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ودع اليمنيــون العــام 2020، ولــم يودعــوا معــه آمالهــم بنهايــة قريبــة للحــرب، مــع أن ممارســات أطــراف الحــرب لــم تــدع 
فرصــة ولــو ضئيلــة للتفــاؤل؛ فاألزمــة اإلنســانية، وهــي األســوأ عالمًيــا، ظلــت قائمــة، مــع اســتمرار النــزاع فــي حصــد أرواح 

األبريــاء، وتقطيعــه ألوصــال جغرافيــة. 

وبحســب بيــان مشــترك لعــدة وكاالت أمميــة نشــر فــي ديســمبر/ كانــون األول 2020، فــإن عــدد اليمنييــن الذيــن 
يواجهــون مســتويات كبيــرة مــن انعــدام األمــن الغذائــي قــد يرتفــع بثالثــة أضعــاف علــى مــا هــو عليــه مــن 16,500 إلــى 
47,000 بحلــول حزيران/يونيــو 2021. كمــا أوضحــت األرقــام أن أكثــر مــن 16 مليــون شــخص، أي أكثــر مــن نصــف عــدد 
الســكان، ســيواجهون مســتويات مــن انعــدام األمــن الغذائــي بحلــول منتصــف العــام المقبــل، وفــي نفــس الفتــرة فــإن عــدد 
األشــخاص الذيــن ســيبلغون مرحلــة الطــوارئ فــي مســتوى انعــدام األمــن الغذائــي ســيرتفع إلــى نحــو 5 مالييــن شــخص.)1)

وبحســب برنامــج الغــذاء العالمــي فــإن 20.14 مليــون وثالثمائــة ألــف يمنــي، مــن إجمالــي 30 مليــون وخمســمائة ألــف، 
يحتاجــون إلــى نــوع مــا مــن المســاعدة اإلنســانية.)2)

وتأتــي هــذه األزمــة، فــي ظــل تقليــص المانحيــن الدولييــن لمســاعداتهم اإلنســانية بشــكل حــاد خــالل العــام 2020، 
حيــث لــم تتلــق األمــم المتحــدة وشــركاؤها ســوى 1.9 مليــار دوالر، أي نصــف مــا تلقــوه لعمليــات اإلغاثــة فــي اليمــن خــالل 

العــام 2019.)3)

الوضع السياسي
لــم يشــهد الوضــع السياســي أي تغييــر جوهــري فــي بنيتــه المتشــظية، حيــث حافظــت األطــراف علــى مواقعهــا 
ونفوذهــا، باســتثناء محــاوالت ســعودية حثيثيــة لتوحيــد جهــود شــركائها الداخلييــن ضمــن اتفــاق الريــاض )تــم توقيعــه 
ــر 2019(، لتســفر عــن حكومــة محاصصــة بيــن األحــزاب السياســية الرئيســية والمكــون الحكومــي، إضافــة إلــى  فــي نوفمب

المجلــس االنتقالــي الجنوبــي ذي النزعــة االنفصاليــة.

وأعلنــت الرئاســة اليمنيــة المعتــرف بهــا دولًيــا فــي ديســمبر/ كانــون األول،)4) تشــكيل الحكومــة بعــد مــداوالت طويلــة، 
فيمــا يبــدو أنهــا مســاعي لــرأب الصــدع بيــن المكــون الحكومــي بقيــادة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي المدعــوم ســعودًيا 
وجماعــة المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتًيــا. ونظــًرا لكــون حلفــاء الطــرف الحكومــي رأوا لخطــوات تنفيــذ الشــق 
العســكري الــذي يتضمنــه اتفــاق الريــاض بتشــكيك، فقــد أبقــى هــذا األمــر أســباب الصــراع قائمــًة، ودور الحكومــة هامشــًيا.

أمــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( التــي تســيطر علــى معظــم المحافظــات الشــمالية، فلــم تحــدث أي تغييــر فــي بنيتهــا 
الحاكمــة خــالل هــذا العــام، وأبقــت علــى ســلطة اتخــاذ القــرار وتراتبيتهــا ملتبســة، مــع انعــدام حالــة الرقابــة والمحاســبة 
ولــو فــي حدودهــا الدنيــا، لكــن هــذه الســلطات حافظــت علــى قبضتهــا الحديديــة، وحالــة الرقابــة اللصيقــة للســكان، وفــق 

سلســلة مــن الترتيبــات يتداخــل فيهــا االجتماعــي واألمنــي والعســكري واالســتخباراتي. 

http://www.fao.org/news/story/pt/item/1361959/icode :1) متاح على الرابط(

https://ar.wfp.org/countries/yemen-ar?_ga=2.30627583.1159290577.1625734403- :2) متاح على الرابط(
1796363613.1625734403

https://p.dw.com/p/3mCm1 :3) متاح على الرابط(

https://p.dw.com/p/3mwR9 :4) متاح على الرابط(
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وتبقــى حجــم الصالحيــات الموكلــة لحكومــة صنعــاء برئاســة بــن حبتــور، علــى نفــس القــدر مــن الغمــوض، مــع عــدم 
معرفــة علــى مقــدار الســلطة التــي يمتلكهــا األخيــر إلنفــاذ أوامــره، خاصــة أن أســماء المســؤولين فــي هــذه الحكومــة ال 

تظهــر إال نــادًرا، عندمــا يتعلــق األمــر بمعرفــة الســكان عــن مكامــن الســلطة والنفــوذ.

الوضع العسكري

شــهد الوضــع العســكري، تطــورات أبرزهــا فــي البوابــة الشــرقية للعاصمــة صنعــاء، وأرخبيــل ســقطرى، حيــث عــززت 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( وقــوات االنتقالــي الجنوبــي مــن مكاســبهما علــى األرض.

ــرس فــي  ــة(، حيــث كانــت تتمت ــا علــى مواقــع )القــوات الحكومي ــا عنيًف ــون( هجوًم ــه )الحوثي وشــنت جماعــة أنصــار الل
السلســلة الجبليــة التــي تربــط بيــن العاصمــة صنعــاء ومحافظــة مــأرب النفطيــة، وســيطرت علــى مســاحات شاســعة جعلهــا 
علــى تخــوم المدينــة النفطيــة، ومّكنهــا فــي وقــت آخــر مــن شــهر مــارس مــن الســيطرة علــى مدينــة الحــزم، مركــز محافظــة 

الجــوف الحدوديــة مــع الســعودية، وعلــى بلــدة قانيــة التابعــة إدارًيــا لمحافظــة البيضــاء فــي يونيــو/ حزيــران.

شــّكلت هــذه التطــورات العســكرية، منطلًقــا لهجمــات شرســة أخــرى مطلــع العــام 2021،)5) إذ حاولــت جماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثيــون( مــن خاللهــا الســيطرة علــى مدينــة مــأرب، مــا هــدد مصيــر قرابــة أكثــر مــن مليــون نــازح)6) يتخــذون مــن 
المدينــة مــالًذا لهــم. وتكّبــد الطرفــان خســائر بشــرية كبيــرة فــي هــذه المعركــة، مــا جعلهــا واحــدة مــن أكثــر المعــارك دمويــة 

فــي هــذه الحــرب.

ــا، ســيطرتها علــى أرخبيــل ســقطرى،  وفــي جنــوب اليمــن، أحكمــت قــوات تابعــة للمجلــس االنتقالــي المدعــوم إماراتًي
المــدرج ضمــن قائمــة التــراث العالمــي، بعــد ســنوات مــن النــزاع، ضمــن محــاوالت إماراتيــة إليجــاد موطــئ قــدم لهــا هنــاك. 

واندلعــت)7) فــي نهايــة يونيــو/ حزيــران مواجهــات محــدودة بيــن قــوات المجلــس االنتقالــي وأخــرى حكوميــة، مــا عــزز مــن 
ســطوة المجلــس، وأنهــى النفــوذ الحكومــي هنــاك. وقــد لمــح محافــظ المحافظــة رمــزي محــروس الــذي غــادر ســقطرى، 

إلــى تواطــؤ الحكومــة وربمــا الحليــف الســعودية فــي هــذا الفعــل.)8)

ــرة مــن يناير/كانــون األول حتــى ديســمبر/كانون الثانــي 2020، وثقــت مواطنــة فــي إحصائهــا علــى  علــى امتــداد الفت
ــا. مــدار هــذا العــام 1155 واقعــة، نتــج عنهــا مقتــل وإصابــة 1032 مدنيًّ

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-56124532 :5) متاح على الرابط(

https://news.un.org/ar/story/2021/02/1071022 :6) متاح على الرابط(

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-53132157 :7) متاح على الرابط(

https://tinyurl.com/210621france24 :8) متاح على الرابط(



حالة حقوق اإلنسان في اليمن للعام 2020 12

واختتمــت الســنة بهجــوم دام اســتهدف موكــب الحكومــة الجديــدة التــي تــم تشــكيلها بعــد اتفــاق الريــاض، لــدى هبــوط 
ــا قــد غــادرت مدينــة عــدن التــي أعلنهــا  أعضائهــا فــي مطــار عــدن الدولــي. وكانــت الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دولًي
الرئيــس هــادي عاصمــة مؤقتــة لــه فــي أغســطس/ آب 2019،)9) بعــد ســيطرة قــوات االنتقالــي الجنوبــي علــى المدينــة. 
ــة الصــراع، وعــادت الحكومــة إليهــا فــي 30 ديســمبر/  ــذ بداي ــة من ــة عــدن عاصمــًة مؤقت ــن الرئيــس هــادي مدين وقــد أعل

كانــون األول 2020،)10) بنــاًء علــى اتفــاق تقاســم الســلطة الــذي رعتــه الريــاض، عندمــا وقــع الهجــوم.

أوقــع الهجــوم الــذي لقــي إدانــات واســعة، عشــرات القتلــى والجرحــى بينهــم مدنيــون، وعمــال إغاثــة، كانــوا فــي قاعــة 
المغــادرة بالمطــار لحظــة وقــوع الهجــوم. حّمــل تقريــر أممــي قــدم لمجلــس األمــن الدولــي،)11) جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( 

مســؤولية الهجــوم.

الوضع االقتصادي

يعانــي اليمــن مــن أزمــة اقتصاديــة، كمــا يواجــه مخاطــر كبيــرة مــن تجــدد التقلبــات فــي االقتصــاد الكلــي.)12) وفــي حيــن 
ــزال نشــاط االقتصــاد تعوقــه التشــوهات التــي خلفهــا تجــزؤ  اســتمر اعتمــاد اليمنييــن علــى المســاعدات والتحويــالت، ال ي
مؤسســات الدولــة. وبــدون وجــود مصــادر مســتقرة للعمــالت األجنبيــة، انهــار ســعر الريــال اليمنــي أمــام العمــالت األجنبيــة 
ــا، كمــا فاقــم مــن ذلــك نفــاد الوديعــة الســعودية التــي  فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة المعتــرف بهــا دولًي

مولــت الــواردات األساســية.

وكانــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( اتخــذت مطلــع العــام 2020، قــراًرا كارثًيــا قضــى بتجفيــف مصــادر العملــة 
الجديــدة التــي تكفلــت الحكومــة المعتــرف بهــا دولًيــا بطباعتهــا بعــد الحــرب، علــى األقــل فــي مناطــق ســيطرتها، مــا أحــدث 
اختــالاًل فــي أســعار العملــة نفســها، وبالتالــي ارتفعــت عمولــة التحويــالت الداخليــة إلــى مــا يقــارب نصــف المبلــغ المحــّول.

وفــي نهايــة العــام، وصــل ســعر الــدوالر مســتوى غيــر مســبوق فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة اليمنيــة، ليصــل إلــى 900 
ريــال مقابــل الــدوالر الواحــد، مــا ألقــى بظاللــه علــى أســعار المــواد الغذائيــة والمشــتقات النفطيــة. 

وفــي مناطــق ســيطرة جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، اســتمرت معانــاة الســكان مــن األزمــة الخانقــة فــي وصــول 
المشــتقات النفطيــة إلــى هــذه المناطــق، مــا فاقــم مــن األزمــة اإلنســانية، وســبب مشــاكل إضافيــة متعلقــة بنقــص 
الطاقــة. وبالرغــم مــن التهــم التــي يتراشــقها الطرفــان حــول مــن يقــف وراء هــذه األزمــة، فمــن الواضــح أن الطرفيــن يتحمــالن 

المســؤولية، مــع عــدم قدرتهمــا علــى معالجــة الجوانــب الفنيــة المتعلقــة بتنفيــذ القــرارات الدوليــة. 

وممــا يجــدر ذكــره أن هــذه التعقيــدات تأتــي فــي الوقــت الــذي تنصلــت فيــه أطــراف النــزاع، بمــا فــي ذلــك الحكومــة 
المعتــرف بهــا دولًيــا، عــن واجباتهــا تجــاه دفــع رواتــب الموظفيــن الحكومييــن، منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات، مــا عــّرض أكثــر مــن 

مليــون موظــف حكومــي وأســرهم لمخاطــر فقــدان األمــن الغذائــي، وجعلهــم علــى حافــة المجاعــة.

https://p.dw.com/p/3Nyl6 :9) متاح على الرابط(

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55508471 :10) متاح على الرابط(

https://tinyurl.com/310321france24 :11) متاح على الرابط(

https://www.worldbank.org/en/country/yemen/publication/economic-update-april-2020 :12) متاح على الرابط(
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تدخــل الحــرب فــي اليمــن عامهــا الســابع، بمزيــد مــن الخــراب والتدميــر والفرقــة واالنتهــاكات المروعــة وتعميــق الصــدوع 
االجتماعيــة، محدثــة بعــد هــذه المــدة عــزاًل يــكاد يكــون شــاماًل بيــن اليمنييــن واليمنيــات وحقهــم األصيــل فــي الحيــاة 

والكرامــة والحريــة، حيــث يشــهد البلــد كارثــة إنســانية مــن صنــع البشــر هــي األكثــر فداحــة فــي الوقــت الراهــن.)13)

ُتقــّدم مواطنــة لحقــوق اإلنســان فــي متــن هــذا التقريــر الســنوي اســتعراًضا موســًعا لالنتهــاكات وحالــة حقــوق اإلنســان 
فــي اليمــن خــالل العــام 2020، حيــث وثقــت مواطنــة التــي تغطــي كافــة المحافظــات اليمنيــة، مئــات الوقائــع التــي تمثــل 
خرًقــا للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، عبــر عمليــة تقــٍص للحقائــق وفحــص األدلــة والبحــث 
التفصيلــي. كمــا خلصــت إلــى أن بعــض االنتهــاكات قــد ترقــى إلــى جرائــم حــرب. ويعــرض التقريــر بعــض الوقائــع المختلفــة 

كنمــاذج مــن شــأنها تســليط الضــوء علــى االعتــداءات المرتكبــة مــن قبــل جميــع أطــراف النــزاع.

واصلــت أطــراف النــزاع فــي اليمــن ارتــكاب االنتهــاكات الجســيمة مــا قلــص قــدرة اليمنييــن علــى العيــش، فــي تجاهــل 
فاضــح للقواعــد األساســية للقانــون الدولــي والمعاييــر اإلنســانية. ولجــأت األطــراف المتنازعــة، بمــا فيهــا قــوات التحالــف 
بقيــادة الســعودية واإلمــارات، والكيانــات المســلحة علــى األرض كجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( علــى نحــو متزايــد إلــى اتخــاذ 
إجــراءات بيروقراطيــة وقيــود حالــت دون وصــول المــواد األساســية الضروريــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة إلــى الفئــات الهشــة. 
بينمــا تســببت الغــارات الجويــة التــي شــنتها قــوات التحالــف بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة 

فــي خســائر فادحــة فــي األرواح وفــي البنيــة التحتيــة الحيويــة فــي البــالد.

وكمــا هــو موثــق فــي هــذا التقريــر، ألحقــت الهجمــات البريــة العشــوائية علــى المناطــق اآلهلــة بالســكان التــي نفذتهــا 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( والقــوات الحكوميــة والجماعــات المســلحة المواليــة للتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، 
أضــراًرا ماديــة وخســائر بشــرية بالغــة، مســتخدمة األســلحة ذات الطبيعــة العشــوائية العاليــة، بمــا فــي ذلــك قذائــف الهــاون. 
كمــا أودت األلغــام والشــراك الخداعيــة التــي خلفتهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( بحيــاة العشــرات مــن المدنييــن، مــن 

بينهــم نســاء وأطفــال.

كمــا يتنــاول التقريــر وقائــع ُتظهــر بشــاعة ظــروف االحتجــاز وفظاعــة ممارســات التعذيــب وغيرهــا مــن صنــوف المعاملــة 
الالإنســانية التــي اقترفتهــا قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتًيــا، وجماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون(، وكذلــك 
القــوات الحكوميــة. وقــد ســجل العــام 2020 ازديــاًدا ملحوًظــا فــي عــدد الوقائــع الموثقــة مــن قبــل مواطنــة لمدنييــن ذاقوا 
صنوًفــا مختلفــة مــن التعذيــب فــي مراكــز االحتجــاز التــي تديرهــا قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتًيــا. فيمــا 

ال تــزال الســجون ومراكــز االحتجــاز غيــر الرســمية تكتــظ بالمحتجزيــن المدنييــن والمقاتليــن. 

2020 عملــت مواطنــة لحقــوق اإلنســان علــى تقديــم الدعــم القانونــي لضحايــا االحتجــاز التعســفي  خــالل العــام 
وتهــدف  في 541 قضيــة.  القانونيــة  واالستشــارة  العــون  يقدمــون  ميدانًيــا  عبر 23 محامًيــا  يمنيــة  في 19 محافظــة 
متابعــة الفريــق المســتمرة إلــى اإلفــراج عــن ضحايــا االحتجــاز التعســفي، أو تحســين ظــروف االحتجــاز مثــل: »بيئــة المحتجــز، 
والتطبيــب، إلــخ«، وكذلــك الدفــع نحــو مضــي إجــراءات االحتجــاز طبًقــا للقوانيــن الوطنيــة والدوليــة. وخــالل العــام 2020 
ُأطلــق ســراح 277 محتجًزا تعســًفا ممــن وثقــت مواطنــة وقائعهــم طيلــة فتــرة النــزاع، مــن بينهــم محتجــزون قدمــت لهــم 

ــا قيــد االحتجــاز. ــزال العديــد مــن الضحاي مواطنــة الدعــم القانونــي، بينمــا ال ي

https://news.un.org/ar/focus/yemen:13) متاح على(
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دأبــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( والقــوات الحكوميــة والكيانــات المســلحة المواليــة للتحالــف بقيــادة الســعودية 
واإلمــارات علــى تجنيــد واســتخدام األطفــال فــي عمليــات قتاليــة وأمنيــة ولوجســتية. باإلضافــة إلــى ذلــك، خلصــت مواطنــة 

اســتناًدا إلــى الوقائــع الموثقــة إلــى ارتفــاع عــدد وقائــع وضحايــا العنــف الجنســي مقارنــة بالعــام 2019.

ويشــمل التقريــر كذلــك وقائــع اعتــداء علــى مستشــفيات وطواقــم طبيــة إال أن الالفــت هــذا العــام هــو ارتفــاع عــدد 
الوقائــع التــي ارتكبتهــا أطــراف النــزاع أكثــر مــن الضعــف مقارنــة بالعــام 2019، مــا يعنــي تحمــل أطــراف الحــرب مســؤولية 
االســتهداف المســتمر للقطــاع الطبــي المتهالــك فــي ظــل ظــروف إنســانية غايــة فــي الخطــورة جــراء انتشــار فيــروس كورونــا 
المســتجد )كوفيــد-19(. كمــا تتضمــن فصــول التقريــر اعتــداءات علــى المــدارس والمرافــق التعليميــة بأشــكال مختلفــة مــن 

االنتهــاكات واالعتــداءات كالقصــف الجــوي، والبــري، واالحتــالل، واالســتخدام ألغــراض عســكرية.

كمــا يتضمــن التقريــر بيــن دفتيــه، ألول مــرة، فصــاًل ُخصــص إلبــراز أشــكال االعتــداءات األخــرى التــي تلحــق األطــراف 
المتحاربــة مــن خاللهــا األذى بالمدنييــن، بمــا فــي ذلــك اســتخدام الذخيــرة الحيــة ودهــس المدنييــن بالمركبــات العســكرية، 
حيــث يســتمر قتــل وجــرح المدنييــن علــى أيــدي األطــراف المتحاربــة بطــرق مختلفــة. ويســعى التقريــر إلــى تســليط الضــوء 

علــى بعــض هــذه األنمــاط التــي تلحــق األذى بالمدنييــن. 

وأفــردت مواطنــة فــي تقريرهــا الســنوي مســاحة لتبيــان اعتــداءات نالــت مــن الحقــوق والحريــات المدنيــة لليمنييــن خــالل 
العــام 2020، حيــث واصلــت األطــراف المتنازعــة انتهاكاتهــا بحــق الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل اإلعــالم. كمــا حــدت 
أطــراف الحــرب مــن حريــة التنقــل وأخضعــت المدنييــن لقيــود تعســفية إضافيــة تفاقــم مــن معاناتهــم اإلنســانية. وعمــدت 
قــوات المجلــس االنتقالــي المدعــوم إماراتًيــا والقــوات الحكوميــة إلــى اســتخدام القــوة لفــض التجمعــات الســلمية. وفــي 
األخيــر، يلقــي التقريــر الضــوء علــى مســتجد الوضــع الحقوقــي المرتبــط بحريــة المعتقــد فــي اليمــن. كمــا خصصــت مواطنــة 

جانًبــا مــن التقريــر يتنــاول االعتــداءات علــى الحريــات الشــخصية مــن قبــل أطــراف النــزاع خــالل العــام 2020.
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• أصــدرت مواطنــة فــي 18 مــارس /آذار 2020 وبالشــراكة مــع »أطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان« تقريــًرا بعنــوان 
»نزعــُت اإلبــرة الوريديــة، وبــدأُت بالجــري«، ُيســلط الضــوء علــى االنتهــاكات التــي تعرضــت لهــا المستشــفيات 
ومراكــز الرعايــة الصحيــة خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 2015 حتــى 2018. وتضمــن التقريــر 120 واقعــة طالــت 
المرافــق الطبيــة، ويتكــون مــن 4 فصــول رئيســية: القصــف الجــوي، والقصــف البــري العشــوائي، واالعتــداء 
علــى الطواقــم الطبيــة، واحتــالل المستشــفيات. ويهــدف التقريــر إلــى لفــت األنظــار لألضــرار الماديــة والبشــرية 
التــي لحقــت بالمنشــآت الطبيــة المحميــة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني التــي لــم تكــن فــي منــأى عــن 

االســتهداف المباشــر مــن قبــل أطــراف النــزاع فــي اليمــن طــوال مــدة الحــرب.

• أصــدرت مواطنــة فــي 30 يونيــو/ حزيــران 2020 تقريــر »فــي العتمــة« الخــاص بوقائــع االحتجــاز التعســفي واالختفــاء 
القســري والتعذيــب بأماكــن االحتجــاز غيــر الرســمية فــي مختلــف أرجــاء اليمــن، باالســتناد إلــى أبحــاث اســتقصائية 
فــي 20 محافظــة يمنيــة خــالل الفتــرة مــن مايــو/ أيــار 2016 وحتــى أبريــل/ نيســان 2020، حيــث وثقــت مواطنــة 
لحقــوق اإلنســان مــا يقــارب 1605 واقعــة احتجــاز تعســفي، و770 واقعــة اختفــاء قســري، و344 واقعــة تعذيــب، 
ــر إلــى جزأيــن؛ ينظــر الجــزء األول فــي نمــاذج االعتقــاالت  و66 واقعــة وفــاة فــي مــكان االحتجــاز. وُقســم التقري
ــر رســمي فــي  ــاء االســتجواب فــي 11 موقــع احتجــاز غي ــة أثن التعســفية، بمــا فيهــا مــن تعذيــب وســوء المعامل
جميــع أنحــاء اليمــن تديرهــا أطــراف النــزاع المختلفــة. ويعــرض الجــزء الثانــي مــن التقريــر أمثلــة علــى حــاالت االختفــاء 

القســري للمدنييــن فــي مناطــق جغرافيــة مختلفــة فــي اليمــن تقــع تحــت ســيطرة ســلطات أطــراف النــزاع.

ــاول  ــًرا بالشــراكة مــع مركــز سيســفاير لحقــوق المدنييــن يتن •    أصــدرت مواطنــة فــي 18 أغســطس/آب 2020 تقري
وقائــع الهجمــات واالعتــداءات علــى المــدارس والمرافــق التعليميــة فــي اليمن ما بين شــهر مارس/ آذار من العام 
2015 وشــهر ديســمبر / كانــون األول مــن العــام 2019. التقريــر المعنــون بـ«تقويــض المســتقبل« الــذي غطــى 
19 محافظــة يمنيــة. وقــد وّثقــت مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــا يزيــد علــى 380 واقعــة اعتــداء وتضــرر لمــدارس 
ومرافــق تعليميــة. تقــع الوقائــع الموثقــة المدرجــة فــي هــذا التقريــر فــي أربعــة فصــول رئيســية: الهجمــات الجويــة 
علــى المــدارس، وأثــر االشــتباكات والهجمــات البريــة علــى المــدارس، واحتــالل المــدارس واســتخدامها ألغــراض 

عســكرية، وفصــل خصــص لألنمــاط األخــرى مــن االنتهــاكات واالعتــداءات التــي طالــت المــدارس فــي اليمــن.

التـقارير التي أصدرتها مواطنــــــــــــة 
لحقوق اإلنسان خالل العام 2020: 
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• الباب األول: اليمن والقانون الدولي

 يعتبــر القانــون الدولــي اإلنســاني ســاري المفعــول فــي النــزاع المســلح الدائــر فــي اليمــن. ويتمحــور القانــون واجــب 
التطبيــق حــول المــادة )3( المشــتركة المدرجــة فــي اتفاقيــات جنيــف األربــع للعــام 1949، والبروتوكــول اإلضافــي )الثانــي( 
الملحــق بــه للعــام 1977، باإلضافــة إلــى القانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي. كمــا يســري فــي األثنــاء القانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان.

• الباب الثاني: االنتهاكات واالعتداءات في عام 2020

 يتكــون هــذا البــاب مــن 12 فصــاًل يتنــاول أبــرز أنمــاط األضــرار المدنيــة وانتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان المرتكبــة مــن قبــل أطــراف النــزاع فــي اليمــن، فضــاًل عــن تضمــن كل فصــل علــى إحصائيــة لعــدد 
الوقائــع التــي وثقتهــا مواطنــة لحقــوق اإلنســان خــالل العــام 2020، باإلضافــة إلــى توطئــة قانونيــة خاصــة بــكل نمــط 

انتهــاك، وبعــض األمثلــة علــى تلــك األنمــاط.

الفصل األول: الهجمات الجوية

ــادة الســعودية  ــة شــنتها مقاتــالت التحالــف بقي ــة خــالل العــام 2020، مــا ال يقــل عــن 32 هجمــة جوي وثقــت مواطن
ــة العاصمــة،  واإلمــارات ألحقــت أضــراًرا وخســائر بحــق مدنييــن و/أو أعيــان مدنيــة فــي ثمــان محافظــات يمنيــة، هــي: أمان
وصنعــاء، وحجــة، وصعــدة، والحديــدة، والبيضــاء، ومــأرب، والجــوف. راح ضحيــة هــذه الهجمــات مــا ال يقــل عــن 104 قتلــى 
مدنييــن، بينهــم 41 طفــاًل و17 امــرأة، وجــرح مــا ال يقــل عــن 81 مدنًيــا، بينهــم 41 طفــاًل و19 امــرأة. وقــد اســتهدفت 
هــذه الهجمــات ودمــرت أهداًفــا مدنيــة محميــة، مــن بينهــا: األحيــاء الســكنية، واألســواق، والمركبــات المدنيــة، والمــزارع، 

ــة. ــة والتجاري والمــدارس، والمنشــآت الخدمي

الفصل الثاني: الهجمات البرية

وثقــت مواطنــة خــالل عــام 2020، مــا يقــارب 131 هجمــة بريــة عشــوائية، أودت بحيــاة مــا ال يقــل عــن 131 شــخًصا 
ــا، بينهــم 56 امــرأة و161 طفــاًل. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه  بينهــم 35 امــرأة و41 طفــاًل، وجــرح مــا ال يقــل عــن 356 مدنيًّ
)الحوثيــون( مســؤولية 61 هجمــة فــي محافظــات: الحديــدة، وتعــز، ومــأرب، والبيضــاء، والضالــع، وحجــة، وصعــدة، ولحــج، 
وعــدن. فيمــا ارتكبــت القــوات البريــة الســعودية 16 هجمــة فــي محافظتــي صعــدة، وحجــة، فــي حيــن تتحمــل القــوات 
الحكوميــة مســؤولية 16 هجمــة فــي محافظــات: تعــز، وصعــدة، وشــبوة، والضالــع، كمــا ارتكبــت القــوات المشــتركة فــي 
ــا 13 هجمــة فــي محافظــة الحديــدة، بينمــا لــم تتمكــن مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــن  الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتًي

تحديــد الطــرف المنتهــك فــي 24 هجمــة أخــرى فــي محافظــة الحديــدة.

  يتكون تقرير مواطنة السنوي للعام 2020
 من أربعة أبواب رئيسية:
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الفصل الثالث: األلغام

خــالل العــام 2020 وثقــت مواطنــة مــا يقــارب 47 واقعــة انفجــار ألغــام، راح ضحيتهــا 35 قتيــاًل مدنًيــا، بينهــم 18 
ــا، بينهــم 34 طفــاًل و5 نســاء. وقــد تركــزت هــذه الحــوادث فــي محافظــات: الحديــدة،  طفــاًل، و3 نســاء. كمــا جــرح 55 مدنيًّ
والجــوف، وشــبوة، وتعــز، وصعــدة، والضالــع، والبيضــاء، وصنعــاء، ومــأرب، وعــدن. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( 

مســؤولية زراعــة جميــع هــذه األلغــام.

الفصل الرابع: تجنيد واستخدام األطفال

خــالل العــام 2020، تحققــت مواطنــة مــن تجنيــد واســتخدام مــا ال يقــل عــن 239 طفــاًل بينهــم علــى األقــل 33 
طفلــة. ومــن خــالل 190 مقابلــة قــام بهــا فريــق الميدانــي، وجــدت مواطنــة أن %82 مــن هــؤالء األطفــال جّندتهــم 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( توزعــت هــذه النســبة فــي محافظــات: صعــدة، ومــأرب، والبيضــاء، والحديــدة، والجــوف، 
وصنعــاء، والمحويــت، وأمانــة العاصمــة، وعمــران، وذمــار، وحجــة، وإب، وريمــة. وبلغــت نســبة األطفــال الذيــن ُجّنــدوا مــن 
قبــل القــوات الحكوميــة مــا يقــارب %10 مــن اإلجمالــي، حيــث توزعــت هــذه النســبة فــي محافظــات: مــأرب، والبيضــاء، 
وشــبوة، وحضرمــوت، أبيــن، وصعــدة، وصنعــاء، والجــوف، وريمــة. كمــا بلغــت نســبة األطفــال الذيــن جندتهــم القــوات 
التابعــة للمجلــس االنتقالــي المدعومــة إماراتًيــا إلــى %7 مــن اإلجمالــي، وتركــز نشــاط التجنيــد فــي محافظــات: أبيــن، ولحــج، 
وعــدن، والحديــدة. وتتحمــل القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتًيــا المســؤولية عــن تجنيــد %1 فــي 

ــن، ولحــج. محافظــات تعــز، وأبي

الفصل الخامس: منع وصول المساعدات اإلنسانية

ــات اإلنســانية  ــزاع وصــول المعون ــة خــالل العــام 2020، مــا ال يقــل عــن 87 واقعــة إلعاقــة أطــراف الن وثقــت مواطن
والمــواد األساســية إلــى المدنييــن. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( المســؤولية حيــال 80 واقعــة فــي محافظــات: 
صعــدة، وحجــة، وإب، والجــوف، والمحويــت، والبيضــاء، وتعــز، والحديــدة، وأمانــة العاصمــة، وريمــة. فيمــا اقترفــت القــوات 
الحكوميــة 6 وقائــع فــي محافظــات: تعــز، والجــوف، وحضرمــوت، ومــأرب. وتلقــى المســؤولية فــي واقعــة واحــدة علــى 
ــا فــي محافظــة الحديــدة. إضافــة إلــى ذلــك تفاقمــت األزمــة  القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتًي
اإلنســانية بفعــل القيــود التــي فرضهــا التحالــف علــى دخــول المشــتقات النفطيــة إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثيــون(، حيــث تمثــل هــذه المشــتقات مصــدًرا حيوًيــا للقطــاع الصحــي والخدمــي. وال يــزال التحالــف مســتمًرا 

فــي إغــالق مطــار صنعــاء أمــام الرحــالت التجاريــة.
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الفصل السادس: االحتجاز التعسفي

خــالل العــام 2020 وثقــت مواطنــة 195 واقعــة احتجــاز تعســفي لـــ حوالــي 287 ضحيــة، مــن بينهــم 21 طفــاًل. حيــث 
أقدمــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي المحافظــات التــي تســيطر عليهــا علــى ارتــكاب 94 واقعــة احتجــاز تعســفي 
فــي محافظــات: ذمــار، وعمــران، والبيضــاء، والمحويــت، وحجــة، والضالــع، صعــدة، وأمانــة العاصمــة، والحديــدة، وتعــز، 
وإب، ومــأرب، وريمــة، كمــا وثقــت مواطنــة 59 واقعــة احتجــاز تعســفي نفذتهــا القــوات الحكوميــة فــي محافظــات: مــأرب، 
وشــبوة، وتعــز، ولحــج، وأبيــن، وحضرمــوت، بينمــا تقــع المســؤولية علــى قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم 
إماراتًيــا فــي 38 واقعــة احتجــاز تعســفي فــي محافظــات: عــدن، ولحــج، وأبيــن، وحضرمــوت. كمــا أقدمــت القــوات المشــتركة 
فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيــا علــى 4 وقائــع فــي محافظتــي تعــز والحديــدة. إضافــة إلــى أن حصــاد العــام 2020 
شــمل توثيــق حــاالت احتجــاز تعســفي بحــق 22 امــرأة مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي محافظــات: حجــة، وذمــار، 
والبيضــاء؛ والقــوات الحكوميــة فــي محافظتــي مــأرب وتعــز؛ وقــوات المجلــس االنتقالــي فــي محافظــات: حضرمــوت، 

وأبيــن، وعــدن.

الفصل السابع: االختفاء القسري

خــالل العــام 2020 وثقــت مواطنــة 89 واقعــة اختفــاء قســري لحوالــي 91 ضحيــة مــن بينهــم طفــالن. تتحمــل جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثيــون( المســؤولية عــن 53 واقعــة اختفــاء قســري فــي محافظــات: ذمــار، وإب، وأمانــة العاصمــة، وتعــز، 
وحجــة، وصعــدة، والبيضــاء، والضالــع، وصنعــاء، والمحويــت، وعمــران. كمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة المســؤولية عــن 14 
وقائــع اختفــاء قســري فــي محافظــات: مــأرب، وأبيــن، والجــوف، والضالــع، والمهــرة، وحضرمــوت، وشــبوة، فيمــا ارتكبــت 
التكوينــات المســلحة التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المســنودة إماراتًيــا 22 واقعــة اختفــاء قســري بحــق مدنييــن فــي 

محافظــات: عــدن، والضالــع، ولحــج، وحضرمــوت، وســقطرى.

الفصل الثامن: التعذيب

خــالل عــام 2020 وثقــت مواطنــة 46 وقائــع تعذيــب، منهــا 26 واقعــة ارتكبتهــا قــوات المجلــس االنتقالــي المدعومــة 
إماراتيــا نتــج عنهــا وفــاة ضحيتيــن فــي محافظــات: عــدن، وأبيــن، ولحــج. وتتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( مســؤولية 
12 واقعــة تعذيــب فــي محافظــات: إب، وحجــة، والبيضــاء، والحديــدة، وريمــة، وعمــران، حيــث أفضــت 5 وقائــع تعذيــب 
إلــى وفــاة 4 ضحايــا. كمــا ارتكبــت القــوات الحكوميــة 6 وقائــع تعذيــب فــي محافظتــي مــأرب وحضرمــوت، وتتحمــل القــوات 
ــا مســؤولية واقعــة تعذيــب واحــدة فــي محافظــة تعــز. فيمــا ارتكبــت  المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيًّ

القــوات األرتيريــة واقعــة تعذيــب واحــدة بحــق ســبعة صياديــن يمنييــن احتجــزوا فــي األراضــي األرتيريــة.

الفصل التاسع: العنف الجنسي

فــي العــام 2020، وثقــت مواطنــة لحقــوق اإلنســان 15 واقعــة عنــف جنســي كان ضحاياهــا 10 فتيــات، و6 أوالد 
وامــرأة بالغــة، ثــالث مــن هــذه الوقائــع كانــت محــاوالت تحــرش. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( المســؤولية عــن 11 
واقعــة فــي محافظــات: تعــز، وحجــة، والجــوف، وعمــران. كمــا تتحمــل القــوات الحكوميةالمســؤولية عــن 3 وقائــع عنــف 
ــا المســؤولية عــن  جنســي فــي محافظــة تعــز. فيمــا تتحمــل القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيًّ
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واقعــة عنــف جنســي واحــدة فــي محافظــة الحديــدة. كان معظــم ضحايــا العنــف الجنســي مــن الفئــات الهشــة ويعيشــون 
فــي بيئــات خطــرة، ومعرضيــن لصنــوف مــن االنتهــاكات: أفــراد مــن فئــة المهمشــين، أو أطفــال عاملــون، أو نازحــون، أو مــن 

ذوي االحتياجــات الخاصــة.

الفصل العاشر: االعتداء على المدارس

وفــي العــام 2020 وثقــت مواطنــة مــا ال يقــل عــن 85 واقعــة اعتــداء أو اســتخدام للمــدارس، تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثيــون( المســؤولية عــن 72 واقعــة فــي محافظــات: ريمــة، والمحويــت، وصعــدة، وإب، والجــوف، ومــأرب، والحديــدة، 
وتعــز، وصنعــاء؛ منهــا واقعــة قصــف بــري واحــدة، وواقعتــي احتــالل، و69 واقعــة اســتخدام للمــدارس ألغــراض عســكرية. 
ــا 7 وقائــع فــي محافظتــي تعــز وشــبوة، منهــا 5 وقائــع احتــالل وواقعتــي  بينمــا ارتكبــت قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
اســتخدام للمــدارس. كمــا وثقــت مواطنــة 6 وقائــع يتحمــل مســؤوليتها أكثــر مــن طــرف مــن أطــراف النــزاع؛ حيــث شــنت 
قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات غــارة جويــة علــى مدرســة تحتلهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي محافظــة 
مــأرب، بينمــا شــنت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( أربــع هجمــات بريــة علــى أربــع مــدارس كانــت تحتلهــا القــوات الحكوميــة 
فــي محافظــة تعــز. وكذلــك شــنت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( هجمــة بريــة علــى مدرســة تحتلهــا القــوات المشــتركة فــي 

ــا فــي محافظــة الحديــدة. الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيًّ

الفصل الحادي عشر: االعتداء على الرعاية الصحية

صحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  علــى  اعتــداء  واقعــة   44 اإلنســان  لحقــوق  مواطنــة  وثقــت   2020 العــام  طــوال 
والطواقــم الطبيــة بأنمــاط مختلفــة مــن االنتهــاكات، 17 واقعــة منهــا كانــت اقتحــام واعتــداء مســلح، و6 وقائــع قصــف 
بــري، و12 واقعــة اعتقــال لعامليــن فــي المجــال الصحــي، و9 وقائــع منــع وصــول المســاعدات اإلنســانية والطبيــة. خــالل 
هــذه الهجمــات، ُقتــل شــخصان مــن بينهــم عامــل صحــي ومســاعدة طبيــب، وجــرح 5 آخــرون مــن بينهــم عاملتيــن صحيتيــن 
وطفــل. وبحســب الوقائــع التــي وثقتهــا مواطنــة ارتكبــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( 22 واقعــة فــي محافظــات: تعــز، 
والمحويــت، وصعــدة، ومــأرب، وريمــة، وأمانــة العاصمــة، والبيضــاء، وذمــار. فيمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة مســؤولية 
ــا  15 واقعــة فــي محافظــات: تعــز، وحضرمــوت، وشــبوة، ومــأرب. وارتكبــت قــوات المجلــس االنتقالــي المدعومــة إماراتيًّ
ــا  5 وقائــع فــي محافظــات: لحــج، وعــدن، وأبيــن، كمــا ارتكبــت القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيًّ

واقعتيــن فــي محافظتــي تعــز ولحــج. 

الفصل الثاني عشر: اعتداءات أخرى على المدنيين

ــل 22  ــات العســكرية، تســبت فــي مقت ــة لحقــوق اإلنســان 27 واقعــة دهــس بالعرب فــي العــام 2020 وثقــت مواطن
ــا بينهــم 3 نســاء و3 أطفــال. تقــع المســؤولية علــى القــوات الحكوميــة المعتــرف  ــا بينهــم 6 أطفــال، وإصابــة 23 مدنيًّ مدنيًّ
ــا فــي 5 وقائــع فــي محافظــات: تعــز، والجــوف، وحضرمــوت. بينمــا ارتكبــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( 7 وقائــع  بهــا دوليًّ
فــي محافظــات: حجــة، وصعــدة، والحديــدة، والجــوف. كمــا ارتكبــت القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة 
ــا المســؤولية  ــا 3 وقائــع فــي محافظتــي الحديــدة، وأبيــن. وتتحمــل قــوات المجلــس االنتقالــي المدعومــة إماراتيًّ إماراتيًّ
فــي 12 واقعــة فــي محافظتــي: أبيــن، وعــدن. وتقــع المســؤولية علــى قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي 
واقعــة واحــدة فــي محافظــة أبيــن. كمــا وثقــت مواطنــة، خــالل العــام 2020، مقتــل 57 مدنًيــا بالرصــاص الحــي، بينهــم 9 
ــة الطــرف  ــا مــن بينهــم 83 طفــاًل و25 امــرأة. ولــم تتمكــن مواطنــة مــن تحديــد هوي أطفــال و10نســاء، وجــرح 161 مدنًي

المنتهــك فــي هــذه الوقائــع.
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• الباب الثالث: تقويض الحقوق والحريات

ويتضمــن هــذا البــاب خمســة فصــول تتنــاول بعــض الطــرق األساســية التــي قوضــت بهــا أطــراف النــزاع الحقــوق 
اليمــن. والحريــات فــي 

الفصل األول: الصحافة

خــالل العــام 2020 وثقــت مواطنــة 14 واقعــة انتهــاك وعنــف طالــت 20 صحفًيــا وعامــاًل فــي مجــال الصحافــة 
واإلعــالم. تتحمــل القــوات الحكوميــة المســؤولية عــن تســع وقائــع فــي محافظــات: تعــز، ومــأرب، وحضرمــوت، وتتحمــل 
ــا المســؤولية عــن أربــع وقائــع فــي محافظتــي لحــج، وحضرمــوت،  قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعومــة إماراتًي
كمــا تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( المســؤولية عــن واقعــة واحــدة فــي محافظــة الحديــدة. باإلضافــة لذلــك، ال تــزال 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( مســتمرة فــي احتجــاز 4 صحفييــن بشــكل تعســفي منــذ مــا يقــارب خمــس ســنوات. وكانــت 
المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بصنعــاء قــد حكمــت عليهــم فــي أبريــل/ نيســان 2020 باإلعــدام فــي محاكمــة جائــرة شــملت 
ســتة صحفييــن آخريــن. ُأفــرج عــن أحدهــم فــي أواخــر أبريــل/ نيســان 2020 كمــا ُأفــرج عــن الخمســة اآلخريــن ضمــن عمليــة 

التبــادل فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2020.

الفصل الثاني: حرية التنقل

خــالل عــام 2020 وثقــت مواطنــة 20 واقعــة تقييــد حريــة التنقــل فــي مناطــق يمنيــة مختلفــة. وتتحمــل جماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثيــون( مســؤولية 16 واقعــة فــي محافظــات: المحويــت، والبيضــاء، وذمــار، ومــأرب، فــي حيــن قامــت قــوات 

ــا بارتــكاب 4 وقائــع فــي محافظــات: عــدن، وأبيــن، ولحــج. المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًّ

الفصل الثالث: التجمع السلمي وحرية التعبير

فــي عــام 2020 وثقــت مواطنــة، 16 واقعــة اعتــداء قوضــت فيــه األطــراف المتنازعــة حــق التجمــع الســلمي وحريــة 
التعبيــر بطــرق مختلفــة، تنوعــت هــذه الوقائــع بيــن االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب واالعتــداء علــى 
المتظاهريــن. ارتكبــت القــوات الحكوميــة 8 وقائــع فــي محافظــات: تعــز، وحضرمــوت، وشــبوة، ومــأرب، بينمــا ارتكبــت 
جماعــة الحوثييــن 6 وقائــع فــي محافظــات: إب، والمحويــت، وحجــة، وذمــار. وارتكبــت قــوات المجلــس االنتقالــي المســودة 
ــا واقعــة واحــدة فــي  ــا واقعــة واحــدة فــي محافظــة عــدن، وكذلــك ارتكبــت القــوات المشــتركة المســنودة إماراتيًّ إماراتيًّ

ــدة. محافظــة الحدي
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الفصل الرابع: مضايقة األقليات الدينية

فــي 23 مــارس/آذار 2020، أيــدت محكمــة االســتئناف فــي المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة فــي صنعــاء والخاضعــة 
لســيطرة أنصــار اللــه )الحوثييــن( حكــم اإلعــدام الصــادر بحــق حامــد حيــدرة، بعــد محاكمــة مطولــة غيــر عادلــة دامــت قرابــة 
خمــس ســنوات. أعلــن مهــدي المشــاط رئيــس المجلــس السياســي األعلــى فــي 25 مــارس/آذار 2020 اإلفــراج عــن جميــع 
ــان  الســجناء البهائييــن، والعفــو عــن حامــد حيــدرة الصــادر بحقــه حكــم اإلعــدام. وأعلــن المجتمــع البهائــي الدولــي فــي بي
صحفــي يــوم الخميــس 30 يوليو/تمــوز 2020 أنــه تــم إطــالق ســراح ســتة مــن البهائييــن البارزيــن مــن الســجن شــريطة 
مغادرتهــم اليمــن مســقط رأســهم بعــد احتجازهــم لعــدة ســنوات مــن قبــل ســلطات )الحوثييــن( فــي صنعــاء. وبمجــرد 
مغادرتهــم بطائــرة مــن صنعــاء إلــى خــارج اليمــن، عقــدت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة جلســة محاكمة في 22 أغســطس/ 

ــة«. ــن مــن وجــه العدال آب 2020 واســتأنفت المحاكمــة بحــق البهائييــن الســتة المفــرج عنهــم باعتبارهــم »فاّري

الفصل الخامس: االعتداء على الحريات الشخصية

خــالل العــام 2020، اعتــدت أطــراف النــزاع علــى الحريــات الشــخصية، حيــث فرضــت قيــوًدا تعســفية علــى الحريــات 
وتدخلــت بشــكل ســافر فــي الحيــاة الخاصــة لألفــراد. أصــدرت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي صنعــاء أوامــر تجبــر بعــض 
إدارات الجامعــات الفصــل بيــن الطــالب والطالبــات فــي القاعــات الدراســية، وقضــت بنشــر تعميــم يمنــع الطالبــات مــن 
ارتــداء المالبــس »الضيقــة والقصيــرة«، كمــا طالبــت مــالك قاعــات االفــراح والمناســبات بحظــر إقامــة حفــالت التخــرج 
المختلطــة. بينمــا أقدمــت شــرطة اآلداب فــي مدينــة المــكال الســاحلية جنــوب شــرق اليمــن بضبــط واحتجــاز شــبان وشــابات 
فــي األســواق والحدائــق العامــة بســبب المالبــس التــي يرتدونهــا وقصــات وتســريحات الشــعر وذلــك بذريعــة نشــرهم 

»المظاهــر المخلــة بــاآلداب العامــة«.

• الباب الرابع: المساءلة وجبر الضرر في اليمن

فــي إطــار جهودهــا للســعي إلــى تحقيــق المســاءلة وجبــر الضــرر األوســع لضحايــا االنتهــاكات واالعتــداءات فــي اليمــن، 
ســعت مواطنــة إلــى متابعــة الســبل القليلــة المتاحــة خــارج اليمــن لتقديــم المطالبــات المتعلقــة باليمــن، متــى مــا أمكــن. 
ال يمكــن ألي مــن الســبل المتاحــة حالًيــا توفيــر مســاءلة شــاملة وذات مصداقيــة وإنصــاف يتناســب مــع نطــاق وحجــم 
االنتهــاكات. وفــي ذات الســياق، أجــرت »مواطنــة ›‹ أيًضــا أنشــطة مناصــرة مــع هيئــات األمــم المتحــدة والــدول ذات 
الصلــة، وحثــت علــى وضــع اســتراتيجية شــاملة وذات مصداقيــة للمســاءلة واإلنصــاف فــي اليمــن، فضــاًل عــن إنشــاء آليــات 
مســتقلة للمســاءلة وجبــر الضــرر قــادرة علــى معالجــة انتهــاكات جميــع األطــراف المتحاربــة وضمــان تحقيــق العدالــة الجنائيــة 

ــا المدنييــن. ــر ضــرر الضحاي للمنتهكيــن وجب
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التوصيات
الرئيسيــة
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االلتزام بمبادئ القانون الدولي اإلنساني بما فيها األساسية المتمثلة في التمييز والتناسب واالحتياطات.  •
الكــف الفــوري عــن شــن هجمــات غيــر قانونيــة علــى األعيــان المدنيــة بمــا فيهــا المستشــفيات والمــدارس   •

العاليــة. الســكانية  الكثافــة  ذات  المناطــق  فــي  اآلهلــة  والمســاكن 
التعــاون وإتاحــة الوصــول مــن دون عوائــق لفريــق الخبــراء البارزيــن المعنــي باليمــن والتابــع لمجلــس حقــوق   •

اآلخريــن. األممييــن  والخبــراء  المتحــدة،  لألمــم  التابعيــن  الخبــراء  ولجــان  اإلنســان، 
االمتناع فوًرا عن استخدام األسلحة التقليدية ذات الضرر الشديد واألثر العشوائي.  •

اليمنيــة  إلــى جميــع المحافظــات  تيســير الوصــول اآلمــن والعاجــل لإلمــدادات اإلنســانية وموظفــي اإلغاثــة   •
المتضــررة.

التدخــل فــي أعمالهــم اإلنســانية  الفــوري عــن االعتــداء علــى المستشــفيات والعامليــن الصحييــن أو  الكــف   •
األخــرى. واألمــراض   19 كوفيــد  فيــروس  تفشــي  مــع  خصوصــا 

العمــل، حيثمــا أمكــن، علــى الدفــع الفــوري لرواتــب الموظفيــن المدنييــن، بمــا فــي ذلــك العامليــن الطبييــن   •
والتربوييــن.

إنهــاء اســتخدام األلغــام المضــادة لألفــراد والعربــات والســفن، وتســليم خرائــط المناطــق المزروعــة باأللغــام   •
نزعهــا. عمليــة  فــي  للمســاهمة 

إغــالق مراكــز االحتجــاز غيــر الرســمية وإطــالق ســراح المعتقليــن تعســًفا ومعالجــة قضايــا المختفيــن قســًرا،   •
والمســيئة. الالإنســانية  المعاملــة  صنــوف  مــن  وغيرهــا  االحتجــاز  مراكــز  فــي  التعذيــب  حــاالت  فــي  والتحقيــق 
إيقــاف تجنيــد األطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة وإشــراكهم فــي العمليــات الحربيــة. وتســريح مــن هــم فــي   •

فــوًرا. الخدمــة 
إخــالء المــدارس المحتلــة عســكرًيا مؤخــًرا مــن قبــل المجاميــع المســلحة، والتوقــف عــن اســتخدام المــدارس   •

والتعبئــة. التحشــيد  وأعمــال  عســكرية  ألغــراض 
اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة إلنهاء وبوقف االعتداءات الجنسية المبنية على النوع االجتماعي.  •

احترام القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك الحقوق االقتصادية واالجتماعية للمدنيين.  •
•  التعــاون بشــكل كامــل مــع فريــق الخبــراء البارزيــن وكيانــات التحقيــق والقضــاء األخــرى، عنــد االقتضــاء، حتــى يمكــن 
التحقيــق فــي مزاعــم االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن وتوثيقهــا بشــكل 

صحيــح ومحاســبة مرتكبيهــا.
دعــم جهــود ضمــان المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة والتعــاون الكامــل معهــا والمســاهمة فيهــا وتقديــم جبــر الضرر   •

الســريع والفعالــة والكافــي، فضــاًل عــن األشــكال أخــرى مــن التعويضــات للمدنييــن المتأثريــن.

تدعو مواطنة لحقوق اإلنسان أطراف النزاع إلى:
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المنهجية
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عملــت مواطنــة لحقــوق اإلنســان فــي إنجــاز هــذا التقريــر باالســتناد إلــى أبحــاث ميدانيــة اســتقصائية، أجــرت خاللهــا 
تحقيًقــا معمًقــا ومعاينــة مباشــرة لمواقــع الهجمــات والوقائــع، وقابلــت الشــهود وأقــارب الضحايــا والناجيــن واألطبــاء، 
وفحصــت وثائــق وأدلــة وصــوًرا وفيديوهــات وغيرهــا مــن األدلــة الماديــة، علــى امتــداد الفتــرة مــن يناير/كانــون األول حتــى 
ديســمبر/كانون الثانــي 2020، وثقــت مواطنــة فــي إحصائهــا علــى مــدار هــذا العــام 1155 واقعــة، نتــج عنهــا مقتــل وإصابــة 

ــا. 1032 مدنيًّ

ويعتبــر هــذا التقريــر الســنوي الرابــع لـــ مواطنــة، ويشــمل اســتعراًضا موســًعا ألبــرز أنمــاط انتهــاكات القانــون الدولــي 
اإلنســاني أقدمــت علــى ارتكابهــا األطــراف المتحاربــة فــي اليمــن. كمــا يضــم فــي ثنايــاه أيًضــا حــاالت مــن االعتــداءات طالــت 

مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات األساســية.

لــدى مواطنــة باحثــون/ات ميدانيــون/ات فــي 22 محافظــة يمنيــة، قامــوا بجمــع البيانــات مــن خــالل إجــراء أكثــر مــن 
)2183( مقابلــة باللغــة العربيــة مــع ضحايــا، وذوي ضحايــا، وشــهود عيــان، وعامليــن فــي المجــال الطبــي واإلنســاني. ونفــذ 
الفريــق )80( زيــارة ميدانيــة لمواقــع الهجمــات للتحقــق مــن حــدوث االنتهــاكات. حصــل باحثــون وباحثــات مواطنــة علــى 
موافقــة مســتنيرة مــن الناجيــن وشــهود العيــان. واعتمــدت هــذه األبحــاث علــى الحصــول علــى الشــهادات والمعلومــات 
بشــكل مســتقل وآمــن مــن مصادرهــا األساســية والموثوقــة. فيمــا اعتمــدت مواطنــة » خــالل العــام 2020، أثنــاء توثيــق 

حــاالت تجنيــد األطفــال دون ســن 18 علــى أداة المقابلــة فقــط واســتغنت عــن التوثيــق عبــر أداة المشــاهدة.

األخــذ  فــأدت ضــرورة   ،)19 )كوفيــد  جائحــة كورونــا  قلــب  فــي  العمــل  تحــدي  أمــام  2020 مواطنــة  العــام  وضــع 
ــات العمــل المعتمــدة، فركنــت مواطنــة فــي عمليــة  باإلجــراءات الوقائيــة كالتباعــد االجتماعــي إلــى إعــادة النظــر فــي آلي
توثيــق االنتهــاكات خــالل الفتــرة مــن أواخــر فبرايــر/ شــباط حتــى يوليــو/ تمــوز 2020 إلــى إجــراء المقابــالت مــع شــهود العيــان 

والضحايــا عبــر المكالمــات الهاتفيــة.

كمــا وثــق الباحثــون والباحثــات فــي الميــدان -كلمــا أمكــن- أشــكااًل أخــرى مــن األدلــة الماديــة -مــن ضمنهــا الصــور 
الفوتوغرافيــة ووثائــق وتقاريــر الثبوتيــة- التــي تســاعد علــى التحقــق مــن حــدوث أي واقعــة وتفاصيلهــا. فــي بعــض الوقائــع، 
ســاعد خبــراء دوليــون متخصصــون فــي تحليــل صــور ومقاطــع فيديــو وثقتهــا مواطنــة لبقايــا أســلحة لمعرفــة نوعهــا. وحــرص 
الباحثــون إلــى إثبــات كل واقعــة بثالثــة شــهادات مــن شــهود مســتقلين كحــد أدنــى، واســتندوا علــى شــهادات أقــل فــي 
األوقــات التــي حالــت الظــروف فــي الميــدان مــن جمــع مزيــد مــن المعلومــات. كمــا لــم تقــدم مواطنــة أي مقابــل مــادي 
أو عينــي أو أي شــكل مــن الوعــود، لمــن أدلــوا بشــهاداتهم. وقــد قــام فريــق »مواطنــة » بحجــب هويــة بعــض الشــهود 

والناجيــن للحفــاظ علــى ســالمتهم، وحرًصــا علــى الســرية التامــة.

 خــالل العــام 2020، بــدا الفتــا أن حركــة فريــق مواطنــة علــى األرض باتــت تنطــوي علــى كثيــر مــن المخاطــر األمنيــة، 
إذ أقدمــت جماعــة أنصــار اللــه الحوثيــون فــي أوائــل فبراير/شــباط علــى اعتقــال أحــد باحثــي مواطنــة وأودعتــه فــي ســجن 
لمــدة ثالثــة أيــام، وفــي واقعــة أخــرى قامــت نقطــة تفتيــش تابعــة أيضــا لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( بإطــالق الرصــاص 
الحــي باتجــاه ســيارة مدنيــة كانــت تقــل باحــث أخــرى، والحســن الحــظ لــم يصيبــه وســائق المركبــة أي أذى، وتــم التحقيــق 

معــه وإيقافــه لمــدة ســبع ســاعات.
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ــة المصــادر مــن قبــل فريــق وحــدة األبحــاث والدراســات فــي  ــم تحليــل وتدقيــق المعلومــات والتأكــد مــن موثوقي وت
المركــز الرئيســي بصنعــاء، باإلضافــة لوحــدة الدعــم القانونــي. كمــا قــام الفريــق أيًضــا بإجــراء زيــارات ميدانيــة لعــدة محافظــات 
فــي بعثــات متفرقــة لتقصــي الحقائــق مــن جهــة، وتوثيــق بعــض الوقائــع النوعيــة مــن جهــة أخــرى. وشــرع الفريــق فــي كتابــة 
هــذا التقريــر مطلــع العــام 2021، وتمــت مراجعتــه وتدقيقــه مــن قبــل متخصصيــن فــي مجــال القانــون الدولــي اإلنســاني 

خــالل الفتــرة مــن مــارس/آذار 2021 حتــى يونيو/حزيــران 2021.

وفــي تصنيفهــا للوقائــع التــي يعرضهــا هــذا التقريــر، اعتمــدت مواطنــة علــى إيــراد الوقائــع بتراتبيــة زمنيــة مــن األقــدم 
إلــى األحــدث. وتمثــل الوقائــع واألنمــاط التــي يشــملها هــذا التقريــر مجــرد نمــاذج ألبــرز وقائــع وأنمــاط انتهــاكات حقــوق 
اإلنســان التــي وثقتهــا منظمــة مواطنــة خــالل العــام 2020، وال تفيــد بــأي حــال الحصــر لجميــع الوقائــع واالنتهــاكات فــي 

اليمــن. ومــا تــزال مواطنــة مســتمرة فــي توثيــق وقائــع االنتهــاكات المختلفــة التــي حدثــت منــذ بدايــة 2021.
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الباب األول
النزاع في اليمن والقانون الدولي
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يعتبــر القانــون الدولــي اإلنســاني ســاري المفعــول فــي النــزاع المســلح الدائــر فــي اليمــن. ويتمحــور القانــون واجــب 
التطبيــق حــول المــادة )3( المشــتركة المدرجــة فــي اتفاقيــات جنيــف األربــع للعــام 1949، والبروتوكــول اإلضافــي )الثانــي( 
الملحــق بــه للعــام 1977، باإلضافــة إلــى القانــون اإلنســاني الدولــي العرفــي. كمــا يســري فــي األثنــاء القانــون الدولــي 

لحقــوق اإلنســان.

يشــمل النــزاع المســلح غيــر الدولــي فــي اليمــن الــذي بــدأ بيــن جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( والحكومــة اليمنيــة، العديــد 
مــن الــدول المتحاربــة والجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول. إن األطــراف الضالعــة فــي العمليــات القتاليــة بصــورة مباشــرة 
ــا إلــى جنــب مــع القــوات النظاميــة التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا  هــي دول التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات جنًب
دوليــا للرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي، فــي مواجهــة عســكرية مــع تنظيمــات مســلحة غيــر حكوميــة تابعــة لحركــة أنصــار اللــه 
)الحوثييــن(، وفصائــل مســلحة غيــر تابعــة للدولــة كالمجلــس االنتقالــي الجنوبــي، والقــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي 
اليمنــي. جميــع أطــراف النــزاع بمــا فــي ذلــك الــدول والجماعــات المســلحة مــن غيــر الــدول ملزمــة باالمتثــال للقانــون الدولــي 

اإلنســاني الســاري فــي النــزاع المحتــدم فــي اليمــن.

علــى نحــو متواتــر، خلصــت مواطنــة إلــى أن العديــد مــن األعمــال العســكرية خــالل العــام 2020، لــم تكــن متســقة مــع 
المبــادئ األساســية للقوانيــن الدوليــة مثــل مبــدأ »التمييــز« و«حصانــة المدنييــن«، إذ تســببت األعمــال العســكرية فــي قتــل 

وجــرح وإلحــاق األذى بالمئــات مــن الضحايــا المدنييــن.

يتوجــب علــى األطــراف المتنازعــة احتــرام القانــون الدولــي اإلنســاني بمــا فيهــا اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة لتجنــب 
وقــوع األذى والضــرر بالمدنييــن واألعيــان المدنيــة أثنــاء النــزاع. كمــا يجــب عليهــا اتخــاذ جميــع االحتياطــات المســتطاعة 
لحمايــة الســكان المدنييــن واألعيــان المدنيــة الخاضعــة لســيطرتها مــن آثــار الهجمــات. كمــا يجــب علــى القــوات أن تتجنــب 
تحديــد مواقــع األهــداف العســكرية داخــل المناطــق المكتظــة بالســكان أو بالقــرب منهــا، وأن تســعى إلبعــاد المدنييــن 
عــن األهــداف العســكرية، وأن تحمــي الســكان المدنييــن الخاضعيــن لســيطرتها مــن مخاطــر العمليــات العســكرية، بمــا فــي 
ذلــك االمتنــاع عــن تخزيــن األســلحة والمــواد المتفجــرة داخــل مناطــق ذات كثافــة ســكانية عاليــة. إن إخفــاق أحــد األطــراف 
فــي اتخــاذ االحتياطــات الممكنــة ال يبطــل التزامــات الطــرف اآلخــر بموجــب قوانيــن الحــرب؛ إذ يجــب علــى الطــرف المهاجــم 
أيًضــا أن يتخــذ جميــع االحتياطــات الممكنــة لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق بالمدنييــن بمــا فــي ذلــك القيــام بــكل مــا هــو ممكــن 

للتحقــق مــن أن أهــداف الهجــوم هــي أهــداف عســكرية، وإعطــاء »تحذيــر مســبق فعــال« عندمــا تســمح الظــروف.

م تماًمــا شــّن هجمــات باســتخدام أســلحة عشــوائية األثــر، فالهجمــات العشــوائية ال تميــز بيــن هــدف مدنــي  كمــا ُيحــرَّ
وعســكري، وكذلــك الهجمــات غيــر المتناســبة المتحمــل أن ُتلحــق أذًى عرضًيــا بالمدنييــن أو األعيــان المدنيــة علــى نحــو 

ــزة النســبية العســكرية المباشــرة التــي كان يتوقــع تحقيقهــا مــن تلــك الهجمــات. مفــرط ال يتناســب والمي

وتؤكــد نصــوص القانــون الدولــي اإلنســاني ال ســيما المــادة )3( المشــتركة ضمــن اتفاقيــات جنيــف األربــع، علــى ضــرورة 
ــون  ــة، وعلــى ضــرورة أن يحظــى المدني ــن ال يشــاركون فــي األعمــال العدائي ــع األشــخاص الذي ــا لجمي ــة الدني ــر الحماي توفي
بمعاملــة إنســانية دون أي تمييــز. كمــا يحــرم القانــون الدولــي اإلنســاني إصــدار األحــكام وتنفيــذ العقوبــات دون إجــراء 

ــا تكفــل جميــع الضمانــات القضائيــة المعتــرف بضرورتهــا. محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة مشــّكلة تشــكياًل قانونًي
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كمــا تنــص المــادة )3( المشــتركة علــى عــدد مــن أشــكال الحمايــة للمدنييــن، وكذلــك لغيرهــم، مثــل المقاتليــن المرضــى 
أو األســرى الذين توقفوا عن المشــاركة في األعمال العدائية. وتحظر المادة )3( المشــتركة اســتخدام العنف ضدهم بما 
فــي ذلــك القتــل، والتشــويه، والمعاملــة القاســية، والتعذيــب، وأســرهم، واالعتــداء علــى كرامتهــم الشــخصية، والمحاكمــة 
غيــر العادلــة. كمــا يحظــر البروتوكــول اإلضافــي الثانــي الملحــق باتفاقيــات جنيــف، مــن بيــن أفعــال أخــرى، العقــاب الجماعــي، 

وأعمــال اإلرهــاب، واالغتصــاب، وأي شــكل مــن أشــكال االعتــداء غيــر الالئــق والســلب والنهــب.

ُتلــَزم أطــراف النــزاع مــن الــدول بالتحقيــق فــي جرائــم الحــرب المزعــوم ارتكابهــا مــن قبــل أفــراد قواتهــا المســلحة وغيرهم 
مــن األشــخاص الخاضعيــن لواليتهــا. ويمكــن مالحقــة القــادة والزعمــاء المدنييــن قضائًيــا مــن منطلــق مســؤولية القيــادة 
بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب عــن إصــدار األوامــر، إذا كانــوا علــى علــم أو كان ينبغــي عليهــم أن يكونــوا علــى علــم بارتــكاب 
جرائــم حــرب واتخــذوا تدابيــر غيــر كافيــة لمنعهــا أو معاقبــة المســؤولين عنهــا. ينــص القانــون الدولــي اإلنســاني علــى ضــرورة 

قيــام أطــراف الحــرب بتقديــم تعويضــات كاملــة عــن الخســائر الناجمــة عــن تلــك االنتهــاكات. 

يســري القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان أثنــاء النزاعــات المســلحة؛ إذ إن ثمــة حقوًقــا أساســية معينــة، بمــا فــي ذلــك 
الحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي المحاكمــة العادلــة، والحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة، والحرمــان 
التعســفي مــن الحريــة، يجــب احترامهــا فــي جميــع األوقــات. وعلــى الجهــات الفاعلــة غيــر التابعــة للــدول التــي تضطلــع 
بمهــام مناِظــرة لمهــام الحكومــة وتســيطر علــى منطقــة مــا، وجــوُب احتــرام حقــوق اإلنســان لألفــراد الخاضعيــن لســلطاتها.
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الباب الثاني
االنتهاكات واالعتداءات في عام 2020
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الفصل األول: الهجمات الجوية
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الهجمات الجوية 

ــادة الســعودية  ــة شــنتها مقاتــالت التحالــف بقي ــة خــالل العــام 2020، مــا ال يقــل عــن 32 هجمــة جوي وثقــت مواطن
واإلمــارات وألحقــت أضــراًرا وخســائر بحــق مدنييــن و/أو أعيــان مدنيــة فــي ثمــان محافظــات يمنيــة، هــي: أمانــة العاصمــة، 
وصنعــاء، وحجــة، وصعــدة، والحديــدة، والبيضــاء، ومــأرب، والجــوف. راح ضحيــة هــذه الهجمــات مــا ال يقــل عــن 104 قتلــى 
مدنييــن، بينهــم 41 طفــاًل و17 امــرأة، وجــرح مــا ال يقــل عــن 81 مدنًيــا، بينهــم 41 طفــاًل و19 امــرأة. وقــد اســتهدفت 
هــذه الهجمــات ودمــرت أهداًفــا مدنيــة محميــة مــن بينهــا: األحيــاء الســكنية، واألســواق، والمركبــات المدنيــة، والمــزارع، 

ــة. والمــدارس، والمنشــآت الخدميــة والتجاري

وقــد اســتهدفت هــذه الهجمــات ودمــرت أهداًفــا مدنيــة محميــة مــن بينهــا: األحيــاء الســكنية، واألســواق، المركبــات 
المدنيــة، والمــزارع، والمــدارس، والمنشــآت الخدميــة والتجاريــة.

ويبــدو لـــ مواطنــة مــن خــالل أبحاثهــا االســتقصائية والشــهادات التــي أدلــى بهــا شــهود عيــان وضحايــا ومســعفون أن 
غالبيــة الهجمــات اســتهدفت أعياًنــا مدنيــة ال يوجــد أي هــدف عســكري فيهــا أو بالقــرب منهــا أو فــي محيطهــا. وفــي 
الحــاالت القليلــة التــي حــددت فيهــا مواطنــة هدًفــا عســكرًيا بالقــرب مــن موقــع الهجمــات، كان الضــرر المدنــي الناجــم عــن 
الهجــوم كبيــًرا، وبــدا غيــر متناســب مــع الميــزة العســكرية الظاهــرة. ولــم تجــد مواطنــة فــي أي هجــوم إشــارة علــى أن قــوات 

التحالــف حــذرت المدنييــن قبــل الهجمــات.

اإلطار القانوني

ــر  ــن بمــا فــي ذلــك األشــخاص غي ــة المدنيي ــي اإلنســاني حماي ــون الدول ــة للقان ــادئ المكون تضمــن القواعــد والمب
المشــاركين فــي النزاعــات المســلحة. ويلــزم القانــون الدولــي اإلنســاني أطــراف النــزاع القيــام بالتدابيــر الالزمــة للحــد، 
إلــى أكبــر مــدى، مــن المعانــاة اإلنســانية أثنــاء القيــام باألعمــال العدائية.ويلــزم القانــون الدولــي اإلنســاني جميــع 
أطــراف النــزاع، التمييــز بيــن األهــداف العســكرية واألعيــان المدنيــة، وأن توجــه جميــع األعمــال العدائيــة علــى األهــداف 
ــر الالزمــة للحــد مــن إلحــاق الضــرر بالمدنييــن. ويتعيــن علــى  ــام بــكل التدابي ــزاع القي العســكرية، وأن تضمــن أطــراف الن
المقاتليــن النظــر فــي الخســائر المحتملــة فــي أرواح المدنييــن، والقيمــة النســبية للهــدف العســكري قبــل شــن أي 
ــذ بنيــة  هجــوم، واالمتنــاع عــن تنفيــذ هجــوًم غيــر متناســب. كمــا أن الهجمــات العشــوائية وغيــر المتناســبة، عندمــا ُتنفَّ

إجراميــة، ُتعتبــر جرائــم حــرب.
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بعض األمثلة:

ــادة  ــا، ألقــت مقاتــالت التحالــف بقي ــة الســاعة 07:00 صباًح • فــي يــوم األربعــاء 15 يوليــو/ تمــوز 2020، قراب
الســعودية واإلمــارات بقنبلتيــن علــى قريــة المســاعفة بمديريــة الحــزم محافظــة الجــوف. ســقطت القنبلــة 
األولــى علــى الجهــة الشــرقية لمنــزل ســكني تجتمــع فيــه خمــس أســر إلقامــة حفــل ختــان لمولــود جديــد، 
وســقطت القنبلــة الثانيــة بعــد مــا يقــارب ثــالث دقائــق علــى منــزل ســكني آخــر يبعــد مــا يقــارب 150 متــًرا 
شــمال المنــزل الســابق. ونتــج عــن الهجمــة الجويــة مقتــل 12 مدنًيــا بنهــم ســبعة أطفــال وامرأتيــن وجــرح 
خمســة أطفــال وامــرأة. أدت الهجمــة أيًضــا إلــى تدميــر المنزليــن بشــكل شــبه كلــي وتلــف ســيارة مدنيــة 

كانــت فــي فنــاء المنــزل األول. 

زار باحــث لمواطنــة موقــع الهجمــة وأجــرى مــا ال يقــل عــن ســبع مقابــالت مــع الناجيــن وشــهود العيــان وأفــراد 
ــا  ــة ضحاي ــة لألضــرار الناجمــة عــن الهجمــة، وزار باحــث آخــر لمواطن ــا باإلضافــة اللتقــاط صــور فوتوغرافي أســر الضحاي
الهجمــة الــذي نقلــوا إلــى أحــد مستشــفيات مدينــة مــأرب. لــم توثــق األبحــاث الميدانيــة وإفــادات الشــهود وجــود أي 
هــدف عســكري فــي أو بالقــرب مــن المنزليــن قبــل أو أثنــاء الهجمــة، وكان أقــرب هــدف عســكري يبعــد مــا يقــارب 

خمســة كيلومتــر عــن الموقــع الــذي اســتهدفته الهجمــة)14). 

• فــي يــوم األحــد 12 يونيو/تمــوز 2020، حوالــي الســاعة 01:00 ظهــًرا تقريًبــا، شــنت مقاتــالت التحالــف بقيــادة 
الســعودية واإلمــارات هجمــة جويــة بقنبلــة واحــدة علــى منــزل ســكني فــي عزلــة عســرة، مديريــة وشــحة، 
محافظــة حجــة. ونتــج عــن الهجمــة مقتــل 9 مدنييــن بينهــم ثــالث نســاء وســتة أطفــال وجــرح امــرأة وثالثــة 

أطفــال وتدميــر كلــي للمنــزل. 

قــال أخ الضحايــا حميــد علــي )26 عاًمــا(: »كنــت بالقــرب مــن المنــزل حيــن ســمعت انفجــار ضخــم، هرعــت إلــى 
المنــزل فوجدتــه محطًمــا وقــد صــار مــن كان بداخلــه مــن األطفــال والنســاء أشــالء)1))«.

أجــرت مواطنــة مقابــالت مــع ثالثــة مــن أقــارب الضحايــا وشــهود العيــان أكــد جميعهــم أنــه لــم يكــن هنــاك أي 
هــدف عســكري فــي أو بالقــرب مــن المنــزل قبــل أو وقــت الهجمــة ولــم يكــن فــي المنــزل غيــر النســاء واألطفــال. )16)

)14) من خالل زيارة مواطنة لموقع الهجمة ومالحظات الباحث ومقابلة ما ال يقل عن ثمانية من الناجين وشهود العيان وأقارب الضحايا بين 
تأريخ 18 يونيو/حزيران 2020 و23 يونيو/حزيران 2020. 

)15) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان عبر الهاتف مع أخو الضحايا/ حميد علي بتاريخ 16 يوليو/تموز 2020.

)16)  من خالل مقابلة ما ال يقل عن ثالثة من شهود العيان وأقارب الضحايا بين تأريخ 15 يوليو/تموز 2020 و16 يوليو/تموز 2020. 
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بقيــادة  التحالــف  قــام  تقريًبــا صباًحــا،   09:30 الســاعة  2020، عنــد  6 أغســطس/آب  الخميــس  يــوم  فــي   •
الســعودية واإلمــارات بتنفيــذ هجمــة جويــة مــن ســت قنابــل علــى ســيارات مدنيــة فــي الطريــق األســفلتي 
الرابــط بيــن مديريــة خــب والشــعف ومديريتــي بــرط العنــان ورجــوزة التابعــة لمحافظــة الجــوف. ســقطت 
الثــالث القنابــل األولــى بفــوارق زمنيــة بيــن خمــس وعشــر دقائــق علــى ســيارتين مدنيتيــن كانــت تقــل 
ــا  ــي الســاعة 10:30 صباًح ــد حوال ــل أخــرى عن ــة. بينمــا ســقطت ثــالث قناب ــارة عيدي ــوا فــي زي مدنييــن كان
علــى ســيارة مدنيــة أخــرى أثنــاء عبورهــا وعلــى بعــد 300 متــر تقريبــا مــن موقــع اســتهداف الســيارتين 
الســابقتين. ونتــج عــن الهجمــة مقتــل ثمانيــة أطفــال وجــرح 15 آخريــن بينهــم ثمانيــة أطفــال وأربــع نســاء، 

ــا.  ــة دمــاًرا كلًي ــات المدني ــن أصــاب الثــالث المركب فــي حي

تقــول، شــعفة عبداللــه )40 عاًمــا(، وهــي جريحــة و والــدة ثالثــة مــن األطفــال القتلــى: » كنــا فــي الطريــق لزيــارة 
ــة  ــا بالءهــا. كان للقنبل ــرة، حتــى ألقــت علين ــرط، و مــا أن ســمعنا صــوت الطائ ــة ب ــا فــي مديري ــة ألقاربن عيدي

صــوت عنيــف، أظلمــت الدنيــا وكانــت الشــظايا كالمطــر)1))«.

زار باحــث مواطنــة موقــع الهجمــة وأجــرى عشــر مقابــالت مــع الناجيــن وشــهود العيــان وأفــراد أســر الضحايــا 
باإلضافــة اللتقــاط صــور فوتوغرافيــة لألضــرار الناجمــة عــن الهجمــة. لــم يســتطع باحثــو مواطنــة أو مــن قابلتهــم 
مواطنــة مــن الشــهود مــن تحديــد أي هــدف عســكري فــي أو بالقــرب مــن الثــالث المركبــات المســتهدفة قبــل أو 

أثنــاء الهجمــة )18).

)17) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع الضحية/ شعفة عبدالله بتاريخ 10 أغسطس/ آب 2020. 

)18) من خالل زيارة مواطنة لموقع الهجمة ومالحظات الباحث ومقابلة ما ال يقل عن 10 من الناجين وشهود العيان وأقارب الضحايا بين 
تأريخ 6 أغسطس/ آب 2020 و12 أغسطس/آب 2020. 
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الفصل الثاني: الهجمات البرية
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الهجمات البرية

وثقــت مواطنــة خــالل عــام 2020، مــا يقــارب 131 هجمــة بريــة عشــوائية، أودت بحيــاة مــا ال يقــل عــن 131 شــخًصا 
ــا، بينهــم 56 امــرأة و161 طفــاًل. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه  بينهــم 35 امــرأة و41 طفــاًل، وجــرح مــا ال يقــل عــن 356 مدنيًّ
)الحوثيــون( مســؤولية 61 هجمــة فــي محافظــات: الحديــدة، وتعــز، ومــأرب، والبيضــاء، والضالــع، وحجــة، وصعــدة، ولحــج، 
وعــدن. فيمــا ارتكبــت القــوات البريــة الســعودية 16 هجمــة فــي محافظتــي صعــدة، وحجــة، فــي حيــن تتحمــل القــوات 
الحكوميــة مســؤولية 16 هجمــة فــي محافظــات: تعــز، وصعــدة، وشــبوة، والضالــع، كمــا ارتكبــت القــوات المشــتركة فــي 
ــا 13 هجمــة فــي محافظــة الحديــدة، بينمــا لــم تتمكــن مواطنــة لحقــوق اإلنســان مــن  الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتًي

تحديــد الطــرف المنتهــك فــي 24 هجمــة أخــرى فــي محافظــة الحديــدة.

ــة علــى المدنييــن، مســتخدمة فــي أغلــب هجماتهــا  ــزاع فــي اليمــن شــن هجمــات وعشــوائية بري وتواصــل أطــراف الن
أســلحة غيــر دقيقــة التوجيــه ومفرطــة األثــر، حيــث اســتهدفت كثيــر مــن تلــك الهجمــات األحيــاء الســكنية واألســواق 

المكتظــة، ممــا دفــع بالمئــات مغــادرة مناطقهــم والبحــث عــن أماكــن آمنــة.

ومــع ازديــاد حــدة األعمــال القتاليــة فــي األماكــن اآلهلــة بالســكان، يذهــب بعــض مقاتلــي أطــراف النــزاع للتمركــز 
وســط األحيــاء الســكنية والمنــازل لالحتمــاء فيهــا، وإلعــداد أو تنفيــذ عمليــات عدائيــة مــن داخلهــا؛ مــا يعــرض المدنييــن 
وممتلكاتهــم للخطــر. األمــر الــذي أدى إلــى مقتــل وجــرح العديــد مــن المدنييــن، وإلحــاق أضــرار جســيمة بممتلكاتهــم والبنــى 

التحتيــة الحيويــة كالطــرق وإمــدادات الميــاه والمستشــفيات.

اإلطار القانوني

القانــون الدولــي اإلنســاني يحظــر الهجمــات عشــوائية، كمــا يحــرم القانــون الدولــي اإلنســاني اســتخدام األســلحة 
غيــر معلومــة التوجيــه فــي هجماتهــا البريــة. ويتعيــن علــى األطــراف المتنازعــة اختيــار وســائل الهجــوم واألســلحة التــي 
يمكــن توجيههــا إلــى أهــداف عســكرية، بحيــث تقلــل إلــى أدنــى حــد مــن الضــرر الــذي قــد يلحــق بالمدنييــن وممتلكاتهــم، 

مراعيــة أثنــاء تنفيذهــا للعمليــات العدائيــة مبــدأ التمييــز بيــن األهــداف العســكرية واألعيــان المدنيــة.

ويفــرض القانــون الدولــي اإلنســاني علــى األطــراف المتحاربــة حمايــة المدنييــن فــي المناطــق التــي يســيطرون عليها 
مــن مخاطــر العمليــات العســكرية. كمــا يحظــر عليهــا وضــع األهــداف العســكرية داخــل المناطــق المكتظــة بالســكان أو 
بجوارهــا. وأن تمتنــع عــن شــن الهجمــات التــي يتوقــع أن تتســبب فــي حــدوث خســائر غيــر متناســبة فــي أرواح المدنييــن 
أو أضــرار فــي األعيــان المدنيــة مقارنــة بالمكاســب العســكرية. وتعــد الهجمــات العشــوائية غيــر المتناســبة التــي تنفــذ 

بدافــع إجرامــي جرائــم حــرب.
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بعض األمثلة:

ــا، ســقطت قذيفــة علــى مزرعــة  ــر /شــباط 2020، حوالــي الســاعة 0:00) صباًح • فــي يــوم الجمعــة )2 فبراي
فــي منطقــة الناصــري، بمديريــة التحيتــا، محافظــة الحديــدة، ممــا تســبب فــي مقتــل امــرأة وإصابــة أربعــة 

آخريــن بينهــم طفــل وامرأتيــن. 

وبحســب صاحــب المزرعــة كذلــك فــإن القذيفــة جــاءت مــن الناحيــة الغربيــة التــي تســيطر عليهــا القــوات المشــتركة 
المدعومــة إماراتًيــا فــي حيــن تســيطر جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( علــى المنطقــة التــي ســقط فيهــا المقــذوف. ويبعــد 

خــط االشــتباكات بيــن الطرفيــن عــن المزرعــة بمــا يقــارب ثالثــة كيلومتــر. 

وصــف صاحــب المزرعــة )50 عاًمــا( الوضــع بقولــه: “كانــت تــدور اشــتباكات بالرصــاص والهــاون فأدخلــت زوجتــي 
ــا خارجهــا، وفجــأة ســمعت صــوت انفجــار مرعــب، خفــت علــى أوالدي ودخلــت الغرفــة.  وأبنائــي الغرفــة وبقيــت أن
كانــوا جميعــا يصرخــون والــدم يســيل منهــم. لقــد ســقطت القذيفــة مباشــرة علــى زوجــة ابنــي الحامــل فــي شــهرها 
الثامــن وقتلتهــا وجــرح أبنائــي وزوجتــي وابــن أخــي. لقــد حلــت بنــا الكارثــة. بعــد الواقعــة تركنــا المزرعــة ونزحنــا إلــى 

داخــل القريــة، واآلن عدنــا للمزرعــة مــرة أخــرى ألنهــا مصــدر رزقنــا”.)19)

12:00 ظهــًرا، قصــف حــرس الحــدود الســعودي  2020، حوالــي الســاعة  19يونيــو/ حزيــران  يــوم الجمعــة  • فــي 
بمقــذوف منــزل فــي منطقــة آل الوليــدي، مديريــة شــداء، محافظــة صعــدة، وتســببت هــذه الهجمــة البريــة 

بمقتــل طفــل وإصابــة طفلتيــن وامــرأة، وكذلــك تدميــر واجهــة المنــزل الشــمالية.

وبحســب إفــادة الشــهود فإنــه ال يوجــد أي مواقــع او نقــاط عســكرية فــي المنطقــة التــي تبعــد عــن الحــدود الســعودية 
مــا يقــارب 2 كيلومتــر.

قــال أحــد أقــارب الضحايــا )58 عاًمــا(: »كنــت فــي المســجد وقــت الهجمــة، خرجــت والغبــار يتصاعــد مــن ناحيــة منــزل 
قريبنــا. انطلقــت مــع النــاس الذيــن حولــي وقمنــا بإخــراج النســاء واألطفــال مــن تحــت األنقــاض وأســعفناهم إلــى 
المستشــفى الجمهــوري بصعــدة. نتعــرض للقصــف بيــن الحيــن واآلخــر مــن حــرس الحــدود. لقــد تعبنــا مــن وضعنــا 

ومــن الحــرب ».)20) 

• فــي يــوم الثالثــاء 4 أغســطس /آب 2020، مــا يقــارب الســاعة 4:30 مســاًء، ســقطت عــدة قذائــف علــى قريــة قــرن 
الشــرجي ومحيطهــا، فــي مديريــة قعطبــة، محافظــة الضالــع، ممــا أدى لمقتــل طفلتيــن ورجــل وإصابــة ثالثــة 

آخريــن بينهــم امــرأة. 

وبحســب إفــادة الشــهود لمواطنــة فــإن المقذوفــات جــاءت مــن معســكر الصدريــن الــذي تتمركــز فيــه قــوات عســكرية 
تتبــع الحكومــة المعتــرف بهــا دولًيــا ويقــع علــى مســافة 14 كيلومتــر تقريبــا جنــوب غــرب القريــة. 

)19) مكالمة هاتفية مواطنة لحقوق اإلنسان مع صاحب المزرعة بتاريخ 7 أبريل/نيسان 2020.

)20) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب الضحايا بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين األول2020.
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أفــاد شــاهد عيــان )29 عاًمــا( لمواطنــة بقولــه: “ كان الضحيــة فــي طريقــه للــوادي وأثنــاء تواجــده هنــاك ســقط 
مقــذوف وتســبب بمقتلــه. عندمــا رأى األطفــال والنســاء الضحيــة علــى األرض ذهبــوا باتجاهــه حينهــا ســقطت 

ــن بينهــم امــرأة “. ــة آخري القذيفــة الثانيــة عليهــم وقتلــت طفلتيــن وجرحــت ثالث

ويتابــع الشــاهد ســرده للواقعــة: “ احتمــى جميــع األهالــي فــي بيوتهــم عــدا الذيــن انشــغلوا بإســعاف الضحايــا وأنــا 
واحــد منهــم. أنــا شــخصيا وأثنــاء تواجــدي فــي القريــة ســمعت مــا يقــارب 0) قذائــف. ويقــول األهالــي بــأن القصــف 

اســتمر حتــى بعــد إســعاف الجرحــى. لقــد كان حزنــي عليهــم كبيــًرا “.)21)

• فــي يــوم اإلثنيــن 30 نوفمبــر /تشــرين الثانــي 2020، قرابــة الســاعة 4:30 مســاء، ســقطت قذيفتــان علــى حــي 
المفتــش، مديريــة القاهــرة، محافظــة تعــز. وقعــت القذيفــة األولــى علــى منــزل حمــزة ســعيد قائــد 22 عــام ممــا 
تســبب بمقتــل طفلتيــن مــن أفــراد أســرته وجــرح طفلتيــن أْخَرييــن وزوجتــه. وبعدهــا بنصــف ســاعة تقريبــا ســقطت 

القذيفــة الثانيــة أمــام منــزل عــارف أميــن مقبــل )40 عاًمــا(. ممــا أدى لجــرح طفليــن مــن أفــراد أســرته.

وأفــاد الشــهود لمواطنــة أن المقذوفــات جــاءت مــن شــارع األربعيــن الــذي تســيطر عليــه جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( 
ــى الغــرب وتقــع تحــت ســيطرة القــوات  ــن تقــع المنطقــة التــي ســقطت فيهــا المقذوفــات إل مــن جهــة الشــرق، فــي حي

الحكوميــة المعتــرف بهــا دولًيــا وتفصــل بينهمــا مســافة كيلومتريــن تقريبــا. 

ــا فــي الغرفــة المجــاورة عندمــا ســقطت  قــال حمــزة ســعيد )22عاًمــا(: “كانــت أســرتي فــي صالــة المعيشــة وأن
القذيفــة، وجدتهــن جميعــا مصابــات، وأشــالء مــن إســالم. أخــذت ابنتــي حمــاس التــي كانــت ال تــزال تتنفــس وقتهــا 
وأوصلتهــا إلــى أقــرب تجمــع للنــاس وعــدت لنقــل البقيــة. االشــتباكات بالرصــاص لــم تتوقــف وقــت إســعاف الجرحى. 

لكنــي لــم أكــن أعــي شــيئا وقتهــا، لقــد أدخلنــي صــوت القذيفــة فــي دوامــة “. )22) 

ــاح بيــن الطرفيــن، عندمــا ســقطت أول  ــذ الصب ــدور من ــا( كانــت االشــتباكات ت وأفــاد أحــد المســعفين »)28 عاًم
قذيفــة ظننــا أنهــا فــي الجبــل إلــى أن رأينــا حمــزة يحمــل ابنتــه حمــاس وهــي بيــن الحيــاة والمــوت. أمــا إســالم فلــم 

ــا ضفائرهــا ».)22) نجــد منهــا غيــر بقاي

)21) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع قريب الضحايا بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول2020.

)22) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع صاحب المنزل بتاريخ 2 ديسمبر/كانون األول2020.

)23) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع جار الضحايا بتاريخ 2 ديسمبر/كانون األول 2020.
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ضحـايا الهجمــات

الهجمات البرية
131 هجمة برية وثقتها »مواطنة« خالل العام 2020

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون« القوات البرية 16 القوات الحكومية61 

السعودية  16

القوات المشتركة
في الساحل الغربي  13

مسؤولية وقائع اإلنتهاكات

قتياًل مدنًيا
 131

ا جريًحا مدنيًّ
 356 طـفــل

امــــــرأة

بينهمـ

  41   161

 35 56
بينهمـ

لم تتمكن “مواطنة” لحقوق اإلنسان 
من تحديد الطرف المنتهك   24
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الفصل الثالث: األلغام
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األلغام

خــالل العــام 2020 وثقــت مواطنــة مــا يقــارب 47 واقعــة انفجــار ألغــام، راح ضحيتهــا 35 قتيــاًل مدنًيــا، بينهــم 18 
ــا، بينهــم 34 طفــاًل و5 نســاء. وقــد تركــزت هــذه الحــوادث فــي محافظــات: الحديــدة،  طفــاًل، و3 نســاء. كمــا جــرح 55 مدنيًّ
والجــوف، وشــبوة، وتعــز، وصعــدة، والضالــع، والبيضــاء، وصنعــاء، ومــأرب، وعــدن. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( 

مســؤولية زراعــة جميــع هــذه األلغــام.

تواصــل األلغــام منــذ انــدالع النــزاع حصــد أرواح اليمنييــن وأطرافهــم، وباتــت تمثــل حالــة هلــع ورعــب يومــي للمدنييــن 
ــر. كمــا تعــد النســاء واألطفــال المتضــرر األساســي نتيجــة زراعــة األلغــام فــي الطرقــات  ــة بصــورة أكب فــي المناطــق الريفي
العامــة؛ فعليهــم تقــع مســؤولية جلــب المــاء والحطــب ورعايــة المواشــي. كمــا اضطــرت هــذه األلغــام مئــات اليمنييــن 

لســلك طــرق وعــرة وبعيــدة عــن الطــرق الرســمية والمعتــادة.

اإلطار القانوني

 تحظــر اتفاقيــة حظــر األلغــام اســتعمال األلغــام المضــادة لألفــراد، أو إنتاجهــا، أو حيازتهــا، أو تخزينهــا، أو نقلهــا إلــى 
أي مــكان. وتلــزم االتفاقيــة الــدول األطــراف تدميــر جميــع األلغــام المضــادة لألفــراد وإزالتهــا ســواء تلــك المزروعــة أو 
المخزنــة، إضافــة إلــى توفيــر المســاعدة لضحايــا األلغــام. وقــد صــادق اليمــن علــى اتفاقيــة حظــر األلغــام فــي 1 ســبتمبر/

أيلول 1998.

يجــب عــدم اســتخدام األلغــام األرضيــة، بمــا فــي ذلــك األلغــام المضــادة للمركبــات، بطــرق تصــل إلــى حــد الهجمــات 
العشــوائية. وتحظــر األلغــام كونهــا ال تفــرق بيــن المدنييــن والمقاتليــن، كمــا أنهــا تواصــل قتــل وتشــويه المدنييــن لفتــرة 

طويلــة حتــى بعــد انتهــاء النــزاع. وتعــد الهجمــات العشــوائية التــي تنفــذ بدافــع إجرامــي جرائــم حــرب
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بعض األمثلة
ــة المعاريــف،  ــا، انفجــر لغــم فــي قري ــوم الخميــس 26 مــارس /آذار 2020، مــا يقــارب الســاعة 8:00 صباًح فــي ي  •
مديريــة الدريهمــي، محافظــة الحديــدة ممــا تســبب فــي مقتــل طفليــن. قامــت قــوات أنصــار اللــه )الحوثيــون( 

بزراعــة األلغــام قبــل انســحابهم مــن المنطقــة فــي 9 يونيــو / 2018. 

قــال والــد الضحايــا )70 عاًمــا( لمواطنــة: »نزحــت أنــا وأســرتي إلــى قريــة المعاريــف قبــل ســنتين، وبنيــت بيًتــا مــن 
أعــواد الشــجر وســعف النخيــل. وفــي صبــاح ذلــك اليــوم انطلــق أوالدي لجلــب المــاء، وكان يفتــرض بهــم أن يذهبــوا 
لعــرس أبنــاء أخــي بعــد عودتهــم مــن البئــر. فجــأة ســمعت صــوت انفجــار وبعدهــا جــاء إلــى بعــض الجيــران وأخبرونــي 

أن أبنائــي أصيبــوا بانفجــار لغــم ».)24)

وأضــاف الوالــد: »لقــد وجدتهــم وهــم أشــالء، يومهــا اســتبدلنا الفرحــة بالحــزن. وبعــد الحــادث تركــت القريــة 
ونزحــت مــرة أخــرى، لقــد أصبحــت حياتــي »نــزوح فــي نــزوح« 

ــات كــن  ــة الســاعة 2:30 مســاء، انفجــر لغــم أرضــي بثــالث فتي ــران 2020، قراب ــو /حزي ــوم الســبت 27 يوني •     فــي ي
يجمعــن الحطــب فــي منطقــة الجرعــوب، مديريــة المتــون، محافظــة الجــوف، ممــا أدى إلصابتهــن بالشــظايا. 
اللغــم زرعتــه قــوات جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( قبــل خروجهــم مــن المنطقــة فــي 2016. وفــي مطلــع 2020 

اســتعاد أنصــار اللــه )الحوثييــن( ســيطرتهم عليهــا مــرة أخــرى.

تقــول إحــدى الضحايــا )15 عاًمــا( ســنة » كنــا نجمــع الحطــب أنــا وأختــي وابنــة خالتــي، وكانــت أختــي تحــاول ســحب 
جــذع شــجرة لتقطيعــه، وإذا بانفجــار قــوي طرحنــا أرًضــا. لقــد نجونــا مــن المــوت بفضــل اللــه«.

وتكمــل الضحيــة قائلــة: »تأثــرت حياتنــا بعــد الحادثــة، حيــث منعتنــا مــن جمــع الحطــب الــذي هــو أســاس الطبــخ في 
بيتنــا. وذلــك بســبب عــدم توفــر الغــاز وغــالء ســعره في الســوق الســوداء«.)25)

)24) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع والد الضحايا بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول2020.

)25) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع الضحية بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين األول2020.
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مسؤولية وقائع اإلنتهاكات

محـافظات حوادث األلغـام

ضــحــايا األلــغـام

استخدام األلغام
47 واقعة انفجار ألغام وثقتها »مواطنة« خالل العام 2020

قتياًل مدنًيا
 35

جريحًا مدنًيا
55

  18 34

 3 5
امـرأة

طـفــل
بينهمـبينهمـ

صنعاء
الجوف
صعدة
مأرب

الحديدة
تعز

الضالع
البيضاء

عدن
شبوة

جماعة أنصار الله »الحوثيون« 47





الفصل الرابع: تجنيد واستخدام األطفال
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الفصل الرابع: تجنيد واستخدام األطفال

تجنيد واستخدام األطفال

خــالل العــام 2020، تحققــت مواطنــة مــن تجنيــد واســتخدام مــا ال يقــل عــن 239 طفــاًل بينهــم علــى األقــل 33 
طفلــة. ومــن خــالل 190 مقابلــة قــام بهــا فريــق الميدانــي. وجــدت مواطنــة أن %82 مــن هــؤالء األطفــال جّندتهــم جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثيــون(. وتوزعــت هــذه النســبة فــي محافظــات: صعــدة، ومــأرب، والبيضــاء، والحديــدة، والجــوف، وصنعــاء، 
والمحويــت، وأمانــة العاصمــة، وعمــران، وذمــار، وحجــة، وإب، وريمــة. وبلغــت نســبة األطفــال الذيــن ُجّنــدوا مــن قبــل القــوات 
الحكوميــة مــا يقــارب %10 مــن إجمالــي الوقائــع الموثقــة، حيــث توزعــت هــذه النســبة فــي محافظــات: مــأرب، والبيضــاء، 
وشــبوة، وحضرمــوت، أبيــن، وصعــدة، وصنعــاء، والجــوف، وريمــة. كمــا بلغــت نســبة األطفــال الذيــن جندتهــم القــوات التابعــة 
للمجلــس االنتقالــي المدعــوم إماراتًيــا إلــى %7 مــن إجمالــي الوقائــع الموثقــة، وتركــز نشــاط التجنيــد فــي محافظــات: أبيــن، 
ولحــج، وعــدن، والحديــدة. وتتحمــل القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتًيــا المســؤولية عــن تجنيــد 1% 

مــن إجمالــي الوقائــع الموثقــة فــي محافظــات: تعــز، وأبيــن، ولحــج.

وتســتمر جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي تجنيــد واســتخدام فتيــات صغيــرات فــي أعمــال التفتيــش األمنــي وتقديــم 
خدمــات لوجســتية كالطباخــة والغســيل للمقاتليــن، وقــد وثقــت مواطنــة تجنيــد واســتخدام مــا ال يقــل عــن 33 مــن الفتيــات 
الصغيــرات مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(. فــي عــام 2020 اســتخدمت مواطنــة المقابــالت لتوثيــق حــوادث تجنيــد 
األطفــال واســتخدامهم لمصلحــة األطفــال، حجبــت »مواطنــة‹‹ هويــة جميــع األطفــال وأوليــاء أمورهــم فــي هــذا الفصــل.

اإلطار القانوني

تحظــر مبــادئ القانــون الدولــي اإلنســاني تجنيــد أو اســتخدام األطفــال مــن قبــل الجماعــات المســلحة أو القــوات 
النظاميــة؛ إذ يعتبــر تجنيــد األطفــال تحــت ســن 15 عاًمــا أو اســتخدامهم للمشــاركة فــي العمليــات القتاليــة جريمــة حــرب.)26) 
يمكــن تحميــل القــادة العســكريين للقــوات المســلحة أو الجماعــات المســلحة الذيــن كانــوا يعرفــون أو كان ينبغــي أن يعرفــوا 
المســؤولية الجنائيــة ولــم يتخــذوا إجــراءات فعالــة إلنهــاء هــذه الممارســة، كأن يقومــوا علــى ســبيل المثــال بتســريح األطفــال 

الذيــن تــم تجنيدهــم.

ويؤكــد قانــون حقــوق الطفــل اليمنــي علــى عــدم إشــراك األطفــال إشــراًكا مباشــًرا فــي الحــرب، وعــدم تجنيــد أي 
شــخص لــم يتجــاوز ســن الثامنــة عشــرة.)27)

)26) نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تم تبنيه في روما، وتمت صياغته في 17 يوليو/تموز 1998، المادة )8(، الفقرة )26).

)27) قانون حقوق الطفل اليمني لعام 2000، المادة )45).
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بعض األمثلة

فــي يــوم الثالثــاء 7 ينايــر /كانــون الثانــي 2020، تــم تجنيــد طفــل يبلــغ مــن العمــر 15 عاًمــا فــي مديريــة عتمــة،   •
محافظــة ذمــار، لينضــم إلــى صفــوف جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( بمدينــة ذمــار.)28)

فــي يــوم الثالثــاء 26 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2020، قتــل طفــل مجنــد فــي اللــواء الثالــث مشــاة التابــع للقــوات   •
ــا  ــا، محافظــة الحديــدة. تقــول والــدة الطفــل: »حاولن ــة التحيت ــا فــي مديري القــوات المشــتركة المدعومــة إماراتًي
منــع ولــدي مــن الذهــاب للتجنيــد، ولكنهــم أغــروه بالحصــول علــى المــال والســالح«. حصلــت مواطنــة علــى 

نســخة مــن وثيقــة الميــالد للطفــل المجنــد والتــي تفيــد أنــه مــن مواليــد عــام 2005. )29)
فــي يــوم اإلثنيــن 10 فبراير/شــباط 2020 تــم تجنيــد الطفــل )17 عاًمــا( بمحافظــة شــبوة فــي معســكر مــرة   •

هــادي.)30) منصــور  ربــه  عبــد  للرئيــس  المواليــة  الحكوميــة  للقــوات  التابعــة  الخاصــة  األمــن  لقــوات 

وفــي يــوم األربعــاء 22 يناير/كانــون الثانــي 2020، جنــدت قــوات تابعــة للحــزام األمنــي فــي محافظــة أبيــن طفــاًل   •
يبلــغ مــن العمــر عشــرة أعــوام، وتــم إرســاله الحًقــا للمشــاركة فــي األعمــال العســكرية فــي مديريــة الدريهمــي، 

محافظــة الحديــدة. )31)

)28) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع ذوي مجندين، بتاريخ 11 مارس/آذار 2020.

)29) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع ذوي مجندين بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون األول 2020. 

)30) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع ذوي مجندين بتاريخ 20 مارس/ آذار 2020.

)31) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع ذوي مجندين بتاريخ 4 مارس/ آذار 2020.
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الفصل الخامس: منع وصول المساعدات اإلنسانية
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منع وصول المساعدات اإلنسانية

فــي عــام 2020، كمــا فــي كل عــام مضــاف إلــى زمــن الحــرب يتحمــل الســكان المدنييــن أعبــاء إضافيــة فــي ســبيل توفيــر 
االحتياجــات الضروريــة للعيــش، وأدت هــذه االنتهــاكات مــن قبــل األطــراف المتحاربــة إلــى مفاقمــة األوضــاع اإلنســانية 

الصعبــة، فــي بلــٍد يمــر بأســوأ أزمــة إنســانية فــي العالــم)32).

ــات اإلنســانية  ــزاع وصــول المعون ــة خــالل العــام 2020، مــا ال يقــل عــن 87 واقعــة إلعاقــة أطــراف الن وثقــت مواطن
والمــواد األساســية إلــى المدنييــن. وتتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( المســؤولية حيــال 80 واقعــة فــي محافظــات: 
صعــدة، وحجــة، وإب، والجــوف، والمحويــت، والبيضــاء، وتعــز، والحديــدة، وأمانــة العاصمــة، وريمــة. فيمــا اقترفــت القــوات 
الحكوميــة 6 وقائــع فــي محافظــات: تعــز، والجــوف، وحضرمــوت، ومــأرب. وتلقــى المســؤولية فــي واقعــة واحــدة علــى 

القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتًيــا فــي محافظــة الحديــدة. 

إضافــة إلــى ذلــك؛ تفاقمــت األزمــة اإلنســانية بفعــل القيــود التــي فرضهــا التحالــف علــى دخــول المشــتقات النفطيــة 
إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون(، حيــث تمثــل هــذه المشــتقات مصــدًرا حيوًيــا للقطــاع 

ــة. ــزال التحالــف مســتمًرا فــي إغــالق مطــار صنعــاء أمــام الرحــالت التجاري الصحــي والخدمــي. وال ي

كمــا ســاهمت األطــراف المتحاربــة فــي الكارثــة اإلنســانية فــي اليمــن بطــرق أخــرى، حيــث تتجلــى المظاهــر األســوأ للنــزاع 
فــي انهيــار البنيــة التحتيــة الخدميــة والتدهــور الحــاد فــي المؤشــرات االقتصاديــة والماليــة، وعلى رأس هذه المشــكالت عجز 
البنــك المركــزي اليمنــي عــن دفــع مرتبــات المتقاعديــن والموظفيــن فــي الخدمــة المدنيــة.)33) وتتســبب القيــود المفروضــة 
ــواردات مــن الغــذاء والوقــود إلــى الموانــئ اليمنيــة فــي  ــادة الســعودية واإلمــارات علــى دخــول ال مــن قبــل التحالــف بقي
زيــادة المعانــاة التــي يتجرعهــا المدنيــون،)34) فيمــا نتــج تدهــور فــي الوضــع اإلنســاني عــن الحصــار الجــوي واســتمرار إغــالق 

مطــار صنعــاء الدولــي أمــام الرحــالت التجاريــة واإلنســانية.

ــزاع علــى األرض كجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( والقــوات الحكوميــة فــرض  وعلــى صعيــد متصــل، قامــت أطــراف الن
إتــاوات وإجــراءات بيروقراطيــة معقــدة تعيــق مــرور التدفقــات التجاريــة والمســاعدات اإلنســانية، وســاهمت فــي ارتفــاع 
األســعار وقلصــت توافــر الســلع األساســية مثــل الوقــود،)35) ومارســت قيــوًدا معقــدة علــى موظفــي المنظمــات اإلنســانية 

تحــول دون الحركــة بانســيابية فــي مختلــف المناطــق فــي البلــد.

بحلــول نهايــة أكتوبــر / تشــرين األول 2020، حــذرت وكاالت األمــم المتحــدة مــن أن »معــدالت ســوء التغذيــة الحــاد 
بيــن األطفــال دون ســن الخامســة هــي األعلــى علــى اإلطــالق فــي أجــزاء مــن اليمــن، مــع أكثــر مــن نصــف مليــون حالــة فــي 

المناطــق الجنوبيــة«.)36)

https://news.un.org/ar/focus/yemen :32) موقع األمم المتحدة، »اليمن«، متاح على الرابط التالي(

)33) يبلغ عدد موظفي القطاع العام حوالي مليوًنا ومائتين وخمسين ألف موظف، لمزيد من المعلومات انظر: »تضخم يفوق القدرات المالية: 
https://sanaacenter.org/ :الحاجة إلى إصالح نفقات رواتب القطاع العام«، مركز صنعاء للدراسات االستراتيجية، متاح على الرابط التالي

ar/publications-all/main-publications-ar/8114

https://www.ohchr. :34) تقرير فريق الخبراء البارزين اإلقليميين والدوليين بشأن اليمن، 3 سبتمبر/أيلول 2019، ص 266، متاح على الرابط التالي(
org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-Yemen/A_HRC_42_CRP_1_AR.PDF#page=7&zoom=auto,-118,662

)35) نفس المرجع السابق، ص 270.

https://p.dw.com/p/3kTuk ، https://www.unicef.org/press-releases/malnutrition-surg- :36) متاح على الرابط(
.es-among-young-children-yemen-conditions-worsen
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اإلطار القانوني

يتحتــم علــى أطــراف النــزاع الســماح بالمــرور الســريع للمســاعدات اإلنســانية للمدنييــن المحتاجيــن وعــدم التدخــل فيهــا 
بشــكل تعســفي، وضمــان حريــة حركــة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني، والتــي ال يمكــن تقييدهــا إال مؤقًتــا ألســباب تتعلــق 

بضــرورة عســكرية ملحــة.

 ُيحظــر اســتخدام التجويــع كأســلوب مــن أســاليب الحــرب. وبموجــب القانــون اإلنســاني الدولــي؛ فــإن تجويــع المدنييــن 
كأســلوب حــرب يشــمل، لهــذا الغــرض، مهاجمــة أو تدميــر أو إزالــة األعيــان التــي ال غنــى عنهــا لبقــاء الســكان المدنييــن 
أو جعلهــا عديمــة الفائــدة، مثــل مخــازن األغذيــة، والمناطــق الزراعيــة لإلنتــاج المــواد الغذائيــة والمحاصيــل، والماشــية، 

ومنشــآت ميــاه الشــرب واإلمــدادات، وأعمــال الــري. 

 إن تجويــع المدنييــن عمــًدا مــن خــالل حرمانهــم مــن االحتياجــات التــي ال غنــى عنهــا لبقائهــم أو مــن خــالل تعمــد عرقلــة 
المســاعدات اإلنســانية يعــد جريمــة حــرب. كمــا تمــت إضافــة هــذا االنتهــاك مؤخــًرا إلــى نظــام رومــا األساســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة باعتبــاره جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة.

بعض األمثلة

فــي يــوم اإلثنيــن 27 ينايــر/ كانــون الثانــي 2020، حوالــي الســاعة 4:00 مســاًء، فــي مديريــة أســلم بمحافظــة   •
حجــة، قامــت مركبــة عســكرية )بيــك آب- تويوتــا( تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( باقتحــام ثالثــة مخــازن 
أقــدم  العالمــي،  الغــذاء  برنامــج  مــع  بالتنســيق  تعمــل  دوليــة حكوميــة  بمنظمــة  خــاص  اإلغاثيــة  للمعونــات 
المســلحون علــى طــرد عاملــي اإلغاثــة والتحفــظ علــى المخــازن التــي تحــوي مــواد غذائيــة جــزء منهــا منتهــي 
الصالحيــة، نقلــت المــواد الغذائيــة منتهيــة الصالحيــة إلــى مخــازن خاصــة بالجماعــة، قامــوا ببيعهــا الحًقــا إلــى تجــار 
التموينــات الغذائيــة، يســتفيد مــن تنفيــذ هــذا المشــروع مــا يقــارب 19408 مدنــي ونــازح. تســببت الواقعــة فــي 
إيقــاف عمليــة توزيــع المعونــات اإلغاثيــة لمــدة 15 يوًمــا مــا أدى إلــى حرمــان 180 أســرة نازحــة تقيــم فــي مخيــم 

بنــي حســن.
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قــال أحمــد أحــد النازحيــن )اســم مســتعار- 50 عاًمــا( »: »كنــت مســتاء جــدا لتوقــف عمليــة توزيــع المــواد اإلغاثيــة، إال 
أننــي أصبــت بخيبــة أمــل هائلــة جــراء عــدم ظهــور أســماء أســرتي علــى كشــوف المســتفيدين. يتدخــل )الحوثيــون( فــي إدراج 

أســماء وهميــة فــي الكشــوفات وهــذا مــا يأتــي علــى حســابنا.«)37)

فــي يــوم الجمعــة 25 ســبتمبر/أيلول 2020، حوالــي الســاعة 5:15 فجــًرا، فــي مديريــة خــب والشــعف بمحافظــة   •
الجــوف، أقــدم أحــد أفــراد المنطقــة العســكرية السادســة التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دولًيــا مســتخدًما 
مركبــة مدنيــة )بيــك آب-تويوتــا( علــى دهــس ثالثــة عامليــن فــي مجــال اإلغاثــة مرتيــن بينمــا كانــوا نائميــن بجــوار 
خيمــة فــي الصحــراء مــا أدى إلــى مقتلهــم علــى الفــور. كان عاملــو اإلغاثــة فــي مهمــة تنفيــذ مشــروع توزيــع 
مســاعدات إنســانية ممــول مــن قبــل برنامــج الغــذاء العالمــي بالتنســيق مــع منظمــة محليــة. ويســتفيد مــن هــذا 

ــة.  المشــروع مــا يقــارب مــن 1400 نازح/نازحــة يتلقــون 886 ســلة غذائي

قــال قاســم ناصــر )اســم مســتعار- 25 عاًمــا(: »ارتــكاب الجريمــة تــم بشــكل قصــدي وكثــأر، فمــكان الحادثــة لــم يكــن 
طريــق عبــور المركبــات بــل بجــوار خيمــة فــي الصحــراء، حيــث كان الفريــق نائًمــا ليتــم دهســهم مــرة ومعــاودة اجتيــاح 
أجســادهم مــرة أخــرى. وللعلــم فقــد طلــب مرتكــب الجريمــة مــن أحــد العامليــن الضحايــا ضــم أســماء تابعــة لــه فــي 

كشــوفات المســتفيدين وهــذا مــا تــم رفضــه.« )38)

•      فــي مســاء يــوم اإلثنيــن 2 مــارس/آذار 2020، فــي الســاحل الغربــي بمحافظــة الحديــدة، داهــم مســلحون تابعــون 
للقــوات المشــتركة المدعومــة إماراتًيــا مبنــى منظمــة محليــة خاصــة بمشــروع الحمايــة ودعــم ســبل العيــش منفــذ 
مــن قبــل منظمــة محليــة ممولــة مــن صنــدوق األمــم المتحــدة لإلســكان، وأقدمــوا علــى إتــالف جــزء مــن األثــاث 
وكل الالفتــات الخاصــة بالمشــروع، ثــم قامــوا بطــرد عاملــي اإلغاثــة واإلرشــاد النفســي وإغــالق المبنــى، دون 

إبــراز أي مذكــرة رســمية توضــح أســباب اإلغــالق، اســتمر اإلقفــال فتــرة امتــدت شــهًرا كامــاًل.

قالــت أمانــي محمــد )اســم مســتعار- 29 عاًمــا( لـــ مواطنــة: »فــي شــهر فبرايــر/ شــباط الماضــي 2020، قدمنــا 
مســاعدات نقديــة بمــا يعــادل 00) دوالر لعــدد كبيــر مــن الحــاالت المســجلة لدينــا، كمــا أن قرابــة 10 فــي المئــة مــن 

حــاالت النســاء التــي نســتقبلها بحاجــة إلــى دعــم نفســي بســبب شــظف العيــش والذعــر المتفشــي.«)39)

)37) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد النازحين، بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2020.

)38) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد عاملي اإلغاثة عبر الهاتف، بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

)39) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع عاملة إغاثية، بتاريخ 2 مارس/آذار 2020.
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الفصل السادس: االحتجاز التعسفي
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االحتجاز التعسفي

خــالل العــام 2020 وثقــت مواطنــة 195 واقعــة احتجــاز تعســفي لـــ حوالــي 287 ضحيــة، مــن بينهــم 21 طفــاًل. حيــث 
أقدمــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي المحافظــات التــي تســيطر عليهــا علــى ارتــكاب 94 واقعــة احتجــاز تعســفي 
فــي محافظــات: ذمــار، وعمــران، والبيضــاء، والمحويــت، وحجــة، والضالــع، صعــدة، وأمانــة العاصمــة، والحديــدة، وتعــز، 
وإب، ومــأرب، وريمــة، كمــا وثقــت مواطنــة 59 واقعــة احتجــاز تعســفي نفذتهــا القــوات الحكوميــة فــي محافظــات: مــأرب، 
وشــبوة، وتعــز، ولحــج، وأبيــن، وحضرمــوت، بينمــا تقــع المســؤولية علــى قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم 
إماراتًيــا فــي 38 واقعــة احتجــاز تعســفي فــي محافظــات: عــدن، ولحــج، وأبيــن، وحضرمــوت. كمــا أقدمــت القــوات المشــتركة 
فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيــا علــى 4 وقائــع فــي محافظتــي تعــز والحديــدة. إضافــة إلــى أن حصــاد العــام 2020 
شــمل توثيــق حــاالت احتجــاز تعســفي بحــق 22 امــرأة مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي محافظــات: حجــة، وذمــار، 
والبيضــاء؛ والقــوات الحكوميــة فــي محافظتــي مــأرب وتعــز؛ وقــوات المجلــس االنتقالــي فــي محافظــات: حضرمــوت، 

وأبيــن، وعــدن.

واحُتجز المعتقلون في سجون رسمية وغير رسمية وسرية. كما استخدمت األطراف المتحاربة االحتجازات 

كوسيلة لمضايقة الخصوم وفرض إرادتهم على السكان في المناطق الواقعة تحت سلطاتهم.

وتعمــل مواطنــة لحقــوق اإلنســان علــى تقديــم الدعــم القانونــي لضحايــا االحتجــاز التعســفي فــي 17 محافظــة يمنيــة 
ــا. خــالل العــام 2020، قــدم محامــو مواطنــة العــون واالستشــارة القانونيــة فــي 388 قضيــة،  عبــر 20 محامًيــا ميدانيًّ
وتهــدف متابعــة الفريــق المســتمرة إلــى اإلفــراج عــن ضحايــا االحتجــاز التعســفي، أو تحســين ظــروف االحتجــاز: »بيئــة 
المحتجــز، والتطبيــب، إلــخ«، وكذلــك الدفــع نحــو مضــي إجــراءات االحتجــاز طبًقــا للقوانيــن الوطنيــة والدوليــة. وخــالل العــام 
2020 أطلــق ســراح 122 محتجــًزا تعســفًيا ممــن وثقــت مواطنــة وقائعهــم طيلــة فتــرة النــزاع، مــن بينهــم محتجــزون قدمــت 

لهــم مواطنــة الدعــم القانونــي، بينمــا ال يــزال العديــد مــن الضحايــا قيــد االحتجــاز.
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اإلطار القانوني

يحظــر كل مــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان االحتجــاز التعســفي ســواء أثنــاء النزاعــات 
المســلحة الدوليــة أو غيــر الدوليــة، وتنــص العهــود الدوليــة علــى أنــه ال يجــوز إخضــاع أحــد لالحتجــاز أو االحتجــاز التعســفي. 
فضــاًل عــن المــادة )9( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي يعتبــر اليمــن مــن الــدول الموقعــة 

عليــه، علــى أنــه »ال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراءات المقــررة فيــه«.

فيمــا أشــارت لجنــة حقــوق اإلنســان أنــه ال يجــوز للــدول التحجــج بحالــة الطــوارئ لتبريــر االحتجــاز التعســفي. ومن األهمية 
بمــكان أن يكــون هنــاك ســبب وجيــه لالحتجــاز ســواء لالحتجــاز األولــي أو لغــرض اســتمرار االحتجــاز. لمنــع االحتجــاز التعســفي، 
فــإن هنــاك التــزام بإبــالغ األشــخاص بأســباب احتجازهــم، وتقديمهــم علــى الفــور إلــى للقضــاء وإتاحــة الفرصــة لهــم للطعــن 

فــي قانونيــة احتجازهــم.

وينــص الدســتور اليمنــي علــى الضمانــات األساســية الخاصــة بإجــراء العدالــة الجنائيــة، كمــا يحــدد أيًضــا أنــه » كل مــن 
يقبــض عليــه بصفــة مؤقتــة بســبب االشــتباه فــي ارتكابــه جريمــة يجــب أن يقــدم إلــى القضــاء خــالل أربعــة وعشــرين 
ســاعة مــن القبــض عليــه علــى األكثــر«)40)، وأن »القضــاة وحدهــم يحــق لهــم تمديــد أمــر القبــض لمــا يتجــاوز فتــرة األيــام 
الســبعة األولــى«. وينــص قانــون العقوبــات اليمنــي أيًضــا علــى فــرض عقوبــة الســجن لفتــرة تصــل إلــى خمســة أعــوام بحــق 

المســؤولين الذيــن يحرمــون األشــخاص مــن حرياتهــم بالخطــأ.

بعض األمثلة

ــا، فــي مديريــة عبــس محافظــة  فــي يــوم اإلثنيــن 31 أغســطس/ آب 2020، عنــد حوالــي الســاعة 10:15صباًح  •
حجــة، جــاءت ســيارة شــرطة علــى متنهــا جنــدي واحــد وشــرطيتان يتبعــون جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( إلــى منــزل 
الطفلــة أفنــان شــعيبي )14 عاًمــا(، قامــت الشــرطيتان باعتقــال أفنــان فــور عودتهــا مــن المدرســة واقتيادهــا إلــى 
ســجن فــي إحــدى المــدارس وحبســها لمــدة 13 يوًمــا بتهمــة »التواصــل الهاتفــي مــع ابنــة خالتهــا المختطفــة«.

قالــت خميســة فتــح الديــن )30 عاًمــا( لـــ مواطنــة: »تــم اختطــاف ابنــة أختــي نــوف )1) عاًمــا( دون أن يقــوم األمــن 
ــذا  بإجــراءات جديــة، وكل الــذي قامــوا بــه هــو اعتقــال ابنتــي أفنــان بذريعــة مهاتفتهــا نــوف قبــل االختطــاف!! وب

أصبحــت مصيبتنــا مصيبتيــن، فقــد خفــت أن تتحــول صغيرتــي مجرمــة برميهــا ظلًمــا فــي الســجن.«)41)

)40) المادة رقم )76(، قانون اإلجراءات الجزائية، قرار جمهوري بالقانون رقم )13( لسنة 1994.

)41) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع والدة أفنان، بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2020.
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فــي يــوم الســبت 25 ينايــر/ كانــون الثانــي، عنــد حوالــي 9:00 صباًحــا، وحتــى 10:00 صباًحــا تقريبــا فــي يــوم   •
األحــد 26 ينايــر/ كانــون الثانــي 2020، قامــت القــوات التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دولًيــا، فــي مديريــة حبــان 
ــا مــن بينهــم 9 أطفــال، واقتيــدوا جميًعــا مــن أماكــن ثــالث  محافظــة شــبوة، بحملــة اعتقــاالت طالــت 16 مدنًي

نقــاط تفتيــش ثابتــة فــي منطقــة العــرم وقــرن الســوداء والنقبــة إلــى ســجن مدينــة العــرم بمديريــة حبــان.

قــال لحمــر علــي صلفــوح )53 عاًمــا( لـــمواطنة: »اعتقلــت قــوات األمــن ابنــي )14 عاًمــا( وآخريــن مــن أبنــاء قبيلتــي 
معظمهــم مــن األطفــال فــي ظــروف احتجــاز ســيئة وبــدون أي مســوغ قانونــي. هــذا التعســف هــو ثمــن معارضتنــا 

المحليــة.«)42) والســلطة  للحكومــة  السياســية 

تم إطالق سراح جميع المعتقلين عبر وساطة محلية في مساء الخميس 30 يناير/ كانون الثاني 2020.

فــي يــوم األحــد 14 يونيو/حزيــران 2020، عنــد حوالــي الســاعة 10:00 صباًحــا، داهمــت مركبتــان عســكريتان   •
)بيــك آب – تويوتــا( تابعــة لقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتًيــا إحــدى قــرى مديريــة القبيطــة 
محافظــة لحــج، وأقــدم عشــرة جنــود يرتــدون بــزات عســكرية علــى اعتقــال 10 مدنييــن مــن بينهــم طفــل، بعــد يــوم 
مــن انفجــار عبــوة ناســفة بإحــدى المركبــات العســكرية، ثــم تــم اقتيــاد المدنييــن إلــى ســجن يقــع بداخــل معســكر 

فــي مديريــة ردفــان محافظــة لحــج.

قــال ســعيد حمــود )اســم مســتعار – 51 عاًمــا( لـــ مواطنــة: »فــي اليــوم التالــي النفجــار عبــوة ناســفة علــى قارعــة 
الطريــق أصابــت عربــة عســكرية تابعــة لقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي، قامــت حملــة عســكرية بمداهمــة 
المنــازل واعتقــل الذكــور فــي القريــة، جميــع المعتقليــن مدنيــون نزحــوا مــن القــرى المجــاورة جــراء اشــتداد المعــارك 

وليــس لهــم أي صلــة بــأي طــرف.«)43)

تم اعتقال جميع الضحايا لمدة شهر وعشرة أيام، ثم تم اإلفراج عنهم.

)42) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع والد أحد الضحايا، بتاريخ 2 فبراير/شباط 2020.

)43) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب الضحايا، بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2020.
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ضحـايا االحتجاز التعسفي

مسؤولية وقائع اإلنتهاكات

195 واقعة احتجاز تعسفي وثقتها »مواطنة« خالل العام 2020
االحتجاز التعسفي

  22
امــــرأة

 21
طـفـــــل

محتجزًا تعسفيًا
 287

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون« المجلس االنتقالي 94 

الجنوبي المدعوم إماراتًيا
 
 38

القوات المشتركة في 
الساحل الغربي  4

القوات الحكومية 59  
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الفصل السابع: االختفاء القسري



االختفاء القسري

خــالل العــام 2020، وثقــت مواطنــة 89 واقعــة اختفــاء قســري لحوالــي 91 ضحيــة مــن بينهــم طفــالن. وتتحمــل جماعــة 
أنصــار اللــه )الحوثيــون( المســؤولية عــن 53 واقعــة اختفــاء قســري فــي محافظــات: ذمــار، وإب، وأمانــة العاصمــة، وتعــز، 
وحجــة، وصعــدة، والبيضــاء، والضالــع، وصنعــاء، والمحويــت، وعمــران. كمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة المســؤولية عــن 14 
وقائــع اختفــاء قســري فــي محافظــات: مــأرب، وأبيــن، والجــوف، والضالــع، والمهــرة، وحضرمــوت، وشــبوة، فيمــا ارتكبــت 
التكوينــات المســلحة التابعــة للمجلــس االنتقالــي الجنوبــي المســنودة إماراتًيــا 22 واقعــة اختفــاء قســري بحــق مدنييــن فــي 

محافظــات: عــدن، والضالــع، ولحــج، وحضرمــوت، وســقطرى.

ويعانــي المختفــون قســًرا فــي اليمــن فظائــع جســيمة داخــل أقبيــة الســجون، وفــي الغالــب تقــوم أطــراف النــزاع فــي 
اليمــن بإخفــاء المدنييــن قســًرا بدوافــع االشــتباه بانتســابهم إلــى تنظيمــات معاديــة أو تجريــم انتمائهــم السياســي أو تبنــي 
آراء مناهضــة. ومــن الواضــح أن إحــدى المســببات األوليــة لظاهــرة تفشــي انتهــاك االختفــاء القســري هــو شــعور أطــراف 
الحــرب أنهــم فــي مأمــن عــن المســاءلة وســبل اإلنصــاف، علــى الرغــم مــن كــون االختفــاء القســري يعــد انتهــاًكا جســيًما قــد 

يرقــى إلــى جريمــة حــرب، وتتعــدى األضــرار المترتبــة علــى الضحايــا لتطــال عائالتهــم وأصدقاءهــم والمجتمــع ككل.

وفــي مســعى منهــا للحــد مــن اســتمرار أطــراف النــزاع فــي ممارســة االختفــاء القســري، تقــدم مواطنــة دعًمــا قانونًيــا 
لمتابعــة قضايــا المختفيــن قســًرا، وتبــذل جهــوًدا للضغــط علــى أطــراف النــزاع فــي ســبيل الكشــف عــن مصيرهــم والســماح 
لذويهــم بزيارتهــم وإحالتهــم إلــى القضــاء وفًقــا لإلجــراءات القانونيــة. ومــا يــزال بعــض الضحايــا التــي تتابــع مواطنــة حاالتهــم 

قيــد االختفــاء القســري.

اإلطار القانوني 

ُيحظــر االختفــاء القســري أثنــاء النزاعــات المســلحة. وتنتهــك حــاالت االختفــاء القســري أو تهــدد بانتهــاك مجموعــة مــن 
ــر الدوليــة علــى حــد ســواء، بمــا فــي  قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني المنطبقــة علــى النزاعــات المســلحة الدوليــة وغي
ذلــك حظــر االحتجــاز التعســفي والتعذيــب والمعاملــة القاســية أو الالإنســانية والقتــل داخــل أماكــن االحتجــاز. ويتعيــن علــى 
ــر الدوليــة، بمــا فــي ذلــك تســجيل  ــاء النزاعــات المســلحة غي األطــراف المتنازعــة اتخــاذ خطــوات لمنــع حــاالت االختفــاء أثن
أســماء المحتجزيــن، ويجــب أن تتخــذ جميــع التدابيــر الممكنــة للكشــف عــن مصيــر األشــخاص المفقوديــن نتيجــة للنــزاع 

وتزويــد أفــراد أســرهم بمعلومــات عــن مصيرهــم.

بموجــب نظــام رومــا األساســي، المعاهــدة التأسيســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تشــكل الممارســة الممنهجــة 
لالختفــاء القســري جريمــة ضــد اإلنســانية. فيمــا يعــد أخــذ الرهائــن، أو ضبــط أو احتجــاز أي شــخص، أو التهديــد بقتلــه، أو 
إصابتــه أو االســتمرار فــي احتجــازه إلجبــار طــرف ثالــث علــى القيــام أو االمتنــاع عــن القيــام بفعــل شــيء كشــرط لإلفــراج عنــه 

أو مــن أجــل ســالمته؛ يعــد أيًضــا جريمــة حــرب بموجــب نظــام رومــا األساســي.
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ال يجــّرم القانــون اليمنــي االختفــاء القســري علــى هــذا النحــو، ولــم يصــادق اليمــن علــى االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع 
األشــخاص مــن االختفــاء القســري. ومــع ذلــك، فــإن القــراءة الشــاملة للمبــادئ الدســتورية والقانونيــة المنصــوص عليهــا فــي 
الدســتور اليمنــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق والحريــات األساســية، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق باالحتجــاز التعســفي والتعذيــب، 
توضــح أنهــا تحظــر هــذه الممارســة. وينبغــي علــى اليمــن المصادقــة علــى االتفاقيــة ومواءمــة القانــون المحلــي مــع أوجــه 

الحمايــة المنصــوص فيهــا.

بعض األمثلة

فــي يــوم الخميــس 16 أبريــل/ نيســان 2020، قرابــة الســاعة 5:30 صباًحــا، فــي مديريــة الثــورة بأمانــة العاصمــة،   •
قامــت مجموعــة مــن الجنــود والمجنــدات »زينبيــات« كانــوا علــى متــن 7 مركبــات عســكرية تابعــة لجماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثييــن( بمحاصــرة منــزل يتواجــد فيــه أســعد محســن )اســم مســتعار – 28 عاًمــا(، أقــدم الجنــود علــى 

ــاده إلــى مــكان مجهــول. ــزل واعتقــال أســعد واقتي اقتحــام المن

قــال والــد أســعد )58 عاًمــا( لـــمواطنة: »قبــل اعتقــال ابنــي أســعد بيوميــن اقتحــم 6 جنــود يضعــون أقنعــة منزلــي 
وأطلقــوا النــار علــى البــاب مــا أثــار رعــب وهلــع أفــراد أســرتي، وحينمــا لــم يجــدوا ابنــي انطلقــوا إلــى بيتــه واقتحمــوه 
بقــوة أســلحة أيًضــا لكنهــم لــم يجــدوه.« بعــد يوميــن، عــادت مجموعــة كبيــرة مــن جنــود أنصــار اللــه إلــى منــزل ابــن عــم 

أســعد وأخــذوه.

ما يزال أسعد مختفًيا قسًرا حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

فــي يــوم األربعــاء 23 ســبتمبر/ أيلــول 2020، عنــد حوالــي 7:00 مســاًء، أقتحــم جنــدي تابــع للقــوات الحكومــة   •
المــكال محافظــة  لخــور  الشــرقية  الضفــة  علــى  واقًعــا  مدنيــة مقهــى  يرتــدي مالبــس  دولًيــا  بهــا  المعتــرف 
حضرمــوت، مصوًبــا ســالحه النــاري باتجــاه محمــد ســليمان باحويــج )28 عاًمــا( بغــرض إجبــاره علــى الركــوب علــى 
متــن دراجــة ناريــة، فــي األثنــاء وصلــت مركبــة عســكري )بيــك آب – تويوتــا( علــى متنهــا 4 جنــود يرتــدون بــزات 
عســكرية، وقامــوا بمعيــة مركبــة عســكرية أخــرى باقتيــاد محمــد إلــى معســكر الجويــة التابــع للمنطقــة العســكرية 

ــام. ــة أي الثانيــة فــي منطقــة ربــوة حيــث تــم إخفــاؤه لمــدة ثالث

 قــال محمــد لـــمواطنة: »أخفيــت قســرًيا علــى إثــر خــالف شــخصي مــع جنــدي، واحتجــزت فــي عتمــة زنزانــة 2 فــي 
4 متــر ليــس بهــا ســوى نافــذة صغيــرة للتهويــة والضــوء، بعــد ثالثــة أيــام مــن اختفائــي زارنــي أبــي وأخــي فاختلطــت 

مشــاعر االطمئنــان بمشــاعر القهــر علــى ســجني ظلًمــا.«)44)

ــزام لحــل الخــالف  ــده علــى التوقيــع علــى الت ــر وال • فــي األحــد 27 ســبتمبر/ أيلــول أطلــق ســراح محمــد بعــد أن أجب
ــا إلــى مديريــة أمــن المــكال التــي حــررت أمــَري حضــور للجنــدي  الشــخصي، صبــاح يــوم اإلثنيــن قــدم محمــد بالًغ

لكنــه لــم يحضــر.

)44) مقابلة مواطنة لحقوق اإلنسان مع والد الضحايا، بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين األول 2020.



االختفاء القسري

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون«

المجلس االنتقالي قوات الحكومية 
الجنوبي المدعوم إماراتًيا   53 14 22

مسؤولية وقائع اإلنتهاكات

89 واقعة إخفاء قسري وثقتها »مواطنة« خالل العام 2020

ــا، فــي محافظــة عــدن، اعترضــت  ــران 2020، عنــد حوالــي الســاعة 10:15 صباًح فــي يــوم الســبت 6 يونيــو/ حزي  •
بــزات عســكرية يتبعــون قــوات المجلــس  مركبــة عســكرية )بيــك آب – تويوتــا( علــى متنهــا 8 جنــود يرتــدون 
االنتقالــي المدعــوم إماراتيــا ســيارة مدنيــة يســتقلها أســامة ســعيد )اســم مســتعار- 51 عاًمــا(، قــام الجنــود بإنــزال 
أســامة مــن علــى ســيارته واقتيــاده إلــى ســجن إحــدى األجهــزة األمنيــة، حيــث تــم اعتقالــه بمعــزل عــن العالــم 

الخارجــي لمــدة لمــدة شــهر بتهمــة »التجســس لصالــح جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(«.

قــال أخــو أســامة )49 عاًمــا( لـــمواطنة: “بعــد اعتقــال أســامة بدقائــق تلقيــت اتصــااًل منــه أطلعنــي بمــكان اعتقالــه، 
فانطلقــت علــى الفــور لزيارتــه، أخبرنــي المحققــون أنــه ال يمكننــي رؤيتــه حتــى االنتهــاء مــن إجــراءات التحقيــق، 

ونصحنــي جنــدي كان هنــاك أاّل آتــي مــرة أخــرى لزيــارة أخــي خشــية أن يتــم اعتقالــي”

ما يزال الضحية رهن االحتجاز حتى لحظة كتابة التقرير.

مخفي قسرًا
 912

طـفــل

ضحــايا اإلخفـاء الـقســري
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الفصل الثامن: التعذيب



التعذيب

خــالل عــام 2020 وثقــت مواطنــة 46 وقائــع تعذيــب، منهــا 26 وقائــع ارتكبتهــا قــوات المجلــس االنتقالــي المدعومــة 
إماراتيــا نتــج عنهــا وفــاة ضحيتيــن فــي محافظــات: عــدن، وأبيــن، ولحــج. وتتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( مســؤولية 
12 وقائــع تعذيــب فــي محافظــات: إب، وحجــة، والبيضــاء، والحديــدة، وريمــة، وعمــران، حيــث أفضــت إلــى وفــاة 5 ضحايــا. 
ــا 6 وقائــع تعذيــب فــي محافظتــي مــأرب وحضرمــوت، وتتحمــل القــوات  كمــا ارتكبــت القــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
المشــتركة فــي الســاحل الغربــي مســؤولية واقعــة تعذيــب واحــدة. فــي محافظــة تعــز. فيمــا ارتكبــت القــوات األرتيريــة 

واقعــة تعذيــب واحــدة بحــق ســبعة صياديــن يمنييــن احتجــزوا فــي األراضــي األرتيريــة.

وثقــت مواطنــة أســاليَب مختلفــة مــن التعذيــب وســوء المعاملــة مــن قبــل األطــراف المتنازعــة، مســتخدمة الضــرب 
المبــرح بالهــراوات، والصعــق بالكهربــاء، والــركل، والصفــع، والحشــر فــي غــرف ضيقــة، وغيرهــا مــن ضــروب المعاملــة المهينــة 
والحاطــة بالكرامــة. كمــا وثقــت مواطنــة حرمــان أشــخاص مــن الرعايــة الطبيــة الالزمــة بعــد إصابتهــم بســبب التعذيــب وســوء 

المعاملة.

ــى بفعــل تفشــي سياســة اإلفــالت مــن   اســتمرار ممارســة التعذيــب فــي أماكــن االحتجــاز مــن قبــل كل األطــراف، تأّت
العقــاب مصدرهــا عرقلــة األطــراف المتنازعــة لمســاعي المســاءلة واألحــكام القانونيــة الواجبــة، وغيــاب ســبل االنتصــاف 

وإحالــة الجنــاة إلــى المحاســبة.

 اإلطار القانوني

يحظــر القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملة الالإنســانية 
والمهينــة وال يبــرره تحــت أي ظــرف. وقــد خصصــت المــادة )5( مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان لحظــر التعذيــب. 
وتنــص المــادة )3( المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 1949 تحديــًدا علــى حمايــة األشــخاص المحتجزيــن، ويشــمل 
ذلــك المدنييــن والمقاتليــن األســرى، مــن »االعتــداء علــى الحيــاة، وبخاصــة القتــل بجميــع أشــكاله، والتشــويه، والمعاملــة 
القاســية، والتعذيــب«، وكذلــك »االعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، وعلــى األخــص المعاملــة المهينــة والحاّطــة مــن 

الكرامــة«.

وتحــدد اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة 
مجموعــة مــن المقتضيــات علــى الــدول لمنــع التعذيــب، والتحقيــق فيــه والمالحقــة القضائيــة بشــأنه، باإلضافــة إلــى كفالــة 
ســبل االنتصــاف. وصــادق اليمــن فــي العــام 1991 علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو 

العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.

وينظــر نظــام رومــا األساســي فــي الجرائــم المرتكبــة فــي النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة. وعنــد تنفيــذ التعذيــب كجــزء 
مــن هجــوم واســع النطــاق ومنهجــي ضــد الســكان المدنييــن، فــإن التعذيــب ُيعــد جريمــة ضــد اإلنســانية.

81حالة حقوق اإلنسان في اليمن للعام 2020



حالة حقوق اإلنسان في اليمن للعام 2020 82

بعض األمثلة

فــي يــوم الثالثــاء 8) أغســطس/ آب 2020، عنــد حوالــي الســاعة 4:20 مســاًء، اعتقــل طفــل )4)عاًمــا( مــن   •
أحــد أحيــاء منطقــة جعــار بمديريــة خنفــر، فــي محافظــة أبيــن واقتيــد علــى متــن ســيارة عســكرية )بيــك آب( 
مــن ِقبــل قــوات التدخــل الســريع، التابعــة لقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المســنودة إماراتيــا وزج بــه 

فــي مــكان احتجــاز يدعــى »جبــل خنفــر »حيــث تعــرض للتعذيــب والمعاملــة المســيئة.

يقــول أحــد الشــهود )22 عاًمــا(: “ حجــز الطفــل الضحيــة فــي زنزانــة انفراديــة لمــدة أســبوعين، وتعــرض للــركل 
باألحذيــة العســكرية والضــرب بالعصــي وأعقــاب البنــادق، كمــا ُصعــق بالكهربــاء. باإلضافــة إلــى التعليــق مــن قدميــه 
ــل ذات مــرة مــا تســبب بســقوطه فشــج رأســه. فضــال عــن أن  ــة، وقــد انقطــع الحب ــرات طويل ــال لفت بواســطة حب
ــة مرتفعــة وخاصــة فــي الصيــف  ــة، حيــث درجــة الحــرارة والرطوب ــه رائحــة نتن ــة ول ــدون تهوي مــكان االحتجــاز كان ب

ــر جيــد وال يكفــي.” )41) والطعــام غي

تــم التحقيــق معــه واتهامــه بالســرقة، وعلــى الرغــم مــن اعترافــه لــم يتــم تحويلــه إلــى النيابــة العامــة وظــل فــي مــكان 
احتجــاز ال يوافــق شــروط احتجــاز األحــداث، عــالوة علــى اســتمرار تعرضــه للتعذيــب ألكثــر مــن 15 مــرة حتــى أفــرج عنــه فــي 

22 أكتوبــر/ تشــرين الثانــي 2020.

فــي يــوم األحــد 9 أغســطس / آب 2020، عنــد حوالــي الســاعة: 5:30 مســاًء، اعتقــل طفــل )15 عاًمــا( مــن   •
منزلــه فــي إحــدى قــرى مديريــة المخــا فــي محافظــة تعــز مــن ِقبــل ســيارة عســكرية ُتقــل عشــرة مســلحين تابعيــن 
للقــوات المشــتركة المدعومــة إماراتًيــا، وســيارة تويوتــا بيضــاء )بــدون رقــم( عليهــا أربعــة مســلحين بمالبــس مدنيــة 
يتبعــون البحــث الجنائــي. واقتيــد الطفــل إلــى إدارة األمــن فــي مدينــة المخــا، حيــث مكــث 18 يوًمــا، تعــرض خاللهــا 

للحبــس االنفــرادي والتعذيــب ألكثــر مــن ثــالث مــرات. 

اطــة«)46) وبــدأ التحقيــق معــه عنــد حوالــي الســاعة 11:00 ليــاًل  زج بالطفــل مباشــرة فــي زنزانــة انفراديــة تدعــى »الضغَّ
حتــى قــرب الفجــر، واســتخدمت خــالل التحقيقــات أســاليب تعذيــب متعــددة منهــا: الصفــع، والضــرب باســتخدام األســالك، 

والتعليــق مــع صــب المــاء فــي األنــف، واإلحــراق بإذابــة البالســتيك علــى جســده، التهديــد بالصعــق والقتــل. 

كمــا أجبــر علــى الموافقــة بوضــع بصمتــه علــى اعترافــات مكتوبــة لــم يســمح لــه بقراءتهــا. وكان حيــن يتــم إخراجــه مــن 
الزنزانــة االنفراديــة يوضــع فــي زنزانــة مــع محتجزيــن آخريــن بالغيــن أعدادهــم بيــن 17- 25، خــالل جلســات التحقيــق والتعذيــب 

وجهــت لــه تهــم زرع العبــوات الناســفة.

فــي يــوم الخميــس 23 يوليو/تمــوز 2020، حوالــي الســاعة 4:30 مســاًء، اعتقــل علــي محمــد )اســم مســتعار- 20   •
ــواء 142 مشــاة  ــادة الل ــة التابعــة لمحافظــة حضرمــوت، واحتجــز فــي مقــر قي ــر الحدودي ــة العب ــا( فــي مديري عاًم
الموالــي للحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دولًيــا، حيــث تعــرض للتعذيــب خــالل فتــرة اعتقالــه التــي اســتمرت 

أســبوعين.

)45) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد 20 سبتمبر /أيلول 2020

)46) الضغاطة: زنزانة صغيرة حوالي 3×3 أمتار، بدون نوافذ، ومطلية بمادة االسفلت األسود بالكامل، ولديها باب حديد صغير.
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والقــى علــي صنوًفــا مــن التعذيــب منهــا: الصعــق بالكهربــاء، وإطفــاء الســجائر علــى يــده، والضــرب بأســالك وقضبــان 
معدنيــة وجــاروف وكــذا بخشــبة عليهــا مســامير.

وبحســب إفــادة أحــد المقربيــن مــن علي)50عاًمــا(: “ بعــد خــروج علــي مــن المعتقــل، كانــت حالتــه مزريــة، مالبســه 
مقطعــة، وجــروح غائــرة فــي رأســه، حــروق فــي يديــه ورجليــه، آثــار لكدمــات تمــأ جســده، فضــاًل عــن حالتــه النفســية 

المتدهــورة؛ أصبــح يهــذي ويضحــك “)47)

فــي صبــاح األحــد 5 يوليــو/ تمــوز 2020، تعــرض أربعــة مدنييــن لالحتجــاز والتعذيــب، فــي مبنــى إدارة أمــن مديريــة   •
الجبيــن بمحافظــة ريمــة التــي تخضــع لســيطرة جماعــة أنصــار اللــه » الحوثييــن«. وكان قــد تــم اســتدعاء األربعــة 

المدنييــن هاتفيــا للحضــور إلــى المبنــى األمنــي بغــرض االســتماع إلــى أقوالهــم فــي إحــدى الوقائــع الجنائيــة. 

تقــول إحــدى المقابــالت: “ التعذيــب كان يبــدأ بعــد منتصــف الليــل خــارج مبنــى إدارة األمــن، كاًل علــى حــدة، فيعود 
الضحيــة وآثــار الضــرب علــى جســمه والــدم يســيل مــن يديــه. يتخلــل ذلــك التعذيــب الضــرب بالعصــي والصعــق 

بالكهربــاء واإلرغــام علــى االعتــراف باســتخدام آالت حــادة.”)48)

 أفرج عن األربعة المدنيين بعد مدة تفاوتت بين خمسة عشر يوًما وشهر. خالل هذه الفترة  تعرض جميعهم للتعذيب 

ناهيك عن منعهم من التواصل مع محامين أو مع ذويهم. 

)47) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع أقارب الضحية بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين األول 2020

)48) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع شاهد 13 يوليو / تموز 2020.
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التعذيب

ضـحايا التعذيب

حاالت وفاة
في مكان االحتجاز

7

46 واقعة تعذيب وثقتها »مواطنة« خالل العام 2020

قوات المجلس االنتقالي 
الجنوبي المدعومة إماراتًيا 

جماعة أنصار الله
 “الحوثيون” 

القوات الحكومية  26

القوات المشتركة في الساحل 
ا  الغربي المدعومة إماراتيًّ القوات األرتيرية 1 1

126

مسؤولية وقائع اإلنتهاكات
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الفصل التاسع: العنف الجنسي



العنف الجنسي

فــي العــام 2020، وثقــت مواطنــة لحقــوق اإلنســان 15 واقعــة عنــف جنســي كان ضحاياهــا 10 فتيــات، و6 أوالد 
وامــرأة بالغــة، ثــالث مــن هــذه الوقائــع كانــت محاولــة تحــرش. تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( المســؤولية عــن 11 
واقعــة واقعــة فــي محافظــات: تعــز، وحجــة، والجــوف، وعمــران. كمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة المســؤولية عــن 3 وقائــع 
ــا المســؤولية عــن  عنــف جنســي فــي محافظــة تعــز. فيمــا تتحمــل القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيًّ

واقعــة عنــف جنســي واحــدة فــي محافظــة الحديــدة. 

كان معظــم ضحايــا العنــف الجنســي مــن الفئــات الهشــة ويعيشــون فــي بيئــات خطــرة، ومعرضيــن فيهــا لصنــوف مــن 
االنتهــاكات.

ــا للوقائــع التــي تــم  وبالنظــر إلــى المخاطــر المســتمرة التــي يتعــرض لهــا الناجــون وأســرهم تقــدم مواطنــة عرًضــا إجماليًّ
توثيقهــا عوًضــا عــن وصــف الوقائــع بالتفصيــل.

ــر، حيــث يشــكل الخــوف مــن  ــا العنــف الجنســي أعلــى مــن ذلــك بكثي مــن المحتمــل أن يكــون العــدد الحقيقــي لضحاي
وصمــة العــار حاجــًزا دون اإلبــالغ عــن الوقائــع. ويواجــه ضحايــا العنــف الجنســي النبــذ مــن األســر والمجتمــع المحلــي بعــد 

ــا للشــرف. ــا مــا يقــع عليهــم اللــوم لمــا ُيعتبــر فقداًن التعــرض للعنــف الجنســي. وغالًب

وفــي أحيــان كثيــرة ال يبّلــغ الناجــون وذويهــم عــن جرائــم العنــف الجنســي بســبب تخوفهــم مــن األجهــزة األمنيــة 

والقــوات المســيطرة التــي ينتمــي لهــا المنـــتهكون. 

اإلطار القانوني

ُيحظــر العنــف الجنســي واالغتصــاب خــالل فتــرات النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة. وتحظــر المــادة )3) 
المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف »االعتــداء علــى الحيــاة والســالمة البدنيــة » بمــا فــي ذلــك المعاملــة القاســية والتعذيــب 
و«االعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية«. ويضيــف البروتوكــول اإلضافــي الثانــي »االغتصــاب« بوضــوح إلــى قائمــة هــذه 

االنتهــاكات، ويشــمل اإلكــراه علــى البغــاء أو أي شــكل مــن أشــكال هتــك العــرض.

كمــا يشــير نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال العنــف الجنســية 
باعتبارهــا جرائــم حــرب.

باإلضافــة إلــى أن القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ُيحــّرم االغتصــاب أو العنــف الجنســي اللذيــن يرقيــان إلــى أي شــكل 
مــن أشــكال التعذيــب أو المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.
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العنف الجنسي

ضحـايا العـــنـــف الجـــنــسي

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون« القوات الحكومية 11  القوات المشتركة في الساحل 3

ا  الغربي المدعومة إمارتيًّ 1

مسؤولية وقائع اإلنتهاكات

15 واقعة عنف جنسي وثقتها »مواطنة« خالل العام 2020

6
أوالد

1
امـــــرأة

10
فتيات
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الفصل العاشر: االعتداء على المدارس
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االعتداء على المدارس

وفــي العــام 2020 وثقــت مواطنــة مــا ال يقــل عــن 85 واقعــة اعتــداء أو اســتخدام للمــدارس، تتحمــل جماعــة أنصــار اللــه 
)الحوثيــون( المســؤولية عــن 72 واقعــة فــي محافظــات: ريمــة، والمحويــت، وصعــدة، وإب، والجــوف، ومــأرب، والحديــدة، 
وتعــز، وصنعــاء؛ منهــا واقعــة قصــف بــري واحــدة، وواقعتــي احتــالل، و69 واقعــة اســتخدام للمــدارس ألغــراض عســكرية. 
ــا 7 وقائــع فــي محافظتــي تعــز وشــبوة، منهــا 5 وقائــع احتــالل وواقعتــي  بينمــا ارتكبــت قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًّ
اســتخدام  دارس. كمــا وثقــت مواطنــة 6 وقائــع يتحمــل مســؤوليتها أكثــر مــن طــرف مــن أطــراف النــزاع؛ حيــث شــنت قــوات 
التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات غــارة جويــة علــى مدرســة تحتلهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي محافظــة 
مــأرب، بينمــا شــنت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( أربــع هجمــات بريــة علــى أربــع مــدارس كانــت تحتلهــا القــوات الحكوميــة 
فــي محافظــة تعــز. وكذلــك شــنت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( هجمــة بريــة علــى مدرســة تحتلهــا القــوات المشــتركة فــي 

ــا فــي محافظــة الحديــدة. الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيًّ

وقــد تســببت أطــراف النــزاع فــي اليمــن فــي إلحــاق أضــرار فادحــة بمــدارس ومرافــق تعليميــة، وصــواًل إلــى ســقوط قتلــى 
وجرحــى فــي أوســاط الطالبــات والطــالب. وأصبحــت الكثيــر مــن المــدارس خــارج الخدمــة أو بمثابــة أماكــن خطــرة بفعــل 
بقايــا المقذوفــات والمــواد المتفجــرة، أو بســبب احتماليــة تعرضهــا لهجمــات جويــة وبريــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. وأدى 
نشــوب معــارك فــي مناطــق عــدة إلــى وقــوع العديــد مــن المــدارس فــي خطــوط التمــاس. كمــا يتكــرر احتــالل المــدارس 
واســتخدامها ألغــراض عســكرية وقتاليــة كثكنــات عســكرية، أو مراكــز احتجــاز، أو إيــواء وتمويــن للمســلحين، أو كمراكــز 

للتعبئــة والتحشــيد.

اإلطار القانوني 

ينــّص كل مــن القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق علــى حمايــة المرافــق التعليميــة خــالل النزاعــات 
المســلحة. ويــرد الحظــر المفــروض علــى توجيــه هجمــات مباشــرة ضــد األهــداف المدنيــة، بمــا فــي ذلــك المؤسســات 
التعليميــة. ويتعيــن علــى األطــراف المتنازعــة التمييــز بيــن األعيــان المدنيــة واألهــداف العســكرية فــي جميــع األوقــات، 

ــة.  ــان المدني ــر متناســب علــى األعي ــًرا غي واإلحجــام عــن شــن هجمــات تحتمــل تأثي

كمــا يجــب علــى األطــراف المتحاربــة افتــراض أن األهــداف هــي أهــداف مدنيــة فــي حــال كان هنــاك شــك فــي طبيعتهــا. 
كمــا يؤكــد قــرار مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة )2225/2015( حــول األطفــال فــي النزاعــات المســلحة، وجــوب 
احتــرام أطــراف النــزاع للطابــع المدنــي للمــدارس. ويعتبــر إعــالن المــدارس اآلمنــة الــذي أقــّره اليمــن فــي العــام 2017، دليــاًل 

لألطــراف المتنازعــة حــول كيفيــة حمايــة المنشــآت التعليميــة مــن االســتخدام العســكري أثنــاء النزاعــات.

إن اســتخدام المــدارس لألغــراض العســكرية أثنــاء الصــراع يعــرض الطــالب والمعلميــن واإلدارييــن للخطــر مــن خــالل 
تحويــل المــدارس إلــى أهــداف للهجــوم وتعطيــل التعليــم.
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بعض األمثلة

فــي يــوم الســبت 8مــارس/ آذار 2020، حوالــي الســاعة 1:00 صباحــا، ألقــت مقاتــالت التحالــف بقيــادة   •
الســعودية واإلمــارات قنبلتيــن علــى مدرســة درب االشــراف األساســية الواقعــة فــي قرية درب األشــراف 
بمديريــة مجــزر، محافظــة مــأرب، أثنــاء تواجــد قــوات تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( كانــت تحتــل 

المدرســة.

 أدت الهجمــة إلــى التدميــر الكلــي للمدرســة المكونــة مــن تســعة فصــول ومكتــب إداري وثــالث دورات ميــاه، باإلضافــة 
إلــى تدميــر منزليــن مجاوريــن بشــكل كلــي وتضــرر منزليــن آخريــن. كانــت المدرســة تســتقبل 314 طالًبــا وطالبــة قبــل أن 
تتعــرض لالحتــالل مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( ابتــداًء مــن يــوم األربعــاء 29 ينايــر كانــون الثانــي 2020 حتــى لحظــة 

قصفهــا، وقــد شــهدت المنطقــة مواجهــات شــديدة مــا اضطــر أهالــي المنطقــة إلــى النــزوح. 

يقــول أحــد الشــهود )45 عاًمــا(: “ كانــت مدرســة درب األشــراف مــن أفضــل المــدارس فــي مديريــة مجــزر، اليــوم 
أصبحــت كومــة مــن األحجــار”)49). 

فــي يــوم الســبت 26 ســبتمبر/ أيلــول 2020، حوالــي الســاعة الثامنــة صباًحــا، شــنت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون(   •
هجوًمــا برًيــا بثــالث قذائــف مدفعيــة علــى مدرســة الخيــر األساســية الثانويــة فــي قريــة أبعــر، بمديريــة صبــر 
المــوادم، محافظــة تعــز. فــي أثنــاء تواجــد جنــود تابعيــن للحكومــة المعتــرف بهــا دولًيــا كانــوا يحتلــون أربعــة فصــول 
ــي 2018، مــا أدى إلــى تهــدم جــزء مــن ســور المدرســة  ــون الثان ــر/ كان ــع يناي دراســية داخــل المدرســة منــذ مطل

وإصابــة مدنــي )20 عاًمــا( بشــظايا غائــرة فــي فخــذه األيســر.

وبحســب الشــهود فــإن جماعــة أنصــار اللــه “الحوثييــن” قصفــت منطقــة أبعــر بســبع قذائــف مدفعيــة، ثــالث منهــا 
أصابــت المدرســة، حيــث أطلقــت القذائــف مــن مناطــق تمركــز جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( فــي تبــة الجعشــاء التــي تبعــد 
كيلــو ونصــف إلــى الجنــوب الشــرقي مــن منطقــة المدرســة المســتهدفة. المدرســة مكونــة مــن 17 قاعــة دراســية وتقــدم 

التعليــم لمــا ال يقــل عــن 600 طالــب وطالبــة.

يقــول أحــد ســكان المنطقــة )طالــب/ 20 عاًمــا(: “رغــم تكــرر القصــف علــى منطقــة أبعــر كانــت المدرســة علــى 
ــد، ولكــن اآلن تشــرد الطــالب بيــن مــدارس ومســاجد المناطــق المجــاورة  وشــك اســتقبال العــام الدراســي الجدي

خوًفــا مــن اســتهداف المدرســة مجــدًدا “. )50)

فــي يــوم األحــد 5 ينايــر /كانــون الثانــي 2020 وعنــد حوالــي الســاعة 5:00 مســاًء، أقدمــت قــوة عســكرية تتبــع   •
قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا علــى احتــالل مدرســة العــرم األساســية فــي منطقــة العــرم، بمديريــة حبــان، 
محافظــة شــبوة، الجنــود حولــوا المردســة إلــى ثكنــة عســكرية عقــب احتــدام العمليــات العســكرية ضــد قــوات 
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتًيــا، مــا أدى إلــى تعطيــل العمليــة التعليميــة بشــكل كلــي حتــى 

مغادرتهــم يــوم الجمعــة 21 فبرايــر/ شــباط 2020.

)49) مقابلة أجرتها مواطنة مع شاهد بتاريخ 10 مارس /آذار 2020.

)50) مقابلة مواطنة مع شاهد في أكتوبر/ تشرين األول 2020.
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وعــاودت القــوات الحكوميــة احتــالل المدرســة فــي يــوم الســبت 18 أبريل/نيســان 2020، كانــت العمليــة التعليميــة 
متوقفــة منــذ 22 مــارس/ آذار 2020 تبعــا لقــرار وزارة التربيــة والتعليــم فــي إطــار اإلجــراءات االحترازيــة الراميــة 
للحــد مــن تفشــي جائحــة كوفيــد-19. خرجــت القــوات مــن المدرســة فــي صبــاح الخميــس 1 أكتوبــر/ تشــرين الثانــي 
بعــد وســاطة قبليــة. كمــا تكــرر احتــالل المدرســة للمــرة الثالثــة؛ حيــن اقتحمــت قــوة عســكرية المدرســة فــي مســاء 
الخميــس 22 أكتوبــر 2020 واتخــذت مــن قاعــات الدراســة أماكــن للنــوم ومضــغ القــات. هــذا وقــد عمــد الجنــود 
بعــد خروجهــم مــن المدرســة فــي يــوم الســبت 24 أكتوبــر 2020 إلــى احتــالل مبنــى ســكن المعلميــن المجــاور، 

والــذي يحــوي أيًضــا مخزًنــا للكتــب والمســتلزمات المدرســية.

تتألــف المدرســة مــن 9 فصــول دراســية وتضــم 261 طالًبــا و57 طالبــة موزعيــن علــى الفصــول الدراســية مــن الصــف 
األول وحتــى الصــف التاســع وتقــع المدرســة فــي موقــع هــام علــى الخــط العــام الرابــط بيــن محافظتــي شــبوة وأبيــن.

يقــول مديــر المدرســة )42 عاًمــا(: “قــام الجنــود قبــل انســحابهم بنهــب بعــض األبــواب والشــبابيك، واآلن ال يوجــد 
مــا يحمــي الطــالب مــن البــرد.” )51)

فــي يــوم الســبت 22 فبراير/شــباط2020، عنــد حوالــي الســاعة 3:00 مســاًء، أقدمــت جماعــة أنصــار اللــه »   •
الحوثيــون« علــى تفجيــر مدرســة آل صــالح األساســية الواقعــة فــي منطقــة الــروض آل صــالح بمديريــة مجــزر، 

إلــى تدميرهــا بالكامــل. بمحافظــة مــأرب، مــا أدى 

كانــت المدرســة تتكــون مــن 18 قاعــة دراســية، ســتة منهــا مبنيــة مــن الحجــر و12 قاعــة دراســية عبــارة عــن خيــام متنقلــة 
بهيــاكل حديديــة أضيفــت الســتيعاب العــدد المتزايــد مــن الطــالب النازحيــن ليصــل عــدد المســجلين فــي العــام الدراســي 
2019- 2020 إلــى 1000طالــب وطالبــة. نــزح الســكان عقــب وقــوع المنطقــة ضمــن خطــوط التمــاس بيــن جماعــة أنصــار 
اللــه »الحوثييــن« والقــوات الحكوميــة منــذ مطلــع العــام 2020، وحيــن اســتولت جماعــة أنصــار اللــه المســلحة »الحوثيــون« 
علــى مناطــق آل صــالح منــذ بدايــة فبرايــر 2020 عمــدت إلــى تفجيــر المدرســة لمنــع تقــدم قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا 

دولًيــا.

يقــول أحــد الشــهود: “ لقــد رأيــت المدرســة تتهــاوى، وتســوى بــاألرض نتيجــة التفجيــر” ويضيــف: “كانــت منطقتنــا 
آمنــة وتســتقبل نازحيــن مــن مناطــق مختلفــة، إلــى أن وصــل الحوثيــون “.)52)

)51) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع مدير المدرسة بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين األول 2020.

)52) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد الشهود بتاريخ 21 مارس آذار 2020.
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االعتداء على المدارس

أنـواع االنتهـاكـات للـمـدراس

واقعة اعتداء أو استخدام للمدارس 
85 وثقتها »مواطنة« خالل العام 2020

جماعة أنصار الله 
 »الحوثيون«

)هجمات برية(
6

التحالف بقيادة 
السعوديةواإلمارات 

)هجمات جوية(
1

جماعة أنصار الله 
جماعة أنصار الله 69 »الحوثيون«

2 »الحوثيون«

احتالل عسكري
7

استخدام ألغراض عسكرية
71

هجمات جوية وبرية
7

المسؤوليةالمسؤوليةالمسؤولية

قوات الحكومة 2
ا  المعترف بها دوليًّ

قوات الحكومة 5
ا  المعترف بها دوليًّ





حالة حقوق اإلنسان في اليمن للعام 2020 96

الفصل الحادي عشر: االعتداء على الرعاية الصحية
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االعتداء على الرعاية الصحية

صحيــة  والمراكــز  المستشــفيات  علــى  اعتــداء  واقعــة   44 اإلنســان  لحقــوق  مواطنــة  وثقــت   2020 العــام  طــوال 
والطواقــم الطبيــة بأنمــاط مختلفــة مــن االنتهــاكات، 17 واقعــة منهــا كانــت اقتحــام واعتــداء مســلح، و6 وقائــع قصــف 
بــري، و12 واقعــة اعتقــال لعامليــن فــي المجــال الصحــي، و9 وقائــع منــع وصــول المســاعدات اإلنســانية والطبيــة. خــالل 
هــذه الهجمــات، ُقتــل شــخصان مــن بينهــم عامــل صحــي ومســاعدة طبيــب، وجــرح 5 آخــرون مــن بينهــم عاملتــان صحيتــان 
وطفــل. وبحســب الوقائــع التــي وثقتهــا مواطنــة ارتكبــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( 22 واقعــة فــي محافظــات: تعــز، 
والمحويــت، وصعــدة، ومــأرب، وريمــة، وأمانــة العاصمــة، والبيضــاء، وذمــار. فيمــا تتحمــل القــوات الحكوميــة مســؤولية 
ــا  15 واقعــة فــي محافظــات: تعــز، وحضرمــوت، وشــبوة، ومــأرب. وارتكبــت قــوات المجلــس االنتقالــي المدعومــة إماراتيًّ
ــا  5 وقائــع فــي محافظــات: لحــج، وعــدن، وأبيــن، كمــا ارتكبــت القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيًّ

واقعتيــن فــي محافظتــي تعــز ولحــج. 

وتتحمــل أطــراف الحــرب فــي اليمــن مســؤولية االســتهداف المســتمر للقطــاع الطبــي المتهالــك فــي ظــل ظــروف 
إنســانية غايــة فــي الخطــورة، خصوصــا مــع انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19).

اإلطار القانوني

 ُتمنــح المستشــفيات وغيرهــا مــن المراكــز والوحــدات الطبيــة حمايــة خاصــة بموجــب القانــون الدولــي اإلنســاني، 
وتشــترط المواثيــق اإلنســانية الدوليــة الســماح للطواقــم الطبيــة، مثــل األطبــاء والممرضــات، والمســؤولين للبحــث عــن 
الجرحــى وجمعهــم ونقلهــم وعالجهــم، وتوفيــر الحمايــة لهــم. وُيحتــم القانــون اإلنســاني الدولــي علــى أطــراف النــزاع احتــرام 
وحمايــة موظفــي اإلغاثــة اإلنســانية مــن المضايقــة والترهيــب واالحتجــاز التعســفي. ويتعيــن علــى أطــراف النــزاع الســماح 
بالمــرور الســريع للمســاعدات اإلنســانية وتيســير ســيرها وعــدم التدخــل فيمــا يخصهــا بشــكل تعســفي، وضمــان انســيابية 

ــا ألســباب تتعلــق بضــرورة عســكرية ملحــة. حركــة العامليــن فــي المجــال اإلنســاني التــي ال يمكــن تقييدهــا إال مؤقًت

 وبموجــب نظــام رومــا األساســي، فــإن القصــد فــي توجيــه هجمــات ضــد المبانــي والمــواد والوحــدات الطبيــة، ووســائل 
النقــل واألفــراد مــن مســتعملي الشــعارات المميــزة المبيّنــة فــي اتفاقيــات جنيــف طبًقــا للقانــون الدولــي؛ ُيعــد جريمــة حــرب، 
ويجــّرم التعمــد فــي تنفيــذ هجمــات ضــد المستشــفيات واألماكــن التــي ُيجمــع فيهــا المرضــى والجرحــى، شــريطة أال تكــون 

أهداًفا عســكرية.

تــزول عــن المستشــفيات الحمايــة التــي تحظــى بهــا مــن الهجمــات فــي حالــة اســتخدامها خــارج نطاق مهامها اإلنســانية، 
ــكاب أفعــال تضــر  ــم اســتخدام مستشــفى مــا مــن قبــل قــوة معارضــة الرت ــو ت ــكاب »أفعــال تضــر بالعــدو«. وحتــى ل والرت
بالعــدو، علــى ســبيل المثــال لتخزيــن األســلحة أو إليــواء المقاتليــن القادريــن علــى القتــال أو لشــن هجمــات، فإنــه يجــب 
علــى القــوة المهاجمــة أن توجــه تحذيــًرا للطــرف الخصــم للتوقــف عــن إســاءة اســتخدام المرفــق الطبــي، وأن تحــدد فتــرة 
زمنيــة معقولــة للتوقــف عــن إســاءة االســتخدام، وأن تقــوم بالهجــوم فقــط بعــد أن تتأكــد مــن أنــه لــم يجــر التعامــل جدًيــا 
مــع التحذيــر. كمــا يفقــد العاملــون الصحيــون الحمايــة التــي يحظــون بهــا فقــط إذا ارتكبــوا أعمــااًل تضــر بالعــدو، خــارج نطــاق 
ــه الطبيــة بمــا يتوافــق  مهامهــم اإلنســانية. فيمــا ُيحظــر القانــون اإلنســاني الدولــي معاقبــة أي شــخص علــى أداء واجبات
مــع أخالقيــات مهنــة الطــب، أو إجبــار أي شــخص علــى ممارســة أنشــطة طبيــة مخالفــة ألخالقيــات مهنــة الطــب. كمــا 
يجــب أيًضــا الســماح لوســائل النقــل الطبــي، مثــل ســيارات اإلســعاف بالعمــل، وحمايتهــا. تفقــد هــذه الوســائل الحمايــة التــي 

تحظــى بهــا فقــط إذا تــم اســتخدامها الرتــكاب أعمــال تضــر بالعــدو.
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بعض األمثلة

فــي يــوم الخميــس 9 أبريــل/ نيســان 2020، قرابــة الســاعة 2:45 مســاًء، فــي مديريــة القاهــرة بمحافظــة تعــز،   •
وقعــت اشــتباكات مســلحة بيــن مجموعتيــن متنافســتين مــن األفــراد المســلحين التابعيــن للقــوات الحكوميــة 
بالقــرب مــن مستشــفى الروضــة التخصصــي، فقامــت الحراســة األمنيــة علــى الفــور بإغــالق البوابــة الرئيســية 
للمستشــفى، بعــد بضعــة دقائــق حاولــت إحــدى المجموعتيــن مــن الرجــال المســلحين اقتحــام البوابــة إلســعاف 
اثنيــن مــن مصابيهــا، امتنعــت الحراســة عــن فتــح البوابــة بســبب الخطــر األمنــي، فباشــر الجنــود المســعفين إطــالق 
الرصــاص الحــي باتجــاه المستشــفى مــا أدى إلــى إصابــة أحــد الحــراس بجــروح طفيفــة وأثــارت الرعــب والهلــع فــي 

أوســاط الــكادر الطبــي والمرضــى.

قــال جمــال عــوض )اســم مســتعار – 50 عاًمــا( لـــمواطنة: »بعــد الحادثــة قدمنــا شــكوى رســمية إلــى قســم الشــرطة 
وقيــادة أمــن المحافظــة لضبــط المعتديــن علــى المستشــفى، غيــر أنهــم لــم يتخــذوا أي خطــوات ملموســة تعيــد 

لنــا األمــن الــذي افتقدنــاه.«)53)

وقــد وثقــت مواطنــة ثــالث هجمــات بريــة أصابــت مستشــفى الروضــة فــي مدينــة تعــز منــذ انــدالع النــزاع المســلح أواخــر 
.2014

فــي يــوم اإلثنيــن 12 أبريــل/ نيســان، عنــد حوالــي الســاعة 10:30صباحــا، فــي مدينــة صعــدة مركــز المحافظة، حضر   •
محافــظ المحافظــة إلــى مركــز الحجــر الصحــي لمرضــى كورونــا فــي مدرســة الزهــراء للبنــات وصــرح للمتواجديــن 
بــأن منظمــة دوليــة بالتنســيق مــع منظمــة محليــة طالبــوا بكشــف أســمائهم، لكنــه رفــض بحجــة أن هــذا العمــل 
»اســتخباراتي«. تســبب األمــر فــي منــع وصــول االحتياجــات اإلنســانية الملحــة للمركــز، حيــث كانــت المنظمــات 
تعمــل علــى الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا عبــر توفيــر المتطلبــات الضروريــة كأدوات صحيــة ومعــدات تعقيــم، 

ومــواد إيوائيــة كأغطيــة نــوم وفــرش، وأدوات مطبخيــة، وخيــام، وخزانــات، وحاويــات ميــاه، ومــواد غذائيــة.

قــال مــروان حســين )اســم مســتعار - 50 عاًمــا( لـــ مواطنــة: »لــم يصــل إلــى مركــز الحجــر مــن )الحوثييــن( غيــر خزانــات 
مــاء ومعــدات رش للتعقيــم، وأهلــي مــن كانــوا يجلبــون لــي الطعــام يومًيــا، كانــوا يلقنونــا طــوال أيــام العــزل 
محاضــرات عــن الحركــة »الحوثيــة« عبــر مكبــرات الصــوت فــي المدرســة، أقمــت 4) يوًمــا ولــم يصــل إلــى المركــز أي 

مســاعدات إنســانية.« )54)

فــي يــوم الخميــس 28 مايو/آيــار 2020، قرابــة الســاعة 8:05 مســاًء، فــي مديريــة ردفــان محافظــة لحــج، دخلــت   •
إلــى باحــة مستشــفى ردفــان العــام مركبــة عســكرية )بيــك آب – تويوتــا( علــى متنهــا 5 جنــود يرتــدون بــزات 
عســكرية تابعيــن للقــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتًيــا إلســعاف أحــد المرضــى، لــم يتمكــن 
الطاقــم الطبــي مــن إجــراء أشــعة ســينية للمريــض نظــًرا النطفــاء التيــار الكهربائــي، أثــر األمــر حفيظــة المجنديــن 
الذيــن لــم يتــرددوا فــي االعتــداء بالضــرب علــى اإلخصائــي، فضــاًل عــن التعــادي بالشــتم والســب علــى بقيــة 

األطبــاء والتهديــد باســتخدام الســالح.

)53) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع طبيب، بتاريخ 13 أبريل/نيسان 2020.

)54) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع ضحية، بتاريخ 12 مايو/ آيار 2020.



99 حالة حقوق اإلنسان في اليمن للعام 2020

ــاء الحميــات  ــا بحــاالت مرضيــة بســبب انتشــار وب ــة: »بينمــا كان المشــفى مليًئ ــا(، لـــ مواطن ــان )45 عاًم قــال شــاهد عي
فــي المنطقــة، قــام الجنــود باالعتــداء علينــا وشــتمنا وهــددوا بطردنــا بقــوة الســالح مــا أدى إلــى توقــف العمــل لمــدة ربــع 

ســاعة، أبلغنــا مديريــة أمــن ردفــان حينهــا بالحادثــة فلــم توفــر لنــا أي الحمايــة.«)55)

)55) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع عامل صحي، بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2020.

االعتداء على الرعاية الصحية

ضحايا اإلعتداءات

مسؤولية وقائع االعتداءات

واقعة اعتداء وثقتها 
»مواطنة« خالل العام 2020 44

اقتحام مسلح وقتل 
بالرصاص الحي

 24
قصف بري

6
منع وصول المساعدات 

اإلنسانية والطبية

 4

قتيالن أحدهما 
عامل صحي  واآلخر 

مساعد طبيب  2
جرحى بينهم عاملتين 

صحيتين وطفل
 5

اعتقال ثالثة عاملين 
صحيين

 3

جماعة أنصار الله 
 »الحوثيون«

 القوات الحكومية 
المعترف بها دولًيا  المجلس االنتقالي155 22 

الجنوبي المدعوم إماراتًيا 
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الفصل الثاني عشر: اعتداءات أخرى على المدنيين
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اعتداءات أخرى على المدنيين

ــل 22  ــات العســكرية، تســبت فــي مقت ــة لحقــوق اإلنســان 27 واقعــة دهــس بالعرب فــي العــام 2020 وثقــت مواطن
ــا بينهــم 3 نســاء و3 أطفــال. تقــع المســؤولية علــى قــوات الحكومــة المعتــرف بهــا  ــا بينهــم 6 أطفــال، وإصابــة 23 مدنيًّ مدنيًّ
ــا فــي 5 وقائــع فــي محافظــات: تعــز، والجــوف، وحضرمــوت. بينمــا ارتكبــت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( 7 وقائــع فــي  دوليًّ
ــا  محافظــات: حجــة، وصعــدة، والحديــدة، والجــوف. كمــا ارتكبــت القــوات المشــتركة فــي الســاحل الغربــي المدعومــة إماراتيًّ
ــا المســؤولية فــي 12  ــدة، وأبيــن. وتتحمــل قــوات المجلــس االنتقالــي المدعومــة إماراتيًّ 3 وقائــع فــي محافظتــي الحدي
واقعــة فــي محافظتــي: أبيــن، وعــدن. وتقــع المســؤولية علــى قــوات التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات فــي واقعــة 

واحــدة فــي محافظــة أبيــن. 

ــا بالرصــاص الحــي، بينهــم 9 أطفــال و10نســاء، وجــرح 161  كمــا وثقــت مواطنــة، خــالل العــام 2020، مقتــل 57 مدنًي
مدنًيــا مــن بينهــم 83 طفــاًل و25 امــرأة. ولــم تتمكــن مواطنــة مــن تحديــد مســؤولية الطــرف المنتهــك فــي هــذه الوقائــع.

بعض األمثلة

فــي يــوم اإلثنيــن 17 فبراير/شــباط 2020، قرابــة الســاعة 11:30 صباًحــا، بحــي الركابيــة بمديريــة الخوخــة محافظــة   •
الحديــدة، دهســت مركبــة عســكري تتبــع القــوات المشــتركة المدعومــة إماراتًيــا طفلتيــن )7-6 ســنوات( أثنــاء 

ــا علــى الفــور. عودتهــن مــن المدرســة - مدرســة مجمــع 22 مايــو للبنــات- إلــى المنــزل وقــد توفيت

ــة القاهــرة  ــوم اإلثنيــن 17 أغســطس /آب 2020، حوالــي الســاعة 5:00 مســاًء، بحــي الروضــة فــي مديري فــي ي  •
محافظــة تعــز، أصيبــت طفلــة )6 ســنوات( برصاصــة حيــة أثنــاء قيامهــا بجلــب المــاء ألســرتها، وقــد أصابــت الرصاصــة 
الجهــة الجداريــة الخلفيــة اليســرى مــن الــرأس مــع خــروج األنســجة الدماغيــة بحســب التقريــر الطبــي للضحيــة، حيــث 
أجــري لهــا عمليــة جراحيــة فــي مستشــفى الصفــوة العــام، وظلــت تحــت المالحظــة فــي قســم العنايــة المركــزة 

إلــى 1 ســبتمبر /أيلــول 2020.
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اعتداءات أخرى على المدنيين
الدهس بالعربات العسكرية

ضحـايا االعتداء

القوات الحكومية 
المعترف بها دولًيا جماعة أنصار الله 5

»الحوثيون« 7
القوات المشتركة

في الساحل الغربي 3

مسؤولية وقائع اإلنتهاكات

قتياًل مدنًيا

 22
ا جريًحا مدنيًّ

 23 أطـفال

نساء

بينهمـ

  6   3

 3

بينهمـ

قوات المجلس االنتقالي 12
المدعومة إماراتيا 

 واقعة دهس بالعربات العسكرية وثقتها 
27 “مواطنة” خالل العام 2020
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اعتداءات أخرى على المدنيين
القتل بالرصاص الحي

ضحـايا االعتداء

مسؤولية وقائع اإلنتهاكات

لم تتمكن “مواطنة” من تحديد مسؤولية الطرف المنتهك في هذه الوقائع.

واقعة قتل بالرصاص الحي وثقتها “مواطنة” 
خالل العام 2020 218

نساء

قتياًل مدنًيا
57

ا جريًحا مدنيًّ
 161 أطـفال بينهمـ

9    83

25
بينهمـ

10
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الباب الثالث
تقويض الحقوق والحريات
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الفصل األول: العنف ضد الصحافة
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العنف ضد الصحافة

واصلــت األطــراف المتنازعــة خــالل العــام 2020 ارتــكاب االحتجــاز التعســفي واالختفــاء القســري، وضــروب المعاملــة 
ــا وعامــاًل فــي مجــال  الالإنســانية والتعذيــب ضــد الصحفييــن. فقــد وثقــت مواطنــة 14 واقعــة انتهــاك طالــت 20 صحفًي
تعــز، ومــأرب،  المســؤولية عــن تســع وقائــع فــي محافظــات:  التابعــة للحكومــة  القــوات  الصحافــة واإلعــالم. تتحمــل 
وحضرمــوت، وتتحمــل قــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعومــة إماراتًيــا المســؤولية عــن أربــع وقائــع فــي محافظتــي 
ــه )الحوثيــون( المســؤولية عــن واقعــة واحــدة فــي محافظــة الحديــدة. لحــج، وحضرمــوت، كمــا تتحمــل جماعــة أنصــار الل

ــا متفاقًمــا ومعقــًدا؛ إذ تواصــل األطــراف المتنازعــة، بعــد مــا يقــارب ســبع  تشــهد الصحافــة فــي اليمــن وضًعــا حقوقًي
ســنوات مــن الحــرب، ارتــكاب أنمــاط مختلفــة مــن االنتهــاكات ضــد الصحفييــن والعامليــن فــي وســائل اإلعــالم، بمــا فــي 
ذلــك االحتجــاز التعســفي، واالختفــاء القســري، والتعذيــب، والمعامــالت المســيئة والمهينــة، وتقييــد حريــة حركــة الطواقــم 
تلــك  جــراء  الصحفــي  بالعمــل  تحيــط  التــي  الحرجــة  الظــروف  إلــى  وباإلضافــة  الورقيــة.  الصحــف  اإلعالميــة، ومصــادرة 

االنتهــاكات.

كمــا ســجل مؤشــر حريــة الصحافــة لعــام 2020 وفــق التصنيــف الســنوي لمنظمــة »مراســلون بــال حــدود«، تراجــع اليمــن 
خانــة واحــدة لتحتــل المرتبــة 167 عالمًيــا مــن أصــل 180 دولــة يشــملها هــذا التصنيــف. )56) وتقــول المؤشــرات إن اليمــن مــا 

يــزال أحــد البلــدان األصعــب لمهنــة الصحافــة واألكثــر خطــورة علــى حيــاة الصحفييــن. 

باإلضافــة لذلــك، ال تــزال جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( مســتمرة فــي احتجــاز 4 صحفييــن بشــكل تعســفي منــذ مــا 
يقــارب خمــس ســنوات. وكانــت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة بصنعــاء قــد حكمــت عليهــم فــي أبريــل/ نيســان 2020 
باإلعــدام فــي محاكمــة جائــرة شــملت ســتة صحفييــن آخريــن. ُأفــرج عــن أحدهــم فــي أواخــر أبريــل/ نيســان 2020 كمــا ُأفــرج 

ــر/ تشــرين األول 2020. ــادل فــي أكتوب ــة التب عــن الخمســة اآلخريــن ضمــن عملي

وال تــزال عديــد المواقــع الصحفيــة واإلخباريــة تخضــع للحجــب مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن(، كونهــا الجهــة 
التــي تتحكــم بالشــركة المــزودة لخدمــة االنترنــت فــي اليمــن »يمــن نــت«.

 https://rsf.org/ar/ranking/2020 :56) متاح على الرابط(
https://rsf.org/ar/ltsnyf-llmy-lsn-2019-al-lkhwf-tml-bqs-tqth?fbclid=IwAR0lLgw8ThzBjzh6Q6w-L6amnIDSEAHFa_

.km1ZIYIOKdpUP0PHwrUq8mx6g
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اإلطار القانوني

يكفــل القانــون الدولــي اإلنســاني الحمايــة للصحفييــن بوصفهــم أشــخاًصا مدنييــن؛ حيــث ال يمكــن اســتهدافهم 
طالمــا امتنعــوا عــن المشــاركة المباشــرة فــي األعمــال العدائيــة. كمــا يقتضــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان 
ــون عرضــة ألي شــكل مــن أشــكال العنــف  ــة الصحفييــن بحيــث ال يكون ــر بمــا يلبــي حماي ــة التعبي صــون الحــق فــي حري
والممارســات القمعيــة كاالحتجــاز التعســفي أو االختفــاء القســري أو التعذيــب لقيامهــم بأعمالهــم كصحفييــن. وقــد 
تقتضــي النزاعــات المســلحة فــرض بعــض التدابيــر الضبطيــة لعمــل وســائل اإلعــالم بحيــث ال يتخللهــا أي إجــراءات 

تعســفية أو انتقاميــة بحــق الصحفييــن.

ويؤكــد الدســتور اليمنــي علــى العمــل وفــق مبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة، واإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان، 
وكافــة الصكــوك واالتفاقيــات ذات الصلــة. ويقــر دســتور الجمهوريــة اليمنيــة حرية التعبير بوصفــه أحد الحقوق األصيلة، 
ــة،  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــاة السياســية واالقتصادي ــكل مواطــن حــق اإلســهام فــي الحي إذ ينــص علــى أن »ل

وتكفــل الدولــة حريــة الفكــر والتعبيــر عــن الــرأي بالقــول أو الكتابــة والتصويــر فــي حــدود القانــون.«)57)

بعض األمثلة

يــوم األربعــاء 26 فبرايــر/ شــباط 2020، عنــد حوالــي الســاعة 9:00 مســاًءا، فــي الطريــق الرابــط بيــن مدينــة باجــل   •
والحديــدة بمحافظــة الحديــدة، قامــت قــوات تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( باعتقــال وإخفــاء الصحفــي 
أحمــد صالــح المكــش )40 عاًمــا(، والــذي يعمــل رئيــس تحريــر صحيفــة زاويــة ومراســاًل لقنــاة الحــرة، بعــد أســبوعين 
مــن االختفــاء علمــت أســرة أحمــد بوجــوده فــي ســجن األمــن السياســي فــي مدينــة الحديــدة قبــل أن يتــم نقلــه 

إلــى ســجن األمــن السياســي فــي صنعــاء.

قــال مســعود )اســم مســتعار – 35 عاًمــا( لـــ مواطنــة: »قبــل حوالــي ســنتين تعــرض أحمــد للضــرب واالعتقــال مــن 
جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( مــا أجبــره علــى مغــادرة اليمــن إلــى مصــر حيــث اســتمر فــي ممارســة كتاباتــه الناقــدة 
ــه أحــد العائديــن مــن  لفســاد بعــض قيــادات الجماعــة، اعتقــل وأخفــي أحمــد قســًرا مــرة أخــرى علــى الرغــم مــن أن

الخــارج بعــد أن أصــدر )الحوثيــون( قــرار عفــو سياســي شــجعه علــى العــودة.«)58)

ظل أحمد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تزيد عن شهرين، وأطلق سراحه في يوم اإلثنين 11 مايو/آيار 2020.

)57)  دستور الجمهورية اليمنية، 10 يناير/كانون الثاني 1994، الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنين األساسية، المادة رقم )42).

)58) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع أحد أقارب الضحية، بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2020.
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فــي يــوم الجمعــة 1 مايو/أيــار 2020، عنــد حوالــي الســاعة 6:00 صباًحــا، خــرج الصحفــي أصيــل مصطفــى ســويد   •
)24 عاًمــا( مــن منزلــه فــي مدينــة تعــز متجًهــا إلــى مدينــة عــدن، انقطعــت أخبــار أصيــل منــذ لحظــة مغادرتــه، 

حاولــت أســرته التواصــل معــه مــراًرا غيــر أن هاتفــة المحمــول كان مغلًقــا.

قــال أخــو أصيــل، أســامة ســويد )26 عاًمــا( لـــمواطنة: »أخبرنــي أصدقــاء أخــي عبــر شــبكة التواصــل االجتماعــي أنــه 
معتقــل فــي معســكر اللــواء الخامــس فــي محافظــة لحــج التابــع لقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعومة 
إماراتًيــا، تواصلــت مــع المتحــدث الرســمي باســم المجلــس االنتقالــي الجنوبــي فــي عــدن، وأقــر بــأن أخــي لديهــم 

بعدهــا بســاعات أنكــر وجــوده.«)59)

ما يزال أصيل مختفًيا حتى لحظة كتابة التقرير.

الثالثــاء 5 مايــو/ أيــار 2020، عنــد حوالــي الســاعة 2:35 صباًحــا، بمديريــة حبــان فــي محافظــة شــبوة، اعتقلــت   •
نقطــة تفتيــش تابعــة للقــوات الحكومــة المعتــرف بهــا دولًيــا اإلعالمــي صالــح حســين مســاوى )36 عاًمــا(، يعمــل 
فــي إذاعــة »هنــا عــدن« المملوكــة مــن قبــل المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتًيــا والتــي تبــث برامجهــا 
ــام فــي زنازيــن  ــة فــي محافظــة شــبوة، أخفــي صالــح قســًرا لمــدة 4 أي ــاء عودتهــا إلــى منزل مــن مدينــة عــدن أثن

القــوات الحكوميــة بتهمــة »العمــل لصالــح االنفصالييــن«.

قــال صالــح لـــمواطنة: »ســجنت فــي ســجن مظلــم علــى انفــراد وقــام الجنــود بضربــي بأحزمــة البنطــال، ثــم ُنقلــت 
علــى متــن مركبــة عســكرية إلــى زنزانــة أخــرى ذات مســاحة ضيقــة )متــر * متــر( كانــت مظلمــة والتهويــة فيهــا ســيئة، 

لــم يقــدم لــي طعاًمــا كافًيــا ونــادًرا مــا كان يســمح لــي بالذهــاب إلــى الحمــام.«)60)

تم إطالق سراح صالح يوم الجمعة 8 مايو/أيار 2020.

)59) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع أخو الضحية، بتاريخ 12 مايو/أيار 2020.

)60) مقابلة أجرتها مواطنة لحقوق اإلنسان مع الضحية، بتاريخ 10 مايو/أيار 2020.
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االنتهاكات ضد الصحفيين

941

مسؤولية وقائع االنتهاكات

20  صحفًيا وعاماًل في مجال 
الصحافة واإلعالم

واقعة انتهاك وثقتها 
14»مواطنة«  خالل العام 2020

جماعة أنصار الله 
 »الحوثيون«

القوات الحكومية 
قوات المجلس 

االنتقالي الجنوبي 
المدعومة إماراتيًا 





الفصل الثاني: حرية التنقل
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حرية التنقل

شــهد اليمــن خــالل ســنوات الحــرب وقائــع شــتى طالــت حــق المدنييــن فــي التنقــل؛ حيــث مارســت كافــة األطــراف 
المتنازعــة هــذا النمــط مــن االنتهــاكات فــي إطــار بســط نفوذهــا علــى حركــة المدنييــن وإخضاعهــم لقيــود تعســفية إضافيــة 
تفاقــم مــن معاناتهــم اإلنســانية. وتفــرض أطــراف النــزاع قيــوًدا إزاء الحــق فــي التنقــل وفًقــا لدوافــع مختلفــة، منهــا: 
التمييــز ضــد المدنييــن تبًعــا النتمائهــم الجغرافــي والسياســي والجنســي، عــالوة علــى االنتهــاكات ألغــراض االبتــزاز المــادي 

ــر القانونيــة. ــاوات غي والتكســب غيــر المشــروع وفــرض اإلت

خــالل عــام 2020 وثقــت مواطنــة 20 واقعــة تقييــد حريــة التنقــل فــي مناطــق يمنيــة مختلفــة. وتتحمــل جماعــة أنصــار 
اللــه )الحوثيــون( مســؤولية 16 واقعــة فــي محافظــات: المحويــت، والبيضــاء، وذمــار، ومــأرب، فــي حيــن قامــت قــوات 

ــا بارتــكاب 4 وقائــع فــي محافظــات: عــدن، وأبيــن، ولحــج. المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتيًّ

اإلطار القانوني

يكفــل القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان حريــة المدنييــن فــي التنقــل والحركــة كأحــد حقوقهــم األساســية، ويبقــى 
القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ســارًيا حتــى فــي زمــن النزاعــات المســلحة. وينــص اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى 

»حــق الفــرد فــي التنقــل وحريــة اختيــار محــل إقامتــه داخــل حــدود الدولــة«.)61)

كمــا يشــدد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية المصــادق عليــه مــن قبــل اليمــن، علــى أن »لــكل فــرد 
يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حريــة التنقــل فيــه، وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه«.)62) ويجيــز العهــد فــرض 
بعــض القيــود علــى بعــض الحقــوق إبــان النــزاع، غيــر أنــه يؤكــد علــى ضــرورة أن تكــون هــذه القيــود ذات طبيعــة محــدودة 

ومؤقتــة.

بعض األمثلة

يــوم الســبت 25 يوليو/تمــوز 2020، قرابــة الســاعة 3:35 صباًحــا، فــي مديريــة الطويلــة بمحافظــة المحويــت،   •
تــم إعاقــة مــرور ســيارة إســعاف تقــل علــى متنهــا مريــض بحالــة صحيــة حرجــة أثــر إصابتــه بنزيــف دمــوي فــي 
الدمــاغ، أوقفــت ســيارة اإلســعاف وهــي فــي طريقهــا إلــى صنعــاء فــي نقطــة التفتيــش تابعــة لجماعــة أنصــار اللــه 

)الحوثييــن( مــا يقــارب ســاعة كاملــة.

ــا، علــى مشــارف محافظــة عــدن، تــم  يــوم األربعــاء 26 أغســطس/آب 2020، عنــد حوالــي الســاعة 8:00 صباًح  •
إيقــاف حافلــة متوســطة الحجــم )تويوتــا( علــى متنــه أثنــاء عشــر راكًبــا مدنًيــا جميعهــم مــن أبنــاء المحافظــات 
الشــمالية بنقطــة تفتيــش »العلــم« التابعــة لقــوات المجلــس االنتقالــي الجنوبــي المدعــوم إماراتًيــا لمــدة ســت 
ســاعات، وقــد طلــب الجنــود مــن ســائق الحافلــة إعــادة الــركاب إلــى مدينــة عــدن لوجــود توجيهــات بمنــع ســفر 

أبنــاء المحافظــات الشــمالية إلــى محافظــة أبيــن، حضرمــوت، والمهــرة. 

)61) اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة )13).

)62) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )12( الفقرة )1).
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يــوم الســبت 7 مــارس/آذار عنــد حوالــي الســاعة 12:40 ظهــًرا، بمديريــة الجوبــة محافظــة مــأرب، تــم إيقــاف مركبــة   •
مدنيــة تقــل أربعــة مدنييــن مــن بينهــم امرأتيــن فــي نقطــة تفتيــش »الفلــج« التابعــة للقــوات الحكوميــة لمــدة 
ســاعة ونصــف، لــم يســمح لهــم بالمــرور والدخــول إلــى مدينــة مــأرب إال بعــد أن طلــب منهــم التواصــل مــع أحــد 

ســكان مدينــة مــأرب لتعريــف بهــم وإقــرار ســبب زيارتهــم.

انتهاكات حرية التنقل

مسؤولية وقائع االنتهاكات

دوافع األطراف لفرض القيود

واقعة تقييد حرية التنقل وثقتها 
»مواطنة«  خالل العام 2020 20

التمييز تبًعا لالنتماء 
الجغرافي والسياسي

ابتزاز مادي وتكسب 
غير مشروع

فرض إتاوات غير 
قانونية

جماعة أنصار الله 
»الحوثيون« 164

قوات المجلس 
االنتقالي الجنوبي 
المدعومة إماراتيًا 
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الفصل الثالث: التجمع السلمي وحرية التعبير
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التجمع السلمي وحرية التعبير

شــهد اليمــن خــالل زمــن الحــرب تفشــي األســاليب القمعيــة والممارســات العنيفــة بحــق حريــة التجمــع والتظاهــر 
الســلمي، وهــو األمــر الــذي يشــي علــى نحــو جلــي مقــدار انحســار وتراجــع فضــاء الحريــات المدنيــة والسياســية فــي اليمــن 

بفعــل اســتمرار الحــرب.

فــي عــام 2020 وثقــت مواطنــة، 16 واقعــة اعتــداء علــى حــق التجمــع الســلمي وحريــة التعبيــر، تنوعــت هــذه الوقائــع 
بيــن االعتقــال التعســفي واإلخفــاء القســري والتعذيــب واالعتــداء علــى المتظاهريــن. ارتكبــت القــوات الحكوميــة 8 وقائــع 
6 وقائــع فــي محافظــات: إب،  ارتكبــت جماعــة الحوثييــن  فــي محافظــات: تعــز، وحضرمــوت، وشــبوة، ومــأرب، بينمــا 
ــا واقعــة واحــدة فــي محافظــة عــدن،  والمحويــت، وحجــة، وذمــار. وارتكبــت قــوات المجلــس االنتقالــي المســودة إماراتيًّ

ــا واقعــة واحــدة فــي محافظــة الحديــدة. وكذلــك ارتكبــت القــوات المشــتركة المســنودة إماراتيًّ

اإلطار القانوني

يبقــى القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ســاري المفعــول أثنــاء النزاعــات المســلحة، ويكفــل هــذا القانــون الحــق فــي 
التجمــع والتظاهــر الســلمي. ويشــير اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى أن »لــكل شــخص الحــق فــي حريــة االشــتراك 

فــي الجمعيــات والجماعــات الســلمية«.)63) 

وينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي صادقــت عليــه اليمــن، علــى أن يكــون »الحــق فــي 
التجمــع الســلمي معترًفــا بــه، وال يجــوز أن توضــع قيــود علــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك التــي تفــرض طبًقــا للقانــون ».)64) 
ــز العهــد الدولــي فــرض قيــود معينــة علــى بعــض الحقــوق فــي وقــت النزاعــات المســلحة أو فــي حــاالت الطــوارئ  ويجي
العامــة المعلــن عنهــا رســمًيا. غيــر أن هــذه القيــود ال بــد أن تكــون ذات طبيعــة اســتثنائية ومؤقتــة ومحــدودة فــي أضيــق 

الحــدود التــي يســتلزمها الوضــع.

ويشــدد قانــون حريــة التظاهــر اليمنــي علــى أن »للمواطنيــن فــي عمــوم الجمهوريــة ولألحــزاب السياســية والمنظمــات 
الجماهيريــة والنقابــات المهنيــة، حريــة تنظيــم المظاهــرات والمســيرات الســلمية.«)65)

)63) اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المادة )20).

)64) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة )21).

)65) قانون رقم )29( لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات، الفصل الثاني، المادة رقم )3).
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بعض األمثلة

فــي يــوم الســبت 17 أكتوبر/تشــرين األول 2020، عنــد حوالــي الســاعة 9:00 صباًحــا، بمديريــة ردفــان محافظــة   •
لحــج، قامــت قــوات عســكرية وأمنيــة علــى متــن خمــس مركبــات عســكرية تابعــة لقــوات المجلــس االنتقالــي 
الجنوبــي المدعــوم إماراتًيــا بتفريــق تجمــع ســلمي مطالــب بالحقــوق وحريــة التعبيــر فــي وســط مدينــة الحبيليــن، 
اعتقــل الجنــود خمســة ناشــطين محلييــن مــن بينهــم صحفــي كانــوا مــن ضمــن الفريــق المنســق إلقامــة هــذا 

االحتشــاد.

يــوم األحــد 3 مايو/آيــار 2020، عنــد حوالــي الســاعة 7:00 مســاًءا، فــي مدينــة المــكال بمحافظــة حضرمــوت،   •
اعتقلــت قــوات عســكرية تابعــة للمنطقــة العســكرية الثانيــة خمســة أشــخاص بينهــم طفــالن بســبب مشــاركتهم 
فــي مظاهــرة احتجاجيــة علــى انقطــاع التيــار الكهربائــي، حيــث أقــدم الجنــود بإطــالق األعيــرة الناريــة فــي الهــواء 
المنطقــة  قيــادة  فــي  العســكرية  االســتخبارات  فــي مقــر  المعتقليــن  باحتجــاز  المتظاهريــن، وقامــت  لتفريــق 

العســكرية الثانيــة.
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الفصل الرابع: األقليات الدينية
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األقليات الدينية

تعيــش األقليــة البهائيــة فــي اليمــن منــذ الوهلــة األولــى النــدالع النــزاع المســلح ظروًفــا حياتيــة يســودها الهلــع 
والخــوف جــراء التنكيــل والقمــع الممــارس مــن قبــل جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( منــذ 2014. وقــد وثقــت مواطنــة العديــد 
مــن االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثييــن( طالــت األقليــة البهائيــة وكذلــك األقليــة اليهوديــة وبمــا فــي 
ذلــك المضايقــة االضطهــاد المرتبــط بحريــة المعتقــد، واالنتهــاكات المســتمرة ضــد أفــراد هــذه المجتمعــات مــا اضطرهــم 

إلــى مغــادرة البــالد.

فــي 23 مــارس/آذار 2020، أيــدت محكمــة االســتئناف فــي المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة فــي صنعــاء والخاضعــة 
لســيطرة أنصــار اللــه )الحوثييــن( حكــم اإلعــدام الصــادر بحــق حامــد حيــدرة، بعــد محاكمــة مطولــة غيــر عادلــة دامــت قرابــة 
خمــس ســنوات. أعلــن مهــدي المشــاط رئيــس المجلــس السياســي األعلــى فــي 25 مــارس/آذار 2020 اإلفــراج عــن جميــع 

الســجناء البهائييــن، والعفــو عــن حامــد حيــدرة الصــادر بحقــه حكــم اإلعــدام، شــريطة مغادرتهــم اليمــن مســقط رأســهم.

وأعلــن المجتمــع البهائــي الدولــي فــي بيــان صحفــي يــوم الخميــس 30 يوليو/تمــوز 2020 أنــه تــم إطــالق ســراح ســتة 
مــن البهائييــن البارزيــن مــن الســجن بعــد احتجازهــم تعســفًيا لعــدة ســنوات مــن قبــل ســلطات )الحوثييــن( فــي صنعــاء، 
وبمجــرد مغادرتهــم بطائــرة مــن صنعــاء إلــى خــارج اليمــن، عقــدت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة جلســة محاكمــة فــي 22 
أغســطس/ آب 2020 واســتأنفت المحاكمــة بحــق البهائييــن الســتة المفــرج عنهــم باعتبارهــم »فاريــن مــن وجــه العدالــة«.

ــون( بحــق أحــد أعضــاء  ــه )الحوثي ــة واقعــة اعتقــال تعســفي نفذتهــا، قــوات أنصــار الل فــي عــام 2020، وثقــت مواطن
الديانــة اليهوديــة، اســمه يوســف يعيــش يحيــى إبراهيــم )65 عاًمــا، ذكــر(، واعتقــل يوســف تعســفًيا لمــدة تزيــد عــن شــهر.

بعد اإلفراج عن يوسف، ُأجبر على مغادرة اليمن.





الفصل الخامس: االعتداء على الحرية الشخصية
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االعتداء على الحرية الشخصية

خــالل العــام 2020، اعتــدت أطــراف النــزاع علــى الحريــات الشــخصية حيــث فرضــت أطــراف النــزاع قيــوًدا تعســفية 
علــى الحريــات وتدخلــت بشــكل ســافر فــي الحيــاة الخاصــة لألفــراد؛ إذ أصــدرت جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( فــي صنعــاء 
أوامــر تجبــر بعــض إدارات الجامعــات الفصــل بيــن الطــالب والطالبــات فــي القاعــات الدراســية، وقضــت بنشــر تعميــم يمنــع 
الطالبــات مــن ارتــداء المالبــس »الضيقــة والقصيــرة«، كمــا طالبــت مــالك قاعــات االفــراح والمناســبات بحظــر إقامــة حفــالت 

التخــرج المختلطــة. 

بينمــا أقدمــت شــرطة اآلداب فــي مدينــة المــكال الســاحلية جنــوب شــرق اليمــن بضبــط واحتجــاز شــباب وشــابات فــي 
األســواق والحدائــق العامــة بســبب المالبــس التــي يرتدونهــا وقصــات وتســريحات الشــعر وذلــك بذريعــة نشــرهم »المظاهــر 

المخلــة بــاآلداب العامــة«.





حالة حقوق اإلنسان في اليمن للعام 2020 128

الباب الرابع
المساءلة وتعويض الضحايا في اليمن
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  المساءلة وجبر الضرر في اليمن

علــى الرغــم مــن دورات العنــف المتكــررة فــي اليمــن، لــم تشــهد البــالد بعــد عملية مســاءلة أو جبر الضــرر ذات مصداقية. 
منــذ عــام 2011 عندمــا انتفــض اليمنيــون ضــد الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح، لــم تتــم محاســبة العــدد الواســع مــن 
الجنــاة الذيــن ارتكبــوا انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان وانتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي فــي اليمــن. ال يــزال الضحايــا 
المدنيــون ينتظــرون تعويضــات عــن األضــرار الجســيمة التــي لحقــت بهــم. هــذه الهــوة الســحيقة مــن اإلفــالت مــن العقــاب 

ســهلت االنتهــاكات التــي مــا زالــت ترتكــب مــن قبــل الجهــات الفاعلــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة فــي اليمــن.

توجــد حاجــة إلــى مســاءلة حقيقيــة مــن أجــل الســالم المســتدام فــي اليمــن. االتفاقــات السياســية الســابقة قــد أخفقــت 
فــي معالجــة مخــاوف تحقيــق العدالــة فــي اليمــن ولــم تــدم وســاهمت فــي تمهيــد الطريــق لمزيــد مــن الصــراع. فــي عــام 
2011، تجاهلــت مبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي، التــي كانــت تهــدف إلــى نقــل الســلطة مــن الرئيــس الســابق صالــح إلــى 
نائبــه آنــذاك، عبــد ربــه منصــور هــادي، األصــوات الداعيــة إلــى اإلفصــاح عــن الحقيقــة وتحقيــق العدالــة واإلنصــاف. وقــد تــم 
منــح صالــح وعائلتــه حصانــة مــن المالحقــة القضائيــة. بقــي صالــح فــي اليمــن، متحالًفــا مــع أنصــار اللــه )الحوثييــن( ولعــب دوًرا 

مهًمــا فــي تصعيــد العنــف فــي البــالد فــي عــام 2014. 

كمــا شــجعت صفقــة الحصانــة الجهــات الفاعلــة األخــرى. تعتقــد العديــد مــن األطــراف المتحاربــة الحاليــة أنهــا، مثــل 
صالــح، ســتكون محميــة سياســًيا مــن المســاءلة. حــاول هــؤالء الفاعلــون، وغيرهــم ممــن يمّكنــون مــن اإلفــالت مــن العقــاب، 
مــراًرا وتكــراًرا خلــق تقســيم زائــف بيــن العدالــة والســالم فــي اليمــن. لكنــه ليــس خيــاًرا بيــن اإلثنيــن. الســالم يحتــاج إلــى 

العدالــة مــن أجــل بقائــه.

ــل  ــة، مــن قب ــم الدولي ــة انتهــاكات، بعضهــا يرقــى إلــى مســتوى الجرائ ــزاع الحالــي فــي اليمــن، وثقــت مواطن خــالل الن
أطــراف النــزاع فــي جميــع محافظــات اليمــن تقريًبــا، بمــا فــي ذلــك االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( 
المســلحة، والتحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات، والحكومــة اليمنيــة، والمجلــس االنتقالــي الجنوبــي والقــوات المشــتركة 
المدعومــان مــن اإلمــارات، وغيرهــا مــن الجماعــات والقــوات المســلحة النشــطة علــى األرض. واصلــت دول أخــرى، بمــا فــي 
ذلــك الواليــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة وإيــران وفرنســا وإيطاليــا وألمانيــا، تقديــم الدعــم لألطــراف المتحاربــة فــي 

اليمــن. 

حتــى اآلن، لــم توفــر أي آليــات وطنيــة أو دوليــة للمدنييــن الذيــن يعيشــون فــي اليمــن مــن أجــل تحقيــق العدالــة الشــاملة 
أو التعويضــات الموثوقــة الالزمة.

حظــي التقريــر األخيــر لفريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لألمــم المتحــدة، »جائحــة اإلفــالت مــن العقــاب فــي أرض معذبــة«، 
باســتقبال جيــد فــي جميــع أنحــاء اليمــن. لقــد لبــى دعــوات العديــد مــن اليمنييــن للعدالــة. شــدد فريــق الخبــراء البارزيــن علــى 
أن مجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة يمكنــه ويجــب عليــه فعــل المزيــد لســد مــا وصفــه بـــ »فجــوة المســاءلة الحــادة« 

فــي اليمــن. 

ودعــا فريــق الخبــراء البارزيــن التابــع لألمــم المتحــدة المجتمــع الدولــي إلــى إحالــة الوضــع فــي اليمــن إلــى المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، إلدمــاج أبعــاد حقــوق اإلنســان للنــزاع بشــكل أفضــل فــي جــدول أعمالهــا الشــهري المعتــاد. 
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كمــا دعــم فريــق األمــم المتحــدة المعنــي بالمســاواة عبــر إنشــاء هيئــة تحقيــق مســتقلة مماثلة لـ IIIM الســورية، وأوصى 
الــدول الثالثــة بالتعــاون وإجــراء محاكمــات الواليــة القضائيــة العالميــة، وأكــد علــى أهميــة حــق الضحايــا فــي االنتصــاف، بمــا 
فــي ذلــك التعويضــات، ودعــا إلــى أن تكــون حقــوق اإلنســان »فــي قلــب أي مفاوضــات ســالم مســتقبلية »حتــى ال يتــم 
اتخــاذ خطــوات لتقويــض احتــرام حقــوق اإلنســان والمســاءلة، مثــل« منــح العفــو الشــامل ». كمــا ســلط فريــق الخبــراء 

البارزيــن الضــوء علــى مســؤولية الــدول المــوردة لألســلحة، ودعاهــم إلــى التوقــف.

وفــي اآلونــة األخيــرة، وجــد فريــق خبــراء لجنــة العقوبــات التابعــة لمجلــس األمــن التابــع لألمــم المتحــدة أن »انتهــاكات 
حقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني الدولــي المســتمرة والواســعة، مــع اإلفــالت مــن العقــاب« هــي أحــد العوامــل الثالثــة 

التــي ســاهمت فــي الكارثــة فــي اليمــن.

فــي إطــار جهودهــا للســعي إلــى تحقيــق مســاءلة وتعويضــات أوســع لليمــن، ســعت مواطنــة إلــى متابعــة الســبل القليلة 
المتاحــة خــارج اليمــن لتقديــم المطالبــات المتعلقــة باليمــن، حيثمــا وجــدت هــذه الســبل. ال يمكــن ألي مــن هــذه الفــرص 
المتاحــة حالًيــا توفيــر مســاءلة شــاملة وذات مصداقيــة وإنصــاف يتناســب مــع نطــاق وحجــم االنتهــاكات. علــى هــذا النحــو، 
أجــرت »مواطنــة ›‹ أيًضــا أنشــطة مناصــرة مــع هيئــات األمــم المتحــدة والــدول ذات الصلــة، وحثــت علــى وضــع اســتراتيجية 
شــاملة وذات مصداقيــة للمســاءلة واإلنصــاف فــي اليمــن، فضــاًل عــن إنشــاء آليــات مســتقلة للمســاءلة والتعويــض قــادرة 

علــى التعامــل مــع انتهــاكات جميــع األطــراف المتحاربــة وضمــان تعويــض الضحايــا المدنييــن.

غالًبــا مــا يقــول ضحايــا االنتهــاكات فــي جميــع أنحــاء اليمــن لـ‹‹مواطنــة ›‘، »نريــد العدالــة«. يــرى أعضــاء فريــق مواطنــة، 
نســاًء ورجــااًل أنــه مــن الضــروري تكريــس العمــل مــن أجــل يمــن يحتــرم الحقــوق، أن العدالــة أساســية فــي تحقيــق الســالم 
المســتدام وفــي العمــل طويــل األمــد لبنــاء قاعــدة الحتــرام ســيادة القانــون فــي بلدهــم. يجــب االســتجابة لهــذه الدعــوات 

- الواضحــة والبســيطة والمباشــرة.
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تقديم إلى لجنة خبراء األمم المتحدة بشأن إساءة معاملة أنصار الله
 للصحفيين اليمنيين:

 فــي 12 أكتوبــر / تشــرين األول 2020، قدمــت مواطنــة وعيــادة حقــوق اإلنســان بكليــة كولومبيــا 
المعنييــن  الخاصيــن  التعســفي والمقرريــن  المعنــي باالحتجــاز  العامــل  الفريــق  إلــى  للقانــون مذكــرة 
بالتعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية والالإنســانية. أو المعاملــة المهينــة؛ حــاالت اإلعــدام 
خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو اإلعــدام التعســفي؛ وعلــى حرية الــرأي والتعبير، ومطالبتهم 

بدعــوة أنصــار اللــه لإلفــراج عــن الصحفييــن وإلغــاء أحــكام اإلعــدام الصــادرة بحقهــم.

تقديم إلى لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية: 

فــي 10 أغســطس / آب 2020، قدمــت مواطنــة وعيــادة حقــوق اإلنســان فــي كليــة الحقــوق 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة  المعنيــة  المتحــدة  إلــى لجنــة األمــم  بجامعــة كولومبيــا تقريــًرا 
والثقافيــة، التــي تراجــع الحكومــة اليمنيــة. االمتثــال لالتفاقيــة، وإبــالغ اللجنــة حــول أفظــع أنمــاط 

اليمــن. انتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي 

تقديم رسمي بشأن استخدام الواليات المتحدة للقوة المميتة في اليمن:

 قدمــت مواطنــة وعيــادة حقــوق اإلنســان بكليــة الحقــوق بجامعــة كولومبيــا تقريريــن رســميين 
إلــى الواليــات المتحــدة بشــأن 12 عمليــة أمريكيــة أدت إلــى مقتــل وجــرح وإيــذاء المدنييــن، ودعــت 
الواليــات المتحــدة إلــى التحقيــق بشــكل صحيــح.، االعتــراف بضــرر المدنييــن، وضمان المســاءلة، وتقديم 

ــا المدنييــن. تعويضــات، ومدفوعــات تعزيــة أو تعديــالت أخــرى للضحاي

تقديم إلى المحكمة الجنائية الدولية: 

فــي 11 ديســمبر / كانــون األول 2019، قدمــت مواطنــة، ومركــز ECCHR، ومنظمــة العفــو 
الدوليــة، والحملــة ضــد تجــارة األســلحة، ومركــز ديــالس، وريــت ديســارمو، بالًغــا إلــى مكتــب المدعــي 
العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق فــي المســؤولية القانونيــة للشــركات واألفــراد. الفاعلــون 

ــا وإســبانيا والمملكــة المتحــدة. ــا وفرنســا وإيطالي السياســيون مــن ألماني

فيما يلي بعض األمثلة على أعمال 
المساءلة في “مواطنة”  في عام 2020:
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شكوى جنائية في إيطاليا:

 فــي 17 أبريــل / نيســان 2018، قــدم كل مــن منظمــة مواطنــة والمركــز األوروبــي للحقــوق الدســتورية 
وحقــوق اإلنســان )ECCHR( وشــركة ريــت ديســارمو اإليطاليــة شــكوى جنائيــة إلــى مكتــب المدعــي العــام 
اإليطالــي فــي رومــا للمطالبــة بإجــراء تحقيــق فــي المســؤولية الجنائيــة بحــق المتهــم. مســؤولون إيطاليــون 
وشــركات فاعلــة لتصديــر األســلحة إلــى أعضــاء التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية واإلمــارات. 
اســتأنفت المنظمــات الثــالث طلــب مكتــب المدعــي العــام اإليطالــي، وفــي 26 ينايــر 2021، ُعقــدت 

جلســة اســتماع فــي المحكمــة لتحديــد مــا إذا كان التحقيــق الجنائــي سيســتمر.

التقديم إلى حكومة المملكة المتحدة:

فــي 11 أغســطس 2019، قدمــت مواطنــة وشــبكة العمــل القانونــي العالميــة معلومــات مباشــرة 
إلــى وزيــر الدولــة للتجــارة الدوليــة فــي المملكــة المتحــدة، إلــى جانــب رســالة توضــح قضيــة التعليــق الفــوري 
للشــهود  تفصيليــة  أدلــة  المعلومــات  تضمنــت  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  إلــى  األســلحة  لمبيعــات 
وتوثيًقــا مصــوًرا شــاماًل لمواقــع الهجــوم ومخلفــات الذخيــرة، وتناولــت أنماًطــا محــددة لهجمــات التحالــف 

وإخفاقــات فريــق تقييــم الحــوادث المشــترك.





التوصيات





137 حالة حقوق اإلنسان في اليمن للعام 2020

إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة: 

دعــم الجهــود المبذولــة لوقــف األعمــال العدائيــة، والتوصــل إلــى ســالم دائــم وشــامل، وضمــان المســاءلة   •
الخطيــرة. والجرائــم  االنتهــاكات  عــن  والتعويــض 

الحفــاظ علــى الدعــم الدائــم للجهــود المبذولــة لتوثيــق انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون   •
ومبادئــه. اإلنســاني  الدولــي 

اإلصرار على العدالة والمساءلة عن جرائم الحرب المحتملة، وتوفير التعويض للمدنيين.  •
دعــم إنشــاء آليــة تحقيــق جنائيــة دوليــة لتحليــل األدلــة وإعــداد الملفــات وخريطــة األضــرار المدنيــة مــن أجــل   •
للمدنييــن. مصداقيــة  ذات  ضــرر  لجبــر  األســاس  وإرســاء  والمســتقلة  العادلــة  الجنائيــة  اإلجــراءات  وتســريع  تســهيل 

إلى مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة:

تجديد والية فريق الخبراء البارزين المعني باليمن.  •

إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة: 

المطالبــة بوقــف فــوري إلطــالق النــار فــي اليمــن، واإلشــارة بوضــوح إلــى أن مســاءلة مرتكبــي جرائــم الحــرب   •
وإنصــاف ضحايــا االنتهــاكات الجســيمة بحــق القانــون اإلنســاني الدولــي واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، 

هــي جــزء ال يتجــزأ مــن أي عمليــة انتقاليــة فــي اليمــن مــن أجــل وضــع حــد فــوري لالعتــداءات المنتشــرة.
اســتخدام األدوات الموجــودة تحــت تصــرف المجلــس للضغــط مــن أجــل وضــع حــد لالنتهــاكات الجســيمة للقانــون   •
اإلنســاني الدولــي واالنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان، وتقديــم المســاعدات اإلنســانية بالكامــل ومــن دون 

عوائــق، ودعــم العمليــة السياســية باعتبارهــا الســبيل الوحيــد المجــدي لوضــع حــد للنــزاع.
التأكيــد علــى أبعــاد حقــوق اإلنســان فــي النــزاع اليمنــي، وضمــان عــدم اإلفــالت مــن العقــاب فيمــا يتعلــق بأخطــر   •

ــم. الجرائ
توجيــه األميــن العــام إلــى نشــر قائمــة كاملــة ودقيقــة بالجنــاة فــي التقريــر الســنوي عــن األطفــال والنــزاع المســلح،   •

مــع وضعهــم جميًعــا علــى نفــس المســتوى.
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إلى فرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة والدول األخرى التي تقوم 
بالدعم العسكري للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية واإلمارات 

العربية المتحدة

االمتنــاع فــوًرا عــن بيــع أو نقــل األســلحة إلــى أعضــاء التحالــف الــذي تقــوده المملكة العربية الســعودية واإلمارات   •
العربيــة المتحــدة، وتعليــق المبيعــات حتــى يظهــر التحالــف احتــرام مطلــق للقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون 
الدولــي لحقــوق اإلنســان فــي عمليــات التحالــف فــي اليمــن، ويتعهــد بتقديــم الجهــود الشــاملة الموجهــة نحــو 

المســاءلة الفعالــة عــن جميــع الجرائــم واالنتهــاكات المزعــوم ارتكابهــا فــي جميــع أنحــاء اليمــن.
الضغــط علــى التحالــف بقيــادة الســعودية واإلمــارات لرفــع القيــود والعوائــق أمــام تدفــق اإلمــدادات اإلنســانية   •

والحيويــة القادمــة مــن المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة.

إلى التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة 
والقوات الموالية لها كالمجلس االنتقالي الجنوبي والقوات المشتركة في 

الساحل الغربي

بالنظــر علــى وجــه الخصــوص لكــون مالييــن اليمنييــن معرضيــن حالًيــا لخطــر المجاعــة، ومحروميــن مــن الحصــول   •
علــى الرعايــة الصحيــة الكافيــة فــي اليمــن، يتوجــب رفــع جميــع اإلجــراءات التــي تــؤدي إلى تفاقم األزمة اإلنســانية، 
بمــا فــي ذلــك فتــح جميــع الموانــئ البريــة والبحريــة والجويــة أمــام الســلع اإلنســانية وغيرهــا مــن الســلع الضروريــة 

المنقــذة للحيــاة دون تأخيــر أو إعاقــة، وفتــح جميــع المنافــذ الجويــة للرحــالت اإلنســانية والتجاريــة.
الصحيــة  والمنشــآت  التحتيــة،  والبنيــة  والمــزارع،  كاألســواق،  المدنيــة  واألعيــان  المدنييــن  اســتهداف  وقــف   •

لتعليميــة. وا
•  دعــم الجهــود المبذولــة لضمــان المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة، والتعــاون الكامــل معهــا، والمســاهمة فيهــا، 

المدنييــن وعائالتهــم. ولضمــان تقديــم تعويضــات ســريعة وكافيــة للضحايــا 
التعــاون بشــكل كامــل مــع فريــق الخبــراء البارزيــن وكيانــات التحقيــق والقضــاء األخــرى، عنــد االقتضــاء، بحيــث   •
يمكــن التحقيــق فــي مزاعــم االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن بشــكل صحيــح 

وتوثيقهــا ومحاســبة مرتكبيهــا.
إغالق مراكز االحتجاز غير الرسمية وإطالق سراح المعتقلين تعسفًيا والكشف عن مصير المختفين قسرًيا.  •
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إلى جماعة أنصار الله )الحوثيين( المسلحة

الكف الفوري عن استخدام األسلحة التقليدية ذات الطبيعة العشوائية.  •
إنهــاء اســتخدام األلغــام المضــادة لألفــراد والعربــات والســفن، وتســليم خرائــط المناطــق المزروعــة باأللغــام   •

نزعهــا. عمليــة  فــي  للمســاهمة 
احترام الوضع المحمي للمرافق الطبية، وسحب األفراد المسلحين من داخل المراكز الطبية أو من محيطها.  •

بالنظــر علــى وجــه الخصــوص لكــون مالييــن اليمنييــن معرضيــن حالًيــا لخطــر المجاعــة، ومحروميــن مــن الحصــول   •
الحرمــان والمصــادرة  القيــود وإيقــاف  رفــع جميــع  الفــور  اليمــن، يجــب علــى  رعايــة صحيــة كافيــة فــي  علــى 

إليهــا. والوصــول  اإلنســانية  للمســاعدات 
حظــر وضــع أهــداف عســكرية، بمــا فــي ذلــك تمركــز القــوات، فــي مناطــق وأحيــاء مأهولــة بالســكان، أو تخزيــن   •

األســلحة فــي هــذه المناطــق أو بالقــرب منهــا.
إيقــاف تجنيــد األطفــال الذيــن دون ســن 18 عاًمــا وإشــراكهم فــي العمليــات الحربيــة، وتســريح مــن هــم فــي   •

فــوًرا. الخدمــة 
إخــالء المــدارس المحتلــة مــن قبــل المجاميــع المســلحة، والتوقــف عــن اســتخدام المــدارس ألغــراض عســكرية   •

والتعبئــة. التحشــيد  وأعمــال 
سرعة إطالق سراح جميع المعتقلين تعسفًيا والكشف عن مصير المختفين قسرًيا، واإلفراج عنهم.  •
اإلفراج فوًرا عن جميع الصحفيين المعتقلين، وإنهاء كافة القيود المفروضة على عمل الصحفيين.  •

دعــم الجهــود المبذولــة لضمــان المســاءلة عــن الجرائــم الدوليــة، والتعــاون الكامــل معهــا، والمســاهمة فيهــا،   •
المدنييــن وعائالتهــم. للضحايــا  تعويضــات ســريعة وكافيــة  تقديــم  ولضمــان 

التعــاون بشــكل كامــل مــع فريــق الخبــراء البارزيــن وكيانــات التحقيــق والقضــاء األخــرى، عنــد االقتضــاء، بحيــث   •
يمكــن التحقيــق فــي مزاعــم االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن بشــكل صحيــح 

وتوثيقهــا ومحاســبة مرتكبيهــا.

إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دولًيا

اشتراط تنفيذ اإلجراءات والتوصيات المذكورة أعاله عند الموافقة على عمليات التحالف الجارية في اليمن.  •
•  التأكــد مــن أن جميــع القــوات الحكوميــة واألمنيــة والوحــدات المســلحة المرتبطــة بهــا تعمــل فــي ظــل هيــكل 

قيــادة موحــد، وتحتــرم القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والقانــون اإلنســاني.
دعــم الجهــود المبذولــة لضمــان اإلنصــاف للمدنييــن، بمــا فــي ذلــك المدنييــن المتأثريــن بانتهــاكات التحالــف الــذي   •
تقــوده الســعودية واإلمــارات، والواليــات المتحــدة والحكومــة، والتعــاون الكامــل معهــا والمســاهمة فيهــا، 
والدعــوة إلــى أن تكــون مثــل هــذه العمليــات شــفافة، بمــا يكفــي نشــر المعلومــات للجمهــور مــن أجــل المراقبــة 

المســتقلة.
التعــاون بشــكل كامــل مــع فريــق الخبــراء البارزيــن وكيانــات التحقيــق والقضــاء األخــرى، عنــد االقتضــاء، بحيــث   •
يمكــن التحقيــق فــي مزاعــم االنتهــاكات والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا جميــع أطــراف النــزاع فــي اليمــن بشــكل صحيــح 

وتوثيقهــا ومحاســبة مرتكبيهــا.
المصادقة على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية دون تأخير.  •





ممارســات  أن  مــع  للحــرب،  قريبــة  بنهايــة  آمالهــم  معــه  يودعــوا  ولــم   ،2020 العــام  اليمنيــون  ودع 
األســوأ  وهــي  اإلنســانية،  فاألزمــة  للتفــاؤل.  ضئيلــة  ولــو  فرصــة  تــدع  لــم  خاللــه،  الحــرب  أطــراف 
عالميــًا، ظلــت قائمــة، مــع اســتمرار النــزاع فــي حصــد أرواح األبريــاء، وتقطيعــه ألوصــال جغرافيــا البلــد.

الســنوي اســتعراًضا موســًعا لالنتهــاكات  التقريــر  ُتقــّدم »مواطنــة« لحقــوق اإلنســان فــي متــن هــذا 
وحالــة حقــوق اإلنســان فــي اليمــن خــالل العــام 2020، حيــث وثقــت »مواطنــة« التــي تغطــي كافــة 
المحافظــات اليمنيــة عــدا محافظــة ســقطرى، مئــات الوقائــع التــي تمثــل خرًقــا للقانــون الدولــي اإلنســاني 
والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان، عبــر عمليــة تقصــي الحقائــق وفحــص األدلــة والبحــث تفصيلــي. 
الوقائــع  التقريــر بعــض  إلــى جرائــم حــرب. ويعــرض  إلــى أن بعــض االنتهــاكات قــد ترقــى  كمــا خلصــت 
المختلفــة كنمــاذج مــن شــأنها تســليط الضــوء علــى االعتــداءات المرتكبــة مــن قبــل أطــراف المنتهكــة.


