقد املــعــلــومــات عــن املناطق 
التي زرعوا فيها األلغام، وفي حاالت كثيرة يتم 
الجبهات األخــرى لزراعة  استقدام فريق من 
لنا.. ويعودون  التابعة  في القطاعات  األلغام 
بالهجوم  توجيهات  تلقينا  فـــإذا  جبهاتهم،  إلــى 
م يسقط منا شــهــداء لــعــدم معرفتنا  والــتــقــدُّ

باملناطق امللغمة.
وأضاف )م- ن- ع(، يتم تجنيد صغار الّسن 
مـــن أبـــنـــاء قـــريـــة »الـــعـــواســـجـــة« عــبــر املــشــرف 
ــــذي يــأخــذهــم فـــي دورات  »يــحــيــى الـــعـــزب« والــ
ثــقــافــيــة، وأغـــلـــب مـــن يــلــتــحــق بـــهـــذه الـــــدورات 
بـــ)املــجــاهــديــن(  التحاقهم  أقــربــاءهــم  يبلغون 

متأخرين..
ويـــقـــول بــعــض الــعــائــديــن، إنــهــم فـــي الجبهة 
ـــرون لــهــم كــمــيــات كــبــيــرة مــن نــبــتــة الــقــات 

ّ
يـــوف

ـــمـــة »بــــــردقــــــان« )يـــصـــنـــع مــن 
ّ

ومـــســـحـــوق الـــش
التنباك( وثالث وجبات تغذية سفري وعلب 
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ماء، وبعض علب املاء تكون مثقوبة بشكل 
 مــن األعــلــى تــالحــظ ذلـــك الثقب 

ً
دقــيــق جـــدا

 إذا قمت بالضغط بقوة على العلبة 
ً
واضحا

ضيف فيها. 
ُ
يتدفق املاء، يعلم هللا ما الذي أ

شهادة )2(

كما التقى فــريــق )مــيــون( بــاملــواطــن )ش- 
ن- ع( قريب الطفل الجريح )ن- ن- ع(، )تم 
إخــفــاء اســم قــريــة الــشــاهــد( فــي مــديــريــة بالد 
الـــروس محافظة صــنــعــاء. وقـــال إن الطفل 
 
ً
عـــامـــا  )14( الـــعـــمـــر  مــــن  ــالـــغ  ــبـ الـ ع(  ن-  )ن- 

تعّرض إلصابة بانفجار لغم أر�ضي في مديرية 
رحبة بمحافظة مأرب، وأدى إلى بتر قدميه 
، ووضعنا املـــادي صعب، وال 

ً
وأصــبــح معاقا

نستطيع شراء أطراف صناعية له، واللجنة 
الطبية في مؤسسة رعاية الجرحى قالت: إن 
فــي الحصول على أطـــراف صناعية لم  دوره 
 أن الطفل الجريح أصبح 

ً
يصل بعد، مؤكدا

يــعــانــي مـــن حـــالـــة نــفــســيــة، ويــصــيــح بــصــوت 
مرتفع أثناء النوم، وفي غالب األحيان يبكي 
ويقول انصحوا أبناء القرية كفاية أنا.. محد 

ينفع أحد..
ــــاف: »إنـــهـــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى توفير  وأضــ
ــــي أســـبـــوعـــي،  ــــا�ضـ طـــبـــيـــب نـــفـــ�ضـــي ومــــســــاج ريـ
فــي القرية واملــواصــالت مكلفة..  ونحن نقيم 
نــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي حــمــلــة ونـــقـــلـــه إلـــــى دورة 
املياه أو إخراجه إلى أمام البيت أو متنفس 

القرية.. عذاب، وعاده في عمر الزهور.. ليته 
مات وال هذا التعب«.

شهادة )3(

 املواطن )ص- 
ً
التقى أيضا فريق )ميون( 

ص- ر(، أحد أقارب الطفل املجند )ع- ص- 
، من مديرية 

ً
ر( والبالغ من العمر )14( عاما

القفر محافظة إب. حيث قال: »تم تجنيد 
2021م  الطفل )ع- ص- ر( في شهر فبراير 
من ِقَبل مشرف جماعة الحوثي في املديرية 
)أبــــــــو الـــحـــســـن الـــقـــحـــيـــف( بـــعـــد أن حــضــر 
اجتماعات في املديرية مع نظرائه من األسر 

الحوثية من أبناء عمومتنا«.. 
=وأضاف: »لألسف أصبح أبناء عمنا هم 
 لاللتحاق 

ً
 وانـــدفـــاعـــا

ً
أكــثــر األطـــفـــال تــعــصــبــا

بــمــعــســكــرات الــتــجــنــيــد والـــــــدورات الــثــقــافــيــة 
واملــــراكــــز الــصــيــفــيــة.. تــعــصــب أعـــمـــى بــاســم 

االنتماء األسري.. 
اآلن هذا الطفل تم نقله إلى جبهة صرواح 
ــى جـــانـــبـــه خـــمـــســـة أطــــفــــال مــن  ــ ــ ــــأرب وإلـ ــ فــــي مـ
األســــــرة جــمــيــعــهــم أعـــمـــارهـــم ال تـــتـــجـــاوز 14 

.»
ً
عاما

املرتبات  وانقطاع  »الفقر   :
ً
قائال واختتم 

ــــل األســـــــريـــــــة وهـــــشـــــاشـــــة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــاكــ ــ ــــشــ واملــ
ــــدورات الــثــقــافــيــة تــســاعــد الــجــمــاعــة على  والــ
ــا وتـــجـــنـــيـــدهـــم لـــلـــقـــتـــال فــي  ــنـ ــائـ ــنـ اســــتــــغــــالل أبـ

صفوفها«.
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أطفال ال بنادق

المسئولية القانونية: 
 بموجب القانون اليمني.

ً
الطفل: هو كل إنسان يقل عمره عن 18 عاما

قت اليمن على اتفاقية حقوق الطفل في 01 مايو 1991م وتم إصدار قانون بشأنها. صدَّ
الدستور اليمني النافذ أكد االلتزام بميثاق األمم املتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 
وميثاق جامعة الدول العربية، وقواعد القانون الدولي املعترف بها بصورة عامة، وجاء في املادة 
)149( من قانون حقوق الطفل اليمني لسنة 2002م )تعمل الدولة اليمنية على احترام قواعد 
املــنــازعــات املسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته مــن خالل  فــي  الــدولــي املنطبق عليها  الــقــانــون 
»حظر حمل السالح على األطفال – حماية األطفال من آثــار النزاع املسلح – حماية األطفال 
 في الحرب – عدم تجنيد 

ً
 مباشرا

ً
الذين يعانون من قضايا الثأر – عدم إشراك األطفال إشراكا

أي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة«.
يعرف القانون الدولي اإلنساني الطفل الجندي على أنه )كل إنسان لم يتجاوز عمره الثامنة 

عشرة(.
وُيــشــار بلفظ التجنيد إلــى )اإللــحــاق اإللــزامــي أو القسري أو الطوعي لألطفال فــي أنـــواع من 
القوات املسلحة أو الجماعات املسلحة( )تجنيد األطفال(، حيث يشير إلى استخدام القوات 
 
ً
النظامية أو الجماعات املسلحة لألطفال في أي صفة، بما في ذلــك )استخدام األطفال ذكــورا

 كمقاتلين أو طهاة أو حمالين أو مراسلين أو جواسيس(.
ً
وإناثا

قت اليمن على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في  صدَّ
املنازعات املسلحة في 23 /8 /2004م ونصت املادة رقم )1( على أن تتخذ الدول األطراف جميع 
الثامنة  يبلغوا  لــم  الــذيــن  املسلحة  أفـــراد قواتها  اشــتــراك   لضمان عــدم 

ً
املمكنة عمليا التدابير 

 في األعمال الحربية.
ً
 مباشرا

ً
عشرة من العمر اشتراكا

ونصت املادة رقم )2( على أن تكفل الدول األطراف عدم خضوع األشخاص الذين لم يبلغوا 
الثامنة عشرة من العمر للتجنيد اإلجباري في قواتها املسلحة.

ونصت املـــادة )3( على، ترفع الـــدول األطـــراف الحد األدنـــى لسن تطوع األشــخــاص فــي قواتها 
املسلحة الوطنية عن السن املحددة في الفقرة 3 من املادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة 
في االعتبار املبادئ الــواردة في تلك املــادة، ومعترفة بحق األشخاص دون سن الثامنة عشرة في 

حماية خاصة بموجب االتفاقية.
املتطرفة  للحوثيين والجماعات  بيئة خصبة  اليمن، منذ ســنــوات،  في  الــدائــرة  الحرب  توفر 
ــعــد هــذه الجريمة واحـــدة مــن أبــرز 

ُ
األخـــرى الستقطاب األطــفــال والـــّزج بهم فــي مــعــارك املـــوت، وت

الجرائم واالنتهاكات التي يمارسها الحوثيون بشكل متفاخر ضد حقوق اإلنسان في اليمن وأمام 
مرأى ومسمع العالم، خاصة في ظل عدم وجود عقوبات أممية رادعة، وبالنظر لكيفية تجنيد 
الحوثيين لألطفال، واملهام التي توكل لهم، فإنهم يتعرضون ألضرار صحية واجتماعية ونفسية 

وأسرية بليغة
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أطفال ال بنادق

اتفاقيات وبرتوكوالت ذات صلة صدَّقت عليها الجمهورية اليمنية:
قت اليمن على اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب املرتكبة ضد اإلنسانية في 9 /2 /1987م.  صدَّ

قــت اليمن على اتفاقية جنيف بــشــأن حماية األشــخــاص املدنيين فــي وقــت الــحــرب عام   صــدَّ
1970/7/16م.

قت اليمن على البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل   صدَّ
األطفال في البغاء وفي املواد اإلباحية في 23 /8 /2004م.

قــت اليمن على االتفاقية رقــم )182( بشأن خطر ســوء أشــكــال عمل األطــفــال )منظمة   صــدَّ
العمل الدولية( في 1999/12/28م وهي االتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمــور، التجنيد 

القسري أو اإلجباري لألطفال الستخدامهم في املنازعات املسلحة.

قت اليمن على االتفاقية رقم )58( بشأن الحد األدنــى لسن تشغيل األحــداث في العمل   صدَّ
البحري )معدل(.. )منظمة العمل الدولية( في 1969/4/14م.



تقرير يوثِّق ضحايا تجنيد الحوثيين لألطفال في اليمن خالل النصف األول للعام 2021م A52

أطفال ال بنادق

  التوصيات :

- نطالب مجلس األمن بإحالة قضية تجنيد األطفال في اليمن إلى املحكمة الجنائية 
 حرٍب بموجب ميثاق روما األسا�ضي الناِظم للمحكمة. 

َ
الدولية باعتبارها جريمة

سلح إلى زيارة اليمن 
ُ
- ندعو املمثل الخاص لألمين العام املعني باألطفال والنزاع امل

الــتــي تسيطر عليها جماعة  املــنــاطــق  فــي  ُمــبــاشــر لتجنيد األطـــفـــال  ــــراء تقييم  وإجـ
.
ً
الحوثي والحكومة املعترف بها دوليا

ْسكرات... وغيرها من 
ُ
- حماية األطفال من االستخدام غير املشروع للمخدرات وامل

ج بين الشباب واألطفال.  املواد التي تسبب اإلدمان وتروَّ
- ممارسة املجتمع الدولي املزيد من الضغوط على األطراف اليمنية املنتهكة لحقوق 
عت املنتِهكين لحقوق  الطفولة في اليمن، خاصة وأن كل اإلجراءات السابقة شجَّ

األطفال على ارتكاب املزيد من الجرائم.
- إصدار قائمة سوداء بمنتهكي الطفولة في اليمن تضم أسماء القيادات املتوّرِطة 
في تجنيد األطفال، وفــرض عقوبات عليهم.. وعــدم االكتفاء بــإدراج الكيانات في 

قائمة العار.
- نــدعــو املــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى مــمــارســة املــزيــد مــن الــضــغــوط عــلــى األطـــــراف اليمنية 

املتورطة في تجنيد األطفال بما في ذلك تقييد السفر، واملالحقة القانونية.
إلــى التخفيف من معاناة  - تبني برامج وخطط ومشاريع في مناطق الــصــراع تهدف 
بــأوضــاعــهــم، كترجمة وتــأكــيــد لضمان حماية حقوقهم  اليمن والــنــهــوض  أطــفــال 

اإلنسانية.
- على املجتمع الدولي الضغط على املنظمات املتوّرِطة بمساندة جماعة الحوثي في 

عملية تجنيد األطفال تحت مسمى تقديم املساعدات اإلنسانية.

-ندعو جماعـة الحوثـي إلى التوقـف الفـوري عـن تجنيـد األطفـال وتسريح املجنديين 
دون سن 18 سنة، وأنهاء جميع أشكال االنتهاكات الجسيمة لحقوقهـم املكفولـة 
ــــــراف الــوطــنــيــة والــدولــيـــــة املــصــادق عليها مــن قــبــل الجمهورية  فـــــي املــواثــيـــــق واألعـ

اليمنية.


