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منذ العام2011 كواحدة من بلدان الربيع العربي فقد خرج
تتصدر الجمهورية اليمنية المشهد الحقوقي واالعالمي ُ 
الرئيس السابق علي عبداهلل صالح من السلطة بسبب ثورة شعبية استمرت منذ بداية ذلك العام وحتى نهايته ،لكنه لم
يخرج من المشهد السياسي فقد تحول إلى رئيس للحزب الحاكم وأطلق على نفسه لقب الزعيم ،واستمر في ممارسة
العمل السياسي حتى شارك إلى جانب زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي في قيادة عملية االنقالب على الرئيس
عبدربه منصور هادي في سبتمبر2014 .

وخالل المدة بين الثورة الشعبية على الرئيس
صالح وحتى االنقالب على الرئيس هادي ،توالت
االحداث على الساحة اليمنية على كافة االصعدة،
فلم تتوقف الحروب في الشمال بين جماعة
الحوثي وسكان المناطق المجاورة لصعدة من جهة
الشرق في الجوف والغرب في حجة والجنوب في
عمران حيث كانت الجماعة تخوض حروبا توسعية
في مناطق وانتقامية في مناطق أخرى ،كما
استمرت عمليات الحرب مع تنظيم القاعدة في
مناطق الجنوب والجنوب الشرقي ،وإضافة لذلك
استمرت عمليات التخريب وقطع خطوط الكهرباء
والتقطع لناقالت الغاز أو سيارات نقل البضائع
في مناطق مختلفة من البالد تسببت كلها
مجتمعة في  انحدار مستوى االمن الداخلي وارتفاع
خطير في منسوب الجريمة المنظمة، وظهور
واجهات وجماعات ساعدت في تردي الوضع االمني
ق النسيج االجتماعي .
واالقتصاديوالسياسيوتمز 
ساهـم ضعف االداء الحكومي وتفكك الجيش
الوطني آنذاك في توسع رقعة االنفالت االمني
واستغالله من قبل جماعات مسلحة كجماعة
مانصا ر
يالتي تطلق على نفسها اس 
الحوث 
اهلل بمحافظة صعدة، وتنظيم القاعدة في بعض
المناطق بمحافظات أبين وحضرموت وشبوة
والبيضاء ،واستمرت األجهزة األمنية في ارتكاب
جرائم القمع كما استمر الجهاز اإلداري لما يسمى
بالدولة العميقة في التسبب بتدني مستوى حياة
المواطنين وحرمانهم من حقوقهم ،ولم تنجح
محاوالت إصالح الجهاز اإلداري بإحداث تعيينات
جديدة ونقل موظفين من جهة إلى أخرى في
التخفيف من ذلك ،كما أن عملية هيكلة الجيش
واألمن لم تؤد األهداف المرجوة منها ،فقد بقيت
األجهزة األمنية على حالها ،وبقي والء بعض كبار
الضباط للرئيس السابق ومن ثم استخدمهم في
عملية االنقالب ومساعدة مليشيا الحوثي على

احتالل العاصمة صنعاء والسيطرة على منشآتها
الحيوية ومعسكراتها دون مقاومة تذكر ،باستثناء
محاوالت وحدات عسكرية الدفاع عن مبنى التلفزيون
وأخرى في المدخل الشرقي لصنعاء ،لكنها كانت
عمليات معزولة وبال غرفة عمليات ،فأعلنت مليشيا
الحوثي سيطرتها على العاصمة تحت مسمى اللجان
الشعبية ،وفرضت على الرئيس وكبار مسئولي الدولة
إقامة جبرية في منازلهم ،وعينت مشرفين من قبلها
على كل الدوائر والمنشآت الحكومية ،واعتقلت آالف
المواطنين ألسباب سياسية ،فيما تمكن الرئيس هادي
من كسر الحصار المفروض على منزله واالنتقال إلى
عدن جنوبا ،لتحاول المليشيا اغتياله بقصف طيران
استهدف مقر إقامته في عدن ،حيث استمرت الطلعات
الجوية ثالثة أيام ،قبل أن يتدخل طيران التحالف العربي
بطلب من الرئيس هادي ،لتنفيذ قرار مجلس األمن
 2216وخالل هذه المدة وحتى تاريخ صدور هذا التقرير
وثقت منظمة سام للحقوق والحريات آالف الوقائع
النتهاكات حقوق االنسان ترتقي بعضها الى جرائم حرب
وجرائم ضد اإلنسانية.

خــال مــدة العمــل علــى إصــدار هــذا التقريــر
واجهــت المنظمــة العديــد مــن التحديــات
والعوائــق أهمهــا صعوبــة الوصــول إلــى المناطــق
التــي ســيطرت مليشــيات الحوثــي وصالــح
بســب التهديــدات الجديــة علــى حيــاة الراصديــن
وحريتهــم إضافــة الــى بعــد بعــض المناطــق
التــي ترتكــب فيهــا االنتهــاكات ،وحالــة الخــوف
التــي تســيطر علــى المواطنيــن علــى حياتهــم
فــي حــال التعــاون مــع الراصديــن الذيــن اســتمروا
فــي العمــل بمنتهــى الجديــة واإليمــان بحقــوق
اإلنســان فــي ظــروف غايــة فــي الســوء ومســتويات
خطــر عاليــة .
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ملخص تنفيذي
خالل المدة بين الثورة الشعبية على الرئيس صالح  2011وحتى االنقالب على الرئيس هادي  ، 2014توالت االحداث عل 
ى
الساحةاليمنيةعلىكاف ةاالصعدة ،فلم تتوقف الحروب في الشمال بين جماعة الحوثي وسكان المناطق المجاورة لصعدة
من جهة الشرق في الجوف والغرب في حجة والجنوب في عمران حيث كانت الجماعة تخوض حروبا توسعية في مناطق
وانتقامية في مناطق أخرى ،كما استمرت عمليات الحرب مع تنظيم القاعدة في مناطق الجنوب والجنوب الشرقي ،وإضافة
لذلك استمرت عمليات التخريب وقطع خطوط الكهرباء والتقطع لناقالت الغاز أو سيارات نقل البضائع في مناطق مختلفة
من البالد تسببت كلها مجتمعة في  انحدار مستوى االمن الداخلي وارتفاع خطير في منسوب الجريمة المنظمة، وظهور
واجهات وجماعات ساعدت في تردي الوضع االمني واالقتصادي والسياسي وتمزق النسيج االجتماعي

خالل مدة العمل على إصدار هذا التقرير واجهت المنظمة
العديد من التحديات والعوائق أهمها صعوبة الوصول
إلى المناطق التي سيطرت مليشيات الحوثي وصالح
بسب التهديدات الجدية على حياة الراصدين وحريتهم
إضافة الى ُبعد بعض المناطق التي ترتكب فيها
االنتهاكات ،وحالة الخوف التي تسيطر على المواطنين
على حياتهم في حال التعاون مع الراصدين الذين
استمروا في العمل .
تستند منظمة سام للحقوق والحريات العامة في رصدها
وتوثيقها -النتهاكات حقوق االنسان في اليمن خالل
العام  2016الواردة في هذا التقرير -على التشريعات
الداخلية ،أهمها دستور الجمهورية اليمنية ،والقوانين
اليمنية النافذة ،إضافة الى المواثيق والمعاهدات الدولية
واالتفاقيات الخاصة بالحقوق المتعلقة بحقوق المرأة
والطفل واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من
االختفاء القسري ،واتفاقيات جنيف األربع باإلضافة للقرارات
المتعلقة باليمن والقانون الدولي العرفي.
شــمل التقريــر عــددا مــن الجرائــم منهــا القتــل واالخفــاء
القســري والقتــل خــارج القانــون والهجمــات العشــوائية ضــد
االعيــان المدنيــة وجميــع هــذه الجرائــم تعــد جرائــم حــرب
وجرائــم ضــد اإلنســانية بموجــب اتفاقيــة جنيــف واتفاقيــة
رومــا وال تســقط بالتقــادم وتســتوجب مــن المجتمــع الدولي
والمؤسســات الدوليــة والحقوقيــة التحــرك باتجــاه مســاءلة
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مرتكبيهــا وتقديمهــم للعقــاب.
تستند األرقام الواردة في التقرير الى رصد ميداني دقيق
ومنهجي حريص على تطبيق منهج تثبتي صارم ،كل
رقم ورد في التقرير تحتفظ المنظمة له بملف حقوقي
يمكن الرجوع اليه ويتضمن اسم الواقعة وتاريخها
ومكانها وأطرافها ،وتقوم منهجية التثبت لدى المنظمة
على عدة مراحل تبدأ بجمع المعلومات األساسية للواقعة
وتحليلها بصورة أولية ،ثم القيام بالتحقق من المعلومات
المتعلقة بالواقعة من خالل النزول الميداني والتواصل مع
الضحية والشهود والمتهم بارتكاب االنتهاك قدر اإلمكان،
ثم دعم التحقيق باألدلة المادية كالتقارير الطبية وغيرها.
يرصد التقرير حالة حقوق االنسان في اليمن من الفترة
( يناير -ديسمبر )  2016م والتي تضمن العديد من
االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان  ،ويأتي مرتبا في
ثالثة أبواب :
الباب األول :عن انتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة
باألشخاص ،وفيه خمسة فصول ،األول القتل خارج نطاق
القانون حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين ( )2950
قتيال بينهم ( )504طفال و( )182امرأة ،واليزال المئات من
الجرحى مهددين بالموت جراء إصاباتهم الخطيرة وعدم
توافر الرعاية الطبية الالزمة جراء استمرار االشتباكات
المسلحة ،ويتحمل مسئولية سقوط ضحايا مدنيين
بحسب الترتيب مليشيا الحوثي وصالح ثم طيران

التحالف تليه تنظيمات إرهابية ثم طيران الدرونز األمريكي،
وخصص الفصل الثاني لإلصابة والتشوه واإلعاقات فخالل
فترة التقرير وثقت المنظمة ( )6321حالة إصابة بينهم
( )1384طفال و( )438امرأة وانحصر التوثيق على الضحايا
المدنيين الذين تمكنت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة
من الوصول إليهم والتحقق من بياناتهم.
الفصل الثالث خصص لالعتقال التعسفي واالختفاء
القسري حيث تشير األرقام التي وثقتها المنظمة الى أن
إجمالي المعتقلين تعسفيا والمختفين قسرًا يزيد عن
( )5170حالة أغلبهم في ظروف خطرة وتتوزع الجهات
التي تقوم باعتقال المعارضين السياسيين والخصوم
المدنيين بين الحوثيين في المناطق التي يسيطرون
عليها وقوات تتبع الحكومة الشرعية في كال من عدن
(الحزام األمني) وحضرموت (قوات النخبة الحضرمية) ،ويفرد
التقرير عنوانا لضحايا الموت تحت التعذيب أو بسببه
ويوثق لسبع وأربعين مواطنا يمنيا قتلوا تحت التعذيب أو
بسببه خالل الفترة التي يرصدها التقرير.
وخصص الفصل الرابع لجرائم اإلعدام خارج القانون
وسجلت المنظمة خالل عام  2016ما يقارب من ()45
جريمة قتل خارج القانون شملت  14محافظة يمنية
حيث تصدرت جماعة الحوثي قائمة األطراف التي تتحمل
مسئولية جرائم القتل خارج نطاق القانون (إعدامات
ميدانية) إضافة الى مجموعات متطرفة تنسب الى تنظيم
القاعدة وأخرى مجهولة.
جاءت األلغام األرضية والعبوات المتفجرة في الفصل
الخامس وسجلت المنظمة تسبب األلغام بـ ( )275حالة
قتل و ( )394إصابة ،من بين القتلى ( )9نساء و ( )60طف ً
ال،
وتسببت اإلصابات بإعاقة العديد من المواطنين ،أغلبهم
في محافظة تعز ،تليها مأرب ولحج والبيضاء.
خصص الفصل األول من الباب الثاني من التقرير لتناول
االنتهاكات بحق الحريات الصحفية التي تعاني استهدافا
واضحا وممنهجا ضد كل صوت مخالف من قبل كافة
االطراف اال أن هناك توحش من قبل جماعة الحوثيين
والرئيس السابق صالح الذين واصلوا حملة القمع
والتنكيل بكل ما تبقى من هامش حرية او صحافة حيث
ال يسمح بصدور الصحف سوى تلك التي تعمل كتوجيه
معنوي للحوثيين.
وجاءت االنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق االنسان
في الفصل الثاني من الباب الثاني وسجلت المنظمة
( )33حالة انتهاك بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان من
محامين وصحفيين ،تنوعت ما بين االختطاف واالعتقال
لفترات طويلة والشروع بالقتل والضرب والشتم  ،كما
رصدت المنظمة وجود حاالت اختطاف واعتداء على

ناشطين من قبل قوات عسكرية وأمنية تتبع الحكومة
الشرعية في كال من عدن وحضرموت.
االنتهاكات بحق الطفولة تناولها التقرير في الفصل
الثالت من الباب الثاني وبحسب البيانات والوثائق التي
جمعها فريق الرصد ووثقتها المنظمة خالل فترة التقرير،
وجدت سام أن عام  2016شهد انتهاكات مريعة التفاقية
حقوق الطفل ،تصدر انتهاك الحق في الحياة مقدمة
االنتهاكات التي رصدتها المنظمة والتهجير القسري
هو الرقم األعلى من بين بقية االنتهاكات التي يعانيها
األطفال ،أما المرأة فقد جاءت في الفصل الرابع من الباب
الثاني حيث بلغ إجمالي عدد القتلى من النساء خالل
العام  )182( 2016امرأة منها حالة اغتيال واحدة ،فيما
وصل عدد النساء الالتي تعرضن لإلصابة والتشوه
( )438امرأة ،وخصص الفصل الخامس من الباب الثاني
النتهاكات حقوق اإلنسان المتعلقة بالتعليم حيث الطالب
سجناء ومقاتلون والمدارس ثكنات عسكرية وتعيد
مليشيا الحوثي كتابة المناهج الدراسية بما يتطابق مع
رؤاها الفكرية ويخدم مشروعها العنصري.
وخصص الفصل السادس للتهجير القسري حيث وثقت
المنظمة ( )9899واقعة تهجير أجبر فيها السكان قسرا
على ترك أرضهم ومنازلهم ومناطق اعمالهم ،وتناول
الفصل األخير انتهاكات حقوق االنسان المتعلقة باالقتصاد
والمعيشة
الباب الثالث خصص النتهاكات حقوق االنسان المتعلقة
باألعيان المدنية والممتلكات العامة والخاصة وسجلت
المنظمة خالل العام  2016انتهاكات متعلقة بالتعدي
على الممتلكات الخاصة و المنشآت العامة بالتفجير
أو باالستيالء أو المصادرة ،حيث استخدم جميع اطراف
الصراع الكثير من المنشآت العامة  -كالمدارس
والصاالت الرياضية ومؤسسات حكومية أخرى  -ألغراض
عسكرية خاصة جماعة الحوثي وصالح ،وقد تنوعت هذه
االنتهاكات ما بين إغالق المنشآت أو اقتحامها أو توقيف
نشاطها والتمترس فيها أو تخزين األسلحة فيها وحجز
حرية المختطفين داخلها  ،كما شملت حاالت االنتهاك
بالممتلكات الخاصة اقتحام المنازل ،ونهبها ،وتفجيرها
والقصف العشوائي لألحياء السكنية خاصة مدينة تعز،
وإجماال فقد رصد التقرير  375اعتداء على ممتلكات عامة
شملت دور عبادة ومرافق تعليمية ومرافق صحية ومرافق
خدمية ومعالم أثرية وطرق وجسور ومرافق أمنية ومقرات
حكومية ،اما المنازل والملكيات الخاصة فقد سجل التقرير
 312حالة اقتحام ونهب وتفتيش لمنازل وتضرر أكثر من
 1579منزل.
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اإلطار القانوني

تستند منظمة سام للحقوق والحريات العامة في رصدها وتوثيقها النتهاكات
حقوق االنسان في اليمن خالل العام  2016الواردة في هذا التقرير على التشريعات
الداخلية ،أهمها دستور الجمهورية اليمنية ،والقوانين اليمنية النافذة ،إضافة الى
المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها الشرعة الدولية واالتفاقيات الخاصة
بالحقوق المتعلقة بحقوق المرأة والطفل االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص
من االختفاء القسري ،واتفاقيات جنيف األربع المادة الثالثة مشتركة بشأن النزاعات
الداخلية إضافة للقرارات المتعلقة باليمن والقانون الدولي العرفي.

صادقت الجمهورية اليمنية على اتفاقية (فيينا) لقانون
المعاهدات عام  1961م ويقضي مضمون االتفاقية باحترام
الدول للمعاهدات واالتفاقيات الموقعة عليها وااللتزام
بتطبيقها وتضمينها في قوانينها الوطنية .
كما صادقت الجمهورية اليمنية على أغلب االتفاقيات
المتعلقة بحقوق اإلنسان ويستوجب ذلك استجابة شاملة
ومالءمة قانونية لتطبيقها ،األمر الذي يفرض على جميع
أطراف النزاع اليوم السعي الجاد لاللتزام بها من خالل
الحرص على حماية المدنيين الذين لم يشركوا في
القتال ضد طرف من أطراف النزاع بضمان عدم قتلهم أو
اختطافهم أو اخفائهم قسرأ أو تعذيبهم أو تهجيرهم أو
تعريضهم لمعاملة سيئة أو محاكمتهم محاكمة غير عادلة
 كما يجب على جميع اطراف النزاع أيضا حماية « األعيانالمدنية» التي لم تستخدم ألغراض عسكرية من قبل
طرف من أطراف النزاع (كالمنازل والمشافي ودور العبادة
والممتلكات الثقافية والمنشآت االقتصادية) وغيرها
من األعيان التي لم تستخدم ألغراض عسكرية ،ويعد
استهدافها من قبل أي طرف جريمة تستوجب العقاب إال
8
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في حدود الحاالت المبينة في االتفاقيات األربع.
 اغلب انتهاكات حقوق االنسان التي تضمنها هذ التقريرناجمه عن أعمال حربية وأخرى مرتبطة بها كالهجمات
المباشرة أو العشوائية ضد المدنيين واألعيان المدنية
التي تخالف مبدأ التناسب والتي يتوقع منها إلحاق أضرار
كبيرة بأرواح المدنيين أو باألعيان المدنية إضافة الى اإلخفاء
القسري والتعذيب والقتل خارج القانون والتهجير القسري
وجيعها انتهاكات محرمة بموجب القانون الدولي وقانون
حقوق االنسان ومنها اتفاقية روما التي جرمتها باعتبارها
جرائم حرب ضد اإلنسانية تستوجب المسألة القانونية
ومعاقبة مرتكبيها.
شمل التقرير عددا من الجرائم منها القتل واالخفاء القسري
والقتل خارج القانون والهجمات العشوائية ضد االعيان
المدنية وجميع هذه الجرائم تعد جرائم حرب وجرائم ضد
اإلنسانية بموجب اتفاقية جنيف واتفاقية روما وال تسقط
بالتقادم وتستوجب من المجتمع الدولي والمؤسسات
الدولية والحقوقية التحرك باتجاه مساءلة مرتكبي هذ
الجرائم وتقديم مرتكبيها للعقاب

المنهجية
اعتمدت المنظمة في هذا التقرير على مبدأ التحقيق والتثبت من صحة واقعة االنتهاك والذي يقوم
على عدة مبادئ:
 الرصد الميداني لالنتهاك من قبل الراصدينالمؤهلين والذين يراقبون واقع حقوق االنسان في
اليمن ويتواجدون قدر اإلمكان بالقرب من االنتهاكات
أثناء وقوعها أو الحقا ليباشروا الرصد والتوثيق
وفقا للمنهجية التي تعتمدها المنظمة في الرصد،
حيث يعمل مع منظمة سام للحقوق والحريات فريق
واسع من الراصدين المتواجدين في أغلب محافظات
الجمهورية ويتمتعون بخبرة ومعرفة بأليات الرصد
والبيئة التي يعملون فيها.
 تستند األرقام الواردة في التقرير الى رصد ميدانيدقيق ومنهجي حريص على تطبيق منهج تثبتي
صارم ،بحيث ان كل رقم ورد في التقرير تحتفظ
المنظمة له بملف حقوقي يمكن الرجوع اليه ويتضمن
اسم الواقعة وتاريخها ومكانها وأطرافها.
 تقوم منهجية التثبت لدى المنظمة على عدة مراحلاألولى تعتمد على جمع المعلومات األساسية للواقعة
وتحليلها بصورة أولية ،ثانيا القيام بالتحقق من

المعلومات المتعلقة بالواقعة من خالل النزول الميداني
والتواصل مع الضحية والشهود والمتهم بارتكاب
االنتهاك إن أمكن ،ثم دعم التحقيق باألدلة المادية
كالتقارير الطبية وغيرها.
 تنطلق المنظمة في رصدها النتهاكات حقوق االنسانفي اليمن من مبدأ حرمة هذه الحقوق ووجوب احترامها
من قبل كافة األطراف وإدانة كل طرف ساهم  /ارتكب
أي انتهاك يمس هذه الحقوق.
تود سام أن تذكر أن األرقام الواردة في هذا
التقرير ليست صورة حصرية للواقع وال انعكاسا
كامال له ،ولكنها كل األرقام والمعلومات التي
تمكن راصدونا من الوصول إليها والتحقق من
مصداقيتها ،كما أننا وفي وقائع كثيرة لم نحمل
المسئولية طرفا بعينه لغموض المعلومات،
وحتى ظهور نتائج تحقيق محايد وشفاف.
األرض المنسيــة
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اإلفـــالت
من العقاب

في سبتمبر/أيلول  2016أصدر الرئيس هادي مرسومًا أنشأ بموجبه لجنة
وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان كي ِّ
تحقق في جميع
االنتهاكات التي ارتكبت منذ مطلع  2011في عام  2016أعلن التحالف
العربي عن انشاء فريق تقييم حوادث ضربات التحالف وقد أصدر بيانا في
أكتوبر أقر فيه باستهداف الصالة الكبرى في صنعاء والتي راح ضحيتها 140
قتي ً
ال.
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كما أعلنت قوات التحالف العربي أنها سوف تقوم
بالتحقيق في الهجمات التي وقعت على المدنيين في
مدن مختلفة ،اال أنه وحتى االن لم تعلن نتائج تحقيقها
اال عن حادثتي المخا والصالة الكبرى في صنعاء.
ارتكب جميع األطراف انتهاكات لحقوق االنسان وتأتي
مليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبداهلل
صالح في مقدمة هذه األطراف ،يوثق هذا التقرير
ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية خالل السنة
الماضية.
ولم تقم سلطة األمر الواقع في مناطق سيطرتها بفتح
أي تحقيق في مالبسات أي جريمة ارتكبتها أتباعها بما
في ذلك أعمال القتل العمد واالعدامات خارج القانون

واإلخفاء القسري والتعذيب حتى الموت وغيرها من
االنتهاكات الخطيرة التي طالت أطفاال ونساء.
يتعمد القادة الميدانيون وممثلو المليشيا في الدوائر
الحكومية إخفاء أسمائهم واستخدام كُ نى وأسماء
حركية ،وال تقتصر هذه السياسة على قيادات مليشيا
الحوثي بل الحظت سام أن قوات النخبة الحضرمية التي
ترتكب انتهاكات خطرة بحق المدنيين في حضرموت
يقودها ضابط إماراتي يتعامل مع اآلخرين باستخدام
كنيته دون اإلفصاح عن اسمه ،وبشكل إجمالي ال يبدو
أن أي جهة من القوى المشاركة في النزاع في اليمن
تتعامل مع احتمال المسائلة بجدية كما أن احترام
حقوق اإلنسان ال يظهر على قائمة اهتماماتها.

األرض المنسيــة
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جهــود
مكافحة األنتهاكات

مع إغالق مقرات المنظمات الحقوقية وسحب تراخيص بعضها وتوجيه
البنوك بتجميد أرصدتها نشأت في مواجهة هذه الحالة كيانات حقوقية
غير تقليدية تعمل في بيئة عمل خطرة وفي ظل اجواء قمعية وضعف
واضح في اإلمكانيات ،وقد رصدت المنظمة خالل عام  2016هذه الجهود
في الميدان واألنشطة التي تبذل على النحو التالي :

 -1هيئة الدفاع عن المعتقلين ُأنشأت في 2014/9/12
بعد دخول مليشيات الحوثي العاصمة صنعاء ،أسسها
محامون وناشطون حقوقيون للدفاع عن المعتقلين تطوعا،
وتبنت الدفاع عنهم بعد توثيق االنتهاكات والتأكد من
صحة المعلومات ،زارت السجون والمعتقالت التي يعتقل
فيها الحوثيين معارضيهم من الناشطين السياسيين

في العاصمة صنعاء .نظمت عدة وقفات احتجاجية ألسر
وأهالي المعتقلين منذ بداية حملة االعتقاالت ،وقابلت
مبعوث األمين العام لألمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ
وتقدم المعلومات المتعلقة بقضية المعتقلين للمنظمات
الحقوقية ووسائل اإلعالم ،وأصدرت تقريرا سنويا للعامين
الماضيين.
تعرض رئيس الهيئة وبعض أعضائها لالعتقاالت نتيجة
متابعتهم للمعتقلين وتعرض للسجن لفترات متفاوتة
المحامي عبدالباسط غازي ،والمحامي محمد الهناهي،
والمحامي محمد أبكر ،والمحامي عبدالمجيد صبرة،
والمحامي نصر أبو هادي ،وقامت الهيئة بجهود إنسانية
تمثلت بتوفير مالبس شتوية وبطانيات للمعتقلين
أوصلتها إليهم عن طريق أسرهم ،وتواجه الهيئة عدة
تحديات ،منها عدم تنفيذ التوجيهات القضائية باإلفراج عن
المعتقلين وضعف اإلمكانيات الفنية والمادية لدى الهيئة.
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 -2رابطة أمهات المختطفين رابطة مجتمعية تتكون
من أمهات وزوجات وبنات وقريبات المعتقلين  ،أنشأت في
صنعاء لتعريف المجتمع المحلي خاصة بقضية المختطفين
والمخفيين قسرًا عبر مراسالتها ونداءاتها و حمالتها
اإلعالمية وتواصلها المستمر مع وسائل اإلعالم  ،وقد
وجهت نداء الى جهات وشخصيات دولية وعقدت لقاءات
في صنعاء لتعريف المجتمع المحلي ومكاتب المنظمات
الدولية واالممية كالصليب األحمر والمفوضية السامية
لحقوق االنسان بقضية المعتقلين ،كما نظمت ما يقارب 32
وقفة تعرضت منها  10وقفات لالعتداء  -من قبل مليشيا
الحوثي وصالح -ومصادرة التلفونات ونزع أغطية الرأس
(الخ َما َرات) لبعض المشاركات من قبل مليشيات الحوثي.
ِ
 -3هيئة الدفاع عن المعتقلين  -محافظة عدن وأنشأت
بهدف حصول المعتقلين على حقوقهم الدستورية
المتمثلة بسرعة اإلجراءات مع المحتجزين في السجون ،
وحصولهم على حقوقهم القانونية ومنها معرفه التهمه
المنسوبة اليهم والسماح ألهاليهم بزياراتهم ومعرفة
أماكن تواجدهم وحضور محاميهم جلسات التحقيق
تثبت إدانته بجريمة عقوبتها سالبة
معهم واالفراج عمن لم ُ
للحرية.

منها رصد وتوثيق حاالت االعتقال واالخفاء القسري من
خالل انشاء وحدة الرصد و التوثيق التابعة للهيئة وتنظيم
الوقفات االحتجاجية مع أمهات المعتقلين وزيارة السجون
والمعتقالت لمعرفة مصير السجناء والبحث مع إدارة
السجون عن حلول لإلشكاليات القائمة إضافة للقاءات مع
المختصين لقاء مدير إدارة أمن عدن و قائد قوات الحزام
األمني وقيادات المقاومة الجنوبية  ،وتستمر الهيئة في
تعرض أعضائها للمضايقات وعملهم في
عملها برغم ُ
ظروف أمنية معقدة وأضافة الى ضعف اإلمكانيات الفنية
والمادية.
 -4هيئة الدفاع عن المعتقلين -حضرموت  -تأسست
الهيئة في شهر يونيو عام  2016بعد تحرير المكال من
تنظيم القاعدة ،على خلفية حملة اعتقاالت واسعة شملت
عددا كبير من العلماء والوجهاء ،ونشطاء سياسيين ،دون
أية ادلة وال تهم وال اجراءات قانونية ،وبلغ عدد المعتقلين
تحت مبرر محاربة تنظيم القاعدة مئات المعتقلين ،لم ينالوا
ابسط الحقوق اإلنسانية ولم يسمح لهم بالتواصل معهم
وال معرفة أماكن احتجازهم ،وتعرض الكثير منهم للتعذيب
وبعضهم فارق الحياة خالل ساعات مثال الشاب محمد عوض
بارحمة و الفنان الكوميدي محفوظ جمعان محروس (عومي).

وقد دشنت الهيئة مجموعة من األنشطة لتحقيق أهدافها
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الباب األول
انتهاكات حقوق اإلنسان
المتعلقة باألشخاص
رصدت المنظمة خالل العام  2016الكثير من االنتهاكات الخطرة المتعلقة بالحقوق الطبيعية
والتعذيب ،واإلعدام
لإلنسان وأهم االنتهاكات المرصودة القتل واإلصابة ،واالعتقال التعسفي
ً
الميداني ،وشملت عملية الرصد تسعة عشر محافظة يمنية ،كانت األولوية للمحافظات التي ترتفع
فيها وتيرة النزاع المسلح والمناطق القريبة منها.

14

األرض المنسيــة

الفصل األول
القتل خارج نطاق القانون ( إنتهاك حق الحياة )
عام  2016وثقت المنظمة انتهاكات مروعة
بحق الحياة في اليمن بسبب النزاع المسلح
في اليمن حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين
( )2950قتيال بينهم ( )504طفال و ()182
امرأة ،واليزال المئات من الجرحى مهددين
بالموت جراء إصاباتهم الخطيرة وعدم توافر
الرعاية الطبية الالزمة جراء استمرار االشتباكات
المسلحة.
من خالل المقابالت التي أجراها راصدونا
ومعايناتهم التي سجلوها تبين للمنظمة
ان أسباب القتل تنوعت بين اإلصابة المباشرة
برصاص القناصين ،والقذائف الموجهة لألحياء
السكنية ،واأللغام المزروعة في المناطق
السكنية والطرقات ،والعبوات الناسفة،
والعمليات اإلرهابية ،واالغتياالت السياسية،
والموت تحت التعذيب ،واإلعدامات خارج

القانون ،إضافة إلى قصف طيران التحالف
العربي المشترك الذي تقوده المملكة العربية
السعودية وطائرات بدون طيار األمريكية
المسماه بالدرونز.
تشكل هذه العمليات انتهاكات جسيمة
للقانون الدولي وخرق لقانون حقوق االنسان
مآس إنسانية مؤلمة ،فقد تيتمت
ترتب عليها
ٍ
أسر كثيرة وفقد آباء أبناءهم ،كما تشرد
الكثير من السكان الذين تعرضت أحياؤهم
للقصف.
تكشف البيانات المسجلة لدى المنظمة أن
مليشيات الحوثي وصالح تأتي في مقدمة
منتهكي حق الحياة في اليمن خالل العام
 2016تليها قوات التحالف العربي ثم
الجماعات اإلرهابية.

األرض المنسيــة
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التوزيع الجغرافي للقتلى
المحافظة

عدد القتلى

النسبة المئوية

تعز
عدن
شبوة
حضرموت
أمانة العاصمة
صنعاء
حجة
مأرب
لحج
الجوف
الحديدة
البيضاء
إب
الضالع
ذمار
أبين
صعدة
عمران
ريمة

921
310
198
192
175
165
151
130
118
115
109
104
65
58
55
31
28
24
1
2950

31%
11%
7%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0.03%

االجمالي

اجمالي ونسب األطراف المنتهكة للقتل خارج القانون
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مليشيا
الحوثي
وصالح

طيران التحالف
العربي

تنظيمات
إرهابية

الواليات
المتحدة (طيران
)الدرونز

مجهولة

جهة

خالفات
إجتماعية

الحكومة
الشرعية

1466

782

342

133

116

72

39

50%

27%

12%

5%

4%

2%

1%

التوزيع الفئوي للقتلى

الفئة

اإلجمالي

رجال

نساء

أطفال

اجمالي عدد القتلى

2950

2264

182

504

النسبة

100%

77%

6%

17%

2264
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الضربات
الجوية للطيران

سجلت المنظمة سقوط عدد كبير من
المدنيين قتلى خالل عام  2016بسبب
اخطاء طيران التحالف العربي ،في عدد من
محافظات الجمهورية ،حيث رصدت المنظمة
عدد ( )22ضربة جوية ،شملت كال من (أمانة
العاصمة  -صنعاء – تعز – اب – الحديدة
– الجوف -حجة) بلغ عدد القتلى ()782

18
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مدنيا بينهم ( )157طفال و( )62امرأة  ،وقد
الحظت المنظمة أن بعض ضربات التحالف
التي استهدفت المدنيين وقعت في
مناطق مدنية مزدحمة بالسكان كحادثة
الصالة الكبرى في صنعاء إضافة الى بعض
الضربات التي استهدفت أماكن قريبة من
مواقع عسكرية.

تعز
أمانة العاصمة
حجة
الحديدة
صنعاء
الجوف
لحج
صعدة
إب
عمران
عدن
حضرموت
البيضاء
ذمار
أبين
شبوة
االجمالي

205
152
141
94
83
31
22
15
9
9
7
5
3
3
2
1
782

26%
19%
18%
12%
11%
4%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
0.4%
0.4%
0.3%
0.1%

التوزيع الجغرافي لقتلى طيران التحالف

المحافظة

عدد القتلى

النسبة المئوية

أبين

شبوة

ذمار

البيضاء

عدن

حضرموت

إب

عمران

لحج

صعدة

صنعاء

الجوف

حجة

الحديدة

تعز

أمانة العاصمة

األرض المنسيــة
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طيران بدون طيار
( الدرونز )

التوزيع الجغرافي
لقتلى طيران الدرونز

20
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سجلت المنظمة خالل هذا العام
( )24عملية قصف بواسطة طائرات
مسيرة عن بعد وتركزت الضربات
في محافظات (حضرموت – البيضاء
– شبوة – أبين  -مأرب) وتعد هذه
العمليات إعداما خارج القانون حيث
تستهدف مواطنين لم تصدر

حضرموت
شبوة
البيضاء
مأرب
أبين
األجمالي

80
28
14
7
4
133

بحقهم أحكام إعدام ولم يتح لهم
حقهم في الدفاع عن أنفسهم
أمام اتهامهم باإلرهاب ،وتسببت
ضربات الطيران األميركي بقتل
( )133شخصا خالل المدة التي
يرصدها التقرير.

العمليات

اإلرهابية

رصدت سام خالل  2016ما يقارب من ( )24عملية
إرهابية بعضها أعلنت تنظيمات إرهابية مسئوليتها
عنها فيما بقي بعضها اآلخر مجهول الفاعل،
وتسببت تلك العمليات اإلرهابية بوفاة ( )342شخص
اغلبهم من المجندين الجدد أو طالبي التجنيد .كما

قتلى العمليات اإلرهابية تنظيمات إرهابية

قتلى عمليات إرهابية (جهة مجهولة)

عدن
حضرموت
شبوة
أبين
لحج
البيضاء
االجمالي

231
92
7
4
4
4
342

رصدت سام مقتل أكثر من ( )116شخص لم تعلن
أي جهة مسئوليتها عنها استهدفت قيادات في
المقاومة الشعبية ومسئولين عسكريين وأمنيين
في عدن وكما استهدفت قياديين في حزب اإلصالح
تعرضوا لالغتيال في مناطق سيطرة الحوثيين.

عدن
شبوة
حضرموت
أبين
ذمار
إب
مأرب
البيضاء
الحديدة
الضالع
لحج
تعز
الجوف
أمانة
العاصمة
االجمالي

55
11
11
10
8
6
5
3
2
1
1
1
1
1
116
األرض المنسيــة
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الفصل الثاني
اإلصابة والتشوه واإلعاقات
تعد اإلصابة والتشوه من االنتهاكات التي تضمنها
القانون الدولي لحقوق األنسان والقانون اإلنساني
الدولي ومعظم القوانين التعاهديه والقوانين
العرفية بغض النظر عن مدى جسامتها ونوعيتها
لكونها تمس الحياة الكريمة لإلنسان وما سيكون
لها من آثار مستديمة مستقبال.
خالل فترة التقرير وثقت المنظمة ( )6321حالة
إصابة بينهم ( )1384طفال و( )438امرأة وانحصر
التوثيق على الضحايا المدنيين الذين تمكنت الفرق
الميدانية التابعة للمنظمة من الوصول إليهم
والتحقق من بياناتهم .تعددت أسباب اإلصابة
لمدنيين بين القصف العشوائي بالقذائف على
أماكن مزدحمة سكانيا خاصة محافظة تعز التي
تصدرت نسبة الضحايا بنسبة ( )62%إضافة الى

22
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األلغام األرضية والعمليات االنتحارية للمنظمات
اإلرهابية خاصة في محافظتي عدن وحضرموت
وضربات طيران التحالف في مناطق متفرقة من
اليمن .
من خالل مقابالت الجرحي والمصابين تبين لنا كثير
من حاالت الجرحى تحولت الى اعاقات دائمة والبعض
لم يتحصل على العالج بسبب ضعف التأهيل
للمستشفيات وانعدام االدوية والمعدات الطبية
الالزمة لعالج جرحى االعصاب ،وصعوبة السفر
للخارج لتلقي العالج الالزم ،وتشير المعلومات التي
تم الحصول عليها الى ان الرقم الفعلي يزيد عن
( )20.000مصابًا فيما اليزال العمل جاريا الستكمال
مالم يتم توثيقه في هذا التقرير.

جدول يبين التوزيع الجغرافي لضحايا االصابة
المحافظة

عدد ضحايا االصابة

النسبة المئوية

تعز
أمانة العاصمة
مأرب
عدن
شبوة
صنعاء
حضرموت
البيضاء
الضالع
الجوف
لحج
الحديدة
حجة
إب
ذمار
أبين
صعدة
عمران
المحويت
ريمة

3891
471
373
298
225
169
156
153
113
103
101
78
68
43
28
19
15
12
3
2

62%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.05%
0.03%

اإلجمالي

6321

%100

التوزيع الفئوي لضحايا اإلصابة
الفئة

اإلجمالي

رجال

نساء

أطفال

اجمالي

6321

4499

438

1384

النسبة

100%

71%

7%

22%

438

438

التوزيع حسب الجهة المتسببة
اإلجمالي

مليشيا
الحوثي

طيران التحالف
العربي

تنظيمات إرهابية

جهة مجهولة

الحكومة
الشرعية

الواليات
المتحدة
(طيران
الدرونز)

6321

5179

629

345

156

8

4

100%

82%

10%

5%

2%

0.1%

0.1%
األرض المنسيــة
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الفصل الثالث
اإلعتقال التعسفي و اإلخفاء القسري

خالل العام  2016استمرت سياسة االعتقال التعسفي
واإلخفاء القسري سياسة مفضلة لدى مليشيا الحوثي
التي تحتفظ في سجونها بآالف المعتقلين ألسباب
سياسية ،منهم مختفون قسريا ،وحصلت المنظمة
على معلومات تؤكد تعرض بعضهم للتعذيب بشكل
ممنهج إضافة إلى المنع من الزيارة أو تقييدها بمواعيد
متباعدة وإلغائها بشكل تحكمي ،ومنع المرضى من
المعتقلين من حقهم في العالج أو االتصال بالمحامين،
كما رصدت المنظمة وجود عشرات المختفين قسريا في
سجون تشكيالت أمنية وعسكرية في عدن وحضرموت.
وتشير األرقام التي وثقتها المنظمة الى أن إجمالي
المعتقلين تعسفيا والمختفين قسرًا لدى مليشيا
الحوثي خالل المدة التي يرصدها التقرير ما يزيد عن
( )4710حالة
وتكشف اإلفادات والشهادات التي حصلت عليها
منظمة سام للحقوق والحريات من أهالي المعتقلين
أو من الضحايا الناجين انفسهم أو من شهود عيان
أن عملية االعتقال يصاحبها استخدام أساليب مهينة
وحاطة من الكرامة اإلنسانية ،وعدم مراعاة حرمة
المساكن ،وشعور االهالي واألطفال ،حيث اعتقل كثير
من داخل بيوتهم وأمام أعين ذويهم وبصورة مهينة
وصادمة ،كما افادت الشهادات تعرض المعتقلين
24
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والمخفيين قسرا للتعذيب الوحشي واالعدام الوهمي،
وربط العضو الذكري والحرمان من البول لساعات طويلة
إضافة للتحرش الجنسي ،أما المعتقالت التي يحتجز
فيه المعتقلين فال تتوفر فيها الشروط القانونية وال
تتوفر فيها أدني مقومات االدمية والكرامة االنسانية
حيث ُيحتجز العشرات في غرفة واحده وبحمام واحد
فقط و كثير من هذه السجون ال تخضع لرقابة القضاء
وبعضها سجون خاصة كالبيوت واألقبية ،ويتعرضون
هم وأقاربهم لالبتزاز المالي مقابل السماح لهم بالزيارة
أو اإلفراج ،كما يجبر المعتقلون على توقيع أوراق غير
قانونية حال اإلفراج عنهم.
وتتوزع الجهات التي تقوم باعتقال المعارضين
السياسيين والخصوم المدنيين بين الحوثيين في
المناطق التي يسيطرون عليها وقوات تتبع الحكومة
الشرعية في كال من عدن ( الحزام األمني ) وقوات النخبة
( حضرموت ) .
فيما يلي جداول إحصائية للمعتقلين والمختفين
قسرا والتي تمكن فريق الرصد والتوثيق الميداني من
توثيقها ،وتحتفظ المنظمة بهوية معتقلين تم اللقاء
بهم بعد اإلفراج وكذا هويات اسر وأقاربهم ،بناء على
طلبهم االحتفاظ بسرية معلوماتهم ،خشية تعقبهم
واعتقالهم مرة أخرى

جدول يبين التوزيع الجغرافي للمعتقلين تعسفًا والمختفين قسرًا
المحافظة

عدد حاالت االعتقال
التعسفي واالختفاء
القسري

الحديدة
صنعاء
البيضاء
إب
عمران
أمانة العاصمة
حجة
ذمار
عدن
تعز
حضرموت
الجوف
شبوة
صعدة
لحج
ريمة
الضالع
المحويت
مأرب
أبين
االجمالي

693
621
610
505
435
424
377
345
289
207
156
131
73
67
67
57
53
27
18
15
5170

النسبة
المئوية

13%
12%
12%
10%
8%
8%
7%
7%
6%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0.3%
0.3%

أبين

مأرب

الضالع

المحويت

لحج

ريمة

شبوة

صعدة

الجوف

تعز

حضرموت

عدن

حجة

ذمار

أمانة العاصمة

إب

عمران

صنعاء

البيضاء

الحديدة
األرض المنسيــة
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جدول التوزيع
الفئوي للمعتقلين
تعسفًا والمختفين
قسرًا

التوزيع حسب
الجهة المتسببة

الفئة
اإلجمالي
النسبة

اإلجمالي

رجال

نساء

أطفال

5170

5031

17

122

100%

97%

0.3%

2%

اإلجمالي

مليشيا
الحوثي

الحكومة
الشرعية

تنظيمات
إرهابية

جهة
مجهولة

5170

4710

437

20

3

100%

91%

8%

0.4%

0.1%

الموت تحت/بسبب التعذيب في المعتقالت

استمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة منتشرة على نطاق واسع في السجون
بالرغم من تحريم التعذيب في الدستور اليمني والقوانين الداخلية باعتباره جريمة تستوجب
العقاب ،وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة ،حيث رصدت المنظمة استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
القاسية والمهينة داخل السجون خاصة بحق الخصوم السياسيين والصحفيين ،من أجل انتزاع
اعترافات محددة ،أو انتقاما لمواقفهم السياسية والمهنية.
توفي العديد من سجناء الرأي داخل المعتقالت تحت التعذيب أو بسببه ،وتمكنت المنظمة
من التحقق من بالغات متعلقة بالتعذيب حتى الموت خالل عام  ، 2016ونستطيع القول أن
عام  2016كان االسوأ بحق المعتقلين والمخفيين قسرا وذويهم من حيث بشاعة التعذيب
والوسائل التي استخدمت بحق المعتقلين ما أدى الى مقتل ( )41معتقل في السجون أو
بعد الخروج منها بساعات  /أيام  ،وقد بينت الفيديوهات التي حصلت عليها منظمة سام أن
المعتقلين الذين ماتوا في سجون مليشيا الحوثي تعرضوا لتعذيب وحشي ممنهج قصد
منه قتل المعتقلين منها فقء العين أو الضرب الشديد في جميع أجزاء الجسم  ،ويستخرج
المنتهكين لضحاياهم شهادات وفاة تزور سبب الوفاة وفي بعض األحوال يمنعون عرض
الجثامين على الطبيب الشرعي أو يدفنون الجثث بدون إذن من أولياء الدم ،أو بحضورهم تحت
إشراف قوة مسلحة ،ولم تقتصر حاالت الوفاة تحت التعذيب على سجون الحوثيين ،بل سجلت
المنظمة حاالت مشابهة في سجون التشكيالت األمنية والعسكرية في عدن وحضرموت وإن
كانت بنسبة منخفضة.

التوزيع حسب الجهة المتسببة
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اإلجمالي

مليشيا الحوثي

جهة مجهولة

الحكومة الشرعية

41
100%

35
85%

4
10%

2
5%

1.1إبراهيم محمد احمد الحاج

البيضاء

2.2بسام عبدالله حمود الصلوي

األمانة

3.3جهاد محمد الجبلي
4.4حسن االزنم

أبين
إب

5.5حسين مبخوت الشميري

عمران

6.6حميد محمد صالح عوضة

المحويت

7.7رشاد العنسي

األمانة

8.8ريماس سليمان داوود

حجة

9.9سعيد مهدي جوبل الكازمي

أبين

أسماء وبيانات المعتقلين الذين توفوا تحت التعذيب أو بسببه

1010سليمان علي حمود البرعي

الحديدة

1111سليمان يحيى سليمان صالح

الحديدة

1212شرفات الحميري

إب

1313صهيب عدنان سعيد الذبحاني

تعز

1414عادل عبدالملك الحسني

إب

1515عادل عبده احمد الزوعري

األمانة

1616عادل محمد عبده مصلح سالم
1717عبدالرحمن عبدالله حسين جعفر
1818عبدالقادر محمد أحمد الدباني

إب
الحديدة
حجة

1919عبدالله سالم عبدالقوي الحميقاني

البيضاء

2020عبدالله محمد هجله

األمانة

2121عبده سبيلي حسن هاملي

الحديدة

2222علي سالم االقرع الكازمي

أبين

2323علي علي الجبجبي

ذمار

2424فهمي سالم عبدالله خلف

البيضاء

2525كمال محمد المصعبي

ذمار

2626لطفي جمعان بافطيم

حضرموت

2727محبوب عبدالله محبوب

الحديدة

2828محمد االسدي
2929محمد زيد السبل
3030محمد صالح عون المريسي
3131محمد عبدالله أبو زيد

ذمار
إب
الضالع
الحديدة

3232محمد عبدالله غالب

إب

3333محمد عوض بارحمه

حضرموت

3434محمد محمد أحمد حشيبري

الحديدة

3535مسعد احمد الحدي

إب

3636منتصر الزعزعي

تعز

3737منيف الجبري

ذمار

3838مهدي محمد الذلق الكازمي

أبين

3939وليد أحمد حسن أحمد مقبل
الشميري

الحديدة

4040ياسر احمد عيسى الناشري

األمانة

4141ياسين سالم احمد نعمان

تعز

األرض المنسيــة
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الفصل الرابع
اإلعدامات خارج القـــــانون :

زادت عمليات االعدام خارج نطاق القانون
بصورة كبيرة ومقلقة خالل عام  ،2016وبرغم
التشريعات الجنائية التي تحمي المواطن
اليمني سواء التشريعات المحلية أو الدولية،
فغياب سلطة الدولة واختزال سلطة القانون
في يد المشرفين الحوثيين أو قيادة بعض
الجماعات اإلرهابية جعل حياة المواطن
رهينة قرار يصدره مشرف المليشيات أو قائد
المجموعة المسلحة ،وسجلت المنظمة خالل

28
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عام  )45( 2016جريمة قتل خارج القانون شملت
 41محافظة يمنية.
وتصدرت جماعة الحوثي قائمة األطراف التي
تتحمل مسئولية جرائم القتل خارج نطاق
القانون (إعدامات ميدانية) إضافة الى مجموعات
متطرفة تنسب الى تنظيم القاعدة وأخرى
مجهولة.

أسماء األشخاص الذين تم إعدامهم ميدانيًا
االسم

المحافظة

23

عبدالرحمن حسن خيران

أمانة العاصمة

1

إبراهيم محمد أبو حلفة

عمران

24

عبدالرحمن عصيوران

تعز

2

أحمد صالح أحمد العمري

البيضاء

25

عبدالعزيز فرحان

صعدة

3

أحمد صالح الهميش

صعدة

26

عرفات الجنحة

إب

4

احمد عبدالجليل ميمون

إب

27

علي ناصر

تعز

5

أحمد عبده المحمدي

البيضاء

28

علي يحيى محمد السنحاني

أمانة العاصمة

6

أكرم الجنحة

إب

29

عمار حسان عبدالله الحميري

تعز

7

جمال معيض الغرازي

صعدة

30

عمار سعيد عبدالله

تعز

8

حسام محمود حسين حرمل

الضالع

31

عمر الزبيدي

أمانة العاصمة

9

حسين ناصر كباس

صنعاء

32

عيسى الجبلي (القعود)

إب

10

حمزة قاسم جلهم غراز

صعدة

33

ماهر الجريدي

إب

11

حمود طالب لسعان

الجوف

34

محسن محم الطفوف

ذمار

12

راضي أحمد جردان

صعدة

35

محمد أحمد محمد العمري

البيضاء

13

سليم عبدربه حرزم

حضرموت

36

محمد حمود علي السلمي

إب

14

سويدان الراعي

إب

37

محمد عبدالله ميمون

إب

15

صالح أحمد صالح العمري

البيضاء

38

محمد محمد صالح الصباري

صنعاء

16

صالح سالم سعد بنه العمري البيضاء

39

محمد يحيى

صعدة

17

صالح قاسم احمد

أبين

40

مقبل جعامل

صعدة

18

صهيب توفيق علي سيف

تعز

41

مهدي حسين

صعدة

19

عادل حمود علي السلمي

إب

42

نادر أحمد غالب الحميري

تعز

20

عباد محمد علي الزوبه

البيضاء

43

نشوان صالح الفاطمي

اب

21

عباس أحمد الطلحي

حجة

44

هاني عبدالله الشاوش

تعز

22

عبدالجبار يحيى البصير

ذمار

45

يوسف الرغيل

عمران

الرقم

التوزيع حسب الجهة المتسببة
اإلجمالي

مليشيا الحوثي

جهة مجهولة

الحكومة الشرعية

تنظيم القاعدة

45
100%

41
91%

2
4%

1
2%

1
2%
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الفصل الخامس
األلغام األرضية والعبوات المتفجرة

رصدت المنظمة انتشارًا وتوسعًا كبيرا في زراعة األلغام
الفردية في مناطق النزاع الدائر في اليمن خالل العام
 2016وصارت األلغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار
تشكل تهديدا حقيقيا للسكان المدنيين وعائقا في
طريق عودتهم إلى منازلهم التي نزحوا منها وتحديا
أمام محاوالت السكان العودة الى حياتهم العادية
وتجاوز آثار الحرب وافقت اليمن على «اتفاقية أوتاوا”
بالقانون رقم ( )7لسنة  1998وفي  2005صدر القانون
رقم ( )25بشأن حظر إنتاج األلغام المضادة لألفراد ،إال أن
الحوثيين وقوات صالح قد استخدموا األلغام بمختلف
أشكالها بما فيها المضادة لألفراد ،وبصورة عشوائية.
30
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سجلت المنظمة تسبب األلغام بـ ( )275حالة قتل و
()394إصابة ،من بين القتلى ( )9نساء و ( )60أطفال،
وتسببت اإلصابات بإعاقة العديد من المواطنين،
أغلبهم في محافظة تعز ،تليها مأرب ولحج والبيضاء.
ومما يزيد من خطورة هذه األلغام عدم وجود خرائط
واضحة ودقيقة ألماكن األلغام المزروعة إضافة إلى
استخدام وصناعة أنواع مموهة من األلغام صنعت على
شكل أحجار وأجسام غير خطرة ،وتعمل فرق هندسية
لنزع األلغام بإمكانيات محدودة وتدريب متواضع ما
يتسبب في تحول العاملين في هذه الفرق إلى ضحايا.

جدول توزيع ضحايا األلغام بحسب المحافظات

المحافظة

قتلى االلغام

االصابة والتشوه

تعز

120

161

مأرب

51

103

لحج

26

43

البيضاء

17

20

عدن

12

8

الجوف

10

26

صنعاء

9

12

شبوة

7

8

صعدة

5

7

الضالع

5

3

أبين

4

2

حجة

4

0

ذمار

2

0

حضرموت

1

0

إب

1

1

الحديدة

1

0

األجمالي

275

394

رسم توضيحي يبين التوزيع الجغرافي
لحاالت القتل بسبب األلغام المتفجرة

رسم توضيحي يبين التوزيع الجغرافي لحاالت
اإلصابة و التشوة بسبب األلغام المتفجرة
41

26

11

5

2

7

2

2

1

1

0.3

0

0

األرض المنسيــة

31

جــدول يبيــن التوزيــع الفئــوي والنوعــي
لضحايــا األلغــام والعبــوات المتفجــرة

32
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فئة الضحايا

رجال

نساء

أطفال

اإلجمالي

عدد حاالت القتلى

206

9

60

275

عدد حاالت اإلصابة

330

14

50

394

رسم توضيحي يبين التوزيع الفئوي النوعي لضحايا األلغام و المتفجرات
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الباب الثاني
إنتهاكات نوعية

34
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الفصل األول
االنتهاكات بحق الحريات الصحفية

استمرت االنتهاكات بحق حرية الصحافة في العام  2016في اليمن حيث تعتبر
سوء على
المنظمة أن هذا العام هو امتداد للعام  2015الذي يعد من األعوام األكثر
ً
الصحفيين والحريات الصحفية في اليمن.
نالحــظ ان هنــاك اســتهداف واضــح وممنهــج ضــد كل صــوت مخالــف مــن قبــل كافــة
االطــراف اال أن هنــاك توحــش مــن قبــل جماعــة الحوثييــن والرئيــس الســابق صالــح الذيــن
واصلــوا حملــة القمــع والتنكيــل بــكل مــا تبقــى مــن هامــش حريــة او صحافــة حيــث ال
يســمح بصــدور الصحــف ســوى تلــك التــي تعمــل كتوجيــه معنــوي للحوثييــن.
بلغت االنتهاكات خالل هذا العام ( )226وتتدرج الجرائم واالنتهاكات المرتكبة
بحق الصحفيين من جريمة القتل واالختطاف واالخفاء القسري واالعتقال التعسفي
والتعذيب المتواصل والفصل التعسفي من الوظيفة وايقاف الرواتب والتهديد
ومواصلة اغالق الصحف ومكاتب القنوات ونهبها وليس انتهاء بحجب المواقع االخبارية
اليمنية والعربية والدولية وتعددت الجهات المنتهكة ما بين مليشيات الحوثي وقوات
صالح وتنظيم القاعدة وقوات تابعة للحكومة الشرعية ايضا ،وبيان ذلك كله في
الرصد التالي:
بحسب الرصد الخاص بالمنظمة فقد بلغت االنتهاكات المختلفة في الجانب الصحفي
 226حالة انتهاك ابرزها  8حاالت قتل لصحفيين ومصورين خالل العام المنصرم
اثناء ادائهم لمهامهم الصحفية واالعالمية والتغطية الميدانية في تعز وصنعاء
وعشر حاالت شروع في قتل و  69حالة اختطاف واحتجاز لفترات مختلفة فيما ال يزال
 18صحفيا مختطفا حتى االن بعضهم منذ اكثر من عام ونصف ،لدى جماعه الحوثي
وصالح  17صحفيا مختطفا وصحفي واحد لدى تنظيم القاعدة في حضرموت ،كما
تعرض  33صحفيا ومصورا لإلصابة اثناء التغطيات الميدانية واداء مهامهم الصحفية
إضافة الى تعرض  13اعالميا للمالحقة ومحاولة االختطاف وتعرض  40إعالميا للتهديد
بوسائل مختلفة وسجلت المنظمة ثالث حاالت اعتداء ونهب لمقرات ومكاتب إعالميه
وحجب ثالثين موقع اخباري يمني وعربي ودولي.
وال تزال صنعاء منذ  2014مدينة خالية من الصحف المعارضة بعد أن أغلق الحوثيون
مقرات كل الصحف الحزبية واألهلية والقنوات الفضائية والمكاتب اإلعالمية المرتبطة
بها.

و شهد عام  2016العديد من االنتهاكات المتعلقة بجانب العمل الوظيفي منها 27
حالة ايقاف رواتب لصحفيين في وسائل االعالم وايقاف مستحقات وفصل من الوظيفة
وحالتي مصادرة لمقتنيات صحفيين وثالث حاالت محاكمة إلعالميين .
كمــا اســتمر إيقــاف رواتــب مئــات مــن الصحفييــن والموظفيــن اإلدارييــن المؤيديــن
للحكومــة الشــرعية فــي وســائل اإلعــام الرســمية بصنعــاء كمؤسســة الثــورة ووكالــة
األنبــاء الرســمية ســبأ.

األرض المنسيــة

35

جدول يبين االنتهاكات اإلعالمية

االنتهاك
القتل
االختطاف
تهديد
اإلصابات
المالحقة
اعتداء ونهب مقرات
حجب مواقع محلية ودولية
إيقاف رواتب وفصل من الوظيفة
محاكمات
اإلجمالي

36
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العدد
8
69
40
33
13
3
30
27
3
226

أسماء وبيانات القتلى من الصحفيين والجهة المتسببة في القتل
االسم
1.1المقداد مجلي
2.2هاشم محمد الحمران
3.3منير الحكيمي
4.4أحمد الشيباني
5.5محمد محمد غالب المجيدي
(محمد اليمني)
6.6عبدالله عزيزان الخليفي

جهة العمل
مراسل اذاعة صوت امريكا
مصور قناة المسيرة
المخرج في تلفزيون اليمن
مصور قناة اليمن بتعز

المتسبب في القتل
طيران التحالف
طيران التحالف
طيران التحالف
الحوثي وصالح

المصور الصحفي

الحوثي وصالح

مراسل موقع مأرب برس اإلخباري
في شبوة
مراسل قناة سهيل في محافظة
الجوف
المصور في شبكة تعز اإلخبارية

7.7مبارك العبادي
8.8أواب طارق الزبيري

الحوثي وصالح
الحوثي وصالح
الحوثي وصالح

جدول يبين الجهة المنتهكة لحق الحريات الصحفية
اإلجمالي

مليشيا
الحوثي وصالح

الحكومة
الشرعية

جهة
مجهولة

طيران التحالف
العربي

تنظيم
الحراك
الجنوبي القاعدة

226

145

33

29

11

6

2

100%

64%

15%

13%

5%

3%

1%
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الفصل الثاني
االنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق االنسان

يرافــق مهمــة الدفــاع عــن حقــوق االنســان فــي اليمــن مخاطــر متعــددة ،تصــل لدرجــة االعتــداء علــى
حــق الحيــاة والحــق فــي الحريــة ،وعلــى الرغــم مــن أن التشــريعات الوطنيــة والمعاهــدات والمواثيــق
الدوليــة تحمــي حريــة التعبيــر ،فقــد رصــدت المنظمــة اســتمرار االعتــداءات والتهديــدات بحــق
المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان مــن المحامييــن والصحفييــن وغيرهــم مــن المهتميــن بالشــأن
الحقوقــي ،كمــا الحظــت المنظمــة وجــود توجــه عــام لــدي مليشــيات الحوثــي وقــوات الرئيس الســابق
علــي صالــح إلســكات كافــة االصــوات ووقــف الجهــود التــي تبــذل من أجــل الدفاع عــن الضحايــا وخاصة
فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء  ،حيــث ســجلت المنظمــة ( )33حالــة انتهــاك بحــق المدافعيــن عــن
حقــوق اإلنســان مــن محاميــن وصحفييــن ،تنوعــت مــا بيــن االختطــاف واالعتقــال لفتــرات طويلــة
والشــروع بالقتــل والضــرب والشــتم  ،كمــا رصــدت المنظمــة وجــود حــاالت اختطــاف واعتــداء علــى
ناشــطين مــن قبــل قــوات عســكرية وأمنيــة تتبــع الحكومــة الشــرعية فــي كال مــن عــدن وحضرمــوت.

جدول يبين حاالت االنتهاك التي تعرض لها المدافعين
عن حقوق اإلنسان
االنتهاك
إختطاف
إعتقال
ضرب وشتم
شروع بالقتل
إعتداء لفظي
اصابة بطلق ناري
إعتداء على الممتلكات الخاصة
منع من السفر
المجموع
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نساء

3
2
1
1

7

رجال
14
6
1
1
2
1
1
26

المجموع
14
6
4
3
3
1
1
1
33

الفصل الثالث
االنتهاكات بحق الطفولة
نقصد بالطفل في هذا التقرير كل إنسان دون سن  18سنة ،وبحسب
البيانات والوثائق التي جمعها فريق الرصد ووثقتها المنظمة خالل فترة
التقرير  ،وجدت سام أن عام 2016م شهد انتهاكات مريعة التفاقية
حقوق الطفل ،تصدر انتهاك الحق في الحياة مقدمة االنتهاكات التي
رصدتها المنظمة  ،حيث انعدمت البيئة اآلمنة للعب األطفال في االحياء
السكنية ،وفقد عدد كبير من األطفال حياتهم حين تعرضوا للقصف أو
القنص وهم يلعبون في الشوارع و الحارات أو أثناء ذهابهم الى األسواق
والمدارس مما تسبب في حرمان الكثير منهم من التعليم ،وتعرضت
تجمعات سكانية للقصف بقذائف المدفعية وحتى الكاتيوشا في تعز،
كما أصابت صواريخ أحياء سكنية في مدينة مأرب  ،وساهم في زيادة
أعداد الضحايا األطفال قصف طيران التحالف ،إضافة إلى تجنيد األطفال
والزج بهم في المعارك من قبل مليشيات الحوثي وقوات الرئيس
السابق صالح ،وبحسب االحصائيات المسجلة لدى المنظمة فقد أتت
محافظة ذمار في مقدمة المحافظات التي تعرض أطفالها للتجنيد
تليها صعدة ومحافظتي صنعاء وعمران  ،وهناك عدد كبير تعذر رصد
حالتهم لعدة أسباب من بينها عدم تعاون األهالي الذين أرسلوا أبنائهم
إلى الجبهات ،أو خوف اآلخرين الذين زجت المليشيا بأطفالهم إلى
الجبهات بدون موافقتهم .
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جدول يبين التوزيع النوعي الجغرافي

“

لضحايا األطفال خالل العام 2016
قتلى

اصابه
وتشوه

تجنيد

تهجير
قسري

المجموع

تعز

293

1196

11

5383

6883

الجوف

30

12

5

0

47

البيضاء

20

61

0

0

81

مأرب

22

33

0

0

55

لحج

6

4

0

0

10

صنعاء

30

11

0

0

41

حضرموت

3

0

0

0

3

حجة

36

15

0

0

51

عدن

11

13

0

0

24

إب

8

3

0

0

11

صعدة

11

6

80

0

97

الحديدة

0

7

0

0

7

شبوة

12

5

0

0

17

الضالع

1

9

0

0

10

ذمار

4

4

359

0

367

عمران

7

1

40

0

48

امانة العاصمة

3

1

16

0

20

أبين

7

3

0

0

10

المحويت

0

0

40

0

40

ريمة

0

0

0

0

0

االجمالي

504

1384

551

5383

7822

المحافظة
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قتلى إصابة
وتشوه
40
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تجنيد تهجير
قسري

الفصل الرابع
االنتهاكات بحق المرأة اليمنية

رصــدت المنظمــة تعــرض المــرأة لعــدد مــن االنتهــاكات ابرزهــا
انتهــاك الحــق فــي الحيــاة (القتــل) وخاصــة بالقنــص ،واالصابــة
والتشــوه ،والحرمــان مــن التعليــم والقلــق واالضطرابــات
النفســية والحرمــان مــن الرعايــة الصحيــة واالعتــداءات
الجنســية واالختطــاف ،وهنــاك عــدة انــواع مــن االنتهــاكات تــم
حجبهــا فــي هــذا التقريــر بطلــب مــن الكثيــر مــن النســاء نظــرا
لقســاوة العــادات والتقاليــد اليمنيــة المقيــدة لحريــة المــرأة.
حيث بلغ إجمالي عدد القتلى من النساء خالل العام 2016
( )182امرأة منها حالة اغتيال واحدة ،فيما وصل عدد النساء
الالتي تعرضن لإلصابة والتشوه ( )438امرأة .
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جدول يبين التــوزيع الجغرافي لالنتهاكات بحق المرأة اليمنية
المحافظة

قتلى

إصابة وتشوه

تعز

135

400

الجوف

13

1

صنعاء

7

2

البيضاء

6

11

لحج

4

4

مأرب

2

7

حجة

2

0

عدن

2

1

إب

2

1

صعدة

2

2

الحديدة

2

1

شبوة

1

0

عمران

1

1

ذمار

1

2

حضرموت

1

0

أمانة العاصمة

1

1

الضالع

0

2

أبين

0

2

المحويت

0

0

ريمة

0

0

االجمالي

182

438
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المنسية
المنسيــة
اليمن األرض
األرض

قتلى

إصابة
وتشوه

الفصل الخامس
انتهاكات حقوق اإلنسان
المتعلقة بالتعليم
رصــدت المنظمــة فــي هــذا العــام مجموعــة مــن
االنتهــاكات المتعلقــة بالتعليــم خاصــة فــي المناطــق
التــي تشــهد عمليــات عســكرية  ،تســببت تلــك
العمليــات بأضــرار كبيــرة بالمنشــآت التعليميــة و
تحولــت بعضهــا إلــى ثكنــات عســكرية واســتخدم
البعــض اآلخــر لغــرض حشــد المقاتليــن وفــي بعــض
الحــاالت ٌعقــدت لقــاءات قبليــة لتحريــض ســكان القــرى
علــى االلتحــاق بالجبهــات خاصــة فــي مناطــق عمــران
وصنعــاء  ،كمــا اســتخدمت بعــض المــدارس كمراكــز
إليــواء النازحيــن فــي أبيــن وتعــز وإب.
فــي صنعــاء تلقــى الطــاب خطابــا تحريضيــا مــن
قبــل معلميــن أو مــن قبــل زوار مــن قيــادات مليشــيا
الحوثــي وصالــح ،كمــا تعمــل منــذ منتصــف العــام علــى
إعــادة تشــكيل المناهــج التعليميــة بمــا يوائــم التوجــه
الفكــري والمذهبــي للمليشــيا ،وأصــدرت مجموعــة مــن
القــرارات اإلداريــة لتغييــر مــدراء مــدارس وإدارات تعليميــة
وتعييــن مــدراء جــدد مــن المواليــن للجماعــة.
وضمــن ســجناء الــرأي يقبــع كثيــر مــن الطــاب
والمعلميــن المعارضيــن للحوثييــن ،مــر علــى بعضهــم
أكثــر مــن عــام ســجينا خــارج القانــون.
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الفصل السادس

التهجير القسري

44
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برغم أن التهجير القسري بموجب اتفاقية روما يعد جريمة حرب وجريمة ضد
اإلنسانية ،إال أن هذا التقرير يوثق ( )9899واقعة تهجير أجبر فيها السكان قسرا
على ترك أرضهم ومنازلهم بصورة فردية أو جماعية في العديد من المحافظات
كان أبرزها تعز حيث أجبر سكان خمس مناطق ريفية على هجر مساكنهم
بالقوة خالل ( 2016الوازعية  ،ذوباب  ،حيفان  ،الربيعي  ،الصلو) وتحتفظ
المنظمة بأسماء االسر واالفراد الذين هجروا قسرًا ،كما سجلت المنظمة ()1246
وقائع تهجير من مدينة عدن الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية ،مع فارق
كبير في النسبة بين الطرفين.

جدول يبين التوزيع الفئوي للمهجرين قسرًا
الفئة

اإلجمالي

رجال

نساء

أطفال

اجمالي
عدد
المهجرين

9899

2687

1829

5383

النسبة

100%

27%

18%

54%

رسم توضيحي يبين
التوزيع الفئوي للمهجرين

التوزيع حسب الجهة المتسببة
اإلجمالي

مليشيا الحوثي
وصالح

الحكومة الشرعية

9899

8653

1246

100%

87%

13%

رسم توضيحي يبين التوزيع
الفئوي للجهة المتسببة
بالتهجير
مليشيات الحوثي وصالح
الحكومة الشرعية
مليشيا
الحوثي
وصالح

الحكومة
الشرعية
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الفصل السابع
انتهاكات حقوق االنسان المتعلقة باالقتصاد
والمعيشة

46

األرض المنسيــة

تنــدرج الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافية
ضمــن حقــوق اإلنســان التــي تعالــج أســباب
العيــش بكرامــة وحريــة  ،والمتعلقــة بالعمــل
 ،والضمــان االجتماعــي  ،والصحــة ،والتعليــم،
والغــذاء ،والميــاه  ،والســكن والبيئــة الصحيــة ،
والثقافــة وتوفيــر الحاجيــات األساســية ،وضمــان
الحــد األدنــى مــن األجــور وتحقيــق نــوع مــن العدالــة
االجتماعيــة فــي المجتمــع.
وقــد ســجلت المنظمة خــال العــام  6102انتهاكات
متعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة ،وخاصــة تلــك
المتعلقــة بتوفيــر الحاجيــات األساســية للحيــاة
الكريمــة ،فخــال األشــهر الســتة األخيــرة ُحــرم مــن
الرواتــب جميــع الموظفيــن الحكومييــن ،ســواء
العامليــن تحــت ســلطة الحكومــة الشــرعية أو
تحــت ســيطرة الســلطة االنقالبيــة ،ســ ّبب ذلــك
تدهــورا كبيــرا فــي مســتوى معيشــة الموظفيــن
وعجــز فــي مواجهــة متطلبــات الحيــاة اليوميــة
ألســرهم مــن مــأكل وادويــة ودفــع ايجــارات
الســكن وغيرهــا مــن متطلبــات الحيــاة اليوميــة،
وهــو مــا يعنــي انخفــاض القــدرة الشــرائية وبــوار
الســلع ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات
اقتصاديــة واجتماعيــة.
وعــاوة علــى ارتفــاع أعــداد الفقــراء وفقــدان
الوظائــف فــإن نظــام الضمــان االجتماعــي ال
يســتوعب المتضرريــن مــن انهيــار ســوق العمــل،
وكمــا أنــه ال يغطــي الحــد األدنــى الحتياجــات فــرد
واحــد مــن أفــراد األســرة ،فإنــه  -إضافــة لذلــك -
قــد توقــف منــذ عاميــن ،كمــا أوقفــت مليشــيا
الحوثــي رواتــب موظفــي الحكومــة غيــر المؤيديــن
لالنقــاب منــذ بدايــة ســيطرتها علــى الجهــاز
اإلداري للدولــة كمــا فرضــت اتــاوات ورســوم علــى
التجــار والموظفيــن والطــاب فــي المــدارس
لدعــم مقاتليهــا فــي الجبهــات ،وعمــدت إلــى
تخزيــن المشــتقات النفطيــة المخصصــة لســد
احتياجــات المجتمــع وباعتهــا بواســطة شــبكات
تهريــب واســتحدثت لذلــك مواقــع بيــع فــي
الســوق الســوداء فيمــا خصصــت بعضهــا اآلخــر
الســتخدامها لألغــراض العســكرية.
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الباب الثالث
انتهــاكات حقــوق االنســان المتعلقــة باألعيــان
المدنيــة والممتلــكات العامــة والخاصــة
سجلت المنظمة خالل العام  2016انتهاكات متعلقة
بالتعدي على الممتلكات الخاصة و المنشآت
العامة بالتفجير أوباالستيالء أو المصادرة ،حيث
استخدم جميع اطراف الصراع الكثير من المنشآت
العامة  -كالمدارس والصاالت الرياضية ومؤسسات
حكومية أخرى  -ألغراض عسكرية خاصة جماعة
الحوثي وصالح ،وقد تنوعت هذه االنتهاكات ما بين
إغالق هذه المنشآت أو اقتحامها وتوقيف نشاطها
والتمترس فيها أو تخزين األسلحة فيها وحجز حرية
المختطفين ،كما شملت حاالت االنتهاك بالممتلكات
الخاصة اقتحام المنازل ،ونهبها ،وتفجيرها والقصف
العشوائي لألحياء السكنية خاصة مدينة تعز.

48

األرض المنسيــة

الفصل األول
االنتهاكات المتعلقة بالممتلكات العامة
تعرف الممتلكات العامة في قانون العقوبات
اليمني بأنها «المرافق والمؤسسات التي
تمتلكها الدولة أو تسهم في رأس مالها وتهدف
إلى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات
العامة واالحزاب والنقابات واالتحادات والجمعيات
والوحدات االدارية والمجالس المحلية» ،والتي
تستوجب الحماية أثناء النزاعات المسلحة من
قبل أطراف النزاع بموجب اتفاقية الهاي خاصة
الممتلكات الثقافية ،حيث نصت المادة ()27
من الئحة الهاي أنه في حاالت الحصار أو القصف
يجب اتخاذ كل التدابير الالزمة لتفادي الهجوم،
قدر المستطاع على المباني المخصصة
للعبادة ،والفنون والعلوم واألعمال الخيرية
واآلثار التاريخية شريطة أال تستخدم ألغراض
عسكرية ،كما نصت المادة ( )56من الئحة الهاي
المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام
1907على أنه  ،يجب معاملة ممتلكات البلديات
وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة
واألعمال الخيرية والتربوية ،والمؤسسات الفنية
والعلمية كممتلكات خاصة عندما تكون ملكًا

للدولة ،وبموجب ذلك فقد سجلت منظمة سام
للحقوق والحريات العامة انتهاكات كبيرة من
قبل اطراف الصراع ،شملت جميع مناطق الصراع
وطالت دور العبادة ( المساجد) ومرافق تعليمية
ومرافق صحية وطرق والجسور ومرافق أمنية
وغيرها من المرافق ذات النفع العام التي تقدم
خدمات للمواطنين وتأثرت حياة المواطنين سلبا
بسبب هذا التدمير الكلي أو الجزئي وتتوزع هذه
االنتهاكات بين جماعة الحوثي وصالح من جهة
وقصف طيران التحالف من جهة أخرى  ،كما تعود
بعض االنتهاكات إلى بعض فصائل المقاومة
التابعة للحكومة الشرعية .
هــذا ويصعــب تحديــد هويــة المنتهــك ومعرفــة
المتســبب نتيجــة خطــورة األماكــن وإســتمرار
اإلشــتباكات فيهــا وإدعــاءات كل فصيــل بأنــه
ليــس المتســبب فــي إحــداث الضــرر للمبانــي
المذكــورة.

جدول يبين توزيع أضرار الممتلكات العامة حسب الجهة المتضررة
دور عبادة

مرافق
تعليمية

مرافق
صحية

مرافق
خدمية

معالم
اثرية

طرق
وجسور

مرافق
امنية

مقرات
حكومية

82

143

33

49

9

4

9
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الفصل الثاني
االنتهاكات المتعلقة بالمنشئات والممتلكات الخاصة
سجلت منظمة سام للحقوق والحريات انتهاكات خاصة بالممتلكات طالت اكثر من
( )1800إنتهاك  ،تنوعت بين التفجير الكامل و المباشر لمنازل الخصوم من قبل
ميليشيا الحوثي وصالح إضافة إلى التدمير بسبب القصف العشوائي أو قصف
الطيران ،وعالوة على هتك حرمة المساكن واقتحامها وتفتيشها ونهب محتوياتها
فقد رصدت المنظمة تفجير ( )143منزل ،كما طالت االنتهاكات السيارات الخاصة
والمحالت التجارية والمزارع الخاصة ،وتعمل المنظمة على تغطية هذه االنتهاكات
في تقرير منفصل سينشر الحقا على موقعها وصفحاتها على مواقع التواصل
االجتماعي ،على أن هذه الجهود ال تغنى عن عمل مؤسسي يهدف لحصر األضرار
وتوثيقها تمهيدا لتعويض المتضررين وإعادة اإلعمار.

جدول يبين اضرار الممتلكات الخاصة حسب الجهة المتضررة
منازل

سيارات

محال
تجارية

ابار ومزارع

1579

154

73

39
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توصيات
توصي منظمة سام للحقوق والحريات
أو ًال :المجتمع الدولي
 الضغــط علــى جميــع األطــراف لوقــف انتهــاكات حقــوق االنســان فــي اليمــن مــن خــال إيجــاد حــل يعمــل علــى وقــف القتــالالــذي خ ّلــف مزيــدا مــن المعانــاة خاصــة لألطفــال والنســاء.
 دعــم لجنــة التحقيــق الوطنيــة باإلمكانــات الماديــة والفنيــة وتدريــب فــرق التحقيــق التابعــة لهــا علــى العمــل وفــق معاييــراألمــم المتحدة.
 الضغط على جماعة الحوثي وعلى الحكومة الشرعية إلطالق سراح جميع المعتقلين من السجون. العمــل علــى مالحقــة مرتكبــي االنتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــي اإلنســاني ،خــالالحــرب الدائــرة فــي اليمــن.
 تقديــم المســاعدات اإلنســانية العاجلــة خاصــة للمناطــق المتضــررة مــن المواجهــات العســكرية والحصــار االقتصــاديوضمــان أن يتــم ايصالهــا للمتضرريــن بالتنســيق مــع المنظمــات المحليــة.
ثانيًا :الحكومة الشرعية
 علــى الحكومــة الشــرعية العمــل علــى االفــراج الفــوري عــن المعتقليــن فــي ســجون مدينتــي عــدن وحضرمــوت  ،وفتــحتحقيــق فــي أســباب وفــاة بعــض المعتقليــن فــي تلــك الســجون.
 تعيين نائب عام ودعم الجهاز القضائي للعودة إلى العمل في فصل الخصومات ورد الحقوق. مســاعدة لجنــة التحقيــق الوطنيــة علــى الوصــول للمعلومــات الالزمــة إلنجــاز عملهــا وتيســير تحــركات أعضائهــا والفــرقالعاملــة معهــم فــي الميــدان ،ومســاعدة اللجنــة فــي اســتقاللية عملهــا وحياديــة قراراتهــا.
 أخذ االحتياطات األمنية الالزمة لمنع تكرار الهجمات اإلرهابية على أماكن تجمع الجنود. الحد من القيود واإلجراءات ضد الناشطين المدنيين والحقوقيين المدافعين عن حقوق االنسان. العمــل علــى تخفيــف معانــاة المواطنيــن فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا ومحاولــة إيجــاد طــرق للوصــول إلــىالمواطنيــن المتضرريــن مــن ســلطة المليشــيا.
ثالثًا :قوات التحالف
 فتح تحقيق جدي في أسباب سقوط ضحايا مدنيين لطيران التحالف ومحاسبة المتسببين. تعويض الضحايا وذويهم الذين سقطوا بسبب ضربات التحالف أو تضررت ممتلكاتهم من تلك الضربات. مراجعــة شــاملة لبنــك األهــداف وقواعــد االشــتباك خاصــة فــي المناطــق الســكانية والقريبــة مــن المواقــع العســكرية وفقــالقواعــد ومبــادئ القانــون الدولــي.
 التعــاون مــع لجنــة التحقيــق الوطنيــة وتســهيل وصولهــا للمعلومــات المطلوبــة إلنجــاز عملهــا وتوجيــه الجهــات اإلداريــةواألمنيــة باحتــرام اســتقاللية اللجنــة وحيادهــا.
رابعًا :سلطات األمر الواقع في العاصمة صنعاء (مليشيات الحوثي وصالح)
 وقف الهجمات العشوائية التي تستهدف االحياء السكنية خاصة في مدينة تعز ومأرب. التعــاون مــع لجنــة التحقيــق الوطنيــة وتســهيل وصولهــا للمعلومــات المطلوبــة والتحقــق مــن صحــة البيانــات الــواردةإليهــا عــن طريــق الراصديــن والشــكاوى المباشــرة ،وتســهيل حركــة أعضائهــا والفــرق العاملــة معهــم فــي مناطــق
ســيطرتها.
 االفــراج الفــوري عــن جميــع المعتقليــن الذيــن تحتجزهــم بصــورة غيــر قانونيــة مــن المعارضيــن السياســيين ،وإيقــافممارســات التعذيــب بحــق المعتقليــن والمخفييــن قســرًا.
 التوقف عن استخدام المنشآت العامة واألعيان المدنية لخدمة األهداف العسكرية. الســماح بإجــراء تحقيــق جــدي فــي مزاعــم انتهــاكات حقــوق االنســان التــي طالــت المعارضيــن وخاصــة اإلخفــاء القســريوالتعذيــب واالعدامــات الميدانيــة ومســاءلة المتســببين فــي ذلــك.
 إيقاف االنتهاكات والممارسات التي تستغل العملية التعليمية وتحولها إلى أداة في الصراع العسكري. تســليم خرائــط األلغــام التــي زرعتهــا فــي المناطــق الجنوبيــة والوســطى قبــل انســحابها منهــا  ،والتوقــف عــن اســتخداماأللغــام فــي المناطــق األخــرى.
خامسًا :الواليات المتحدة األمريكية:
 إيقــاف إعتــداءات الطيــران األمريكــي علــى المدنييــن وإحتــرام إســتقالل وســيادة األراضــي اليمنيــة وتقديــر المواثيــق الدوليــةالتــي وقعــت عليهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
 فتح تحقيق جدي في أسباب سقوط ضحايا مدنيين لطيران الدرون ومحاسبة المتسببين في استهداف المدنيين. -تعويض الضحايا وذويهم الذين سقطوا بسبب صواريخ طائرات الدرون أو تضررت ممتلكاتهم من تلك الضربات.
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