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  ملخص تنفيذي

تقريرها السنوي الثاني لحالة  "سام" تصدر
حقوق اإلنسان في اليمن في وقت ما يزال 
فيه المدنيون في اليمن يدفعون كلفة 
باهظة الستهانة أطراف الصراع بحقوق 

الحرب وتخلفها  المدنيين في تجنُّب آثار
عن االلتزام بواجباتها القانونية واألخالقية 
تجاه المدنيين في مناطق الصراع، حيث ال 
تبدو آثار الحرب على المدنيين كآثار جانبية 
للحرب، بل إن بعض صور المعاناة ناتجة عن 
قرارات واعية وسياسات تنتهجها أطراف 

  الصراع بغرض التأثير على حياة المدنيين.

هذا التقرير بشكل أساسي على  اعتمد
) راصدا وراصدة، تحققوا من 15جهود ( 

) 821) واقعة انتهاك وسجلوا (68526(
مقابلة ما بين مقابلة شخصية واتصال 

خالل المدة بين األول من يناير  ،هاتفي
وحتى منتصف شهر مارس من  ،2017

، غير أن كل الوقائع 2018العام الجاري 
المعنية بالرصد في هذا التقرير هي أحداث 

، وعلى الرغم من حرصنا على 2017العام 
التواجد بالقرب من المناطق المرشحة 
باستمرار لحدوث وقائع االنتهاكات، فإن ما 
تمكن راصدونا من توثيقه ال يعدو أن يكون 

وليا أكثر منه كمقياس دقيق، ذلك مؤشرا أ
أن االنتهاكات التي تحدث بعيدا عن أعين 
الرصد أكثر من أن نحيط بها بإمكانيات 
شديدة المحدودية وفي ظروف بالغة 

كما أننا وفي وقائع التعقيد والخطورة، 

بعينه  كثيرة لم نحمل المسئولية طرفًا
لغموض المعلومات، وحتى ظهور نتائج 

  فاف.تحقيق محايد وش

يعتمد التقرير على المنهجين " التحليلي" و 
القائمين على سرد الوقائع  "الموضوعي"؛

، ةواالحداث، إضافةً الى األرقام اإلحصائي
مبدأ التحقيق والتثبت من معتمدين على 

الرصد ، عن طريق صحة واقعة االنتهاك
الميداني لالنتهاك من قبل الراصدين 

حقوق الذين يراقبون واقع ، المؤهلين
قدر  ،االنسان في اليمن ويتواجدون

مناطق وقوع بالقرب من  ،اإلمكان
ليباشروا  الحقًا،أو  حدوثهاأثناء  ،االنتهاكات

صارمة لمنهجية  وفقًا ،الرصد والتوثيق
، مرتكزة على في الرصد"سام"  تعتمدها

مبادئ التوثيق المعتمدة في ادبيات األمم 
  المتحدة.

ى رصد إلالتقرير  تستند األرقام الواردة فيو
على  حرصنا فيه ،ميداني دقيق ومنهجي

ن كل إتطبيق منهج تثبتي صارم، بحيث 
له "سام"  رقم ورد في التقرير تحتفظ

 ،ليهإبملف حقوقي يمكن الرجوع 
ويتضمن اسم الواقعة وتاريخها ومكانها 

  وأطرافها.

 في رصدها لألحداث والوقائع اعتمدت
أوالً بأول من على مواكبة االحداث  "سام"

، ووسائل االعالم، تخالل المستشفيا
واالعالميين النشطين في رصد االنتهاكات 
ووقائع الحرب، والمتعاونين كمرحلة أولى 
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تسبق مرحلة النزول الميداني ومقابلة 
الضحايا والشهود وتوثيق اقوالهم 
وشهادتهم، ومعاينه مكان وقوع 

  االنتهاكات.

على " "سام تقوم منهجية التثبت لدى
األولى تعتمد على جمع  ،عدة مراحل

المعلومات األساسية للواقعة وتحليلها 
القيام بالتحقق من  ثمبصورة أولية، 

المعلومات المتعلقة بالواقعة من خالل 
النزول الميداني والتواصل مع الضحية 

إن - بارتكاب االنتهاك والشهود والمتهم
ثم دعم التحقيق باألدلة المادية  ،-أمكن

، يتم حفظ لتقارير الطبية وغيرهاكا
البيانات لكل انتهاك على حده، ثم يوضع 
في سجل ضمن قاعدة بيانات عامة 

  .ومصنفة لجميع االنتهاكات

  

  ينقسم التقرير إلى بابين

  الباب األول

   باألشخاصانتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة  

وينقسم هذا الباب إلى ثالثة فصول

  الفصل األول: االنتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة (القتل خارج نطاق القانون)

) 2044بلغ عدد القتلى من المدنيين (
، ) امرأة186و( ) طفال380ًبينهم (  ،قتيالً

المئات من الجرحى مهددين يزال ما و
وعدم ، بالموت جراء إصاباتهم الخطيرة

  توفر 

، في بلد كانت تعاني الرعاية الطبية الالزمة
من ضعف في البنية التحتية للقطاع 

  الصحي حتى قبل الحرب.

  

  

  

  

  

  



 
 

5 
 

في مقدمة  التحالف العربيجاء 
الجهات المنتهكة للحق في الحياة 

 )%45بنسبة (جريمة قتل أي ) 894بعدد (
بعدد  مليشيات الحوثي قوات تليها

ثم  )%41بنسبة (جريمة قتل ) 797(
) بنسبة 181جهات مجهولة بعدد (

)، فالسلطة الشرعية وتشكيالتها 9%(

) بنسبة 54من الجماعات المقاتلة بعدد (
) 50ات اإلرهابية (الجماع)، %3تقارب (

يليها ) %1(أعلى من بنسبة جريمة قتل 
جريمة قتل ) 37الطيران األمريكي بعدد (

  )%1( أكثر من بنسبة

  

  -ورصدت االنتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة تحت تسعة عناوين:

  على المدنيينالهجمات العشوائية  . 1
  على األراضي السعودية هجمات مدفعية عشوائية . 2
  االستهداف المباشر للمدنيين (ضحايا القناصة) . 3
  القتل خارج القانون . 4
  الضربات الجوية للطيران الحربي التابع للتحالف العربي . 5
  بدون طيار(الدرونز) طائرات . 6
  ضحايا االغتياالت والعمليات اإلرهابية . 7
 األلغام األرضية والعبوات المتفجرة . 8

 ببهالموت تحت التعذيب أو بس . 9

 

المتعلقة بالحق في السالمة الجسدية (اإلصابة والتشوه  تالفصل الثاني: االنتهاكا
  واإلعاقات)

تأتي االنتهاكات المتعلقة بالسالمة 
في المرتبة الثانية بعد  ،الجسدية

ن ، ماالنتهاكات المتعلقة بحق الحياة
"سام"  االنتهاكات التي رصدتها عددحيث 

تلك األرقام كشف ت، 2017خالل العام 
بسبب  ،صابت المدنيينأحجم الكارثة التي 
بقواعد  أطرافهاتقيد يهذه الحرب التي ال 

  .والقانون الدولي اإلنساني ،القانون الدولي

بلغ إجمالي عدد ضحايا اإلصابة والتشوه 
) حالة إصابة، 3068خالل فترة التقرير (

) امرأة، وانحصر 329) طفال و(829بينهم (
التوثيق على الضحايا المدنيين، الذين 
تمكنت الفرق الميدانية التابعة 
للمنظمة من الوصول إليهم، والتحقق 

  من بياناتهم.
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بين  إصابة المدنيين،تعددت أسباب 
بصواريخ الكاتيوشا القصف العشوائي 

بالسكان على أماكن مزدحمة والمدفعية 
ز التي محافظة تعفي  خاصة المدنيين،

هذا الشكل من تصدرت عدد ضحايا 
وتليها  مدنيًا،) 2031بواقع (االنتهاكات، 

بقيادة السعودية  ضربات طيران التحالف

 ،في مناطق متفرقة من اليمن واإلمارات
زرعتها مليشيا ثم األلغام األرضية التي 

 في أماكنأو مناطق سكنية، في  الحوثي
كالطرقات  ،نويرتادها السكان المدني

 أو المزارع وأماكن الرعي، الرئيسية للقرى
  .الطيران األمريكي بال طيارإضافة الى 
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  الفصل الثالث: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري

واألجهزة   -في الشمال -ورث الحوثيون 
التي تشرف عليها وتمولها اإلمارات األمنية 

سجونًا كثيرة تدار خارج  -في الجنوب-
القانون، وأنشأوا معتقالتهم الخاصة 
لتستوعب األعداد الهائلة من المواطنين 

  الذين يقعون في قبضتها.

ال تتورع عناصر االعتقاالت والمداهمة عن 
استخدام أساليب مهينة وحاطه من 

مراعاة  تراعي كما الالكرامة اإلنسانية، 
األهالي  حرمة المساكن، وشعور

واألطفال، حيث اعتقل الكثير من داخل 
وبصورة  ،بيوتهم وأمام أعين ذويهم

حاالت  "سام" ، وسجلتمهينة وصادمة
اعتقال تخللها إطالق نار حي داخل 

  مساكن المعتقلين أثناء مداهمتها.

اعتقال "سام"  رصدتفترة التقرير خالل 
في  )3,258(منهم ) مدني، 3966(

 )583(، والحوثي مليشيا سجون
مسلحة  أمنية تشكيالت هماعتقلت

و  مدعومة من االمارات العربية المتحدة
) اعتقلتهم تشكيالت مسلحة 86(

  تقاتل مع الحكومة الشرعية.

ويتعرض غالبية المعتقلين للتعذيب 
بدرجات متفاوتة، حيث يموت بعضهم 

من  تحت التعذيب، بينما يعاني آخرون
انتهاكات جسدية تؤدي إلى إعاقة 

بعضهم، ومن أشكال التعذيب التي 
من تعرض المعتقلين لها،  "سام" توثقت

الوهمي، وربط العضو الذكري اإلعدام 
إضافة  ،والحرمان من البول لساعات طويلة

 ، والتهديد باالغتصاب،للتحرش الجنسي
على  واإلرغام على الوقوف ألوقات طويلة

والتعليق على  ،الشمس القدمين في حر
والدفن في  ،الصعق الكهربائيواليدين 

، والضرب بأعقاب حفر بالتراب حتى الرقبة
  البنادق، والحرمان من الطعام.

ال  نوالمعتقل االتي يحتجز فيه األماكن
تتوفر فيها تخضع لسلطة قانونية، كما ال 

وال تتوفر فيها  للسجون، الشروط القانونية
دمية، حيث يُحتجز أدني مقومات الحياة اآل

وبحمام واحد  ةالعشرات في غرفة واحد
، وغالبية السجون هي في األصل فقط

منازل، أو أقبية، وبعضها غرف حديثة البناء، 
والبعض اآلخر حاويات (كونتيرات) معدة 
لشحن البضائع إلى سجون، كما هو الحال 

ت، الخاضع في مطار الريان بحضرمو
  لسلطة اإلمارات بشكل مباشر.

باالعتقال التعسفي  التعذيب طيرتبو
 ،واالخفاء القسري على وجه الخصوص

من خالل مقابلة الكثير ممن تم االفراج و
عنهم سواء من قبل مليشيات الحوثي، أو 
 األجهزة األمنية التابعة لإلمارات الحظت
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 مارست أن كل هذه الجهات "سام"
لمعتقلين، بطريقة التعذيب ضد ا

 ىعلى مستوأصادرة من  ة وأوامرممنهج
، شرافي على هذه السجونإقيادي و

وليست مجرد مخالفات، أو تصرفات 
  شخصية.

بلغت إجمالي وقائع التعذيب التي 
) واقعة، 100حوالي ( "سام" رصدتها

) واقعة في سجون الحوثيين، 80منها (
) واقعة اخرى في سجون األجهزة 20و(

التي تشرف عليها وتمولها األمنية 
اإلمارات في محافظتي عدن 

  وحضرموت.

  

 من بين وسائل التعذيب، التي تحققت
من استخدامها في السجون،  "سام"

وسائل تفضي إلى موت محقق، أو تسبب 
كالكي بالكهرباء ودفن آالما مبرحة، 

ة ثم إخراجه من تحت الضحية في حفر
، ظافروقلع األ ،عدامات الوهميةواإلالتراب، 

ف في غرف ضيقة ووالوق ،ونتف اللحية
والرش بالماء البارد  ،لفترات طويلة جدا

والضرب  ،والمنع من النوم ،طوال الليل
، والحرمان من الطعام، والضرب المبرح

على أماكن الجروح السابقة، والحرمان من 
  العالج.

  السجون الخاصة

، انكشاف ظاهرة 2017شهد العام 
غلب محافظات أالسجون السرية في 

وال تكاد تخلو مدينة  ،الجمهورية اليمنية
في اليمن من سجن خاص، أو أكثر، فكل 
األطراف التي تسيطر على جزء من األرض، 
تمتلك سجونا خاصة في المناطق التي 

  تسيطر عليها.

) 232("سام"  وثقت 2017خالل عام 
يمارس فيها ضد ، قانونير غي معتقالً

المعتقلين صنوفًا شتى من التعذيب 
ويحرمون من أبسط  ،الجسدي والنفسي

الحقوق المكفولة بموجب الدستور 
  اليمني والقوانين الدولية.

"سام"  إجمالي السجون التي رصدتها
) من هذه 180) سجنا خاصا، (232(

) 25يتبع جماعة الحوثي، و (السجون 
) تتبع 15يتبع قوات ممولة اماراتيا و(

جماعات تقاتل مع الحكومة الشرعية 
وهي ليست  تتبع القوات الحكومية) 11(

حصيلة ثابته ونهائية، حيث تعمد هذه 
الجهات إلى فتح معتقالت جديده 
وإغالق معتقالت قديمة وتستحدث 
سجونا سرية في أماكن يصعب التنبؤ 

  .بها
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  الباب الثاني: انتهاكات نوعية

 الفصل األول: انتهاكات قواعد العدالة القضائية

ستقالل النظام القضائي عن ايعد 
السلطة التنفيذية إلى جانب حيادته 
ونزاهته، شرط أساسي لتحقيق العدالة 

حيث ، القانونوعدم التميز في تطبيق 
 اتنصت كثير من النصوص في االتفاقي

عالمية على الطبيعة الالمعاهدات ذات و
 ، منهاحق اإلنسان في محاكمة عادلة

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق ، 1948

باإلضافة إلى  المدنية والسياسية،
طبيعة الذات  المعاهدات واالتفاقيات

الميثاق اإلفريقي لحقوق ك ،ميةقلياإل
واالتفاقية ، 1981اإلنسان والشعوب لسنة 

  .1969األمريكية لحقوق اإلنسان لسنة 

ـ ( 2017خالل  ) 36برزت قضية المختطفين ال
المنظورة أمام المحكمة الجزائية 
المتخصصة بصنعاء، وهم مجموعة من 

، حيث ذ عامينمن قسريًا اختفواالمدنيين 
عن ذويهم ولم يعرف انقطعت اخبارهم 

مصيرهم إلى حين االعالن عن 

أبريل/ نيسان  8محاكمتهم يوم السبت 
، وفي الجلسات التي تعقد 2017

لمحاكتهم تمكن هؤالء الضحايا من 
عرض جزء من شكواهم جراء التعذيب 
الذي تعرضوا له في فترة اختفائهم 
القسري، وما يزال التعذيب مستمرا، حيث 

رافهم بالتهم يعاقبون على عدم اعت
الموجهة إليهم أمام القاضي، ويعاقبون 
على أي شكوى من التعذيب بالمزيد من 

التفاقية  خرقًامر الذي يشكل األالتعذيب، 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة القاسية، أو الالإنسانية والمهينة 

1984.  

الحكم بإعدام ومن بين أهم قضايا العام 
 عاما  63لجبيحي الصحفي عبد الرقيب ا

المحكمة  من، 2017أبريل/ نيسان  12 في
والحكم ، الجزائية المتخصصة في صنعاء

من ذات  أسماء العميسيبإعدام 
  . بتهمة إعانة العدوانالمحكمة 
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  الحريات الصحفية واإلعالميةالفصل الثاني: 

 عالماإلوسائل ض يتعر"سام"  تابعت
 ممنهج إلى عملية تدمير والعاملين فيها

واستمر خالل العامين  2014بدأ من العام 
 التاليين وحتى لحظة صدور هذا التقرير،

عمليات اقتحام ونهب  تحيث رصد
وسيلة إعالمية ) 50(كثر من ومصادرة أل

لالقتحام والنهب والمصادرة، تعرضت 
) حالة 234( وسجلتصحافيا،  24وقتل 

 )16( زالما ياعتقال إلعالميين وصحفيين 
في سجون مليشيا  منهم رهن االعتقال

  الحوثي.

، قاسيا وخطرا على 2017كان العام 
) 207( "سام" رصدتالصحفيين حيث 

انتهاكات تعرض لها صحفيون بسبب 
م ) قتلوا وه3عملهم اإلعالمي منهم (

واء خبار من مناطق المواجهة سينقلون األ
كما ، بالقنص، أو القذائف العشوائية

في عدن لالعتقال  بعضهمتعرض 
في معسكر التعسفي والتعذيب 

العشرين، أحد معسكرات الحزام األمني 
التي تشرف عليها وتمولها دولة اإلمارات 

كما تعرض البعض اآلخر  العربية المتحدة،
للمضايقة والتهديد، وسجلت حوادث من 

  عاء وتعز ومأرب.هذا النوع في عدن وصن

  ن عن حقوق اإلنسانو: المدافعالثالثالفصل 

سجلت خالل الفترة التي يرصدها التقرير 
بحق الناشطين  ا) انتهاك128"سام" (

، نساء) 3( من بين ضحاياهاالحقوقيين، 
) 2( بين إجمالي االنتهاكات توزعتو

) واقعة احتجاز 100واقعتي قتل، و (
، تعسفي أغلبها في محافظة الحديدة 

) 3( يذاء جسدي، و) وقائع تعذيب وإ4( و
اعتداء على ) وقائع 10( تهديد، ووقائع 

  منها تفجير منزل. الممتلكات الخاصة

كان لمليشيا جماعة الحوثي وصالح 
كبر في ارتكاب تلك النصيب األ

التي تليها األجهزة األمنية  ،االنتهاكات

اإلمارات  تمولها وتشرف عليها دولة
ثم تشكيالت عسكرية تابعة  العربية،

، شرعيةحكومة الللجيش الموالي لل
تصدرت جماعة الحوثي قائمة و

  انتهاك. وقائع )106المنتهكين (

يعمل النشطاء في بيئة عمل شديدة 
استطاعوا خالل الخطورة، ومع ذلك، 

 جانب مهم من ات توثيقالثالث السنو
في  وكشف المتورطين ،الحقيقة

 بتوثيق ،واالنتصار للضحايا االنتهاكات،
  والتاريخ.مام العالم أووضعها  ،حقوقهم
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  حقوق الطفلالفصل الرابع: 

) 2381رصدت "سام" (، 2017عام  خالل
) 1600(انتهاكا ضحاياها أطفال، منها 

) اعتداء على سالمة 829و(، حالة تجنيد
اعتداء على الحق في ) 380و( ،الجسد

 أو ،بسبب قصف طيران التحالف الحياة
القنص المباشر من قبل قناصة 

القصف العشوائي  الحوثيين، أو
على أحياء سكنية في ن يللحوثي

  محافظات تعز ومأرب ولحج والبيضاء.

  

االنتهاكات بحق أسوأ ، 2017شهد عام قد ل
فيه تنوعت والطفولة في اليمن، 

االنتهاكات بحق الطفولة بحيث شملت 
ساسية للطفل المشمولة الحقوق األ

همها مبادئ باريس أو ،باالتفاقيات الدولية
واتفاقية  ،بشأن تجنيد األطفال ،2007لعام 

  .1989حقوق الطفل لعام 

ومن بين االنتهاكات المرصودة بحق 
) 50(و، ًاتعسفي ) اعتقاال148ً(أطفال 

لغام التي زرعتها جماعة بسبب األإصابة 
.السكنية المناطقالحوثي في 

  

  الفصل الخامس: االنتهاكات المتعلقة بحقوق المرأة

للحقوق والحريات وثقت منظمة "سام" 
االنتهاكات في  معظم أشكال

محافظات النزاع في اليمن حيث بلغت 
بحق المرأة خالل فترة التقرير  االنتهاكات

) حالة 182) واقعة انتهاك بينها (562(
) حالة إصابة وتشوه و 329( قتل و

) تهجير قسري، كان لمحافظة 13799(
تعز النصيب األكبر من تلك االنتهاكات 

  ) حالة انتهاك.356(بـواقع 

حالة انتهاك بحق  )381رصدت "سام" (و
ارتكبتها مليشيات الحوثي، و  النساء،

ارتكبها طيران حالة انتهاك  )153(
حاالت انتهاك ارتكبها ) 6( التحالف، و

حاالت انتهاك ) 9(و الطيران األمريكي، 
  .من قبل تشكيالت عسكرية حكومية
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  تعليمالمتعلقة بال اإلنسانحقوق  لفصل السادس:ا

وضعت القوانين الدولية للتعليم 
ومؤسساته حماية خاصة أثناء النزاعات 

أو ، فال يجوز التمترس فيها ،المسلحة
أو مراكز ، استخدامها كمخازن للسالح

للتدريب على القتال، أو استهدافها 
أو الطيران، أو بالقصف المدفعي، 

استخدامها معتقالت وسجون، أو 
استغاللها في التحريض على العنف، أو 

  التعبئة الطائفية والمناطقة.

بلغ إجمالي انتهاكات حقوق اإلنسان 
المتعلقة بالحق في التعليم خالل فترة 

) واقعة 73( "سام" التي وثقتها التقرير
انتهاك، وتوقيف رواتب مئات االالف من 

اليمنين العاملين في حقل  المعلمين
مما انعكس  2017التعليم خالل العالم 

  على العملية التعليمة في اليمن. سلبا

وخالل الثالث السنوات الماضية من 
سيطرة مليشيا الحوثي على السلطة في 
صنعاء عمدت إلى إحداث تغييرات كبيرة 
في الجهاز اإلداري للتربية والتعليم، 

ادات التربوية فاستبعدت الكثير من القي
الكفؤة، ممن ال يدين لها بالوالء، وعينت 
في أماكنهم عناصر تابعة لمليشيا 

تدني المستوى الحوثي، ما أدى إلى 
، الطالبالسواد األعظم من التعليمي لدى 

إضافة إلى أن تغيير المناهج التربوية 
وإدخال خطاب طائفي إلى المنهج 
المدرسي، وفرض ترديد شعار الصرخة 

ية دفع بالكثير من اآلباء إلى العزوف الحوث
عن إرسال أبنائهم إلى مدارس لم يعد 
التعليم غرضها األساسي، وبات احتمال 
تجنيدهم فيها، وتغيير عقائدهم الدينية 

  هو االحتمال األوفر حظا.

  والمنع من السفرحرية التنقل الفصل السابع: 

دفعت الحرب في اليمن الكثير من 
ن مناطق سكنهم المدنيين إلى الفرار م
كثر أمانا، أو إلى خارج أإلى محافظات أخرى 

اليمن، ورافق نزوحهم الكثير من المعاناة 
وجدتها أطراف القتال بدواع كثيرها أالتي 

  .على رأسها البحث عن مطلوبين

ف من اليمنيين بطريقة عومل مئات االالو
مهينة في نقاط التفتيش، وانتهكت 
خصوصياتهم، وتعرض بعضهم لالبتزاز، 
واالعتقال التعسفي، واإلخفاء القسري 

  .والتعذيب، وأحيانا القتل التعسفي
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  ة: االنتهاكات المتعلقة بحرية التدين وممارسة الشعائر الدينيالثامنالفصل 

استمرار "سام"  خالل فترة التقرير، رصدت
وتنامي العديد من الممارسات التي تؤشر 
على ضيق مساحة االختالف في اليمن 
مذهبيا وسياسيا، وانتشار خطاب الكراهية 
وتمجيد القتال واحتقار االخر، وبدأت 
الدعوات التي تمجد الماضي بكل سلبياته، 

خطير ينبئ بتمزيق الجسور في مؤشر 
التي بناها اليمنيون اجتماعيا خالل العقود 
السابقة، ويفتح الباب مستقبال النتقام 
قائم على خلفيات مذهبية وجهوية 
ودينية، ويهدد كل مساعي الحل 
  السياسي وأي فكرة جادة بعدالة انتقالية.

، 2017شهدت محافظة عدن خالل عام و
يين تعرض عدد من النشطاء المدن

والصحفيين لحملة ترهيب ومطاردة 
منظمة من قبل جماعات متطرفة، 

بعضها جزء من القوات المسلحة التابعة 
للشيخ السلفي هاني بن بريك الموالي 
لإلمارات العربية المتحد، وصلت لدرجة 

 القتل

تعرضت الطائفة البهائية في اليمن و
يتعارض مع حرية خطابي عنيف لهجوم 

يم جماعة الحوثي المعتقد من قبل زع
اتهم الطائفة  ،بمناسبة جمعة رجب

بالعمالة إلسرائيل، ووصفها بأنها حركة 
 ن،"شيطانية " وأنهم وافدين من خارج اليم

الحوثيون ، اعتقل 2017في أبريل من عام و
) من أعضاء الطائفة البهائية 60أكثر من (

في العاصمة صنعاء بينهم نساء من 
التي تقيمها إحدى الفعاليات التعليمية 

  الجماعة.

  

  الفصل التاسع: التهجير واإلبعاد القسري

الحرب في الحرب في اليمن مأساة  تخلف
في  إنسانية لم يشهد لها اليمن مثيال

مشهد النازحين هو تاريخه الحديث؛ و
  .المأساة هذه قسى صورأ

ما إجبار "سام"  ، رصدت2017خالل عام 
بينهم ، على النزوح ) أسرة8018يقارب (

  ) طفال.5496) من النساء، و (13977(

من السكان  اآلالفأجبرت الحرب مئات و
منازلهم تاركين خلفهم  مغادرةعلى 

كل ما جمعوه طوال حياتهم عرضة 
كثر أ، والفرار إلى مناطق والخرابللنهب 

، لكنهم انتقلوا إلى حياة جديدة وهم أمنا
في حال ال يمكنهم معها مواجهة 
تكاليفها، ولم يجدوا أمامهم من يقدم 
لهم المساعدة الكافية، بل يمكننا القول 
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إن العالم بمؤسساته الدولية المعنية 
باإلغاثة قد خذل اليمنيين في وقت 
ضعفهم إلى حد كبير، ففي الوقت الذي 

ية الالجئين الوضع ممثّل مفوضفيه يصف 
تخطى حدود أية كارثة "في اليمن  بأنه 

 " ويقول "إنسانية سبق لنا أن شهدناها
الوضع هنا بمثابة صراع للبقاء على قيد 

ـ في الوقت نفسه  الحياة بشكل أساسي"
ـ لم يجد اليمنيون االستجابة المتناسبة مع 

  حجم الكارثة التي يعانونها.

  الفصل العاشر: حقوق اإلنسان المتعلقة باالقتصاد والمعيشة

فاقمت الحرب من تدهور االقتصاد اليمني، 
رت، أو تضررت البنى التحتية في مِّحيث دُ

قطاعات الكهرباء والمياه والصرف 
 الصحي والنقل، والقطاعات االقتصادية
المرتبطة بها، مثل النفط والصناعة 
والزراعة، ما أدى إلى توقف اإليرادات 
والرسوم الجمركية والضريبية، ووضع 
المالية العامة والقطاع الحكومي على 
حافة االنهيار. األمر الذي جعل الوضع 
اإلنساني في اليمن ضمن الدول األسوأ في 

  العالم، حسب تقارير أممية.

انكماشا منذ  يعانياالقتصاد اليمني الذي 
 واصل ،%40بلغت نسبته ، 2015عام 

تدهوره بفعل أزمة السيولة التي تفاقمت 
ـ ، وانعكس ذلك 2017العام الماضي 

 ،القطاع الخاص نشاط علىـ بشكل مباشر
وانقطاع رواتب القطاع الحكومي لما يزيد 
على عام كامل السيما في المناطق التي 

  .تحت سيطرة المليشياتما تزال 

وتتابع المنظمات المحلية واألممية 
تحذيراتها من ازدياد أعداد المحتاجين إلى 
المساعدات اإلنسانية، جراء تفاقم التدهور 
االقتصادي، وانعدام األمن الغذائي، 
وبالتالي تدني القدرة الشرائية لألسرة 
اليمنية وعجزها عن الحصول على 

  .األساسية االحتياجات

  الفصل الحادي عشر: االنتهاكات المتعلقة بحقوق اليمنيين في الخارج

مسبوقة التي الرغم الحالة اإلنسانية غير 
وانتشار مرض  ،تعيشها اليمن بسبب الحرب

وتوقف معظم الخدمات  ،الكوليرا
ين من يليمنا يعفِن ذلك لم أال إ ،األساسية

للحرمان من أعمالهم ومصادر  التعرض
رزقهم بل وسجنهم في ظروف قاسية، 
وترحيلهم عبر منفذ الوديعة الحدودي 

  بشكل جماعي.

، تدهورت أوضاع 2017خالل العام 
المغتربين اليمنيين في المملكة بسبب 
نفاذ القرارات المتعلقة بالسعودة 
والصرامة في تنفيذها لدرجة ازدحام 

ون الخاصة باألجانب وترحيل عشرات السج
األالف من اليمنيين إلى بالدهم التي 
مازالت تعاني من وضع اقتصادي 

  وسياسي غير مستقر.
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الباب الثالث: انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة باألعيان المدنية والممتلكات العامة 
  والخاصة

استهدف طيران التحالف العربي العديد 
من المنشآت المدنية وتسبب في أضرار 
باهضه في األرواح والبنى التحتية 
والممتلكات الخاصة بالمدنيين، كما 
سيطرت مليشيا الحوثي على العديد من 

المنشآت المدنية وحولتها إلى مواقع 
ث عسكرية أو أماكن اعتقال حي

استخدمت المدارس والمالعب الرياضية 
كمخازن للسالح، ومواقع للتدريب، 

  ومعتقالت للمعارضين.

  الفصل األول: االعتداء على الممتلكات العامة

تسبب االعتداء على الممتلكات العامة في 
تعطيل الكثير من الخدمات األساسية 
وإغالقها في وجه المدنيين، كالتعليم 
والمستشفيات في وجه المرضى، مما 
فاقم الحالة اإلنسانية اليمنية المتدهورة 
أساسًا، كما أدى ضرب الجسور إلى زيادة 
المعاناة أثناء التنقل بسبب لجوء المدنيين 

طرق طويلة قد تستغرق ساعات طويلة ل

بعضها يكون سببا في وفاة مرضى، أو 
  مصابين.

) 324( "سام"، رصدت 2017في عام 
انتهاكا طالت الممتلكات العامة، 
شملت المساجد والمدارس 
والمستشفيات ومعالم أثرية وطرق 

جسور ومرافق أمنية ومقرات حكوميو

  اآلثار والبيئة

تعرضت اآلثار وكثير من المعالم الثقافية 
والتاريخية خالل مدة الحرب في اليمن 
لدمار واسع وخطير ينذر بكارثة حقيقية، 

منظمة األمم المتحدة األمر الذي دفع 
 للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)،

أطراف النزاع بتجنيب مواقع  لمطالبة
ومعالم اآلثار أي شكل من أشكال 

  .االستخدام واالستهداف العسكري

  

ومن أهم المواقع التي تعرضت لالعتداء 
عرش بلقيس في مأرب والمصرف 
الشمالي لسد مأرب القديم، ومبان أثرية 
في صنعاء القديمة وصعدة القديمة، 

عامرية وقلعة القاهرة في تعز وقلعة ال
في البيضاء وقلعة صيرة في عدن 
والمتحف الوطني في كريتر، ومدينة 
براقش في الجوف، وتضررت مساحات 
واسعة من األراضي الزراعية بسبب زراعتها 

  باأللغام بطريقة عشوائية
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  األضرار البيئية

تسبب انهيار المنظومة الصحية بانتشار 
وباء الكوليرا، وتأثرت الشعب المرجانية 
واألسماك في البحر األحمر بسبب زراعة 
األلغام البحرية وساهم القصف الجوي 

على قوارب صيادين في تلويث المياه، 
وتضررت الحياة البيئية في سقطرى وميون 
بسبب سياسيات غير مدروسة قامت بها 

  مارات العربية المتحدة.دولة اإل

  

  الفصل الثاني: االعتداء على المنشآت والممتلكات الخاصة

 شملت االنتهاكات التي رصدتها منظمة
، التدمير الكلي 2017خالل العام  "سام"

والجزئي بسبب طيران التحالف، خاصة في 
محافظتي صعدة وتعز، وقذائف جماعة 
الحوثي التي تركزت بصورة كبيرة في 

  محافظة تعز، 

) منزال، 616تدمير وتضرر ( "سام" رصدت
بعضها بالتفجير المتعمد لمنازل 

من قبل جماعة  تالخصوم بالدينامي
م المنازل بدون مراعاة ، واقتحاالحوثي

لحرمة المسكن، والعبث بمحتوياتها، 
  ونهب المقتنيات الثمينة خاصة في 

  

مناطق االشتباكات التي تقوم المليشيا 
  بتهجير سكانها.

ووثقت ما استطاعت أن  "سام" رصدت
تصل إليه من انتهاكات التفجير خالل فترة 

وبلغ إجمالي االنتهاكات التقرير، 
ئات الممتلكات المتعلقة بالمنش

) انتهاكا، جاءت مليشيا 936الخاصة (
جماعة الحوثي وصالح على راس قائمة 
االطراف المنتهكة للمنشئات 
والممتلكات الخاصة حيث تم التحقق 

) منزال بمادة 78من تفجيرها كليا لـ (
) 120الديناميت خالل فترة التقرير، و (

منزال تم اقتحامها وتفتيشها ونهبها 
  ح.بقوة السال
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  توصيات

  أوالً: المجتمع الدولي

الضغط على جميع األطراف لوقف -
انتهاكات حقوق االنسان في اليمن من 
خالل إيجاد حل يعمل على وقف القتال 

 مزيد من المعاناةمازال يخلف الالذي 
  خاصة لألطفال والنساء.

ودولة الضغط على جماعة الحوثي -
الحكومة اإلمارات العربية المتحدة و

الشرعية إلطالق سراح جميع المعتقلين 
  معتقالت غير القانونية والسرية.من ال

العمل على مالحقة مرتكبي االنتهاكات -
الجسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
والقانون الدولي اإلنساني، خالل الحرب 

  اليمن.الدائرة في 

تقديم المساعدات العمل على -
للمناطق  ،خاصة ،اإلنسانية العاجلة

المتضررة من المواجهات العسكرية 
يصالها إ وضمان ،والحصار االقتصادي

بالتنسيق مع المنظمات  ،للمتضررين
  ، بعيدا عن أطراف الصراع.المحلية

بموجب مسؤوليته عن مراقبة ومنع  -
 ،ساناالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلن

مجلس األمن "سام"  تطالب منظمة
بإحالة ملف السجون اإلماراتية في اليمن 

بما يمتلك  ،إلى المحكمة الجنائية الدولية

المجلس من صالحية بموجب نظام روما، 
المسئولين عن جرائم وتطالب بتقديم 

للعدالة،  واإلخفاء القسري التعذيب
  وإنصاف الضحايا.

في الدول األطراف "سام"  تطالب -
اتفاقيات جنيف، ودولة سويسرا بشكل 
خاص كونها الجهة الوديعة لالتفاقية، 
العمل بشكل فعال لمراقبة االنتهاكات 
الحاصلة في اليمن والتي تشكل خرقا 

ال سيما فيما يتعلق جسيما لالتفاقية، و
  بالتعذيب.

  ثانيًا: الحكومة الشرعية

السلطات الشرعية "سام"  تطالب  -
حماية المدنيين الجاد على العمل اليمنية ب

وفقا للدستور اليمني واالتفاقيات الدولية 
االعتقال التعسفي بمن أي انتهاكات سواءً 

  أو المداهمات الليلية أو التعذيب.

السلطات الشرعية اليمنية "سام"  تدعو -
إلى توفير إجراءات قانونية عادلة عند 
االعتقال والحبس بما ال ينتهك حرية 

المدنيين وبإشراف الجهات وكرامة 
  القضائية

السلطات الشرعية اليمنية "سام"  تحث -
على سرعة تفعيل دور المؤسسات 
القضائية والعمل على التنفيذ الفوري 
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لألوامر القضائية باإلفراج عن المعتقلين 
في السجون غير القانونية، وإحالة ملفات 

  من لم يفرج عنهم للبت في قضاياهم

شرعية العمل على على الحكومة ال-
مناطق االفراج الفوري عن المعتقلين في 

، وفتح تحقيق في أسباب سيطرتها
وفاة بعض المعتقلين في تلك تعذيب و
  السجون.

الحد من القيود واإلجراءات ضد -
والحقوقيين الناشطين المدنيين 

  نسان.المدافعين عن حقوق اإل

ضمان حرية التنقل للمدنيين  العمل على-
تخفيف معاناة و اليمنية،بين المدن 

المواطنين في المناطق التي تسيطر 
عليها ومحاولة إيجاد طرق للوصول إلى 
المواطنين المتضررين من سلطة 

  ت.المليشيا

  دول التحالفثالثًا: 

فتح تحقيق جدي في أسباب سقوط  -
ضحايا مدنيين لطيران التحالف ومحاسبة 

  المتسببين.

تلوا أو قتعويض الضحايا وذويهم الذين  -
تلك  بسببأو تضررت ممتلكاتهم  أصيبوا

  الضربات.

مراجعة شاملة لبنك األهداف وقواعد  -
االشتباك خاصة في المناطق السكانية 

والقريبة من المواقع العسكرية وفقا 
  لقواعد ومبادئ القانون الدولي.

لحنة الخبراء المشكلة من التعاون مع  -
وتسهيل قبل مجلس حقوق اإلنسان، 

 ها للمعلومات المطلوبة إلنجازوصول
وتوجيه الجهات اإلدارية واألمنية  ،عملها

  باحترام استقاللية اللجنة وحيادها.

 ،على دولة اإلمارات العربية المتحدة -
إيقاف العضو في التحالف العربي، 

 التعسفية خارج نطاق القانون، االعتقاالت
واالبتعاد عن إدارة  ،بحق المدنيين في اليمن

شراف وسلطة إالمعتقالت والسجون خارج 
القضاء، حيث تعد جريمة يجب محاسبة 

  مرتكبيها وال تسقط بالتقادم.

على دولة اإلمارات العربية المتحدة  -
السرية غير القانونية وتسليم السجون 

للسلطات القضائية اليمنية وفتح تحقيق 
مشترك لكشف مالبسات إنشاء هذه 

 ضحاياهاسرعة اإلفراج عن ون والسج
  همتعويضو

 ،على دولة اإلمارات العربية المتحدة -
وااللتزام بمذكرة  ،احترام الشرعية اليمنية

التي  ،الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
تحدد مدى مشروعية األعمال التي تقوم 

  بها في اليمن.

على دول التحالف التوقف عن إصدار أو  -
لتمييزية بحق المغتربين تطبيق القرارات ا

  اليمنيين.
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التي تشرف  لمسلحةعلى التشكيالت ا -
وتمولها دولة األمارات العربية عليها 

ها المختلفة في جنوب بمسمياتالمتحدة، 
التوقف عن أي ممارسات غير  اليمن،

تخالف الدستور اليمني والقانون  ،قانونية
  الدولي ومعاهدات حقوق اإلنسان.

مر الواقع في العاصمة رابعًا: سلطات األ
  صنعاء (مليشيات الحوثي وصالح)

االفراج الفوري عن جميع المعتقلين  -
الذين تحتجزهم بصورة غير قانونية 
من المعارضين السياسيين، وإيقاف 
ممارسات التعذيب بحق المعتقلين 

 والمخفيين قسرًا.
وقف الهجمات العشوائية التي  -

حياء السكنية خاصة تستهدف األ
 مدينة تعز ومأرب.في 

لجنة الخبراء المشكلة التعاون مع  -
من قبل مجلس حقوق االنسان 

وتسهيل  33/34بموجب القرار 
وااللتقاء وصولها للمعلومات 

بالضحايا وذويهم لتوثيق كافة 
 االنتهاكات.

التوقف عن استخدام المنشآت  -
العامة واألعيان المدنية لخدمة 

 األهداف العسكرية.
حقيق جدي في السماح بإجراء ت -

انتهاكات حقوق االنسان  ادعاءات
التي طالت المعارضين وخاصة 
اإلخفاء القسري والتعذيب 

عدامات الميدانية ومساءلة واإل
 المتسببين في ذلك.

إيقاف االنتهاكات والممارسات التي  -
تستغل العملية التعليمية وتحولها 
، إلى أداة في الصراع العسكري

خلتها على وإلغاء التعديالت التي أد
المنهج المدرسي خاصة تلك التي 

 تحمل طبيعة مذهبية.
تسليم خرائط األلغام التي زرعتها  -

في المناطق الجنوبية والوسطى 
قبل انسحابها منها، والتوقف عن 
استخدام األلغام في المناطق 

 األخرى.
التوقف عن عسكرة مظاهر الحياة  -

العامة في المناطق التي تسيطر 
 عليها.

عن بث خطاب الكراهية التوقف  -
 في وسائل اإلعالم التابعة لها.

إلغاء نقاط الجمارك المستحدثة  -
في المحافظات الداخلية، التي 
تثقل كاهل المواطنين وترفع 

فوق ما يأسعار المواد الغذائية إلى 
قدرة المواطنين الفقراء الذين 

من  %80صاروا يشكلون أكثر من 
  السكان.

  األمريكية: خامسًا: الواليات المتحدة

الطيران األمريكي على  اعتداءاتإيقاف  -
وسيادة  استقالل واحترامالمدنيين 

األراضي اليمنية وتقدير المواثيق الدولية 
التي وقعت عليها الواليات المتحدة 

  األمريكية.
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فتح تحقيق جدي في أسباب سقوط  -
الدرون ومحاسبة  ضحايا مدنيين لطيران

  نيين.المتسببين في استهداف المد

تعويض الضحايا وذويهم الذين  -
سقطوا بسبب صواريخ طائرات الدرون أو 

  تضررت ممتلكاتهم من تلك الضربات.

التوقف عن إصدار وتطبيق القرارات  -
والقوانين التمييزية ضد المغتربين 

  اليمنيين.
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