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مقدمة
يف اليمــن تســاوت املــرأة والرجــل يف التعــرض لالنتهــاكات واملعانــاة التــي 
ســببتها الحــرب الدائــرة منــذ خمــس ســنوات، بينمــا فشــلت كل املســاعي 
املحليــة والدوليــة، الراميــة لتحقيــق شــيئا مــن تلك املســاواة بين الجنســين، 

ىلع صعيــد الحقــوق السياســية واالقتصاديــة، خــالل عقــود مــن الزمــن.

ــة املصنفــة  ــإن املــرأة اليمني ــات الواقــع ف ــكل املؤشــرات ومعطي ــا ل وطبق
ضمــن الفئــات الضعيفــة واألضعــف وفقــا للقانــون الدولــي اإلنســاني كانــت 
والزالــت هــي األكثــر تضــررًا مــن الحــرب القائمــة، التــي تجــاوزت كافــة القوانين 
واملعاهــدات واالتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة، وتجاهلــت أيضــا األعــراف 
ــاس  ــرة قريبة-املس ــى فت ــد -حت ــت تع ــي كان ــة، الت ــد املجتمعي والتقالي
ــزج بهــا يف الصــراع املســلح عيبــا أســودا وخطــا  بحريــة وكرامــة املــرأة وال

ــأي شــكل مــن األشــكال.  أحمــرا، ال يمكــن تجــاوزه ب

اليمن: النساء يف مهب الحرب رايتس رادار لحقوق االنسان

4



وبالتالــي فــإن نســاء اليمــن لــم يتصــدرن فقــط كشــوفات 
القتلــى والجرحــى جــراء أعمــال القصــف والقنــص واأللغــام 
ــراً جــراء الحــرب،  ــن قس ــن والمهجري ــوفات النازحي أو كش
كمــا هــو متعــارف عليــه فــي ظــل هــذه الظــروف، بــل 
المختطفيــن قســرا والمعذبيــن  تصــدرن أيضــا كشــوفات 
فقــدن  والبعــض منهــن  بهــن،  وأنشــئت ســجون خاصــة 
أباءهــن وأبناءهــن وأزواجهــن وأخريــات خســرن وظائفهــن، 
ودفعتهــن ظــروف الحيــاة القاســية إلــى مزاولــة أعمــال 
تفــوق قدراتهــن وطاقتهــن، علــى غــرار مــا حــدث مــع 
ــات،  ــكتائب الزينبي ــمى بـ ــا تس ــن م ــرا، ضم ــدات قس المجن
الجنــاح العســكري النســائي لجماعــة الحوثــي المســلحة.

ولــم تســلم نســاء اليمــن مــن ويــات وآثــار الحــرب الظالمــة، 
ــزوح  ــات ن ــن داخــل مخيم ــات اآلالف منه ــي شــردت مئ الت
مــأوى  مــن  األساســية  الحيــاة  مقومــات  ألبســط  تفتقــر 
فرحــة  منهــن  الكثيــر  وحرمــت  وكســاء،  ومــاء  وغــذاء 
اللقــاء بباقــي أفــراد عائاتهــن المشــردين داخــل وخــارج 
لفتــرات  الجماعــة،  ســجون  داخــل  القابعيــن  أو  البــاد، 
الحــاالت. معظــم  فــي  ســنوات،   3-5 بيــن  تراوحــت 

ــى النســاء  ــي اليمــن عل ــار الحــرب ف ــك انعكســت آث ــى ذل إل
الحوامــل والكبيــرات فــي الســن، ســيما المصابــات بأمــراض 
ــة  ــوي والســكري أو األوبئ ــل الكل ــة كالســرطان والفش مزمن
ــت  ــي كان ــك، والات ــى الضن ــرا وحم ــل الكولي ــرة مث المنتش
واألوبئــة ضئيلــة  األمــراض  تلــك  مــن  نجاتهــن  فــرص 
ــا  ــة أو غيابه ــات الطبي ــي مســتوى الخدم ــة، بســبب تدن للغاي
ــاج  ــي تحت ــر الت ــن العقاقي ــة م ــاف معين ــدام أصن ــا أو انع كلي
ــا، فضــا عــن  ــة يصعــب تحقيقه ــن معين ــة تخزي ــى طريق إل
صعوبــة الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة البعيــدة، فــي 
ــدن.  ــى بعــض المناطــق والم ــروض عل ظــل الحصــار المف

ــيطرة  ــي مناطــق س ــية ف ــوة ووحش ــر قس ــر أكث ــدوا األم ويب
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النســاء  وظلــت  بطشــهم،  مــن  للجماعــة  المناوئيــن  غالبيــة  غــادر  حيــث  الحوثــي،  جماعــة 
ــا  ــام، مثلم ــة واالنتق ــة المــوت والكراهي ــك الميليشــيا المتشــبعة بثقاف ــع تل ــة م ــي مواجه ــدات ف وحي
هــو حاصــل فــي العاصمــة صنعــاء ومحافظــات )ذمــار، إب، عمــران، والحديــدة... إلــخ(.

وينطبــق األمــر ذاتــه علــى المحافظــات المحــررة، التي ال زالــت ترضخ تحت وطــأة قصف وحصار 
جماعــة الحوثــي االنقابيــة، حيــث تجــد المــرأة نفســها مضطــرة للمجازفــة بحياتهــا كل يــوم وتجــاوز 
نقــاط التفتيــش لجلــب احتياجات أســرتها الضرورية وتحمل كل أنواع المضايقات وممارســات العنف 
واإلذالل المهينــة، فضــا عــن تعرضهــن ألعمــال القتــل واإلصابــة اليومية جراء القذائف المتســاقطة 
على تلك المناطق والمحافظات، بشــكل شــبه يومي، أو برصاص القناصة التي وصلت إلى المطابخ 
والغــرف فــي المنــازل، كمــا هــو حاصــل فــي مدينــة تعــز المحاصــرة للعــام الرابــع علــى التوالــي.

ــاك نســاء مــن جنســيات أخــرى معظمهــن  ــا هن ــط وإنم ــى نســاء اليمــن فق ــم يقتصــر األمــر عل ول
يعملــن ضمــن طواقــم طبيــة وإغاثيــة تابعــة لمنظمــات دوليــة عاملــة فــي اليمــن، تعرضــن 
تحريــر  وتــم  بالبشــر،  واالتجــار  واإلصابــة  والقتــل  االختطــاف  بيــن  تنوعــت  النتهــاكات، 
البعــض منهــن عبــر وســاطة عمانيــة، مقابــل مبالــغ ماليــة كبيــرة، لصالــح جماعــة الحوثــي.

وأمــام كل تلــك االنتهــاكات والجرائــم المرتكبــة بحــق النســاء والتــي ال تســقط بالتقــادم وقفــت منظمــة 
رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان بمســئولية، حيــث قامــت عبــر فريــق الرصــد الميدانــي وكذلــك عبــر 
شــركائها مــن المنظمــات المحليــة بتتبــع تلــك االنتهــاكات ورصدهــا وتوثيقهــا طيلــة الفتــرة الماضية. 

والمنظمــة اآلن، مــن خــال هــذا التقريــر الحقوقــي النوعــي، الــذي يغطــي الفتــرة مــن 21 أيلــول/
ســبتمبر 2014 وحتــى 31 كانــون األول/ديســمبر 2019، تســعى إلــى كشــفها للــرأي العــام 
المحلــي والعالمــي وتشــكيل المزيــد مــن الضغوطــات، التــي مــن شــأنها الحــد مــن هــذه االنتهــاكات 
وإيصــال مرتكبيهــا إلــى العدالــة لينالــوا الجــزاء الــرادع، ســواء أمــام القضــاء المحلــي أو الدولــي.

كمــا تجــدر اإلشــارة هنــا إلى بعض التحديــات والعراقيل، التــي تعترض طريق فريــق منظمة رايتس 
رادار لحقــوق اإلنســان وتصــل فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى تهديد حيــاة وأمن وســامة البعض منهم، 
غيــر أنهــا لــم تثنهــم عــن أداء واجبهــم اإلنســاني ومهامهــم المحفوفــة بالمخاطــر، ناهيــك عــن حالــة 
الخــوف والرعــب لــدى الضحايــا وذويهــم، وكذلــك الشــهود علــى الوقائــع، والتــي تدفــع معظمهم إلى 
اإلحجــام عــن تقديــم أي معلومــات أو اإلدالء بــأي أقــوال، خصوصــا فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن. 
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منهجية التقرير
والجرائــم  باالنتهــاكات  المتعلقــة  المعلومــات  وجمــع  الســتقبال  طــوارئ  فريــق  تشــكيل  تــم 
التــي ارتكبتهــا جماعــة الحوثــي وبعــض أطــراف الصــراع األخــرى بحــق النســاء، فــي19 
األول/ كانــون  نهايــة  وحتــى  أيلول/ســبتمبر2014   21 مــن  الفتــرة  خــال  يمنيــة،  محافظــة 
ديســمبر 2019، وذلــك عبــر فريــق الرصــد والتوثيــق الميدانــي التابــع لمنظمــة رايتــس رادار 
ــة. ــي الســاحة اليمني ــة ف ــة العامل ــات الحقوقي ــن المنظم ــع شــركائها م ــوق اإلنســان، بالتنســيق م لحق

أعقــب ذلــك مرحلــة التحقــق واالســتقصاء مــن صحــة ومصداقيــة كل المعلومــات والبيانــات، التــي تــم 
جمعهــا أو التوصــل إليهــا، عبــر الوســائل المشــار إليهــا ســلفا وتدعيمهــا بمــا أمكــن، بوثائــق وأدلــة 
تثبــت وقوعهــا وصحــة وســامة روايتهــا، بمــا فــي ذلــك إجــراء مقابــات مــع بعــض الضحايــا مــن 
النســاء أو أي مــن أقاربهــن أو مــع شــهود علــى بعــض وقائــع االنتهــاكات التــي تضمنهــا هــذا التقريــر. 

وفــي المرحلــة الثالثــة تــم وضــع مــا توصــل إليــه فريــق الرصــد والتوثيــق مــن معلومــات 
تصنيفهــا  ثــم  ومــن  بيانــات  قاعــدة  شــكل  فــي  االنتهــاكات  تلــك  بشــأن  وســليمة  صحيحــة 
ســلفا. المعــدة  التبويــب  خطــة  تضمنتهــا  التــي  األساســية  المحــاور  وفــق  وتحليلهــا  وفرزهــا 

اإلجــراءات  وقانــون  اليمنيــة  الجمهوريــة  دســتور  إلــى  التقريــر  هــذا  مرجعيــة  تســتند  كمــا 
والمواثيــق  المعاهــدات  ومجموعــة  اإلنســان  لحقــوق  العالمــي  واإلعــان  النافــذ،  الجزائيــة 
 6 للمــادة  طبقــا  لهــا  والملزمــة  اليمنيــة  الحكومــة  قبــل  مــن  عليهــا  المصــادق  الدوليــة، 
الســجناء. لمعاملــة  الدنيــا  القواعــد  ومنهــا  بهــا  العمــل  تؤكــد  التــي  اليمنــي،  الدســتور  مــن 

ــا االنتهــاكات مــن النســاء  ــة مســجلة ومصــورة مــع ضحاي ــد أجــرى فريــق المنظمــة 240 مقابل وق
وأهاليهــن وذويهــن، باإلضافــة إلــى إجــراء200 مقابلــة مســجلة ومصــورة مــع شــهود علــى وقائــع 
تلــك االنتهــاكات الموثقــة، فضــا عــن15000 مقابلــة مكتوبــة، تضمنــت تفاصيــل بعــض االنتهــاكات 
التــي ارتكبــت بحــق نســاء يمنيــات، مدعمــة بإفــادات الشــهود وبعــض الوثائــق المرفقــة ومنهــا أوراق 
ثبــوت ُهويــة الضحايــا والشــهود معــا، باإلضافــة إلــى شــهادات الوفــاة والتقاريــر الطبيــة والجنائيــة.
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خلفيات االنتهاكات 
يشــهد اليمــن صراعــا مســلحا أشــعلت جماعة الحوثــي فتيله 
مطلــع 2014، خــال حربهــا مــع اللــواء310 ، بمحافظــة 
ــواء )وحــدة عســكرية(  ــي انتهــت بســقوط الل عمــران، الت
وكامــل المحافظــة تحــت ســيطرتها فــي 7 تموز/يوليــو مــن 
العــام نفســه، ثــم فرضتــه واقعــا بعــد اجتياحهــا العاصمــة 
ــس  ــة للرئي ــوات موالي ــع ق ــيق م ــاء، بالتنس ــة صنع اليمني
أيلول/ســبتمبر   21 فــي  الســابق علــي عبــدهللا صالــح 
مؤسســات  كل  علــى  بالقــوة،  نفوذهــا  وبســط   ،2014
ــا  ــا فيه ــا ونهــب كل م ــد اقتحامه ــة ومعســكراتها، بع الدول
مــن أســلحة ومعــدات عســكرية ثقيلــة ومتوســطة وخفيفــة 
والتوجــه بهــا نحــو معقلهــا الرئيــس فــي صعــدة وعمــران.

ورغــم الجهــود والمســاعي الدوليــة الحتــواء األزمــة، التــي 
تكللــت بالتوقيــع علــى اتفــاق الســلم والشــراكة بيــن جماعــة 
ــح مــن جهــة والحكومــة الشــرعية  الحوثــي وحليفهــا صال
وباقــي القــوى السياســية والوطنيــة مــن جهــة أخــرى، فــي 
ــول / ســبتمبر 2014 إال  ــي 21 أيل العاصمــة صنعــاء، ف
أن الطــرف األول واصــل تصعيــده عبــر التوســع والتمــدد 
العســكري لبقيــة محافظــات الجمهورية، ابتــداء من الحديدة 
غربــا، مــرورا بـــذمار والبيضــاء وبعــض مناطــق محافظة 
صنعــاء شــرقا وصــوال إلــى مــأرب والجــوف شــماال.

ــة  ــأت جماع ــل فاج ــد، ب ــك الح ــد ذل ــر عن ــف األم ــم يق ول
ــع  ــح الجمي ــي صال ــس الســابق عل ــا الرئي ــي وحليفه الحوث
بمــا أســموه اإلعــان الدســتوري بتأريــخ 6 شــباط/فبراير 
2015 والــذي كان نتاجــا لثــورة مضــادة قادهــا الطرفــان 

ــة  ــقاط جرع ــة إس ــت ذريع ــرعية، تح ــة الش ضــد الحكوم
المشــتقات النفطيــة، حيــث مثــل ذلــك إعانا لانقــاب على 
شــرعية الرئيــس عبدربــه منصور هــادي، وحكومة الوفاق 
الوطنــي، برئاســة محمــد ســالم باســندوة وكذلــك االنقــاب 
ــاق الســلم والشــراكة ووثيقــة مخرجــات الحــوار  ــى اتف عل
الوطنــي، المصــادق عليهــا مــن قبــل كافــة األطــراف، 
بمــا فيهــم الحوثيــون والرئيــس الســابق علــي صالــح.

أعقــب ذلــك اســتقالة الرئيــس هــادي ورئيــس حكومتــه مــن 
منصبيهمــا فــي 22 كانــون الثاني/ينايــر 2015، كرد فعل 
ــي تمارســها جماعــة  ــات الت ــى الضغوطــات والمضايق عل
ــة التدخــل فــي  ــح ضدهمــا ومحاول ــي وحليفهــا صال الحوث
صاحيتهمــا، عبــر فــرض بعــض التعيينــات واألجنــدة 
خــارج إطــار القانــون، وبمخالفــة صريحــة لبنــود اتفاقيــة 
الســلم والشــراكة، وهــو مــا دفــع الجماعــة وحليفهــا صالــح 
إلــى وضــع رئيــس الجمهوريــة والحكومة المســتقيلين تحت 
ــاء.  ــة صنع ــا بالعاصم ــل منزليهم ــة، داخ ــة الجبري اإلقام

ــي 21 شــباط/فبراير 2015 اســتطاع الرئيــس هــادي  وف
مغــادرة منزلــه بصنعــاء إلــى قصــر المعاشــيق فــي عــدن، 
ومــن هنــاك أعلــن عبــر مؤتمــر صحافــي أن صنعــاء 
عاصمــة محتلــة وعدن عاصمــة مؤقتة. وبدأ تدشــين مهامه 
ــام جماعــة الحوثــي  كســلطة شــرعية علــى الرغــم مــن قي
وقــوات مواليــة للرئيــس الســابق باحتجــاز رئيــس الحكومــة 
المهنــدس خالــد بحــاح المعيــن حديثــا خلفــا لســابقه باســندوة 
ووضعــه مــع معظم وزراء حكومتــه تحت اإلقامة الجبرية.

وكانــت أول ردة فعــل تقــوم بــه جماعــة الحوثــي وحليفهــا 
ــدة  ــذ ع ــو تنفي ــادي ه ــس ه ــراءات الرئي ــد إج ــح ض صال
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ــه داخــل قصــر المعاشــيق، فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، منتصــف  غــارات جويــة علــى مقــر إقامت
ــوب  ــاد ص ــمال الب ــن ش ــكرية م ــوات عس ــك ق ــع تحري ــن م ــك بالتزام ــارس 2015، وذل ــهر م ش
ــي  ــح، ف ــابق صال ــس الس ــة للرئي ــدات الموالي ــة والوح ــض األلوي ــه بع ــب توجي ــى جان ــوب، إل الجن
ــى  ــاب عل ــتكماال لانق ــة اس ــات الجنوبي ــى المحافظ ــكرية عل ــيطرتها العس ــرض س ــدن، بف ــة ع مدين
شــرعية الرئيــس هــادي، األمــر الــذي دفــع باألخيــر إلــى مغــادرة العاصمــة عــدن صــوب العاصمــة 
الســعودية الريــاض، والتوجــه بطلــب رســمي بالتدخــل عســكريا واســتعادة شــرعيته المســلوبة.

العربيــة  المملكــة  بقيــادة  عربــي  تحالــف  عــن  اإلعــان  تــم   2015 آذار/مــارس   21 وفــي 
الســعودية ومشــاركة 10 دولــة عربيــة وإســامية، الســتعادة الشــرعية فــي اليمــن. وقــد بــدأت 
أولــى عملياتهــا العســكرية بتوجيــه ضربــات جويــة ســريعة وخاطفــة ضــد أهــداف عســكرية 
وصفــت باالســتراتيجية فــي أمانــة العاصمــة صنعــاء وبعــض أطــراف محافظــة صنعــاء، مــن 
ــة  ــا جماع ــيطر عليه ــلحة تس ــازن أس ــن ومخ ــح الجويتي ــدهللا صال ــد عب ــي ومحم ــا الديلم ــا قاعدت بينه
الحوثــي والقــوات المواليــة للرئيــس الســابق فــي جبــال نقــم، عطــان، جبــل النبــي شــعيب، وعيبــان.

ــى قصــر المعاشــيق  ــاء إل ــه بصنع ــادرة منزل ــس هــادي مغ ــر 2015 اســتطاع الرئي ــي 21 فبراي وف
وعــدن  محتلــة  عاصمــة  صنعــاء  أن  صحافــي  مؤتمــر  عبــر  أعلــن  هنــاك  ومــن  عــدن  فــي 
ــي  ــة الحوث ــام جماع ــن قي ــم م ــى الرغ ــرعية عل ــلطة ش ــه كس ــين مهام ــدأ تدش ــة. وب ــة مؤقت عاصم
المعيــن  بحــاح  خالــد  المهنــدس  الحكومــة  رئيــس  باحتجــاز  الســابق  للرئيــس  مواليــة  وقــوات 
الجبريــة. باســندوة ووضعــه مــع معظــم وزراء حكومتــه تحــت اإلقامــة  لســابقه  حديثــا خلفــا 

ــادي  ــس ه ــراءات الرئي ــح ضــد إج ــا صال ــي وحليفه ــة الحوث ــه جماع ــوم ب ــل تق ــت أول ردة فع وكان
ــة  ــة المؤقت ــي العاصم ــيق ف ــه داخــل قصــر المعاش ــر إقامت ــى مق ــة عل ــارات جوي ــدة غ ــذ ع ــو تنفي ه
ــمال  ــن ش ــكرية م ــوات عس ــك ق ــع تحري ــن م ــك بالتزام ــارس 2015 وذل ــهر م ــف ش ــدن منتص ع
ــابق  ــس الس ــة للرئي ــدات الموالي ــة والوح ــه بعــض األلوي ــب توجي ــى جان ــوب، إل ــاد صــوب الجن الب
ــى  ــاب عل ــتكماال لانق ــة اس ــات الجنوبي ــى المحافظ ــكرية عل ــيطرتها العس ــرض س ــدن بف ــة ع بمدين
شــرعية الرئيــس هــادي، األمــر الــذي دفــع باألخيــر إلــى مغــادرة العاصمــة عــدن صــوب العاصمــة 
الســعودية الريــاض والتوجــه بطلــب رســمي بالتدخــل عســكريا واســتعادة شــرعيته المســلوبة.

وفــي 21 مــارس 2015 تــم اإلعــان عــن تحالــف عربــي بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية 
بــدأت أولــى  اليمــن. وقــد  الشــرعية فــي  ومشــاركة   20 دولــة عربيــة وإســامية الســتعادة 
عملياتهــا العســكرية بتوجيــه ضربــات جويــة ســريعة وخاطفــة ضــد أهــداف عســكرية وصفــت 
بينهــا  مــن  أطــراف محافظــة صنعــاء،  العاصمــة صنعــاء وبعــض  أمانــة  فــي  باالســتراتيجية 
قاعدتــا الديلمــي ومحمــد عبــد هللا صالــح الجويتيــن ومخــازن أســلحة تســيطر عليهــا جماعــة 
ــان. ــي شــعيب، عيب ــل النب ــم، عطــان، جب ــال نق ــي جب ــس الســابق ف ــة للرئي ــوات الموالي ــي والق الحوث
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السـلبية  الحرب وانعكاسـاتها 

ىلع النسـاء
ألقــت الحــرب بــكل وبالها على الوضع اإلنســاني والنفســي 
للمــرأة اليمنيــة فــي الريــف والحظــر، منــذ الوهلــة األولــى، 
وبــدت آثارهــا وانعكاســاتها الســلبية علــى كل مناحــي 
حياتهــا الماديــة والمعنويــة، فصــارت عرضــة للمــوت 
واإلصابــة واالختطــاف واالخفــاء والتعذيــب وغيرهــا 
مــن أشــكال المعاملــة القاســية والــا إنســانية واالغتصــاب 
والتحــرش الجســدي واللفظــي، ناهيــك عن لحظــات الحزن 
واأللــم التــي تعيــش تفاصيلهــا بيــن كل فينــة وأخــرى، عنــد 
فقــدان بعــض األهــل واألحبــاب مــن أبنــاء وآبــاء وأزواج 
وأشــقاء جــراء القصــف والقنــص المســتمر علــى األحيــاء 
الســكنية واألســواق الشــعبية وأماكــن التجمعــات العامــة.

وصــار الخطــر يحــدق بالمــرأة اليمنيــة فــي كل مــكان تتجه 
إليــه هــي أو أطفالهــا وباقــي أفــراد عائلتهــا، بســبب شــبكة 
األلغــام المضــادة لألفراد والــدروع، المزروعة في الطرق 
الرئيســية والفرعيــة والشــوارع العامــة وعنــد مداخــل 
األحيــاء والمنــازل والمــدارس وباقــي المرافــق الخدمية بل 
وحتــى فــي مــزارع وآبــار، حيــث تتعــرض النســاء لخطــر 
األلغــام عنــد ذهابهــن لجلب الميــاه أو الرعــي واالحتطاب.

ومــع موجــات النــزوح والتهجيــر، التــي لــم تتوقــف، 
ظلــت المــرأة فــي حالــة نفيــر عــام وجاهزيــة عاليــة 
للتنقــل مــع باقــي أفــراد عائلتهــا مــن منطقــة إلــى أخــرى 
ومــن مخيــم آلخــر، كلمــا طــرأ طــارئ أو اســتجد جديــد، 
ــي  ــا ف ــي عائلته ــا وباق ــذي ياحقه ــوت، ال ــن الم ــا م هرب
مــن  النجــاة  لهــا  كتــب  إليــه، ومــن  تتجــه  مــكان  كل 
القصــف والقنــص واأللغــام ماتــت جوعــا أو نفاســا أو إثــر 
ــا  ــي، داخــل منزله ــاء بيئ ــن أو وب ــا بمــرض مزم إصابته

By Thana Tariq
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أو فــي مخيمــات النــزوح أو قهــرا وكمــدا علــى ابنهــا 
ــي. ــة الحوث ــجون جماع ــي س ــع ف ــا القاب ــا ووالده وزوجه

وطبقــا لإلحصائيــات الموثقــة ومعطيــات الواقــع فــإن ثمــة 
مــا يقــارب الـــ 50.000 ألــف امــرأة متزوجــة، فقــدن 
أزواجهــن، مــن عســكريين ومدنييــن، خــال خمــس ســنوات 
مــرت مــن الحــرب، بمعنــى أن هنــاك خمســين ألــف أســرة 
بــدون عائــل، تشــق طريقهــا نحــو المجهــول، فــي ظــل 
أوضــاع إنســانية كارثيــة، وأطــراف متصارعــة، ال يهمهــا 
ســوى تحقيــق أهدافهــا، بغــض النظــر عمــن ســيدفع الثمــن.

كمــا تعرضــت الكثيــر مــن النســاء اليمنيات لصدمات نفســية 
ــب  ــوف والرع ــاالت الخ ــة ح ــا نتيج ــي منه ــب التعاف يصع
والترويــع التــي يعشــنها مــع كل عمليــة قصــف لألحيــاء أو 
مداهمــة مســلحة للمنــازل أو تطويــق للقــرى واألحيــاء بحثــا 
ــذا الطــرف أو ذاك، فضــا  ــن له ــن أو مناوئي ــن مطلوبي ع
ــاة أو اختطــاف أبنائهــن وأزواجهــن  ــاء وف ــن أنب عــن تلقيه
وآبائهــن، الذيــن فــي الخطــوط األماميــة لجبهــات القتــال أو 
ــش. ــة العي ــا عــن لقم ــن مــن محافظــة ألخــرى بحث المتنقلي

ضحايــا  وقعــن  اللواتــي  النســاء  مــن  المئــات  وهنــاك 
لمضايقــات جماعــة الحوثــي عنــد مرورهــن مــن نقــاط 
التفتيــش أو فــي مقــرات أعمالهــن أو أثنــاء مشــاركتهن 
ضمــن فعاليــات احتجاجيــة ســلمية، ومنهــن مــن تعرضــت 
لإلقصــاء أو الفصــل التعســفي مــن عملهــا ووظيفتهــا، 
الحوثــي. جماعــة  ســيطرة  مناطــق  فــي  وتحديــدا 
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مؤشرات رقمية
كشــفت تقاريــر منظمــات دوليــة أن أكثــر مــن مليــون 
ســتفقد  أو  اآلن،  األمــوال  إلــى  تحتــاج  يمنيــة  امــرأة 
إمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات الصحــة اإلنجابيــة المنقــذة 
للحيــاة، ممــا يعــرض حياتهــا وحيــاة أطفالهــا للخطــر. 

التنفيذيــة  المديــرة  كانيــم،  ناتاليــا  الدكتــورة  وأطلقــت 
فيمــا  تحذيــرا،  للســكان  المتحــدة  األمــم  لصنــدوق 
ــانية  ــقة الشــؤون اإلنس ــى صــوت منس ــا إل ــت صوته ضم
الجهــات  مناشــدتها  فــي  غرانــدي  ليــز  اليمــن  فــي 
وقــت ممكــن”. أســرع  فــي  األمــوال  “تقديــم  المانحــة 

ــم إن  ــا كاني ــورة ناتالي ــت الدكت ــان صــادر قال ــب بي وبحس
صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ســيضطر بحلــول أيلــول/

ســبتمبر 2019 إلــى إغــاق 157 مــن أصل 268 منشــأة 
صحيــة، مدعومــة بخدمــات الصحــة اإلنجابيــة. وهــذا 
ــل  ــرأة حام ــون ام ــن ملي ــر م ــرا ألكث ــدا مباش ــكل تهدي يش
ومرضعــة، يحتجــن إلــى عــاج فوري لســوء التغذيــة الحاد 
ومزيــد مــن المســاعدة الطبيــة، كمــا أشــار إلــى أن عمليــة 
ــا  ــاق 14 مكان ــم إغ ــل، وت ــت بالفع ــة توقف ــراء األدوي ش
آمنــا وأربــع منشــآت متخصصــة بالصحــة النفســية للنســاء.

ــرأة تمــوت  ــم المتحــدة للســكان أن ام ــدوق األم وأكــد صن
كل ســاعتين، بســبب مضاعفــات الحمــل والــوالدة، وتعاني 
20 امــرأة أخــرى كل ســاعتين مــن اإلصابــات أو العــدوى 
أو اإلعاقــة التــي يمكــن الوقايــة منهــا، الفتــا إلــى أن هــذا 
هــو الواقــع الــذي تواجهــه حوالــي 6 ماييــن امــرأة وفتــاة 
ــة. ــة اليمني ــتوى الجمهوري ــى مس ــاب، عل ــن اإلنج ــي س ف

المســاواة  عــدم  مؤشــر  حــول  تقريــر  إلــى  واســتنادا 
المتحــدة،  األمــم  هيئــة  عــن  صــادر  الجنســين  بيــن 
الـــ154  المرتبــة    2014 ســنة  اليمــن  احتلــت  فقــد 
علــى قائمــة الــدول الـــ187، كمــا أن نســبة اإلنجــاب 
.47% بلغــت  القاصــرات  اليمنيــات  النســاء  لــدى 

وحصلــت %7.6 مــن النســاء اللواتــي يبلــغ أعمارهــن 25 
ــن  ــي حي ــط، ف ــوي فق ــم الثان ــي التعلي ــى حقهــن ف عامــا عل
يحرمــن مــن حقهــن فــي مواصلــة التعليــم الجامعــي، بينمــا 
ــة،  ــي األنشــطة االقتصادي ــاء ف ــتراك النس ــر اش ــغ مؤش بل
فــي ســوق العمــل نحــو %25، كمــا تعانــي العامــات 
ــل،  ــن العم ــي قواني ــاواة ف ــدم المس ــن ع ــت م ــارج البي خ
تأنيــث  ظاهــرة  تفاقــم  اليمنــي  المجتمــع  يشــهد  كذلــك 
الفقــر، حيــث يتضاعــف الفقــر علــى كواهــل النســاء، 
الكاملــة. أســرهن  مســئولية  يتحملــن  اللواتــي  خاصــة 

وتصــارع المــرأة اليمنيــة باســتمرار ضــد التشــدد والقمــع 
االجتماعــي والفقــر، وتفاقمــت معاناتها مــع اندالع الحرب، 
التــي رافقهــا تجاهــل واضــح لهــا وللصعوبــات التــي 
ــس  ــية والتناف ــات السياس ــج الخاف ــا، وســط ضجي تواجهه
علــى الحكــم. وأكــدت أســتاذة العلــوم السياســية إلهــام مانــع 
أن صنــاع القــرار فــي اليمن ينظرون إلــى دور المرأة على 
أنــه أمــر ثانــوي، فــي ظــل المشــاكل التــي تواجــه البــاد.
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بســبب  ســاعتين  كل  امــرأة  تمــوت   
والــوالدة الحمــل  مضاعفــات 

تعانــي 20 امــرأة أخــرى كل ســاعتين 
مــن اإلصابــات أو العــدوى أو اإلعاقــة

تواجــة العامــالت خــارج البيــت مــن 
عــدم املســاواة يف قوانيــن العمــل

املصدر: صندوق األمم المتحدة للسكان	 

نســبة اإلنجــاب لــدى النســاء اليمنيــات 
القاصــرات بلغــت 47%.

اللواتــي  %7.6 مــن النســاء  وحصلــت 
ــغ أعمارهــن 25 عامــا ىلع حقهــن  يبل

يف التعليــم الثانــوي

مؤشر اشتراك النساء يف األنشطة 
االقتصادية يف سوق العمل نحو 25%

صناع القرار يف اليمن ينظرون إلى دور املرأة ىلع أنه أمر ثانوي، يف ظل 
املشاكل التي تواجه البالد.

مؤشرات رقمية



التكييف القانوني
فــي 30 نيســان/أبريل 1984 صادقــت اليمــن 
علــى اتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة وصــارت ملزمــة بتنفيــذ برامــج 
التمكيــن السياســي واالقتصــادي وخطــط تقليــص 
فــي  والمــرأة،  الرجــل  جنســي  بيــن  الفجــوة 
مجــاالت العمــل والتعليــم والصحــة التــي تضمنتها 
االتفاقيــة، بمــا يضمــن عــدم هضــم حقــوق المــرأة 
ومنــع تعرضهــا للعنــف أو أي شــكل مــن أشــكال 
لمبــادئ  انتهــاكا  تشــكل  باعتبارهــا  التمييــز، 
المســاواة فــي الحقــوق واحتــرام كرامــة اإلنســان. 

كمــا تعــد اليمــن واحــدة مــن الــدول األطــراف فــي 
ــي  ــوق السياســية الت ــة بشــأن الحق ــة الدولي االتفاقي
شــباط/فبراير1987،   9 فــي  عليهــا  صادقــت 
األمــر الــذي جعلهــا ملزمــة بتطبيــق كل مــا جــاء 
فــي هــذه االتفاقيــة، ومنهــا العمــل بمبــدأ المســاواة 
ــازات  ــوق واالمتي ــي الحق ــن الرجــل والمــرأة ف بي
ــي  ــا ف ــاق األمــم المتحــدة، بم ــواردة ضمــن ميث ال
ــن  ــية والتمكي ــاركة السياس ــي المش ــا ف ــك حقه ذل
عــن  والتعبيــر  القــرار  وصناعــة  االقتصــادي 
الــرأي، عبــر الطــرق والوســائل المشــروعة. 

جنيــف  اتفاقيــات  علــى  اليمــن  صادقــت  كمــا 
توفــر  والتــي  الملحقيــن  وبروتكوليهــا  األربــع 
الحمايــة القانونيــة الازمــة للمدنييــن وعلــى وجــه 
ــراف  ــة أط ــزم كاف ــل وتل ــاء، ب ــوص النس الخص
النــزاع، ســواء كانــت حكوميــة أو ميليشــاوية 
وتُخضــع  بــل  الحــرب،  ويــات  تجنيبهــم 

ــم بحقهــم للمســاءلة  ــي االنتهــاكات والجرائ مرتكب
الدوليــة. القضائيــة  الجهــات  أمــام  الجنائيــة، 

وقــد كرســت الشــرعية الدوليــة حــق المــرأة فــي 
الحيــاة والســامة الجســدية، عبر مصفوفــة قوانين 
واتفاقيــات ووثائــق أمميــة وإعانــات عالميــة، من 
بينهــا العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية 
والبروتوكــول الثانــي الملحــق بــه وتنــص المــادة 
6 مــن هــذا العهــد علــى أن الحــق فــي الحيــاة حــق 
مــازم لــكل إنســان وعلــى القانــون أن يحمــي هــذا 
الحــق وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفا.

ــادة  ــي الم ــة ف ــة اليمني ــتور الجمهوري ويجــرم دس
شــكل،  بــأي  األشــخاص،  حريــة  تقييــد   48
وفــي حالــة مــا إذا تــم القبــض علــى شــخص 
أوجــب  فقــد  جريمــة  بارتكابــه  لاشــتباه  مــا 
القضــاء  إلــى  يقــدم  أن  الدســتوري  النــص 
خــال 24 ســاعة، مــن تاريــخ القبــض عليــه 
كحــد أعلــى. وأكــد المشــرع علــى ذلــك فــي 
المــادة 76 مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة.

كمــا أن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان يحــرم 
بطريقــة  إنســان  أي  حريــة  حجــز  أو  اعتقــال 
غيــر قانونيــة وكذلــك نصــت المــادة 9 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
واألمــان  الحريــة  فــي  فــرد  كل  حــق  علــى 
أو حرمانــه  اعتقالــه  الشــخصي وعــدم جــواز 
للقانــون. مطابقــة  بإجــراءات  إال  حريتــه  مــن 
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امللخص التنفيذي:
لحقــوق  رادار  رايتــس  منظمــة  فريــق  وثــق 
اإلنســان16667 انتهــاكا ارتكبتهــا أطــراف الصــراع 
المختلفــة فــي اليمــن، بحــق النســاء، خــال الفتــرة 
مــن 21 أيلول/ســبتمبر 2014 وحتــى 31 كانــون 
األول/ديســمبر 2019، موزعــة علــى19 محافظــة 
يمنيــة هــي )إب، أبيــن، أمانــة العاصمــة صنعــاء، 
البيضــاء، الجــوف، الحديــدة، الضالــع، المحويــت، 
تعــز، حجــة، حضرمــوت، ذمــار، ريمــة، شــبوة، 
ــارب(. ــران، لحــج، وم ــاء، عــدن، عم ــدة، صنع صع

حالــة  بيــن919  وتوزعــت  االنتهــاكات  تنوعــت 
ــراء القصــف الجــوي  ــة، ج ــة إصاب ــل و1952حال قت
األلغــام  وانفجــار  الــدرون  وطائــرات  والمدفعــي 
والعبــوات الناســفة وكذلــك أعمــال القنــص واإلطــاق 
إلــى  باإلضافــة  الحــي،  للرصــاص  العشــوائي 
وتعذيــب.  قســري  واختفــاء  اختطــاف  حالــة   384
كمــا تــم االعتــداءات علــى1707  منشــأة تعليميــة 
و470  منشــأة صحيــة و11235  منشــأة ســكنية.

16667
انتهاكا ارتكبتها أطراف 

الصراع املختلفة

919

1952

384

حالة 
قتل

حالة 
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حالة 
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تفصيل لحاالت القتل واالختطاف ارتكبتها أطراف الصراع املختلفة
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35 1952

حالة قتل

حالة اصابة

دول التحالفحكومة الشرعيةجماعة الحوثي

جهات مجهولةالقوات األمريكيةتنظيم القاعدة

التشكيالت خارج اطار الشرعية

دول التحالفحكومة الشرعيةجماعة الحوثي

جهات مجهولةالقوات األمريكيةتنظيم القاعدة

التشكيالت خارج اطار الشرعية

تصــدرت مدينــة تعــز املركــز األول يف حــاالت القتــل  بعــدد 382 حالــة 
قتــل للنســاء تلتهــا مدينــة الحديــدة بعــدد 125 حالــة قتــل ثــم لحــج 

والضالــع بعــدد 46 حالــة لــكل منهــا 

تصــدرت مدينــة تعــز املركــز األول يف اإلصابــات  بعــدد 115 حالــة 
ــة  ــدد 166 حال ــي بع ــز الثان ــدة يف املرك ــة الحدي ــا مدين ــة تليه إصاب
إصابــة ثــم مدينــة أمانــة العاصمــة صنعــاء يف املركــز الثالــث  بعــدد 
133 حالــة إصابــة ثــم مدينــة عــدن يف املركــز الرابــع 102 حالــة إصابــة



جماعة الحوثي املسلحة
تصــدرت جماعــة الحوثــي املســلحة قائمــة الجهــات األكثــر انتهــاكا 
لحقــوق املــرأة يف اليمــن، خــالل الســنوات الخمــس املاضيــة مــن 
عمــر الحــرب بقيامهــا بقتــل حوالــي 668 امــرأة، بنســة %72.68 مــن 

إجمالــي عــدد حــاالت القتــل 
بينمــا تتحمــل الشــرعية والتحالــف وجماعــات أخــرى مســئولية مقتل 

251 امــرأة، بنســبة 27.31 ٪ مــن إجمالــي عــدد حــاالت القتــل
ــال  ــراء أعم ــرأة، ج ــلحة 338 ام ــي املس ــر الحوث ــت عناص ــد قتل  فق
القصــف املدفعــي، التــي اســتهدفت مــن خاللهــا األحيــاء الســكنية 
ــرأة  ــن 155 ام ــة، منه ــات العام ــن التجمع ــعبية وأماك ــواق الش واألس
ــرأة يف  ــدة، و28  ام ــرأة يف الحدي ــت 61 ام ــا قتل ــز، كم ــن يف تع قتل
لحــج، و23  امــرأة قتلــن بقصــف عناصــر الحوثــي يف محافظــة الضالع، 
ومثلهــن بمحافظــة حجــة شــرقي البــالد، و 13 امــرأة قتلــن بالطريقــة 
ــام  ــي األرق ــا توزعــت باق ــة عــدن، بينم ــة املؤقت ذاتهــا يف العاصم

ــرى. ــات األخ ىلع املحافظ
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ــن  ــان م ــوق اإلنس ــس رادار لحق ــة رايت ــق منظم ــق فري وتحق
ألغــام زرعتهــا جماعــة  انفجــار  113امــرأة جــراء  مقتــل 
وداخــل  عامــة  وطــرق  شــوارع  فــي  المســلحة  الحوثــي 
مــن  وأســواق،  رعــي  وأماكــن  ومــزارع  ســكنية  أحيــاء 
حوثيــون  زرعهــا  ألغــام  بانفجــار  قتلــن  امــرأة  بينهــن38 
ــدة، و  ــة الحدي ــي محافظ ــرأة ف ــز، و 23 ام ــة تع ــي محافظ ف
ــاء  ــاد، و9  نس ــرقي الب ــوف ش ــة الج ــي محافظ ــرأة ف 13 ام
ــة  ــي محافظ ــك ف ــون كذل ــا حوثي ــام زرعه ــار ألغ ــن بانفج قتل
ــات. ــي المحافظ ــى باق ــام عل ــة األرق ــوزع بقي ــا تت ــج، بينم لح

وســجل فريــق المنظمــة 96 حالــة قتل لنســاء برصــاص قناصة 
ــي المســلحة فــي7 محافظــات، مــن بينهــن74  عناصــر الحوث
امــرأة قتلــن فــي محافظــة تعــز، أي بنســبة %77 مــن إجمالــي 
حــاالت القتــل جــراء القنــص، إضافــة إلــى مقتــل 7 نســاء 
ــة  ــي محافظ ــلحة ف ــي المس برصــاص قناصــة عناصــر الحوث
ــوزع  ــع، لتت ــة الضال ــي محافظ ــات ف ــاء أخري ــدن، و 6 نس ع
باقــي األرقــام علــى محافظــات ) لحــج، الحديــدة، شــبوة، وإب(.

لنســاء  قتــل  91 حالــة  المنظمــة  إلــى ذلــك رصــد فريــق 
محافظــة،  فــي16  الحوثــي،  جماعــة  عناصــر  برصــاص 
تصدرتهــا محافظــة تعــز، بواقــع 33 حالــة قتــل، تليهــا محافظة 
إب الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن، والتــي لــم تشــهد أي صــراع 
مســلح عــدا مناوشــات مطلــع 2015 وذلــك بواقــع 18 حالــة 
ــي انظمــت لمناطــق الصــراع  ــدة، الت ــم محافظــة الحدي ــل، ث قت
الملتهبــة متأخــرة، حيــث قتــل فيهــا 10 نســاء، بعدهــا محافظــة 
ــاالت  ــاء5  ح ــة صنع ــة العاصم ــل، وأمان ــاالت قت ــار6  ح ذم
قتــل، لتتــوزع باقــي الحــاالت علــى المحافظــات األخــرى

كمــا ســجل فريــق منظمــة رايتــس رادار 28 حالــة قتــل 
محافظــات،   9 فــي  الحوثــي،  جماعــة   يــد  علــى  لنســاء، 
بوســائل مختلفــة، تمثلــت فــي عمليــات طعــن ودهــس باألطقــم 
ــة  ــدرت محافظ ــاة، وتص ــبب بالوف ــدي أو تس ــرب باألي أو ض
صنعــاء7   محافظــة  تليهــا  قتــل،  حــاالت   8 بواقــع  إب، 
ــا  ــع، 4 حــاالت، تليه ــم محافظــة الضال ــل نســاء، ث حــاالت قت
محافظــات )تعــز، البيضــاء، والحديــدة(، بواقــع حالتــا قتــل 
ــج(  ــران، ولح ــار، عم ــات )ذم ــك محافظ ــا، وكذل ــي كل منه ف
حالــة قتــل واحــدة فــي كل محافظــة مــن المحافظــات الثــاث.

ــى 6 حــاالت إعــدام، خــارج  فريــق المنظمــة وقــف أيضــا عل
إطــار القانــون، ارتكبتهــا جماعــة الحوثــي المســلحة بحــق نســاء 
يمنيــات، بينهــن حالتــان فــي محافظة تعز، في حيــن تتوزع بقية 
الحــوادث علــى محافظــات )الضالــع، أمانــة العاصمــة صنعــاء، 
حجــة، وعمــران( وبمعــدل حالة إعــدام واحدة فــي كل محافظة.

ووثــق فريــق منظمــة رايتــس رادار حالــة وفــاة تحــت التعذيــب 
ــاس  ــي ريم ــة ه ــاد، والضحي ــرقي الب ــة ش ــة حج ــي محافظ ف
ــرة  ــل ميس ــت تعم ــز، كان ــن تع ــا، م ــليمان داوود، 25 عام س
لمريضــة فــي المستشــفى الســعودي بمدينــة حجــة، مقابــل 
مبلــغ زهيــد يُدفــع لهــا مــن أقــارب المريضــة، حيــث اختطفتهــا  
جماعــة الحوثــي أواخــر نوفمبــر 2016، مــن داخل المستشــفى 
وأودعتهــا الســجن المركــزي، بتهمــة العمالــة للعــدوان، وأنهــا 
تقــوم بتوزيــع شــرائح! مســتندين فــي اتهاماتهــم الملفقــة تلك إلى 
االنتماء المناطقي لريماس، حســب إفادات شــهود على الواقعة. 

اليمن: النساء يف مهب الحرب رايتس رادار لحقوق االنسان

18



الجســدية الســامة  فــي  الحــق  علــى  االعتــداء 

  تحقــق فريــق المنظمــة مــن إصابــة 1001 امــرأة يمنيــة، 
جــراء أعمــال القصــف الممنهــج، الــذي شــنته جماعــة 
الحوثــي خــال الســنوات الخمــس الماضيــة علــى األحيــاء 
ــي 16  ــة ف ــات العام ــن التجمع ــعبية وأماك ــواق الش واألس
محافظة يمنية، مســتخدمة الصواريخ البالســتية والكاتيوشــا 
ومدافــع الهــاون والدبابــات وعربــات  الـــBMB وراجمات 
قذائــف B10، باإلضافــة إلــى مختلــف أنــوع الرشاشــات 
الثقيلــة ومضــادات الطيــران التــي اخترقــت جــدران مئــات 
المنــازل اآلهلــة بالســكان ووصلــت إلــى المطابــخ وداخــل 
ــي كل  ــاء ف ــت تترصــد النس ــا ظل ــض منه ــرف، والبع الغ
مــكان يذهبــن إليــه، حتــى األماكــن المخصصــة لاحتطــاب 
الجبــال. قمــم  وأعالــي  الوديــان  فــي  الميــاه  وجلــب 

نســاء تعــز فــي صــدارة قائمــة ضحايــا القصــف الحوثــي 
ــي  ــو مدن ــا ه ــن م ــا بي ــرق مطلق ــم يف ــذي ل ــوائي، ال العش
ــبته  ــا نس ــرأة، أي م ــت 696 ام ــث أصيب ــكري، حي وعس

%70 مــن إجمالــي حــاالت اإلصابــة جــراء قصــف 
تليهــا  الجمهوريــة،  مســتوى  علــى  الحوثــي  جماعــة 
محافظــة الحديــدة، فــي المرتبــة الثانيــة، بواقــع 95 حالــة 
إصابــة، تليهــا محافظــة عــدن، وقعــت فيهــا 72 حالــة 
إصابــة، ثــم محافظــة الضالــع، 38 حالــة إصابــة، بعدهــا 
مــن حيــث عــدد اإلصابــات محافظــة البيضــاء، فيهــا 
ــا  ــي نفذته ــال القصــف الت ــة أعم ــة، نتيج ــة إصاب 33 حال
ــر،  ــملها التقري ــي يش ــرة الت ــال الفت ــي، خ ــيا الحوث ميليش
بينمــا توزعــت باقــي الحــاالت علــى المحافظــات األخــرى، 
ــاء،  ــة، صنع ــج، األمان ــة، لح ــي حج ــب وه ــب الترتي حس
الجــوف، مــأرب، أبيــن، ذمــار، شــبوة، صعــدة، عمــران.

ــات 112  ــى بيان ــول إل ــن الوص ــق م ــن الفري ــك تمك كذل
ــفة  ــوات الناس ــام والعب ــا األلغ ــن ضحاي ــة وقع ــرأة يمني ام
ــة  ــي 11 محافظــة يمني ــي ف ــا جماعــة الحوث ــي زرعته الت
وأصبــن بجــروح خطرة،عــدد منهــن فقــدن بعــض أو 
ــات  ــا بإعاق ــة والســفلية وخرجــن منه كل أطرافهــن العلوي
دائمــة أو جزئيــة حيــث تصــدرت تعــز مجــددا قائمــة 
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ــة  ــم محافظ ــة ث ــة إصاب ــع 46 حال ــات بواق ــك المحافظ تل
“الضالــع  محافظتــي  تليهمــا  حالــة   19 بعــدد  الجــوف 
ــة  ــى و11 حال ــة لألول ــة إصاب ــع 13 حال ــدة” بواق والحدي
إصابــة فــي الثانيــة، ثــم محافظتــي “البيضــاء ومــأرب” بـــ 
7 حــاالت إصابــة فــي كل منهمــا، وتتــوزع باقــي الحــاالت 
ــج  ــم لح ــة ث ــاالت إصاب ــدد 4 ح ــدن بع ــة ع ــى محافظ عل
ــم المحافظــات الثــاث شــبوة، صعــدة،  ــة ث ــحالتي إصاب بـ
ــة. ــي كل محافظ ــدة ف ــة واح ــة إصاب ــع حال ــاء بواق صنع

وال يقــل ســاح “القنــاص” التابــع لجماعة الحوثــي خطورة 
وفتــكا بــأرواح المدنييــن عمومــا والنســاء علــى الخصوص 
ــث  ــا حي ــي ســبق التطــرق اليه مــن األســلحة األخــرى الت
تفيــد األرقــام واإلحصائيــات الموثقــة لــدى فريــق منظمــة 
ــن  ــراوح أعمارهــن بي ــأن 166 أمــراة تت ــس رادار ب رايت
-18 78 عامــا ويتوزعــن علــى 9 محافظــات يمنيــة 
تصدرتهــا محافظــة تعــز بواقــع 110 حالــة إصابة وبنســبة 
%66 مــن إجمالــي حــاالت اإلصابــة بالقنــص تليهــا 
محافظــة الضالــع بعــدد 18 حالــة اصابــة ثــم الحديــدة بـ16 
ــة  ــم محافظــة الجــوف بـــ7 حــاالت إصاب ــة ث ــة إصاب حال
وبعدهــا العاصمــة المؤقتــة عــدن بـــ6 حــاالت اصابــة 
ــاالت  ــج بـــ3 ح ــي “البيضــاء ولح ــا محافظت ــي بعده وتأت
إصابــة فــي كل منهمــا، باإلضافــة إلــى حالتــي إصابــة فــي 
محافظــة أبيــن وحالــة إصابــة واحــدة ســجلت فــي محافظــة 
ذمــار منتصــف أغســطس 2015م وبالتزامــن مــع أول 
هجمــة شــنتها جماعــة الحوثــي علــى مديريــة عتمــة.

وعلــى ذات الصعيــد رصــد الفريق عــدد 255 حالة إصابة 
بالرصــاص تعرضــن لهــا نســاء ضمــن وقائــع اســتهداف 
الحوثــي  جماعــة  ارتكبتهــا  متعمــدة  وفرديــة  جماعيــة 
ــنكوف  ــتخدمة ســاح الكاش ــة مس ــي 14 محافظــة يمني ف

ــة  ــا 169 حال ــن بينه ــة م ــدالت الخفيف والرشاشــات والمع
إصابــة ارتكبــت بحــق نســاء محافظــة تعــز أي مــا نســبته 
ــى  ــة بالرصــاص عل ــي حــاالت اإلصاب ــن إجمال %67 م
مســتوى الجمهوريــة، فيمــا احتلــت أمانــة العاصمــة المرتبة 
الثانيــة بواقــع 16 حالــة إصابــة تليهــا محافظــة إب بعــدد 
14 حالــة إصابــة ثــم محافظتــي “عــدن والضالــع” بـــ12 
ــدة بـــ10 حــاالت  ــم الحدي ــا ث ــي كل منهم ــة ف ــة إصاب حال
إصابــة والبيضــاء بـــ7 حــاالت ولحــج بـــ6 حــاالت وذمــار 
ــوزع باقــي  ــي، وتت ــة برصــاص الحوث بـــ4 حــاالت إصاب
الحــاالت علــى محافظــات ابيــن، الجــوف، حجــة، صنعــاء، 
عمــران وبواقــع حالــة إصابــة واحــدة فــي كل منهــا.

إلــى ذلــك ســجل فريــق المنظمــة 199 حالــة انتهــاك 
ــال  ــي خ ــة الحوث ــا جماع ــاء، ارتكبته ــق النس ــرى بح أخ
الســنوات الخمــس الماضيــة، تنوعــت بيــن حــوادث الطعــن 
ــم  ــس باألطق ــادة، والده ــض، واألدوات الح ــاح األبي بالس
ــر  ــداء الجســدي، ســواء عب ــات العســكرية، واالعت والعرب
الضــرب باأليــدي أو الهــراوات أو بأعقــاب البنــادق، علــى 
ــات  ــي الوقف ــاركات ف ــاء المش ــع النس ــدث م ــا ح ــرار م غ
االحتجاجيــة، التــي دعــت لهــا رابطــة أمهــات المختطفيــن 
وبعــض ناشــطات حــزب المؤتمــر، فــي أكثــر مــن مناســبة 
أعلــى  فيهــا  ســجل  حيــث  العاصمــة صنعــاء،  بأمانــة 
ــة  ــع 80 حال ــن االنتهاكات،بواق ــوع م ــذا الن ــن ه ــبة م نس
ــم  ــة، ث ــة إصاب ــاء 26 حال ــة صنع ــا محافظ ــاك، تليه انته
ــز  ــة تع ــم محافظ ــاك، ث ــة انته ــوف 25 حال ــة الج محافظ
23 حالــة، أغلبهــا ارتكبــت فــي منفــذ الدحــي، وتأتــي 
بعدهــا محافظــة ذمــار،15 حالــة، فــي حيــن توزعــت 
باقــي الحــاالت بحســب الترتيــب علــى البيضــاء، إب، 
الضالــع، الحديــد، المحويــت، عمــران، حجــة، شــبوة.
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القاســية والمعاملــة  الحريــات  علــى  االعتــداء 

 ثبــت لفريــق منظمــة رايتس رادار لحقوق اإلنســان بالدليل 
ــي اختطــاف  ــلحة ف ــي المس ــة الحوث ــورط جماع القاطــع ت
واحتجــاز حريــة 353 امــرأة في 13 محافظــة يمنية خال 
ــن  ــق، بينه ــر بالرصــد والتوثي ــملها التقري ــي ش ــرة الت الفت
امرأتــان مــن جنســيات أجنبيــة، واحتلــت أمانــة العاصمــة 
ــاف  ــة اختط ــهدت 244 حال ــث ش ــاء الصــدارة، حي صنع
ــي الحــاالت،  ــن إجمال ــا نســبته %69 م واحتجــاز، أي م
ــة اختطــاف  تليهــا محافظــة ذمــار والتــي شــهدت 40 حال
واحتجــاز، تليهــا محافظــة صنعــاء 14 حالــة، ثــم محافظــة 
الحديــدة 13 حالــة، ثــم محافظــة البيضــاء 11 حالــة، 
ومحافظــة حجــة 9 حــاالت، ومحافظــة إب 5 حــاالت، 
ــن  ــي كل م ــاالت ف ــران 4 ح ــز وعم ــا تع ــا محافظت بعده
المحافظتيــن، بينمــا توزعــت باقــي الحــاالت علــى محافظة 
المحويــت بواقــع حالتيــن، ومحافظتــي الضالــع وريمــة 
ــا. ــي كل منهم ــاء ف ــاز لنس ــة اختطــاف واحتج ــع حال بواق

ــق  ــا فري ــي حصــل عليه ــات والمعلومــات الت ــا للبيان وطبق
المنظمــة فــإن 59 امــرأة ممــن اختطفتهــن جماعــة الحوثــي 
تــم اقتيادهــن إلــى ســجون ســرية وتعرضــن لاختفــاء 
القســري، لفتــرات تراوحــت بيــن 3 شــهور إلــى ســنة 
كاملــة، قبــل أن يتــم الكشــف عــن أماكــن احتجازهــن، 
بينمــا ال يــزال مصيــر البعــض منهــن مجهــوال حتــى 
أمانــة  فــي  اختفــاء  حالــة   41 بينهــن  مــن  اللحظــة، 

ــاء،  ــة صنع ــي محافظ ــاء ف ــاالت اختف ــة، و 7 ح العاصم
ــاء  ــاالت اختف ــدة، و 3 ح ــي الحدي ــاء ف ــاالت اختف و 6 ح
ــاء واحــدة  ــة اختف ــى حال ــة إل ــي محافظــة تعــز، باإلضاف ف
ــن  ــم يتس ــاء، ول ــران والبيض ــي عم ــن محافظت ــي كل م ف
لفريــق المنظمــة التأكــد مــن مصيــر معظــم هــذه الحــاالت.

وتأكــد ممارســة جماعــة الحوثــي كل أشــكال التعذيــب 
مــن  امــرأة،   43 مــع  والمهينــة  القاســية  والمعاملــة 
المحتجــزات فــي ســجون الجماعــة الســرية والمعلنــة، 
ــرفهن،  ــس ش ــة تم ــم ملفق ــه ته ــد توجي ــت ح ــي وصل والت
فضــا عــن انتهــاك أعــراض البعــض منهــن، حســب 
مــا ورد فــي إفــادات بعــض المفــرج عنهــن والاتــي 
تحدثــن عــن تعرضهــن للتحــرش واالغتصــاب، ممــا دفــع 
ببعضهــن إلــى االنتحــار، كمــا حــدث فــي الســجن المركزي 
بأمانــة العاصمــة صنعــاء، ناهيــك عــن أن البعــض منهــن 
تعرضــن للتصفيــة الجســدية مــن قبــل أهاليهــن وذويهــن، 
فــور إطــاق ســراحهن مــن ســجون الحوثــي، تحــت 
مــا يســمى فــي العــرف القبلــي اليمنــي غســل العــار. 

العاصمــة  بأمانــة  الحوثــي  جماعــة  ســجون  وســجلت 
صنعــاء أعلــى نســبة مــن أعمــال التعذيــب والمعاملــة 
القاســية بحــق النســاء المختطفــات وذلــك بواقــع 39 حالــة، 
ــجون  ــى س ــة عل ــع المتبقي ــاالت األرب ــت الح ــا توزع فيم
ــذا  ــن، وك ــع حالتي ــدة بواق ــة الحدي ــي محافظ ــة، ف الجماع
فــي محافظتــي تعــز وحجــة حالــة واحــدة فــي كل منهمــا.
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انتهاكات المنشآت الصحية

 وثــق فريــق منظمــة رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان 
الســنوات  خــال  المســلحة  الحوثــي  جماعــة  ارتــكاب 
ــي اليمــن 438  ــرة ف ــة مــن الحــرب الدائ الخمــس الماضي
حالــة اعتــداء علــى المرافــق والمنشــآت الصحيــة، موزعــة 
علــى 19 محافظــة، تصدرتهــا العاصمــة صنعــا الخاضعــة 
كليــا لســيطرة الجماعــة وذلــك بواقــع 123 حالــة اعتــداء، 
ــدة،  ــة الحدي ــم محافظ ــداء، ث ــز 64 اعت ــة تع ــا محافظ تليه
أقصــى الغــرب، 41 حالــة اعتــداء، ثــم محافظــة صعــدة، 
محافظــة  بعدهــا  اعتــداء،  حالــة   36 الشــمال،  أقصــى 
 19 ذمــار  محافظــة  اعتــداء،   29 البــاد،  وســط  إب، 
 18 الجنــوب،  عدن،أقصــى  المؤقتــة  العاصمــة  حالــة، 
حالــة اعتــداء، ثــم محافظتــا صنعــاء وحجــة 16 حالــة 
ــع  ــة الضال ــا محافظ ــة، تعقبهم ــة للثاني ــى و 15 حال لألول
ــداء، و 12  ــة اعت ــج 12 حال ــة لح ــم محافظ ــة، ث 14 حال
ــي  ــت باق ــن توزع ــي حي ــران، ف ــة عم ــي محافظ ــة ف حال
مــأرب،  محافظــات  علــى  الترتيــب  حســب  الحــاالت، 
ريمــة. البيضــاء،  المحويــت،  أبيــن،  شــبوة،  الجــوف، 

مستشــفى   130 الحوثــي  جماعــة  اعتــداءات  وطالــت 
أهليــا، و 104 مستشــفى حكوميــا، و76 مركــزا طبيــا 
ووحــدة صحيــة حكوميــة، و 42 مركــزا طبيــا وعيــادة 
صحيــة أهليــة، و  44 صيدليــة خاصــة، و 6 مخــازن 
معاهــد   4 و  دوائيــة،  شــركات   4 و  حكوميــة،  أدويــة 
صحيــة تعليميــة، و 8 ســيارات إســعاف مــع طواقمهــا 
الطبيــة، باإلضافــة إلــى 20 قافلــة مســاعدات دوائيــة.

تنوعــت تلــك االعتــداءات وتوزعــت بيــن 139 حالــة 
تدميــر جزئــي لمنشــآت ومرافــق صحيــة أهليــة وحكوميــة، 
جــراء أعمــال القصــف والتفجيــر التــي نفذتهــا ميليشــيا 
ــى 16  ــة إل ــة، باإلضاف ــي 11 محافظ ــي ف ــة الحوث جماع
حالــة تدميــر كلــي، موزعــة علــى 4 محافظــات، وإغــاق 
ــة  ــي أمان ــي محافظت ــة أخــرى ف ــأة طبي ــل 34 منش وتعطي
اســتياء  عــن  فضــا  والحديــدة،   صنعــاء  العاصمــة 
فــي  طبيــا،  ومرفقــا  منشــأة   134 ونهــب  واحتــال 
قوافــل   4 احتجــاز ونهــب  إلــى جانــب  17 محافظــة، 
ومســاعدات طبيــة ودوائيــة، فــي محافظــات الحديــدة، 
ــة 78  ــذا مداهم ــاء وك ــة صنع ــة العاصم ــة، أمان إب، حج
منشــأة ومرفقــا طبيــا، فــي 11 محافظــة، واالعتــداء علــى 
ــاث  ــي ث ــة، ف ــا الطبي ــع طواقمه ــعاف، م ــيارات إس 8 س
العاصمــة صنعــاء. أمانــة  تعــز، إب،  محافظــات هــي 

اليمن: النساء يف مهب الحرب رايتس رادار لحقوق االنسان

22



انتهاكات الجانب التعليمي

ــي  ــة الحوث ــا جماع ــة اعتداء،ارتكبته ــان 1492 حال ــوق اإلنس ــس رادار لحق ــة رايت ــق منظم رصــد فري
علــى مرافــق ومنشــآت تعليميــة فــي 19 محافظــة، تصدرتهــا أمانــة العاصمــة صنعــاء بواقــع 401 حالــة 
ــدة  ــم محافظــة الحدي ــة، ث ــم محافظــة عمــران  162 حال ــة، ث ــداء، تليهــا محافظــة صنعــاء 182 حال اعت
ــار  ــة ذم ــة، ومحافظ ــة إب 109 حال ــا محافظ ــي بعده ــة، وتأت ــز 136 حال ــة تع ــة، ومحافظ 151 حال
ــى  ــب، عل ــة الحــاالت، حســب الترتي ــوزع بقي ــا تت ــداء، بينم ــة اعت ــة، ومحافظــة صعــدة 72 حال 80 حال
محافظــات مــأرب، المحويــت، حجــة، البيضــاء، الضالــع، شــبوة، ريمــة، الجــوف، عــدن، ابيــن، لحــج.

ــكل  ــة، بش ــأة تعليمي ــر 396 منش ــي تدمي ــي ف ــة الحوث ــا   جماع ــي نفذته ــف الت ــال القص ــببت أعم وتس
جزئــي، بينهــا 337 مدرســة حكوميــة و 35 مدرســة خاصــة و 19 جامعــة وكليــة حكوميــة و 5 
ــا  ــي، بينه ــر 53 منشــأة أخــرى، بشــكل كل ــر عــن تدمي ــا أســفر القصــف والتفجي ــات خاصــة، فيم جامع
41 مدرســة حكوميــة، و 10 مــدارس خاصــة، باإلضافــة إلــى جامعتيــن خاصــة، فــي حيــن قامــت 
ميليشــيا جماعــة الحوثــي باالســتياء علــى 396 منشــأة تعليميــة وتحويــل معظمهــا إلــى ثكنــات عســكرية 
ومخــازن ســاح بعــد نهــب كامــل محتوياتهــا ومــن بينهــا 250 مدرســة حكوميــة و 71 مدرســة خاصــة 
ــة خاصــة. ــة وكلي ــى 31 جامع ــة إل ــة، باإلضاف ــة حكومي ــة وكلي ــا و 30 جامع ــا ومهني ــدا فني و 14 معه

كمــا قامــت جماعــة الحوثــي بإغــاق وتعطيــل 8 كليــات تابعــة لجامعــات حكوميــة، ومثلهــا مــن 
الجامعــات الخاصــة، باإلضافــة إلــى 33 مدرســة حكوميــة، اســتخدمت معظمهــا إليــواء النازحيــن جــراء 
الحــرب، بينمــا أغلقــت 47 مدرســة أخــرى، خاصــة بعــد أن تعــذر علــى مالكيهــا تشــغيلها نتيجــة تعنــت 
جماعــة الحوثــي وفرضهــم مبالــغ خياليــة إتــاوات علــى كل مدرســة أهليــة مــع بدايــة كل عــام دراســي.

تــارة  الحوثــي،  قبــل جماعــة  مــن  المســلحة،  للمداهمــة  أخــرى  تعليميــة  منشــأة   552 وتعرضــت 
ضمــن حمــات تجنيــد إجباريــة للطــاب الدارســين، بمــا فيهــم طــاب المرحلــة األساســية، وتــارة 
مــن  مختلفــة،  ومســميات  ذرائــع  تحــت  وتحريضيــة،  طائفيــة  وفعاليــات  أنشــطة  لتنظيــم  أخــرى 
تتــم  األحيــان  مــن  كثيــر  وفــي  إلــخ.  الشــهيد...  ويــوم  الصمــود  وذكــرى  النبــوي  المولــد  بينهــا 
الحربــي. المجهــود  دعــم  باســم  الطــاب،  علــى  وإتــاوات  جبايــات  فــرض  أجــل  مــن  المداهمــة 

وعلــى صعيــد آخــر فقــد تســببت جماعــة الحوثــي فــي تشــريد آالف األســر، وجعلهــم بــدون مــأو، 
ــا  ــا واالســتياء عليه ــال البعــض منه ــر احت ــم، وعب ــر منازله ــا بقصــف وتفجي ــن خــال قيامه ــك م وذل
ونهــب محتوياتهــا ســاكنيها علــى مغادرتهــا، تحــت قــوة الســاح، فضــا عــن عمليــات المداهمــات 
بالمحتويــات. وعبــث  وتفتيــش  اختطــاف  أعمــال  مــن  يرافقهــا  ومــا  تتوقــف،  ال  التــي  المســلحة، 

وفــي هــذا الســياق وثــق فريــق منظمــة رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان قيــام   جماعــة الحوثــي بتفجير 745 
منــزال، موزعــة علــى 18 محافظــة، وتدميــر 5173 منــزال، بشــكل جزئــي، وتدميــر 333 منــزال، بشــكل 
كلــي، جــراء أعمــال القصــف التــي نفذتهــا، مســتهدفة األحيــاء الســكنية، فــي معظــم محافظــات الجمهورية.

كمــا قامــت الميليشــيا المســلحة التابعــة لجماعــة الحوثــي باالســتياء علــى 179 منــزال، فــي 13 محافظــة 
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قوات التحالف العربي
ــرأة  ــل 178 ام ــان مقت ــوق اإلنس ــس رادار لحق ــة رايت ــق منظم ــق فري وث
ــف العربــي خــالل الخمــس  ــران التحال ــة، نفذهــا طي جــراء غــارات جوي
ــة  ــع 51 حال ــز بواق ــا تع ــة، تصدرته ــة يف 15 محافظ ــنوات املاضي الس
قتــل، تليهــا محافظــة صعــدة  29 حالــة قتــل، ثــم محافظــة الحديــدة 17 
حالــة قتــل ثــم أمانــة العاصمــة صنعــاء 16 حالــة قتــل، ويف محافظتــي 
صنعــاء وحجــة 10 حــاالت قتــل يف كل منهمــا، ثــم محافظــات الضالــع، 
ــل يف  ــاالت قت ــى و 8 ح ــل يف األول ــاالت قت ــع  9 ح ــران بواق إب، عم
ــوف،  ــأرب، الج ــاوت م ــا تس ــة، بينم ــل يف الثالث ــاالت قت ــة و 7 ح الثاني
ــالث،  ــات الث ــن املحافظ ــة م ــاالت يف كل محافظ ــدد 5 ح ــبوة بع وش
وكذلــك الحــال بالنســبة لـــ البيضــاء، ذمــار، وحضرمــوت حيــث شــهدت 
ــات، موزعــة ىلع املحافظــات الثــالث بالتســاوي. ــل 6 نســاء أخري مقت
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كمــا تحقــق فريــق المنظمــة مــن إصابــة 122 امــرأة يمنيــة 
ــة  ــرات حربي ــا طائ ــة نفذته ــارات جوي ــراء غ ــرى، ج أخ
تابعــة لقــوات التحالــف العربي في 11 محافظــة، تصدرتها 
أيضــا محافظــة تعــز بواقــع 39 حالــة إصابــة، تليهــا أمانــة 
العاصمــة صنعــاء، 25 حالــة إصابــة، ثــم محافظــة صعــدة 
14 حالــة، وكذلــك محافظــة لحــج ومحافظــة صنعــاء، 
10 حــاالت إصابــة فــي كل منهمــا، تليهمــا محافظــات 
كل  فــي  إصابــة  حــاالت   5 الحديــدة، حجــة  الضالــع، 
محافظــة منهــا، بينما توزعــت بقية حاالت اإلصابة،حســب 
ــى محافظــات عمــران، البيضــاء، والجــوف. الترتيــب عل

ــارات  ــببت غ ــد تس ــة، فق ــآت المدني ــد المنش ــى صعي وعل
جويــة نفذهــا الطيــران الحربــي لقــوات التحالــف العربــي 
المســاند للشــرعية فــي تدميــر 20 منشــأة ومرفقــا صحيــا 
ألحقــت  حيــن  فــي  وتعــز،  صعــدة  بمحافظتــي  كليــا، 
أضــرارا جزئيــة بعــدد 10 منشــآت ومرافــق صحيــة 
أخــرى، فــي محافظــات الحديــدة، تعــز، عمــران، وحجــة.

ورصــد فريــق منظمــة رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان 
 36 تدميــر  الماضيــة  الســنوات  الخمــس  خــال 
مدرســة حكوميــة بشــكل كلــي، فــي محافظــة صعــدة، 
ســاح  نفذهــا  غــارات  جــراء  البــاد،  شــمال  أقصــى 
عــن  فضــا  العربــي،  التحالــف  لقــوات  التابــع  الجــو 
20 مدرســة حكوميــة  بعــدد  أضــرارا جزئيــة  إلحــاق 
ومــارب. صنعــاء،  عمــران،  تعــز،  محافظــات  فــي 

قــوات  لطيــران  الجويــة  الغــارات  بعــض  وأســفرت 
التحالــف العربــي خــال الســنوات الخمــس الماضيــة عــن 
تدميــر 176 منــزال بشــكل كلــي، فــي 11 محافظــة، مــن 
بينهــا 108 فــي محافظــة تعــز، و 37 منــزال فــي محافظــة 
صعــدة، وتتــوزع باقــي المنــازل، حســب الترتيــب، علــى 
المحافظــات التســع األخــرى وهــي البيضــاء، إب، صنعاء، 
عمــران، أمانــة العاصمــة صنعــاء، الحديــدة، شــبوة، حجة، 
ــة بإلحــاق  ــا تســببت غــارات أخــرى مماثل والجــوف. فيم
أضــرارا جزئيــة لعــدد 451 منــزال، موزعيــن علــى 13 
محافظــة، تصدرتهــا تعــز، حيــث تضــرر فيهــا 313 
ــازل  ــي المن ــن إجمال ــبته %69 م ــا نس ــكلت م ــزال، ش من
المدمــرة جزئيــا، بفعــل غــارات طيــران التحالــف العربــي.
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قوات الحكومة الشرعية:
وثــق فريــق منظمــة رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان مقتــل 24 
امــرأة يمنيــة، ىلع يــد القــوات التابعــة للحكومــة الشــرعية، يف 
محافظــات تعــز، الحديــدة، الضالــع، ولحــج مــن بينهن 13 امــرأة قتلن 
ــة،  ــلحة الخفيف ــن باألس ــاء قتل ــي، و 9 نس ــف املدفع ــراء القص ج
ــة قتــل  ــة قتــل واحــدة برصــاص قنــاص، وحال ــى حال باإلضافــة إل

أخــرى بســبب إضــرام النــار يف جســد الضحيــة.

ورصــد فريــق املنظمــة 42 حالــة إصابــة، ضحاياهــا نســاء وتشــير 
أصابــع االتهــام إلــى قــوات تابعــة للحكومــة الشــرعية، يف خمــس 
ــا 33  ــن بينه ــة م ــوف، وحج ــز، الج ــدة، تع ــي الحدي ــات ه محافظ
حالــة إصابــة، جــراء القصــف املدفعي و 5 حــاالت إصابــة بالرصاص، 
باإلضافــة إلــى حالتــي إصابــة نتيجــة التعــرض للضــرب واالعتــداء 

بمحافظتــي تعــز والحديــدة.
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كمــا تبيــن لفريــق الرصــد والتوثيــق قيــام قــوات 
الشــرعية  للحكومــة  تابعــة  وعســكرية  أمنيــة 
باختطــاف 15 أمــراة يمنيــة، منهــن 11 امــرأة فــي 
ــان  ــاد، وامرأت ــي الب ــوب غرب ــز، جن ــة تع محافظ
بمحافظــة مــأرب، شــمال شــرقي البــاد، وامــرأة في 
محافظــة الحديــدة، وأخــرى بمحافظــة حضرمــوت.

ــوات الحكومــة الشــرعية أيضــا -خــال  وتســببت ق
الفتــرة التــي يغطيهــا التقريــر- بتدميــر منشــأتين 
 3 ومداهمــة  الحديــدة،  محافظــة  فــي  صحيتيــن 
مرافــق صحيــة فــي تعــز، ونهــب قافلتيــن، محملتيــن 
ــأرب،  ــز وم ــي تع ــة، بمحافظت ــاعدات الدوائي بالمس
ــة  ــال 75 مدرس ــب واحت ــا بنه ــن قيامه ــا ع فض
حكوميــة، وجامعتيــن، ومعهــدا مهنيــا و 8 مــدارس 
خاصــة، إضافــة إلــى مداهمــة جامعــة ومدرســة 
حكوميــة، بمحافظــة تعــز،  وإلحــاق أضــرارا جزئية 
في 19 مدرســة حكوميــة بمحاقفظتي لحج والحديدة.

وطبقــا لألرقــام واإلحصائيــات فــإن قــوات الحكومــة 
الشــرعية اســتهدفت بقصفهــا المدفعــي 94 منــزال، 
موزعــة حســب الترتيــب علــى محافظــات تعــز، 
ــازل دمــرت  ــدة، شــبوة، وعــدن،  بينهــا 6 من الحدي
ــدة، وتضــرر  ــز والحدي ــي تع ــي محافظت ــل ف بالكام
 55 بينهــا  جزئــي،  بشــكل  آخــرا،  منــزال   88
منــزال بمحافظــة تعــز، و 27 منــزال بمحافظــة 
الحديــدة، فضــا عــن القيــام بنهــب 39 منــزال، 
ــازل  ــة من ــز، وثاث ــة تع ــزال بمحافظ ــا 33 من منه
العاصمــة  فــي  ومثلهــا  الضالــع،  محافظــة  فــي 
منــزال،   40 مداهمــة  وكذلــك  عــدن،   المؤقتــة 
تتــوزع حســب الترتيــب علــى محافظــات عــدن، 
تعــز، أبيــن، الحديــدة، حضرمــوت، لحــج، ومــأرب.
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تشكيالت خارج إطار الشرعية:
ويقصــد بهــا كل األلويــة والوحــدات األمنيــة والعســكرية التــي تــم 
ــة  ــة يف الحكوم ــاع والداخلي ــي الدف ــار وزارت ــارج إط ــكيلها خ تش
الشــرعية، وال تخضــع لقــرارات وتوجيهــات الحكومــة والرئيــس 
عبدربــه منصــور هــادي، ومــن بيــن تلــك التشــكيالت ألويــة الحــزام 
ــن،  ــج، أبي ــات لح ــدن، ومحافظ ــة ع ــة املؤقت ــي يف العاصم األمن
ــك  ــا، وكذل ــة له ــناد التابع ــم واإلس ــدات الدع ــع وح ــع وجمي الضال
األلويــة العســكرية التابعــة ملــا تســمى بقــوات النخبــة يف 
ــاس،  ــو العب ــب أب ــى كتائ محافظتــي حضرمــوت وشــبوة إضافــة إل

ــز. ــة تع ــة يف محافظ ــراس الجمهوري ــة ح ــمى بألوي ــا تس وم
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حيــث تحقــق فريــق الرصــد الميدانــي التابــع للمنظمــة  
ــي  ــرأة، ف ــل 19 ام ــي قت ــكيات ف ــذه التش ــورط ه ــن ت م
ــا  ــع فيه ــز، وق ــا محافظــة تع خمــس محافظــات، تصدرته
ــا  ــدن وفيه ــة ع ــة المؤقت ــا العاصم ــل، تليه ــاالت قت 10 ح
ــا  ــم محافظــة شــبوة 3 حــاالت، وبعده ــل، ث 4 حــاالت قت
ــل واحــدة، تعرضــت لهــا امــرأة  ــة قت محافظــة لحــج، حال
مســنة فــي قريــة بيــر حيــدرة، علــى يــد أفــراد مــن 
ــف   ــد منتص ــا بع ــم منزله ــاء مداهمته ــي أثن ــزام األمن الح
ــم. ــد زعمه ــا، ح ــوب أمني ــا المطل ــن نجله ــا ع ــل بحث اللي

ــك التشــكيات  ــا تل ــي ارتكبته ــل الت وتنوعــت حــاالت القت
برصــاص،  قتــل  حالــة   14 لتشــمل  النســاء  بحــق 
وحالتــي قتــل بالقصــف المدفعــي، إضافــة إلــى حالــة 
قتــل برصــاص قنــاص، وحالــة أخــرى جــراء انفجــار 
لكتائــب  تابعــة  عناصــر  زرعتهــا  ناســفة،  عبــوة 
تعــز. بمدينــة  جمــال  شــارع  وســط  العبــاس  أبــو 

ــة 35  ــا إصاب ــس رادار أيض ــة رايت ــق منظم ــق فري ووث
امــرأة، علــى يــد التشــكيات ذاتهــا، بينهــن 20 حالــة 
ــن،  ــة بالرصــاص، فــي محافظــات تعــز، عــدن، أبي إصاب
ولحــج، و 6 حــاالت إصابــة بقصــف فــي محافظــات تعــز، 
عــدن، ولحــج ومثلهــا نتيجــة اعتــداءات جســدية فــي أبيــن، 
تعــز، وعــدن، فضــا عــن حالتــي إصابــة بانفجــار ألغــام 
ــدة  ــة واح ــة إصاب ــن وحال ــز وابي ــي تع ــة بمحافظت أرضي
برصــاص قنــاص يتبــع كتائب أبــو العبــاس بمحافظة تعز . 

تابعــة للحــزام  أفــراد وقــوات  قــام  إلــى ذلــك  إضافــة 
المؤقتــة  العاصمــة  فــي  نســاء   7 باختطــاف  األمنــي 
عــدن وإخفــاء امــرأة أخــرى فــي محافظــة لحــج، فــي 
لهــا  تعرضــت  أخــرى  اختطــاف  حالــة  ُســجلت  حيــن 
القانــون،  عــن  خارجــة  عناصــر  يــد  علــى  امــرأة، 
تعــز. بمحافظــة  العبــاس  أبــو  كتائــب  مــن  مســنودة 

للبحــوث  مركــز  بإحــراق  التشــكيات  تلــك  وتســببت 
والتطويــر فــي العاصمــة المؤقتــة عــدن، بشــكل كلــي، 
وإلحــاق أضــرارا جزئيــة فــي 24 منشــأة ومرفقــا تعليميــا 
بمحافظتــي تعــز وعــدن، باإلضافــة إلــى نهــب 21 مدرســة 
حكوميــة ومركــز بحــوث واحــد، واالســتياء عليهــا، 
بمحافظــات عــدن، تعــز، وأبيــن، فــي حيــن دمــرت 7 
مرافــق صحيــة، بشــكل جزئــي، فــي محافظــات الضالــع، 
تعــز، وعــدن واســتولت بقــوة الســاح علــى مستشــفى 
حكومــي فــي عــدن، فضــا عــن مداهمــة 4 مرافــق صحية 
ــز.  ــي تع ــي ف ــم طب ــى طاق ــداء عل وإغــاق أخــر، واالعت

فــي  منزليــن  بتفجيــر  ذاتهــا  التشــكيات  وقامــت 
أخريــن  منزليــن  وإحــراق  وشــبوة  تعــز  محافظتــي 
فــي  بشــكل جزئــي،  منــزال   19 وتدميــر  عــدن،  فــي 
باإلضافــة  والضالــع  عــدن،  لحــج،  تعــز،  محافظــات 
إلــى نهــب 72 منــزال فــي عــدن، تعــز، حضرمــوت، 
ولحــج ومداهمــة 55 منــزال أخــرا فــي 6 محافظــات 
هــي عــدن، حضرمــوت شــبوة، تعــز، ابيــن، ولحــج.
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تنظيم القاعدة:
فريــق منظمــة رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان تثبــت مــن قيــام عناصر 
مــن تنظيــم القاعــدة بقتــل 12 امــرأة، يف 3 محافظــات هــي عــدن، 
ــار  ــراء انفج ــن ج ــاء قتل ــا 8 نس ــن الضحاي ــن بي ــاء، م ــع، والبيض الضال
ــات  ــم يف محافظ ــر التنظي ــا عناص ــفة، زرعته ــوات ناس ــام وعب ألغ
ــراد يف  ــادات وأف ــع، بقصــد اســتهداف قي عــدن، حضرمــوت، والضال
ــى  ــة إل ــة، إضاف ــة الحضرمي ــي والنخب ــزام األمن ــوات الح ــش وق الجي
امرأتيــن قتلتــا برصــاص عناصــر مــن تنظيــم القاعــدة يف محافظتــي 
ــوت، ىلع  ــى امل ــب حت ــا للتعذي ــن تعرضت ــدن، وامرأتي ــاء وع البيض

ــة عــدن.  ــم، بالعاصمــة املؤقت ــع التنظي ــدي عناصــر تتب أي
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فريــق المنظمــة أيضــا وقــف علــى 13 حالــة إصابــة ارتكبتهــا 
عناصــر مــن تنظيــم القاعــدة، بحــق نســاء فــي محافظــات 
 11 الحــاالت  تلــك  بيــن  مــن  عــدن، وحضرمــوت،  أبيــن، 
ــا  ــوات ناســفة زرعته ــام وعب ــة، جــراء انفجــار ألغ ــة إصاب حال
عناصــر تتبــع القاعــدة فــي المحافظــات الثــاث المذكــورة، 
ــكرية،  ــة وعس ــادات أمني ــتهداف قي ــا اس ــال محاولته ــك خ وذل
إلــى حالــة إصابــة واحــدة برصــاص، وأخــرى  باإلضافــة 
عــدن.  المؤقتــة  العاصمــة  فــي   ،RBG مقــذوف  بشــظايا 

فيمــا ســجل فريــق المنظمــة حالتــي اختطــاف واختفــاء قســري 
ارتكبتهــا عناصــر من تنظيــم القاعدة،بحق امرأتيــن في العاصمة 
ــر. ــا التقري ــي يغطيه ــة الت ــرة الزمني ــة عــدن، خــال الفت المؤقت

ــة تســببت عناصــر  ــان المدني ــكات واألعي ــد الممتل ــى صعي وعل
مــن تنظيــم القاعــدة فــي إلحــاق أضــرارا جزئيــة بمنشــأتين 
صحيــة و 4 مــدارس حكوميــة وأهليــة، فــي محافظــة البيضــاء، 
شــرقي البــاد، إضافــة إلــى تفجيــر 3 منــازل في محافظتــي أبين 
وشــبوة، ومديريــة جبــل راس بمحافظــة الحديــدة، وتدميــر 45 
ــا محافظــة  ــي 5 محافظــات، تصدرته ــي، ف ــزال بشــكل جزئ من
البيضــاء، حيــث دمــر فيهــا 19 منــزال، تليهــا العاصمــة المؤقتــة 
عــدن 17 منــزال، ثــم الضالــع 5 منــازل، ومحافظــة إب 3 
ــن  ــذا نهــب منزلي ــزل واحــد، وك ــازل، ومحافظــة مــأرب من من
ــة العديــن بمحافظــة إب،ومداهمــة منــزل فــي عــدن. فــي منطق
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القوات األمريكية:
وثــق  اإلنســان  لحقــوق  رادار  رايتــس  منظمــة  فريــق 
مقتــل 7 نســاء وإصابــة أخــرى فــي قصــف لطائــرات 
الــدرون األمريكيــة، علــى قريــة يــكا، بمنطقــة ولــد 
ربيــع، فــي محافظــة البيضــاء، نهايــة ينايــر 2017، 
صــاروخ  بشــظايا  فتــاة  إصابــة  إلــى  باإلضافــة 
منطقــة  علــى  األمريكيــة،  الــدرون  طائــرة  أطلقتــه 
.2016 يونيــو  منتصــف  أبيــن،  بمحافظــة  المحفــد 

 3 بتدميــر  األمريكيــة  الــدرون  طائــرات  وتســببت 
محافظــة  فــي  منــزالن  بينهــا  كلــي،  بشــكل  منــازل، 
باإلضافــة  أبيــن،  محافظــة  فــي  ومنــزل  البيضــاء، 
منــازل،   10 فــي  جزئيــة  أضــرار  إلحــاق  إلــى 
موزعــة بالتســاوي علــى محافظتــي البيضــاء وشــبوة.

جهات مجهولة:
ووثــق فريــق منظمــة رايتــس رادار لحقــوق اإلنســان 
12 حالــة قتــل ارتكبــت بحــق نســاء فــي محافظــات 
إب، أمانــة العاصمــة صنعــا، تعــز، عــدن، والحديــدة، 
وقيــدت ضــد مجهــول، بينهــا 7 حــاالت قتــل بالرصــاص، 
العاصمــة  أمانــة  إب،  محافظــات  علــى  توزعــت 
صنعــاء، وتعــز، إضافــة إلــى 3 حــاالت اغتيــال فــي 
والحديــدة،  صنعــاء،  العاصمــة  أمانــة  إب،  محافظــات 
العاصمــة  فــي  ناســفة  عبــوة  بانفجــار  قتــل  وحالــة 
ــز. ــي محافظــة تع ــق ف ــل بالخن ــة قت ــة عــدن، وحال المؤقت

ورصــد فريــق المنظمــة أيضــا 6 حــاالت إصابــة، ارتكبــت 
ــاالت  ــا 5 ح ــول، بينه ــد مجه ــجلت ض ــاء، وس ــق نس بح
إصابــة بالرصــاص، فــي محافظــات أبيــن، تعــز، إب، 
وذمــار، باإلضافــة إلــى حالــة إصابــة واحدة، نتيجــة اعتداء 
ــاء. ــة صنع ــة العاصم ــة شــعوب بأمان ــي منطق جســدي، ف

ــا  ــاف، ارتكبته ــاالت اختط ــة 5 ح ــجلت المنظم ــك س كذل
جهــات مجهولــة، بحــق نســاء، 3 منهــن اختطفــن فــي أمانة 
العاصمــة صنعــاء، حيــث تعرضــت إحداهــن لاختفــاء 
. تعــز  محافظــة  مــن  اختطفتــا  وامرأتــان  القســري، 
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وقائع االنتهاكات. نماذج وحاالت
حي الزهراء - منطقة صالة – تعز - 5 شباط/فبراير 2016:

عند السادسة مساء الجمعة 5 شباط/فبراير 2016 تعرضت فاطمة محمد فارع، لطلقات قناص، أصابتها في مقتل 
وظلــت تنــزف حتــى فارقــت الحياة، في حي الزهراء بمنطقة صالة فــي مدينة تعز، أثناء عودتها من جولة القصر، 
شــرقي المدينة، وكانت تحمل معها اســطوانة غاز، بســبب أزمة الغاز جراء الحصار المفروض على مدينة تعز.

زوجهــا عبــده حســن محمــد يوســف أكــد أن زوجتــه أصابتهــا طلقتــا قنــاص مــن اتجــاه الشــرق، وتحديــدا مــن أحــد 
المنــازل جــوار ســوق األمــن المركــزي، المتمركــز فيــه مســلحون يتبعــون جماعــة الحوثــي. وأن الطلقــة األولــى 
أصابتهــا بالرجــل اليســرى، والطلقــة الثانيــة أصابتهــا بالــرأس مباشــرة، اخترقــت الوجــه وخرجــت مــن الكتــف.

النــار،  بإطــاق  اســتمر  القنــاص  لكــن  يســعفها،  لكــي  إليهــا  وُهــِرع  منهــا  بالقــرب  كان  أنــه  وأضــاف 
المغــرب وبعــد أن حــل الظــام. لــم يتمكنــوا مــن إســعافها إال بعــد  إنقاذهــا، حيــث  فمنعهــم ذلــك مــن 

حي السالم - منطقة املظفر ـ تعز - 6 حزيران/يونيو 2016:

ســكنية  منــازل  ثاثــة  تعرضــت   2016 حزيران/يونيــو   6 االثنيــن  صبــاح  مــن  التاســعة  الســاعة  فــي 
مــن مدفعيــة هــاوزر،  قذائــف  بثــاث  للقصــف  تعــز  فــي محافظــة  القديــم،  بالمطــار  الســام  فــي حــي 
ــز. ــة تع ــان، غــرب مدين ــة لجبــل ه ــة حــذران، المحاذي ــن منطق ــح، م ــة للحوثــي وصال ــا قــوات تابع أطلقته

القصــف اســتهدف منــزل المواطــن شــوقي المخافــي ومنزليــن مجاوريــن لــه، تســبب فــي مقتــل زوجتــه 
ــهاد  ــم: س ــن أســرة شــوقي، وه ــان م ــم طف ــن، بينه ــة 12 آخري ــا، وإصاب ــد ســيف، 32 عام ــد محم ــيا أحم آس
ــد  ــد محم ــوقي أحم ــنتان، وش ــيف، س ــد س ــد محم ــوقي أحم ــة ش ــنوات، وبهي ــيف، 3 س ــد س ــد محم ــوقي أحم ش
ســيف، 27 عامــا، وإصابــة 4 مــن أســرة علــي المليكــي، بينهــم 3 أطفــال، وهــم: صابريــن أحمــد ســعيد، 02 
ــنوات،  ــعيد، 9 س ــي س ــدال عل ــنتان، وإي ــعيد، س ــي س ــزاق عل ــنوات، وارت ــعيد، 3 س ــي س ــا، وأرزاق عل عام
ــي، 5 ســنوات، وأحمــد محمــد  ــده عل ــال، مــن أســرة محمــد الزبيــدي، وهــم: حســان محمــد عب ــة 5 أطف وإصاب
ــنوات،  ــي، 4 س ــده عل ــد عب ــده محم ــال عب ــنتان، وب ــي، س ــده عل ــد عب ــن محم ــنوات، وأيم ــي، 7 س ــده عل عب
ودعــاء ياســين محمــد عبــده، ســنة واحــدة، وهــؤالء ســاكنين فــي المنــزل المجــاور لمنــزل الضحايــا الســابقين.

شــوقي أحمــد محمــد ســيف، 27 عامــا، أحــد الناجيــن مــن القصــف، روى لفريــق المنظمــة مــا حــدث 
البيــت، وفجــأة أطلــق قــوات الحوثــي  أنــا وزوجتــي وبناتــي وأختــي وبناتهــا فــي  قائــا: “كنــا نائميــن 
القذيفــة  ثــم أطلقــت  المنــزل، حتــى ســقط الســقف،  العلــوي مــن  الــدور  القذيفــة األولــى علــى  وصالــح 
البقيــة”. وأصيــب  أختــي  وقتلــت  الســفلي،  بالطابــق  فيهــا  تجمعنــا  قــد  كنــا  التــي  الغرفــة  علــى  الثانيــة 
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حي الشماسي - منطقة صالة – تعز7-  حزيران/يونيو 2016:

خديجــة ســلطان، 32 ســنة، عاملــة نظافــة، وحامــل بتــوأم، فــي الشــهر الســادس، قــررت النــزوح مــن المحــوى 
)المــكان( الــذي يعيــش فيــه عــدد مــن الفئــات المهمشــة، بمنطقــة الضربــة، فــي مدينــة تعــز، بعــد ســقوط الكثيــر 
مــن قذائــف الهــاون علــى الحــي، لتســتقر بمدرســة براعــم الوحــدة فــي الشماســي، منطقــة صالــة، مــع أطفالهــا 
الثاثــة، لكــن قذائــف المــوت أطلقــت مــن الحوبــان، مــن قبــل قــوات تابعــة لجماعــة الحوثــي والرئيــس الســابق 
علــي عبــدهللا صالــح، اســتهدفتهم وهــم يســتعدون للنــوم، عنــد الســاعة 11 ليــل الثاثــاء 7 حزيران/يونيــو 2016.

حذران - صبر- تعز- 15 حزيران/يونيو 2016:

ــر قصــف  ــد، إث ــام محم ــر رس ــجان طاه ــة أش ــت المواطن ــو 2016، قتل ــاء 15 حزيران/يوني ــوم األربع ــي ي ف
ــد  ــي عب ــابق عل ــس الس ــة للرئي ــوري، التابع ــرس الجمه ــوات الح ــلحة وق ــي المس ــة الحوث ــن جماع ــر م عناص
األغنــام. ترعــى  وهــي  قتلــت  حيــث  حــذران،  وادي  فــي  قــرى  علــى  الســتين  ناحيــه  مــن  هللا صالــح، 

الصلوـ تعز ـ 12 أيلول/سبتمبر 2016:

فــي اليــوم األول مــن عيــد األضحــى المبــارك، الموافــق يــوم االثنيــن 12 أيلول/ســبتمبر 2016 ارتكبــت عناصــر 
ــح  ــدهللا صال ــي عب ــابق عل ــس الس ــة للرئي ــوري التابع ــرس الجمه ــوات الح ــلحة وق ــي المس ــة الحوث ــن جماع م
جريمــة مروعــة بحــق مدنييــن، بينهــم أطفــال فــي قريــة الــودر بمنطقــة الصلــو، جنــوب شــرق محافظــة تعــز.

ــابق  ــس الس ــة للرئي ــوري التابع ــرس الجمه ــوات الح ــلحة وق ــي المس ــة الحوث ــر جماع ــهود إن عناص ــال ش وق
فــي  العمــدي،  المواطــن محمــد عبــدهللا  منــزل  كاتيوشــا، علــى  أطلقــت صــاروخ  علــي عبــدهللا صالــح 
أيلول/ســبتمبر2019،   12 اإلثنيــن  يــوم  ظهــر  قبــل  والنصــف،  عشــرة  الحاديــة  عنــد  الصلــو،  منطقــة 
متفاوتــة. بجــراح  األســرة  أفــراد  بقيــة  أصيــب  حيــن  فــي  وطفليــن،  نســاء،   3 مقتــل  إلــى  أدى  مــا 

وقــوات  المســلحة  الحوثــي  جماعــة  عناصــر  مواقــع  مــن  أطلــق  الصــاروخ  أن  وأوضحــوا 
خديــر. دمنــة  فــي  صالــح  عبــدهللا  علــي  الســابق  للرئيــس  التابعــة  الجمهــوري  الحــرس 

أسماء القتلى يف الواقعة

نوع الحالةالعمراالسم
َقتل60لول منصور محمد غالب

َقتل30نجوى محمد عبده عبد اهلل
َقتل32سمية جمال بهجت

اليمن: النساء يف مهب الحرب رايتس رادار لحقوق االنسان

38



أمانة العاصمة صنعاء ـ 10 آب/أغسطس 2016:

اليمــن،  فــي  البهائيــة  الطائفــة  فــي إطــار  ناشــطات  ثابــت، ومواهــب يوســف، ونفحــة ســنائي،  روحيــة 
وطفــا،  رجــا   45 و  أخــرى  امــرأة   12 مــع   ،2016 آب/أغســطس   10 األربعــاء  اعتقالهــن  تــم 
القومــي. إيداعهــم جميعــا ســجن األمــن  العاصمــة صنعــاء وتــم  فــي  بــدون تهمــة أو مذكــرة قضائيــة، 

ذكــر شــاهد عيــان مــن أبنــاء الطائفــة البهائيــة أن أفــرادا أمنيــون يتبعــون جهــاز األمــن القومــي، الذي تســيطر عليه 
عناصــر الحوثــي وصالــح قامــوا بمداهمــة فعاليــة ثقافيــة أقامتهــا مؤسســة نــداء للتعايــش والبنــاء، بالتعــاون مــع 
مؤسســة جــود، فــي قاعــة مؤسســة جود، بالعاصمــة صنعاء، واقتادوا من حضــر الفعالية إلى ســجن األمن القومي، 
ولــم يســمح ألهاليهــم بزيارتهــم أو التواصــل معهــم، ولــم يفــرج عنهــم إال بعــد شــهر ونصــف الشــهر مــن اعتقالهم.

منطقة ذباب – باب املندب – 27 كانون الثاني/يناير2017:

ــزل المواطــن هــارون  ــي من ــف العرب ــران التحال ــر2017 قصــف طي ــون الثاني/يناي ــة 27 كان ــوم الجمع ــي ي ف
ــن  ــن وطفلي ــل امرأتي ــن مقت ــفر ع ــا أس ــدب، مم ــاب المن ــة ب ــاب بمنطق ــة لذب ــة التابع ــي واحج ــد ف ــعيد محم س
ــوزع.  ــة م ــي منطق ــة ف ــت نازح ــدة، كان ــرة واح ــن أس ــم م ــرأة، وجميعه ــة وام ــم طفل ــن، بينه ــة 4 آخري وإصاب

شــاهد علــى الواقعــة تحــدث لفريــق الرصد والتوثيق التابــع لمنظمة رايتس رادار قائا “كنــت عائدا في يوم الجمعة 
مــن مــوزع بعــد النــزوح إليها ألشــهر، وفي الســاعة الحادية عشــرة صباحا كنا قــد وصلنا إلى جــوار المنزل وكان 
البعــض قــد خــرج مــن الســيارة والبعــض مازال في الســيارة، تفاجأنــا بقصف الطيــران، الذي قتل أربعة أشــخاص 
وجــرح خمســة آخريــن، وقمنــا بإســعافهم الــى المستشــفى الميدانــي فــي بــاب المنــدب وبعدهــا تــم نقلهم الــى عدن”.

وأفــاد شــاهد آخــر بــأن الضحايــا كانوا نازحين شــرق منطقة مــوزع وعادوا إلــى قريتهم رافعين الرايــات البيضاء، 
على طول الطريق حتى ال يستهدفهم أحد من األطراف المتحاربة، وعند وصولهم إلى أمام منزلهم قصف طيران 
التحالــف العربــي المنــزل وقتــل أربعــة منهم وأصاب خمســة آخرين وتم إســعافهم إلى باب المنــدب ومنه إلى عدن. 

مضيفا أن المنزل الذي قصفه طيران التحالف يقع ضمن نطاق سيطرة قوات الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية.

كشف بأسماء قتلى وجرحى يف الواقعة

نوع الحالةالعمراالسم
َقتل30أمل فضل محمد

َقتل20مريم العواضي محمد
إصابة20زيد سعيد محمد شعنون

إصابة50مطرة زيد محمد شراره
إصابة18نرجس سعيد محمد شعنون

منطقة الحميراء ـ مديرية صالة ـ 21 أيار/مايو 2017:

فــي يــوم األحــد 21 أيار/مايــو2017، عنــد الســاعة 5:15 مســاء أصابــت قذيفــة هــاون بــاص أجــرة، فــي منطقــة 
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الحميــراء بمنطقــة صالــة، شــرق تعــز، أدت إلــى مقتــل إيمــان محمد هزاع الســفياني، 35 ســنة وابنهــا مهند عبدهللا 
عبدالحفيــظ الســفياني، 11 ســنة، وإصابــة شــهد عبــدهللا عبدالحفيــظ الســفياني، 8 ســنوات، واصابــة 2 آخَريــن. 

شــهود ِعيــان أوضحــوا لفريــق الرصــد الميدانــي التابــع للمنظمــة أن “قذيفــة هــاون ســقطت علــى باص أجــرة، كان 
عليــه خمســة أشــخاص، أثنــاء مــروره فــي نقطــة تفتيــش تابعــة للجيــش والمقاومــة الشــعبية، فــي منطقــة الحميراء، 
بمنطقــة صالــة، أدت إلــى مقتــل إيمــان محمد هزاع الســفياني، 35 ســنة، وابنهــا مهند عبدهللا عبدالحفيظ الســفياني، 
11 ســنة، وإصابــة شــهد عبــدهللا عبدالحفيــظ الســفياني، 8 ســنوات، وإصابــة 2 آخريــن، كانــوا داخــل البــاص.

محمــد  والدهــا  منــزل  قاصــدة  الحوبــان  منطقــة  مــن  قادمــة  كانــت  “إيمــان  أن  الشــهود  وأفــاد 
وأن  وطفليهــا،  إيمــان  يقــل  كان  الــذي  البــاص،  علــى  القذيفــة  فســقطت  الســفياني،  هــزاع 
وصالــح. للحوثــي  تابعــة  عناصــر  تتمركــز  حيــث  ســوفتيل(،  )تبــة  مــن  أُطلقــت  القذيفــة 

حي الجحملية ـ منطقة صالة ـ تعز ـ 21 أيار/مايو 2017:

أكتوبــر،   14 مدرســة  حــي  قصــف  مــن  فقــط  ســاعة  وبعــد  أيار/مايــو2017   21 األحــد  يــوم  فــي 
قاســم  أحمــد  المواطــن  منــزل  علــى  ثالثــة  هــاون  قذيفــة  ســقطت  ثعبــات،  فــي  الحميــراء  ومنطقــة 
مــع  عريســا  وقتلــت  صالــة  بمديريــة  التوحيــد  جامــع  جــوار  الجحمليــة،  حــي  فــي  الكائــن  قائــد، 
فقــط. واحــد  شــهر  ســوى  زواجهمــا  علــى  يمــض  ولــم  المنــزل،  نفــس  فــي  يســكنان  كانــا  عروســه، 

مــن  البالــغ  ملهــي،  أحمــد  محمــد  عبدالــرزاق  المواطــن  بــأن  الحادثــة  علــى  عيــان  شــاهد  وأفــاد 
 35 العمــر  مــن  البالغــة  عبــدهللا،  مهــدي  محمــود  ســمية  وزوجتــه  هــو  قتــل  عامــا،   43 العمــر 
شــرق  الجحمليــة،  حــي  فــي  باإليجــار،  فيــه  يســكنا  الــذي  المنــزل  علــى  قذيفــة  ســقوط  إثــر  عامــا، 
الواقعــة. حــدوث  فــور  تعــز،  بمدينــة  الثــورة  مستشــفى  إلــى  جثتيهمــا  نقــل  وتــم  تعــز،  مدينــة 

حي الضبوعة ـ منطقة صالة ـ تعز ـ 23 أيار/ مايو 2017:

والنصــف  والخامســة  والنصــف  الرابعــة  الســاعة  بيــن  مــا   ،2017 أيار/مايــو   23 الثاثــاء  يــوم  فــي 
المدينــة  وســط  الضبوعــة  حــي  شــوارع  أحيــاء  علــى  هــاون  قذائــف  ثــاث  ســقوط  أدى  عصــراً، 
نســاء.  3 و  أطفــال   6 بينهــم  آخريــن،   12 وإصابــة  طفــل  بينهــم  مدنييــن،  خمســة  مقتــل  إلــى 

شــهود عيــان علــى الحادثــة أكــدوا لفريــق الرصــد التابــع لمنظمــة رايتــس رادار، أن “القــوات التابعــة 
ــح، الحــرس الجمهــوري، المتمركــزة  ــدهللا صال ــي عب ــس الســابق عل ــة للرئي ــوات الموالي ــي والق لجماعــة الحوث
ــاون”. ــف ه ــاث قذائ ــة بث ــي الضبوع ــتهدفت ح ــز، اس ــة تع ــمال مدين ــرق وش ــر، ش ــان والحري ــة أوس ــي تب ف

وأضــاف الشــهود “أن القذيفــة األولــى ســقطت عنــد الســاعة 4:30 علــى حــي الضبوعــة، جوار المركــز الصحي، 
وتســببت فــي مقتــل مدنــي وإصابــة طفليــن، وفــي الســاعة الخامســة والنصــف ســقطت القذيفــة الثانيــة جــوار بقالــة 
ماجــد الطيــار، أدت إلــى مقتــل وجــرح 12 آخريــن، كمــا أدت إلى إصابة 6 أطفال و 3 نســاء، بينما ســقطت الثالثة 
فــوق ســقف منــزل المواطــن عبــده علي المخافــي، في حي الضبوعــة، أدت إلى مقتل طفل وإصابة شــخص آخر.
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حي املجلية ـ منطقة القاهرة ـ تعز ـ 30 حزيران/يونيو 2017:

فــي 30 حزيران/يونيــو2017 رصــد فريــق المنظمــة واقعة قصــف منزل أحد المواطنين في حــي المجلية بمنطقة 
القاهــرة، وســط المدينــة، فقتلــت فيــه امــرأة، وأصيبــت أخــرى مــع طفلتهــا، التــي لــم يتجــاوز عمرها 10 ســنوات.

لجماعــة  تابعــة  عناصــر  أطلقتهــا  هــاوزر  قذيفــة  فــإن  الواقعــة  علــى  الشــهود  أحــد  إفــادة  وبحســب 
الحوثــي والرئيــس الســابق صالــح، المتمركــزة شــرق مدينــة تعــز، ســقطت عنــد 9:30 مســاء الجمعــة 
التــي  الشــقة  وتحديــدا  المجليــة  بحــارة  لمنــزل،  الرابــع  الطابــق  علــى   2017 حزيران/يونيــو   30
وطفلتــه. زوجتــه  وأصابــت  شــقيقته،  فقتلــت  الصبــري،  قاســم  علــي  فيصــل  المواطــن  أســرة  تســكنها 

ــعيد  ــد س ــة عبدالواح ــه نادي ــك زوجت ــقيقة فيصــل، وكذل ــا، ش ــم، 34 عام ــي قاس ــمين عل ــاهد أن ياس ــر الش وذك
ــذ  ــة، فق ــت قذيف ــك، وقع ــن ذل ــا م ــل أن تنتهي ــخ، وقب ــي المطب ــة ف ــة العشــاء للعائل ــدان وجب ــا تع ــا، كانت 42 عام
فــت بجســد ياســمين إلــى داخــل الفــرن المشــتعل، حتــى تفحــم، وتوزعــت شــظايا القذيفــة األخــرى علــى 
ــديهما. ــن جس ــة م ــاء متفرق ــي أنح ــة ف ــروح بالغ ــا بج ــا ماري ــة وطفلته ــت نادي ــخ، فأصاب ــزاء المطب ــي أج باق

قرية الشقب – صبر – تعز - 5 تموز/ يوليو 2017:

عنــد العاشــرة مــن صبــاح األربعــاء 5 تمــوز/ يوليــو 2017 تعرضــت قبــول أحمــد الحــاج علي، 50 عامــا، كانت 
ترعــى األغنــام فــي وادي شــهر، أســفل تبــة الصالحيــن، بقريــة الشــقب، منطقــة صبــر المــوادم، في محافظــة تعز، 
ــكانت  وأثنــاء عودتهــا مــع غنمهــا إلــى المنــزل وهــي محملــة باألعشــاب، إذا بقنــاص يتبــع قــوات الحوثي وصالحـ 
متمركــز فــي إحــدى التبــاب المجــاورةـ يســتهدفها بحوالــي 10 طلقــات رصــاص، 4 منها أصابتها بشــكل مباشــر، 
األولى في فخذها األيمن، والثانية في الفخذ األيســر، والثالثة في الســاق األيســر، والرابعة في ســاعد اليد اليســرى. 

أطرافهــا  فــي  إصابتهــا  بعــد  قبــول،  زوجتــه  فــإن  مقبــل،  محمــد  أحمــد  عبــده  زوجهــا  إفــادة  وبحســب 
اليمنــى،  يدهــا  وكســرت  أرضــاً  فســقطت  الســير،  مواصلــة  علــى  تقــو  لــم  اليســرى  ويدهــا  الســفلى 
التــي لــم تصــب برصاصــات القنــاص، ثــم ظلــت تصــرخ مــن شــدة األلــم حتــى ســمعنها بعــض نســاء 
الميدانــي،  العــروس  مستشــفى  إلــى  ونقلهــا  النازفــة  جراحاتهــا  بتضميــد  وقمــن  إليهــا  فذهبــن  القريــة، 
تعــز. مدينــة  وســط  الصفــوة  مستشــفى  إلــى  نقلهــا  تــم  ومنهــا  األوليــة  اإلســعافات  بعــض  لتلقــي 

حي املطار القديم - منطقة املظفر – تعز - 7 آب/ أغسطس 2017 :

ــا،  ــى زواجه ــام عل ــض ع ــم يم ــابع، ول ــهر الس ــي الش ــل ف ــا، حام ــد ناصــر، 22 عام ــي محم ــن عل ــعاد حس س
قدمــت مــن محافظــة حضرمــوت، حيــث مقــر إقامــة وعمــل زوجهــا، قاصــدة منــزل والدهــا فــي حــي 
المطــار، غــرب مدينــة تعــز، كــي تضــع مولودهــا األول عنــد والدتهــا طبقــا للعــادات المتعــارف عليهــا. 

والــد  منــزل  علــى  كاتيوشــا  صــاروخ  ســقط   2017 أغســطس  آب/   7 االثنيــن  مســاء  وفــي 
قدومــه،  تنتظــر  كانــت  الــذي  وجنينهــا،  هــي  مقتلهــا  عــن  فأســفر  القديــم،  المطــار  بحــي  ســعاد، 
طفلــة. بينهــم  آخــرون  أشــخاص  أصيــب  كمــا  الجمــر.  مــن  أحــر  علــى  وزوجهــا،  هــي 

إلــى  تقيــم مــع زوجهــا فــي حضرمــوت، حيــث مقــر عملــه وجــاءت  ابنتــي  قــال والــد ســعاد “كانــت 
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ــت  ــا كان ــام، وبينم ــن ع ــل م ــا أق ــى زواجه ــر عل ــم يم ــث ل ــا، حي ــد أمه ــا األول عن ــع مولوده ــي تض ــز ك تع
تجلــس فــي غرفــة االســتقبال فــي منزلنــا الكائــن بحــي المغتربيــن فــي المطــار القديــم، ســقط صــاروخ 
فأصيبــت  المنــزل،  أرجــاء  كل  فــي  شــظاياه  وتطايــرت  كبيــرا  دمــارا  وأحــدث  المنــزل  علــى  كاتيوشــا 
الســابع”. الشــهر  فــي  تحملــه  كانــت  الــذي  جنينهــا،  مــع  وقتلتهــا  بطنهــا  مزقــت  بشــظية  ســعاد  ابنتــي 

جبل العروس - منطقة صبر - تعز - 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017:

فــي يــوم الثاثــاء 14 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2017 أدى قصــف طيــران التحالــف العربــي علــى جبــل 
قنديــل  وهديــل  ســنة،   28 قائــد،  علــي  حميــد  عبدالقــوي  نــورة  مقتــل  إلــى  صبــر  بمنطقــة  العــروس 
ثاثــة  وإصابــة   ســنة،   20 قائــد،  علــي  عبــدهللا  عبدالرقيــب  ســنوات، وصفــاء   7 قائــد،  علــي  عبــدهللا 
ــن. ــد حس ــار صــادق محم ــن، بش ــدهللا حس ــد وضــاح عب ــده، محم ــد عب ــده أحم ــارك عب ــن، مب ــخاص آخري أش

شــهود علــى الحادثــة أفــادوا أن نــورة عبدالقــوي حميــد علــي قائــد،  28 ســنه، وهديــل قنديــل عبــدهللا علــي قائد، 7 
ســنوات، وصفــاء عبدالرقيــب عبدهللا علي قائد، 20 ســنة، قتلــن صباح الثاثاء 14 تشــرين الثاني/نوفمبر2017، 
ــي  ــر، ف ــة صب ــروس بمنطق ــل الع ــى جب ــف عل ــران التحال ــي قصــف لطي ــرون ف ــب 3 أشــخاص آخ ــا أصي فيم
محافظــة تعــز. وكانــت المرأتــان والطفلــة مــع عائلتهــن فــي رحلــة ترفيهيــة إلــى جبــل العــروس قمــة جبــل صبــر.

منطقة الهيجة - منطقة املصلوب – الجوف – 20 تشرين الثاني/نوفمبر2017:  

فــي يــوم 20 تشــرين الثاني/نوفمبــر2017 وقعت عملية قصف لطيران التحالــف العربي على  منزلين، لمواطنين 
فــي منطقــة الهيجــة بالمصلــوب، فــي محافظــة الجــوف، أدى القصــف إلــى مقتــل 11 مواطنــا، بينهــم 7 نســاء. 

المواطــن  منــزل  قصــف   العربــي  التحالــف  طيــران  أن  أفــادوا  الحادثــة  علــى  عيــان  شــهود 
قصــف  وكذلــك  أســرته،  أفــراد  جميــع  مقتــل  إلــى  أدى  ممــا  النوفــي،  الشــمر  مســفر  عبــدهللا 
أســرته. أفــراد  مــن  أربعــة  مقتــل  إلــى  أدى  مــا  الســال،  حســن  محمــد  المواطــن  منــزل 

كشف بأسماء القتلى يف الواقعة

نوع الحالةالعمراالسم
َقتل32 عابدة عبداهلل مسفر الشمر  
قتل23 خديجة عبداهلل مسفر الشمر 
قتل33الزهراء عبداهلل مسفر الشمر 
قتل40 فاطمة محمد حسن السالل

قتل30جمعة يحيى جسار
قتل39خميسة محمد السالل
قتل27حمدة مبارك ربيع اهلل

َقتل25محمد حسن محمد السالل
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حي األصبحي - صنعاء - كانون األول/ ديسمبر2017:

ــح  ــل صال ــزل أم ــي من ــة الحوث ــون جماع ــلحون يتبع ــم مس ــمبر2017 داه ــون األول/ ديس ــن كان ــي األول م ف
الفريــي، 30 عامــاً، فــي حــي األصبحــي جنــوب العاصمــة صنعــاء، وقامــوا باختطافهــا، واقتادوهــا إلــى 
ــي. ــة الحوث ــاء الحــي ضــد جماع ــض نس ــة تحري ــق، بتهم ــا التحقي ــروا معه ــرطة الســياغي، ليباش ــز ش مرك

أمــام  طويــاً  تصمــد  لــم  بابنتهــم  الحوثيــون  ألصقهــا  التــي  التهمــة  فــإن  أســرتها  مــن  بــاغ  وبحســب 
وهــي  األهالــي  أوســاط  بيــن  الضحيــة  عــن  أخــرى  تهمــة  تســريب  فتــم  الحــي،  أبنــاء  وســخط  اســتياء 
التعاطــي لمــواد مســكرة )شــرب الخمــر( حتــى يوهنــوا مــن قــوة التضامــن الــذي حظيــت بــه الضحيــة 
التهــم. هــذه  بمثــل  شــخصيتها،  إحــراق  ومحاولــة  الحتجازهــا  الحــي  أهالــي  قبــل  مــن  واالســتنكار 

اســتمر احتجــاز أمــل مــن قبــل الحوثييــن فــي قســم الشــرطة، ومنعوا عنهــا حقها في توكيــل محام أو الســماح ألهلها 
بزيارتهــا، أو التواصــل معهــم وكافــة الحقــوق القانونية األخرى، المكفولة لها لمواجهــة االتهامات الموجهة ضدها.

وفــي كل جلســة تحقيــق معهــا كانــت أمل تتفاجــأ بتهم جديدة، يتم توجيهها إليها بما في ذلــك اتهامها بالعمل والتخابر 
لصالح ما يســمونه دول العدوان، بحســب مقربين منها، اســتطاعوا الحصول على هذه المعلومات، وهي اتهامات 
تطلقهــا جماعــة الحوثــي علــى كثيــر مــن النســاء المختطفــات، وحتــى علــى كثيــر مــن الرجــال المحتجزيــن لديهــا.

وذكــر بــاغ صحافــي صــادر عــن أســرتها أن األســرة تتعــرض لضغوطات ومســاومات مــن قبل الحوثييــن، وأنها 
تعيــش أوضاعــا صحيــة ونفســية ســيئة للغايــة، الفتيــن إلــى أن مشــرف جماعــة الحوثــي في قســم شــرطة الســياغي 
طلــب مــن ابنتهــم التوقيــع علــى قائمــة اعترافــات معــدة ســلفا، مقابــل أن يطلــق ســراحها بضمانة حضوريــة، لكنها 
رفضــت وفضلــت البقــاء فــي الســجن علــى أن تعتــرف بأعمــال لــم تقــم بهــا وال عاقــة لهــا بها مــن قريــب أو بعيد.

وقائع االنتهاكات. نماذج وحاالت
الخلوة- الضباب – منطقة صبر – تعز – 24 كانون الثاني/يناير 2018:

فــي ســاعة متقدمــة مــن مســاء يــوم األربعــاء 24 كانــون الثاني/ينايــر 2018، قتلــت المواطنــة نوريــة 
ــوة،   ــة الخل ــع قــوات لجماعــة الحوثــي، المتمركــزة فــي تب ــار عبــدهللا، 35 ســنة، برصــاص قنــاص يتب عبدالجب
وكانــت الطلقــة مباشــرة، حيــث هّشــمت الجــزء األيمــن مــن رأســها وأطفــأت الحيــاة فــي جســد نوريــة.

مقربــون مــن أســرة نوريــة قالــوا “إن نوريــة لــم تكــن وحيــدة حينمــا أســقطتها طلقــة القنــاص أرضــا 
ــة  ــوة بمنطق ــة الخل ــن أســفل تب ــا الكائ ــي منزله ــن جســدها، ف ــور للرصاصــة م ــع أول عب وانتزعــت أنفاســها م
الضبــاب، فعلــى بعــد ســنتمترات منهــا كانــت طفلتــا نوريــة ترقبــان تهــاوي أمهمــا فجــأةً، مــع مــرور 
ــرة. ــم تكــن عاب ــرة ل ــا هــذه الم ــر أنه ــا، غي ــى ســماِعها يومي ــان عل ــادت الطفلت ــوف لرصاصــة اعت صــوت مأل

الــدم مــن رأســها بغــزارة، فــي لحظــة صدمــة  التصــق جســد نوريــة بــاألرض دون حــراك، وانســاب 
ــان،  ــا. وظلــت الصغيرت ــان خوف ــس دم أمهمــا قدماهمــا الباردت ــا الم ــن ومنــال إال حينم ــا سوس ــق منه ــم تف ل
سوســن 10 ســنوات، ومنــال، 8 ســنوات، أمــام جثــة أمهمــا طــوال الليــل، تذرفــان الدمــع، حتــى اختلــط 
ــي  ــر ف ــد ألي عاب ــاص المتصي ــن الرص ــا م ــزل، هرب ــي المن ــة ف ــة داخلي ــحباها لغرف ــد أن س ــا، بع ــدم أمهم ب
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ــة.  ــن القري ــزل ع ــد المن ــة بُع ــي نتيج ــن األهال ــد م ــا أح ــم ينجدهم ــل، ل ــا المتواص ــم صراخهم ــة، ورغ المنطق

ــة أمهمــا،  ــة، وإلخبارهــم بإصاب ــي القري ــي ف ــال لتســتنجدان باألهال ــاح الباكــر خرجــت سوســن ومن ــي الصب وف
رغــم اســتمرار اســتهداف المنطقــة، األمــر الــذي منــع وصــول األهالــي لجثــة نوريــة، قبــل أن تخاطــر قريبــات 
الضحيــة إلخراجهــا مــن المنــزل أخيــرا، فيمــا كان القنــاص الحوثــي يواصــل هوايتــه فــي قنــص كل مــن يتحــرك.

ميدان التحرير - منطقة التحرير - صنعاء - 13 كانون الثاني/ يناير 2018:

علــى  الحوثــي  لجماعــة  تابعــة  عناصــر  اعتــدت   2018 ينايــر  الثانــي/  كانــون   13 الســبت  يــوم  فــي 
العاصمــة صنعــاء، فــي إطــار أولــى  التحريــر وســط  تظاهــرة نســائية احتجاجيــة ضدهــم، فــي ميــدان 
الحوثييــن. ضــد  شــامل  مدنــي  وعصيــان  لتظاهــرات  الداعيــة  والمجتمعيــة  الحقوقيــة  التحــركات 

وأفــاد شــهود عيــان أن النســاء المتظاهــرات تجمعن في ميدان التحرير رافعات الفتــات ورددن هتافات ضد جماعة 
الحوثــي، لعــدم صــرف مرتبــات الموظفين منــذ أكثر من عام ونهب المال العام، كما طالبن باإلفراج عن المعتقلين.

ــة ــة االحتجاجي ــاء الوقف ــاء، أثن ــة صنع ــر بالعاصم ــدان التحري ــي مي ــن ف ــم اختطافه ــي ت ــطات الت ــماء الناش  أس

نوع الحالةالعمراالسم
مختطفة38حميدة الخوالني

مختطفة41 وهبية حمود الهمداني 
مختطفة38 نبيلة الهمداني 

مختطفة33أروى األغبري 
مختطفة34آمنه البخيتي  

قرية موليا - جبل حبشي – تعز – 14 شباط/ فبراير 2018:

في يوم األربعاء 14 شباط/ فبراير 2018 أصيبت زينب محمد حسان عبد الرحيم،  البالغة من العمر 37 سنة، 
بطلقات نارية في يدها اليمنى، جراء قصف حوثيين قرية موليا باد الوافي في منطقة جبل حبشي، بمحافظة تعز.  

لجماعــة  تابعــة  عناصــر  أن  ســنة   27 العمــر  مــن  البالــغ  العيــان،  شــهود  أحــد  ســنان  أحمــد  وأفــاد 
موليــا  قريــة  علــى  عنيفــا  قصفــا  شــنت  حبشــي،  بجبــل  العنيــن  شــرف  فــي  متمركــزة  الحوثــي، 
منزلهــا.  فــي  كانــت  بينمــا  الرحيــم،  عبــد  حســان  محمــد  زينــب  إصابــة  إلــى  أدى  الوافــي،  ببــاد 
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صنعاء - 8 آذار/ مارس 2018: 

بالضــرب  الحوثــي  لجماعــة  تابعــون  مســلحون  اعتــدى   2018 مــارس  آذار/   8 األحــد  يــوم  فــي 
المتأخــرة. رواتبهــا  بدفــع  طالبــت  أن  بعــد  وذلــك  صنعــاء،  بالعاصمــة  المعلمــات  إحــدى  علــى 

ــاء  ــوزارء بصنع ــس ال ــاء “إن إحــدى المعلمــات تحركــت صــوب مجل ــي العاصمــة صنع ــان ف ــال شــهود عي وق
وصرخــت مطالبــة بدفــع مرتبهــا بعــد أن ضاق بهــا الحال، فهجم عليها مســلحو الحوثي وانهالــوا عليها بالضرب”.

بــدأت  فيمــا  المعلمــة،  علــى  االعتــداء  خبــر  تربويــة  أوســاط  وتداولــت 
لزميلتهــم. نصــرة  احتجاجيــة  مســيرة  بتنظيــم  مطالبــات  تتوالــى 

الطــاب،  علــى  قانونيــة  غيــر  دراســية،  رســوما  صنعــاء  فــي  الحوثــي  جماعــة  وتفــرض 
التعليمــي.  القطــاع  ومنهــا  القطاعــات،  مختلــف  فــي  الموظفيــن  مرتبــات  دفــع  عــدم  مــن  بالرغــم 

شارع مارب – صنعاء - 15 آذار/ مارس 2018:

ــاء،  ــة صنع ــة بالعاصم ــدارس الحكومي ــرة إحــدى الم ــدت مدي ــارس 2018 اعت ــس 15 آذار/ م ــوم الخمي ــي ي ف
بالضــرب المبــرح لطالبــة فــي مرحلــة اإلعداديــة، بمبــرر تخلف األخيرة عن ســداد الرســوم الدراســية، المفروضة 
مــن جانــب جماعــة الحوثــي، حيــث فرضــت جبايــات ماليــة علــى كافــة طــاب المــدارس الحكوميــة، فــي مناطــق 
ســيطرتها، بزعــم رســوم دراســية، تصــل إلــى 7000 لاير يمنــي، علــى كل طالــب، فــي العــام الدراســي الواحــد.

بــأن  صنعــاء،  العاصمــة  فــي  مــأرب،  بشــارع  الوزيــر،  الشــهيد  مدرســة  فــي  معلمــات  وأفــادت 
الصــف.  فــي  زمياتهــا  أمــام  التاســع،  الصــف  فــي  طالبــة  علــى  االعتــداء  علــى  أقدمــت  المديــرة 
مؤكــدات أن المديــرة قامــت بشــد الطالبــة مــن شــعرها أمــام زمياتهــا، بعــد أن أعلنــت عــدم مقدرتهــا 
اليمنــي. للقانــون  بمخالفــة  الحكوميــة،  المــدارس  طــاب  علــى  المفروضــة  الرســوم  دفــع  علــى 

بــل أخرجتهــا  الطالبــة،  باالعتــداء علــى  الحوثــي،  المعينــة مــن جماعــة  المدرســة،  تكتــف مديــرة  ولــم 
مــن الفصــل الدراســي وأجبرتهــا علــى مغــادرة المدرســة، فــي حيــن توعــدت المديــرة، بحرمــان الطالبــة 
المفــروض. المبلــغ  الوزاريــة، إال فــي حالــة قيامهــا بدفــع  المدرســة وخــوض االمتحانــات  مــن دخــول 

صنعاء العاصمة - 21 آذار/ مارس 2018:

فــي يــوم األربعــاء 21 آذار/ مــارس 2018 أقــدم مســلحون تابعــون لجماعــة الحوثــي علــى اعتقــال وفــاء الدعيس 
وشــقيقتها إلهــام ومديــرة مدرســة أروى ســلوى العولــي وحميــر علــي مقبــل الكوكبانــي  و 30 امرأة أخــرى. وذلك 
أثنــاء مشــاركتهن مــع العديــد مــن المواطنيــن فــي ذكــرى ميــاد رئيــس الجمهوريــة الســابق علــي عبــدهللا صالــح.

حيــث قامــت عناصــر الحوثــي باالعتــداء علــى المشــاركين والمشــاركات وضــرب الكثيــر منهــن ضربــا 
العاصمــة صنعــاء. النصــر، وســط  فــي مركــز شــرطة  امــرأة،   33 أُخريــات، منهــن  واعتقــال  مبرحــاً 

صنعاء- 1 نسيان/ ابريل  2018:

بصنعــاء  الحوثــي  جماعــة  قيــادات  أحــد  اعتــدى    2018 أبريــل   نســيان/   1 األحــد  يــوم  فــي   
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اليمــن. فــي  للشــرعية  الداعــم  العربــي  التحالــف  فيــه  تهاجــم  خطابًــا  إلقــاء  رفضــت  معلمــة  علــى 

منطقــة  فــي  التربيــة  بمكتــب  موّجهــا  يعمــل  الحوثــي،  القيــادي  إن  تربويــة  مصــادر  وقالــت 
األول  الصــف  لطــاب  المعلمــة  تلقيهــا  التــي  الــدروس  إحــدى  حضــر  بصنعــاء،  الثــورة 
العربــي.  التحالــف  مهاجمــة  الــدرس  نهايــة  منهــا  وطلــب  األقصــى،  المســجد  عــن  وكان 

ــأن المعلمــة رفضــت أوامــر الموجــه الحوثــي، ليطلــب منهــا الخــروج فــوراً مــن الفصــل  وأضــاف المصــدر ب
رافعـًـا صوتــه عليهــا بألفــاظ نابيــة وشــتائم مقذعــة لرفضهــا إلقــاء كلمــة أمــام طــاب الفصــل تهاجــم فيــه التحالــف. 

صنعاء العاصمة ـ 6 أيار/مايو 2018:

فــي صبــاح األحــد 6 أيار/مايــو 2018 اقتحمــت عناصــر تابعــة لجماعــة الحوثــي بأطقــم ومدرعــات ورجــال 
مدججيــن بالســاح  قاعــة الشــذى بالعاصمــة صنعــاء، أثنــاء احتفــال طــاب مدرســة اليمــن الجديــد بتخرجهــم.

اآلالت  بتكســير  قامــوا  الحوثييــن  المســلحين  إن  الجديــد  اليمــن  مدرســة  مــن  طــاب  وقــال 
احتفالهــم. اثنــاء  الطــاب  علــى  باالعتــداء  قامــوا  كمــا  باالحتفــال،  الخاصــة  الموســيقية 

ــال  ــي االحتف ــرة المدرســة واألعضــاء المشــاركين ف ــى مدي ــداء عل ــك باالعت ــوا كذل ــوا أن المســلحين قام وأضاف
ــرة المدرســة  ــر مدي ــوا بتحذي ــم الســجن، وقام ــد بإيداعه ــم وإخــاء القاعــة والتهدي ــروا بطرده ــوف، وأم والضي
مــن االختــاط بيــن الذكــر واالنثــى، ومــن أي احتفــاالت أو فعاليــات، كمــا قامــوا بتمزيــق شــهائد تخــرج الطلبــة.

الحاضــرات  إحــدى  وكانــت  منازلهــم،  إلــى  والعــودة  فــوراً  القاعــة  بمغــادرة  الجميــع  أمــروا  كذلــك 
عليهــا  يــرد  العناصــر  بأحــد  فــإذا  رســمياً،  االحتفــاالت  يمنــع  توجيــه  أي  يتلقيــن  لــم  إنهــن  قالــت 
الغنــاء”. فــي حالــة حــداد، ممنــوع  نحــن  الســيد، وأيضــا  أوامــر  “هــذه  بوجههــا  الســاح  يشــهر  وهــو 

تعز ـ 16 أيار/مايو 2018:

بالتصفيــة  تهديــدا  الصوفــي  وئــام  اليمنيــة  الصحافيــة  تلقــت   2018 أيار/مايــو   16 األربعــاء  يــوم  فــي 
والقتــل، مــن قبــل قيــادي حوثــي فــي محافظــة تعــز، علــى خلفيــة نشــاطها اإلعامــي وتغطيــة األحــداث. 

بــوك(  )فيــس  علــى  صفحتهــا  فــي  لهــا  منشــور  فــي  الصوفــي  وئــام  الصحافيــة  وقالــت 
الجســدية. بالتصفيــة  هددوهــا  وآخريــن  المغنــي  ســعيد  عبــده  عصــام  المتحــوث  إن 

وأوضحــت الصوفــي فــي منشــورها قائلــة “ المتحــوث عصــام عبــده ســعيد المغنــي وغيــره مــن المتحوثيــن، الذيــن 
هددونــي بالتصفيــة الجســدية وقذفونــي بعرضــي وشــرفي وتآمــروا علــى أقربــاء زوجــي ولغمــوا المــزارع ونهبوا 
المنــازل، مــا لكمــش فــرار منــي، ســآخذ بحقــي وبحــق كل مظلــوم تضــرر منكــم، بقريــة الحــود بمديريــة الصلــو”.
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شارع الستين ـ العاصمة صنعاء ـ 12 تموز/يوليو 2018:

مســاء الخميس 12 تموز/يوليو 2018 قامت عناصر تابعة لجماعة الحوثي المســلحة باقتحام منزل شــقيق زوجة 
محمــد الريمــي، فــي منطقــة الســنينة، بشــارع الســتين فــي العاصمــة صنعــاء، حيــث كانت زوجــة الريمــي متواجدة 
عند شــقيقها بعد الحادثة، التي ســقط خالها خمســه قتلى وجريحان من مســلحي جماعة الحوثي، على يد زوجها.

مــكان مجهــول،  إلــى  الثاثــة وشــقيقها  وأطفالهــا  الريمــي  اقتــادوا زوجــة محمــد  الحوثيــون  المســلحون 
بعــد فشــلهم فــي اعتقــال زوجهــا محمــد الريمــي، وهــو صاحــب محــل مــواد غذائيــة، بشــارع تعــز، فــي 
تقاطــع جولــة المــرور بصنعــاء، الــذي تعــرض لعمليــة ابتــزاز مالــي مــن قبــل مســلحين حوثييــن، تحــت 
ــه،  ــي وجه ــه ف ــم بلطم ــام أحده ــم، ق ــة له ــغ إضافي ــليم أي مبال ــض تس ــن رف ــي، وحي ــود الحرب ــمى المجه مس
مــا دفــع المواطــن الريمــي إلــى أخــذ ســاحه دفاعــا عــن كرامتــه ومالــه، وقتــل خمســة مــن عناصــر 
ــرار. ــم، والذ بالف ــن منه ــن آخَري ــرح اثني ــاري، وج ــه التج ــب محل ــه وأرادوا نه ــدوا علي ــن اعت ــن، الذي الحوثيي

مدينة ذمار ـ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018: 

الحوثــي  لجماعــة  تابعــة  عناصــر  قامــت   ،2018 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   21 األربعــاء  يــوم  فــي 
فــي  عــدن،  مــن  عودتهــن  طريــق  فــي  كــن  عندمــا  وأطفالهــن،  النســاء  مــن  مجموعــة  باختطــاف 
ذمــار. مدينــة  فــي  وتحديــدا  وصنعــاء  عــدن  بيــن  الواصــل  الطريــق  علــى  التفتيــش،  نقــاط  إحــدى 

الحالةالعمراالسم
مختطفة37وفاء عبده قائد الشبيبي

مختطفة6انجي حسن البعداني
مختطفة5حمد حسن البعداني
مختطفة2مي حسن البعداني

مختطفة30لوله عبده قائد الشبيبي
مختطف16عبداهلل عبداهلل حزام املسبح

صنعاء ـ 1 شباط/فبراير 2019:

أوفــى  الحوثــي  لجماعــة  تابعــة  عناصــر  اختطفــت   2019 شــباط/فبراير   1 الجمعــة  يــوم  فــي 
الحســن  زمليهــا  اختطــاف  تــم  وكذلــك  اإلنســان،  حقــوق  عــن  ومدافعــة  حقوقيــة  ناشــطة  النعامــي، 
)ســيفر  منظمــة  مــع  عملهمــا  لمناقشــة  القومــي،  األمــن  جهــاز  إلــى   واقتادوهمــا  الوطــري 
النســاء. وتمكيــن  الســام  بنــاء  علــى  تعمــل  حكوميــة،  غيــر  منظمــة  وهــي  الدوليــة،  وورلــد( 

واســتمر  صنعــاء،  العاصمــة  فــي  القومــي  األمــن  ســجن  إيداعهمــا  تــم  وقــد 
وإعامــي.  حقوقــي  ضغــط  بعــد  عنهــا  اإلفــراج  تــم  حتــى  يومــاً،   11 مــدة  احتجازهــا 

منظمــة العفــو الدوليــة كانــت قــد طالبــت باإلفــراج عــن الناشــطة الحقوقيــة أوفــى النعامــي مديــرة شــؤون اليمــن 
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باإلنابــة فــي منظمــة ســيفر وورلــد البريطانيــة، المختطفــة مــن قبل عناصــر يتبعون جماعــة الحوثي فــي العاصمة. 

وقالــت منظمــة ســيفر وورلــد، فــي تغريدة علــى تويتر “إن االعتقال التعســفي الذي تتعرض لــه المدافعة عن حقوق 
اإلنســان أوفــى النعامــي، منــذ أكثــر مــن أســبوع هــو جــزء مــن سياســات ممنهجــة يتبعهــا الحوثيــون، مــن التضييق 
والقمع واالضطهاد الذي يتعرض له النشــطاء، يتوجب على الســلطات إطاق ســراح أوفي فوراً وبدون شــروط”.

منطقة معين ـ صنعاء ـ 4 شباط/فبراير 2019:

الحوثــي  لجماعــة  تابعــة  عناصــر  اختطفــت   2019 شــباط/فبراير   4 االثنيــن  يــوم  فــي 
معيــن،  بمنطقــة   11 شــارع  فــي  منزلهــا،  جــوار  مــن  عامــا،   30 البشــيري،  محمــد  إيمــان 
الســرية.  الســجون  أحــد  فــي  إخفاؤهــا  وتــم  تعقبهــا،  تــم  أن  بعــد  صنعــاء،  العاصمــة  غــرب 

يتعقبــون تحركاتهــا حتــى  الحوثــي ظلــوا  يتبعــون جماعــة  فــإن مســلحين  إيمــان  أقــارب  وبحســب أحــد 
مجهولــة.  جهــة  إلــى  واقتيادهــا  باختطافهــا  فقامــوا   ،11 شــارع  فــي  منزلهــا  جــوار  إلــى  وصلــت 

نهــب  علــى  العتراضهــا  يعــود  ذلــك  أن  قريبهــا  أكــد  االختطــاف  ذلــك  دوافــع  وعــن 
صنعــاء. العاصمــة  بأمانــة  والمتضرريــن  للمحتاجيــن  المقدمــة  اإلنســانية،  المعونــات 

صنعــاء،  محافظــة  الداخليــة،  الحيمــة  بمنطقــة  القبائــل،  بــاد  عزلــة  إلــى  تنتمــي  البشــيري 
بزوجهــا. الخــاص  المنــزل  فــي  معهــم  تقطــن  وبنــت،  ولديــن  أطفــال،  لثاثــة  أم  وهــي 

إثــارة  مــن  لمنعهــم  أســرتها  علــى  كبيــرة  مارســوا ضغوطــات  الحوثييــن  أن  الضحيــة  قريــب  وأضــاف 
ظلــت  التــي  إيمــان،  احتجــاز  مــكان  عــن  اإلفصــاح  يرفضــون  الحوثيــون  ومكــث  إعاميــا،  القضيــة 
عــن  حوثييــن  مــن  معلومــات  انتــزاع  مــن  القبلييــن  الوســطاء  أحــد  تمكــن  حتــى  شــهر،  لمــدة  مخفيــة 
ألســرتها  ونقــل  العاصمــة،  غــرب  شــمال  األمنيــة،  مذبــح  منطقــة  مباحــث  إدارة  فــي  تواجدهــا  مــكان 
أيضــا عــرض الحوثييــن لإلفــراج عنهــا مقابــل أن تدفــع أســرتها مبلــغ مليــون لاير وهــو مــا تــم فعــا

آنس ـ ذمار ـ 7 آذار/مارس 2019:

عبــدهللا  نجــوى  الحوثــي  جماعــة  مــن  عناصــر  اختطفــت   2019 آذار/مــارس   7 الخميــس  يــوم  فــي 
ذمــار،  مدينــة  غربــي  بآنــس،  المنــار  منطقــة  فــي  متــع  قريــة  مــن   ووالدهــا،  المؤيــد،  محمــد 
متطابقــة. مصــادر  ذكــرت  مــا  حســب  )قبيلــي(،  مــن  نجــوى  ابنتــه  زواج  األب  قبــول  بســبب 

وأكــدت أن والــد الفتــاة نجــوى عبــدهللا محمــد المؤيد، أراد تزويــج ابنته من أحد أبناء القبائل، لكن المشــرف الحوثي 
فــي المنطقــة المدعــو زيــد المؤيــد، رفــض ذلــك وقــام باختطــاف الفتــاة ووالدهــا، وتــم نقلهــم إلــى جهــة مجهولــة.
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التحيتا – الحديدة - 11 تشرين األول/أكتوبر 2019:

ثاثــة  وأصيــب  مواطــن  قتــل   2019 األول/أكتوبــر  تشــرين   11 الجمعــة  يــوم  فــي 
طــارق  العميــد  يقودهــا  قــوات  مــن  مســلحين  محاولــة  بعــد  امــرأة،  بينهــم  آخــرون، 
اليمــن.  غربــي  الحديــدة،  محافظــة  جنــوب  التحيتــا،  منطقــة  فــي  امــرأة  اغتصــاب  صالــح 

بهــدف  منــزالً  دخلــوا  صالــح،  طــارق  قــوات  مــن  مســلحين  إن  محليــون  ســكان  وقــال 
التحيتــا. لمنطقــة  التابعــة  المتينــة  عزلــة  فــي  الســاح  تهديــد  تحــت  امــرأة  اغتصــاب 

وأضافــوا أن المواطــن عبــدهللا علــي بــره رامي، 60 عاماً، دافع عن شــرف زوجة أخيه، فقــام المهاجمون بإطاق 
النــار عليــه وأردوه قتيــاً وســط منزلــه، فيمــا أصيبت زوجة القتيل مريم عيســى محب، وبعد ذلــك حاولوا اختطاف 
أخيــه األصغــر، وتصــدى لهــم بعــض األهالي، فُجرح اثنان منهم، كما قام المســلحون باختطــاف ثاثة من األهالي.

ذمارـ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2019:

الحوثــي  لجماعــة  تابعــة  عناصــر  أقدمــت   2019 الثاني/نوفمبــر  تشــرين   25 األحــد  يــوم  فــي 
الرضيــع  طفلهــا  مــع  الحيــدري  حنــان  الحقوقيــة  والناشــطة  اإلعاميــة  اختطــاف  علــى 
صنعــاء. العاصمــة  فــي  السياســي  األمــن  ســجن  إلــى  نقلهــن  وتــم  ذمــار،  مدينــة  فــي  وشــقيقتها، 

مصــادر حقوقيــة أكــدت أن عناصــر تابعــة لجماعــة الحوثي اســتوقفت اإلعامية حنــان الحيدري أميــن عام منظمة 
صحفيات با قيود، وكان معها رضيعها ذو الســبعة أشــهر وشــقيقتها، في مدينة ذمار، بينما كانت في طريقها إلى 
صنعــاء، قادمــة مــن عــدن، حيــث قامــوا بإنزالها من حافلــة نقل واختطافها إلى ســجن األمن السياســي بصنعاء، مع 
رضيعها وشــقيقتها. وذكرت المصادر أيضا أن الحيدري تعرضت لتعذيب واعتداءات في ســجن األمن السياســي
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التوصيات
إلى األمم املتحدة: 

إلزام أطراف الصراع بالوقف الفوري للحرب والعودة إلى التفاوض والحوار. •
إلزام األطراف املتصارعة باحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.  •
ــل ىلع  • ــة بالعم ــراف املتصارع ــط ىلع األط ــة للضغ ــائل املمكن ــة الوس ــة كاف ممارس

تجنيــب النســاء واألطفــال ىلع وجــه الخصــوص واملدنييــن ىلع وجــه العمــوم مخاطــر 
الحــرب.

ممارســة الضغــط الــكايف ىلع أطــراف الصــراع، لتطبيــق القــرارات الدوليــة الصــادرة مــن  •
مجلــس األمــن بشــأن اليمــن.

إلى األطراف املتصارعة يف اليمن: 
وقف الصراع املسلح والعودة إلى التفاوض والحوار، لحل كافة الخالفات.  •
احتــرام قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق اإلنســان وتجنيــب املدنييــن مخاطــر  •

الصــراع املســلح والحــرب.
محاســبة املســئولين ىلع ارتــكاب االنتهــاكات وإحالتهــم إلــى الجهــات القضائيــة  •

وتعويــض ضحايــا االنتهــاكات التعويــض العــادل واملناســب.

إلى جماعة الحوثي: 
التوقــف عــن اســتهداف النســاء واألطفــال ووقــف كافــة أشــكال املمارســات املنتهكــة  •

لحقــوق املــرأة والطفــل.
توفير الحماية الخاصة للنساء ولألطفال وتجنيبهم مخاطر املواجهات املسلحة. •
ــي  • ــط األلغــام املزروعــة يف املناطــق الت ــة وتســليم خرائ وقــف زراعــة األلغــام الفردي

فقــدت الســيطرة عليهــا. 
وقف كافة أشكال التهجير القسري لسكان املناطق الواقعة تحت سيطرتهم. •

إلى الحكومة الشرعية املعترف بها دوليا: 
وقف كافة األفعال التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.  •
تجنيب  النساء واألطفال مخاطر املواجهات املسلحة وتوفير الحماية الخاصة لهم.  •

إلى قوات دول التحالف العربي: 
التوقف عن استهداف قصف املساكن واألحياء السكنية.  •
تجنيب  النساء واألطفال كافة املخاطر الناتجة عن أعمال القصف الجوي.  •
االلتزام بقواعد االشتباك ومبادئ القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.  •
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