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الصــراع بيــن قبائــل حجــور فــي مديريــة كشــر بمحافظة حجــة وبين جماعــة الحوثي المســلحة يعود 
إلــى أيار/مايــو 2011، عندمــا حاولــت جماعــة الحوثــي اجتيــاح مديريــة كشــر بعــدد مــن اآلليــات 
ــى اثرهــا مواجهــات  العســكرية، مســتغلة احــداث ثــورة شــباط/فبراير 2011، حيــث اندلعــت عل
مســلحة اســتمرت عامــاً  كامــاً، ســقط علــى إثرهــا العديــد مــن القتلــى والجرحــى مــن الجانبيــن، 
تمكنــت خالهــا  قبائــل حجــور مــن صــد جماعــة الحوثــي المســلحة والدفــاع عــن أنفســهم وقراهــم.

بعــد ذلــك لجــأت جماعــة الحوثــي إلــى اســتخدام الوســاطات  للصلــح بينهــا وبيــن قبائــل حجــور فــي 
مديريــة كشــر، واســتطاعت مــن خــال الصلــح الحفــاظ علــى مواقعهــا فــي حــدود مديريــة مســتبأ، 
ــات  ــح وباالتفاقي ــود الصل ــة ببن ــر وملتزم ــة كش ــل مديري ــة بكام ــل محتفظ ــت القبائ ــل ظل وبالمقاب
ــه  ــت ب ــذي قام ــاب ال ــع االنق ــى وق ــام 2011 حت ــذ الع ــي من ــة الحوث ــع جماع ــا م ــي أبرموه الت
جماعــة الحوثــي وقــوات حليفهــا الســابق الرئيــس الراحــل علــي صالــح علــى الســلطة الشــرعية 
ــاء وعــدد  ــة صنع ــى العاصم ــي عل ــن ســيطرت جماعــة الحوث ــي 21/9/2014 حي ــن ف ــي اليم ف
مــن المحافظــات اليمنيــة، إال أن مناطــق قبائــل حجــور اســتمرت خــارج ســيطرة جماعــة الحوثــي.

ــل  ــن قبائ ــي وبي ــة الحوث ــن جماع ــة بي ــلحة عنيف ــات مس ــت مواجه ــوم 20/1/2019 اندلع ــي ي ف
ــات  ــع الجه ــذه المناطــق مــن جمي ــي بمحاصــرة ه ــام مســلحو جماعــة الحوث مناطــق حجــور، وق
يومــاً( حتــى   51( مــدة  اســتمرت  والثقيلــة  والمتوســطة  الخفيفــة  األســلحة  أنــواع  بمختلــف 
 ،11/3/2019 بتاريــخ  عليهــا  الكاملــة  والســيطرة  اجتياحهــا  مــن  الحوثــي  قــوات  تمكنــت 
مناطــق  ســكان  حــق  فــي  االنتهــاكات  أنــواع  مختلــف  بارتــكاب  قامــت  إثرذلــك  وعلــى 
ــا  ــكات وغيره ــاف الممتل ــب وإت ــازل ونه ــرق المن ــر وح ــاف وتفجي ــل واختط ــن قت ــور، م حج
مبــرر. غيــر  هســتيري  وبشــكل  أســابيع  لعــدة  االنتهــاكات  هــذه  ممارســة  فــي  واســتمرت 

قبائل حجور، مديرية َكِشر:

قبائــل حجــور يقطنــون مديريــة كشــر وهــي إحــدى مديريــات محافظــة حجــة الواقعــة فــي الشــمال 
الغربي للجمهورية اليمنية يبلغ عددها سكانها حوالي 120000 نسمة، تبعد عن عاصمة محافظة 
حجــة 165 كيلــو متــر، تحدها من الشــرق مديريتــا صوير والمدان بمحافظة عمــران، ومن الغرب 
مديريتــا خيــران المحــرق ومســتبأ، ومــن الجنوب مديريات الجميمة وأفلح الشــام وكحان الشــرف، 
ومــن الشــمال مديريتــا وشــحة وقــارة، وتعتمــد فــي معيشــتها علــى الزراعــة والرعــي والتجــارة.
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لمنظمــة  التابــع  الميدانــي  الرصــد   لفريــق  وفقــاً 
رايتــس رادار، تــم توثيــق )20561( انتهــاكاً لحقــوق 
االنســان فــي مناطــق قبائــل حجــور، بمديريــة كشــر 
فــي محافظــة حجــة، شــمالي غــرب اليمــن، مــن قبــل 
ــون  ــن 1 كان ــرة م ــي المســلحة، خــال الفت جماعــة الحوث
  .2019 نيســان/أبريل   20 إلــى    2019 ثاني/ينايــر 

العمــد،  القتــل  بيــن  االنتهــاكات  هــذه  تنوعــت  وقــد 
واالختطافــات  واالعتقــاالت،  الجســدية،  واالعتــداءت 
واالخفــاء القســري، وعمليــات التهجيــر والنزوح القســري، 
المنــازل والممتلــكات  الــى عمليــات تدميــر  باإلضافــة 
الخاصــة، وانتهــاكات حقــوق المــرأة والطفل وحــق التعليم، 
ــة وكوادرهــا،  ــر وقصــف ونهــب المنشــآت الصحي وتفجي
ــر  ــة الفك ــة ومصــادرة حري ــع التاريخي ــان والمواق واالعي
المعاملــة. وســوء  التعذيــب  وممارســة  العبــادة،  ودور 

قتــل  حالــة   )117  ( توثيــق  عمليــة  التقريــر  تضمــن 
و)22(  إصابــة،  حالــة   )  537 و)  المدنييــن،  بيــن 
حالــة تعذيــب وســوء معاملــة للمعتقليــن، كمــا رصــد 
تعســفي. اعتقــال  حالــة   )337  ( التوثيــق  فريــق 

 أمــا بخصــوص االنتهــاكات ضــد الممتلــكات الخاصــة 
فقــد تــم رصــد )740( حالــة، منهــا ) 25( حالــة تفجيــر، 
و)67( حالــة اقتحــام وتفتيــش، و)2 ( حالــة حــرق بمــادة 
البنزيــن، و) 202( حالــة اقتحــام ونهــب، و) 174( حالــة 
نهــب واحتــال، و)153 ( حالــة تدميــر جزئــي، و) 14( 
حالــة قصــف نتــج عنــه حريــق، و)65( حالــة قصــف نتــج 
عنــه تدميــر كلــي، و)45( حالــة قصــف ونهــب واحتــال.

كمــا وثــق فريــق الرصــد ) 3979( حالــة نهــب للممتلكات 
الخاصــة للمواطنيــن منهــا ) 713( نهــب أثــاث المنــازل، 
و)65( نهــب ســيارات مختلفــة األنــواع، و)45( نهــب 
ــات  ــة مصــادرة دراج ــاحنات، و) 15( حال ومصــادرة ش
نارية، و) 12( حالة نهب محات تجارية كبيرة، و) 19( 
حالــة نهــب محــات تجاريــة صغيــرة، و)8( حــاالت نهــب 
مســتوصفات طبيــة، و)2( حالــة نهــب وكالة توزيــع الغاز، 
و) 65( حالــة نهــب مولــدات كهربائيــة مختلفــة االحجــام، 
و) 3000( حالــة اتــاف مــزارع، و)23( حالــة مصــادرة 
مضخــات ميــاه والعديــد مــن حاالت نهــب مكتبــات خاصة.

ملخص تنفيذي
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كمــا تــم توثيــق حــاالت تهجيــر قســري ألكثــر مــن )882( 
أســرة، وحــاالت نــزوح ألكثــر مــن ) 1250( أســرة. 

ــق  ــق فري ــم  وث ــي التعلي ــق ف ــاكات الح ــوص انته وبخص
الرصــد إغــاق )107( مدرســة وتعطيــل الدراســة فيهــا، 
واحتال )18( مدرســة واتخاذها ثكنات عســكرية من قبل 
مســلحي جماعة الحوثي، واســتخدام ) 22( مدرســة أخرى 
مــأوى للنازحيــن، وحرمــان )10000( طالبــة وطالبــة من 
التعليــم، وحرمــان )1300( معلــم مــن مرتباتهــم، واجبــار 
الحوثــي  علــى حضــور دورات جماعــة  )75( معلمــاً 
الطائفيــة فــي محــاول منهــا لعمــل غســيل مــخ للمدرســين.

وفيمــا يخــص االنتهــاكات الحوثيــة لحقــوق الطفــل تم رصد 
)270( حالــة انتهــاك منهــا )15( حالــة قتــل، و)33 ( 
حالــة إصابــة، و)110( حالــة تجنيد أطفــال، و)5(  حاالت 
اختطــاف، أمــام بخصــوص االنتهــاكات ضد حقــوق المرأة 
ــة  ــا )12( حال ــاك، منه ــة انته ــق )93 ( حال ــم توثي ــد ت فق
قتــل، و) 15( حالــة إصابــة، و)6 ( حــاالت اجهاض، و)7 
( حــاالت والدة غيــر آمنــة، و)53( حالــة نهــب مدخــرات.

ــع  ــان والمواق ــة باألعي ــاكات الخاص ــص االنته ــا يخ وفيم
التاريخيــة فقــد وثــق فريــق الرصــد )6( حــاالت انتهــاك، 
منهــا حالــة تفجيــر واحــدة، و)5( حــاالت احتــال واتخاذها 

ثكنــات عســكرية ومخــازن أســلحة. أمــا االنتهــاكات التــي 
ــق  ــد وث ــة فق ــا الطبي ــة وكوادره ــآت الصحي ــت المنش طال
فريــق الرصــد )36( حالــة انتهــاك، منهــا، )2( حالــة 
قصــف منشــآت، )8( حــاالت نهــب، وحالة اعتقــال واخفاء 
ــة.  ــوادر الطبي ــري للك ــر قس ــة تهجي ــري، و)25( حال قس

ــر ودور  ــة الفك ــول مصــادرة حري ــاكات ح ــأن االنته وبش
انتهــاك  حالــة   )175  ( الرصــد  فريــق  وثــق  العبــادة 
تحفيــظ  ومدرســة  مســاجد  تفجيــر  حالــة   )  2( منهــا 
قــرآن، و)3( حــاالت اعتقــال خطبــاء، و )122( حالــة 
فــرض أئمــة وخطبــاء مــن عناصــر جماعــة الحوثــي، 
والخطبــاء. األئمــة  مــن   )50( مــن  أكثــر  وتهجيــر 

كمــا تــم االعتــداء علــى محــات الصرافــة ومصــادرة 
 )9( الرصــد  فريــق  وثــق  حيــث  النقديــة،  الحــواالت 
محــات  إغــاق  حــاالت  منهــا،)5(  انتهــاك  حــاالت 
مواطنيــن.  حــواالت  نهــب  حــاالت  و)4(  صرافــة، 
لحصــار  كثيــرة  حــاالت  الرصــد  فريــق  ووثــق 
ــل مســلحي جماعــة  ــق عليهــم مــن قب ــن والتضيي المواطني
الحوثــي الذيــن اســتحدثوا نحــو )45( نقطــة عســكرية.
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الجمهوريــة اليمنيــة طــرف فــي عــدد )53( اتفاقيــة 
دوليــة وميثاقــا واعانــاً عالميــاً وعــدد) 5( بروتوكوالت 
اضافيــة ملحقــة، منهــا عــدد )20( اتفاقيــة وإعــان 
اإلنســاني،  الدولــي  بالقانــون  تتعلــق  وبروتوكــول 
األشــخاص  حمايــة  بشــان  جنيــف  اتفاقيــة  ابرزهــا 
المدنييــن فــي وقــت الحــرب، كمــا ان اليمــن يعتبــر 
ُملزمــا بقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني )دون الحاجــة 
إلــى انضمــام رســمي لتلــك القواعــد التــي وضعتهــا 
ــة  ــون الجمهوري ــر ولك ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي اللجن
ــة  ــا ملزم ــات فإنه ــك االتفاقي ــى تل ــت عل ــة صادق اليمني
بتوفيــر الحمايــة للســكان المدنييــن ووجــوب احتــرام 
ــاني(،  ــي اإلنس ــون الدول ــان والقان ــوق اإلنس ــادئ حق مب
اإلخفــاء  مــن  االشــخاص  جميــع  حمايــة  واتفاقيــة 
ــزاع  ــة اطــراف الن ــى كاف ــرض عل ــي تف القســري، والت
المســلحة  الجماعــات  فيهــا  بمــا  اليمــن  فــي  المســلح 
غيــر النظاميــة، االلتــزام بمــا ورد مــن مبــادئ فــي 
ــة،  ــة اليمني ــا الجمهوري ــت عليه ــي صادق ــات الت االتفاقي

ــادئ  ــة مب ــا لكاف وكــذا اعــان التزامهــم وتطبيقهــم عملي
وقواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني بمــا فــي ذلــك مبــدأ 
التمييــز والتناســب وحمايــة المدنييــن واالعيــان المدنيــة 
مــن أي اعتــداء، شــاملة الطواقــم الطبيــة والنشــطاء 
الطبيــة.  والمبانــي  الثقافيــة  واآلثــار  واإلعامييــن 

توصــف الحــرب الدائــرة فــي اليمــن بأنهــا نــزاع مســلح 
غيــر دولــي، وتشــير القــرارات التــي اصدرهــا مجلــس 
إلــى   ) 2216 القــرار )  بينهــا  الدولــي مــن  األمــن 
ذلــك التوصيــف، ومــن بيــن المعاهــدات واالتفاقيــات 
الدولــي،  غيــر  المســلح  الصــراع  لمســألة  الحاكمــة 
الحوثــي  جماعــة  فــإن  المطبقــة،  الدوليــة  والقواعــد 
ــر  ــزء كبي ــى ج ــتولت عل ــلحة اس ــة مس ــا جماع بوصفه
اليمــن بطريقــة غيــر مشــروعة،  فــي  الســلطة  مــن 
ــا  ــن بينه ــة م ــى محافظــات يمني ــيطر عل وأصبحــت تس
ــا أصبحــت مســؤولة  ــي فإنه ــاء، وبالتال ــة صنع العاصم
مســؤولية قانونيــة عــن كافــة االنتهــاكات بحــق المدنييــن.

اإلطار القانوني:
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ــع  ــي التاب ــق الرصــد امليدان ــق فري وث
ملنظمــة رايتــس رادار جملــة مــن 
ــلحوا  ــها مس ــي مارس ــاكات الت االنته
الهجــوم  منــذ  الحوثــي  جماعــة 
يف  حجــور  قبائــل  ىلع  املســلح 
مديريــة كشــر، خــال الربــع األول مــن 
العــام 2019، وتتمثــل هــذه االنتهــاكات 

يف اآلتــي:

أبرز االنتهاكات املوثقة 



قامــت جماعــة الحوثــي المســلحة بفــرض حصــار شــامل 
ــع  ــة كشــر مــن جمي ــاء قبائــل حجــور فــي مديري ــى أبن عل

الجهــات وتتمثــل فــي اآلتــي:

اســتحداث عــدد )45( نقطــة عســكرية لغــرض منــع . 1
ــن. دخــول وخــروج المواطني

والــدواء . 2 والميــاه  الغذائيــة  المــواد  دخــول  منــع  
المرضــى. وإســعاف 

القيام باالختطافات ومصادرة الممتلكات.. 3

ــت بشــكل . 4 ــة واالنترن قطــع شــبكة االتصــاالت الهاتفي
ــة عــن  ــة معزول ــل المديري ــه جع ــذا بطبيعت ــل وه كام

ــا. ــا يجــري فيه ــم شــيء عم ــم وال يُعل العال

ــة مــن المنظمــات . 5 عــدم وصــول أي مســاعدات إغاثي
ــب  ــي الغال ــث ف ــور، حي ــق حج ــى مناط ــانية ال اإلنس
تنشــط المنظمــات اإلنســانية الدوليــة بشــكل كبيــر فــي 
المناطــق التــي تعانــي موجــات الحــروب والصراعات 
ــاط  ــود أي نش ــدم وج ــظ ع ــه لوح ــر أن ــلحة، غي المس
لتلــك المنظمــات فــي مناطــق حجــور وهــو مــا يشــير 

الــى أحــد أمريــن:

تلــك 	  الــى  الدخــول  إمــا أن موظفيهــا منعــوا مــن 
ــي  ــي الت ــة الحوث ــلحي جماع ــل مس ــن قب ــق م المناط
تحكــم الحصــار عليهــا، أو أن تلــك المنظمــات منحــازة 
ــي  ــة الحوث ــدة جماع ــق أجن ــل وف ــطتها وتعم ــي أنش ف
ــذي وجــدت مــن  وخرجــت عــن االطــار اإلنســاني ال

ــه. أجل

الحصار والتجويع:

10
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حاالت القتل:
وثـّـق فريــق الرصــد الميدانــي التابــع للمنظمــة مــا أمكنــه مــن حــاالت القتــل العمــد للمدنييــن التــي ارتكبتهــا جماعــة الحوثــي 
المســلحة  بحــق أبنــاء قبائــل حجــور بطــرق مختلفــة ومتنوعــة منهــا مــا تــم بالقصــف العشــوائي باألســلحة الثقيلــة كمدفعيــة 

الهــاون والهــاوزر والكاتيوشــا والصواريــخ البالســتية، ومنهــا حــاالت القنــص والقتل المباشــر.

وقد بلغت حاالت القتل )117( حالة بما فيها حاالت قتل نساء وأطفال.

117
حاالت القتل

التي ارتكبها مسلحو جماعة 
الحوثي بحق أبناء حجور

91

األطفالرجال

14

النساء

12

الفقــرة الثالثــة مــن اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان تضمنــت حــق اإلنســان فــي الحيــاة والحريــة والكرامــة واألمــان علــى 
نفســه، وضمنتــه قواعــد القانــون الدولــي اإلنســاني باعتبــاره حقــاً غيــر قابــل للمســاس أو التصــرف بــه تحــت أي ظــرف، 
وأكدتــه كذلــك االتفاقيــة الدوليــة للحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادرة عــام 1966 والتــي نصــت علــى الحــق فــي الحيــاة.
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ــن شــكاوى  ــى عــدد م ــي إل ــق الرصــد الميدان اســتمع فري
ــع: ــض الوقائ ــهود لبع ــهادات ش ــا وش ــي الضحاي أهال

واقعة قتل وتمثيل واخفاء جثة )أ، ع ،أ، ن(:

ــأن مجموعــة مســلحة  ــة )م، أ، ع ،أ( ب ــاد نجــل الضحي أف
تابعيــن لجماعــة الحوثــي قامــت بحصــار المنــزل من جميع 
ــزل واقتحامــه  ــى المن ــم باشــرت بالقصــف عل الجهــات “ث
وعنــد محاولــة والــدي - الضحيــة - الخــروج مــن المنــزل 
باشــرت بإطــاق الرصــاص عليــه وقتلــه أمــام أعيننــا، أنــا 
ــي  ــم تكتف ــة، ول ــدة الضحي ــي وال ــي وجدت ــي ووالدت واخوت
ــه وتشــويه مامــح وجهــه  ــل بجثت ــل قامــت بالتمثي ــه ب بقتل
وتقطيــع جثتــه، ثــم حاولنــا أخــذ الجثــة لغــرض دفنهــا 
لكنهــم منعونــا وظلــت الجثــة لمــدة ثاثــة أيــام ثــم أخذوهــا 

ــم مصيرهــا حتــى اآلن”.  معهــم وال نعل

الشــاهد )ج، ح، ع( أفــاد فــي شــهادته بأنــه أثنــاء تواجــده 

ــمع صــوت  ــة س ــزل الضحي ــن من ــرب م ــه بالق ــي منزل ف
وعنــد  نوعــه  هــو  مــا  يعلــم  ال  ومقــذوف  الرصــاص 
ــون  ــن يطوق ــلحين الحوثيي ــن المس ــددا م ــه رأى ع خروج
منــزل الضحيــة مــن كل جانــب ويطلقــون الرصــاص علــى 

ــة.  ــزل الضحي من

وأضــاف “ســمعت صــراخ أوالد الضحيــة وزوجتــه عنــد 
ــم  ــن وه ــلحين الحوثيي ــاهدت المس ــد ش ــم، وق ــل والده مقت
ــات  ــراغ عــدة طلق ــن خــال اف ــة م ــة الضحي ــون بجث يمثل

ــف أجــزاء جســمه”. ــي مختل رصــاص ف

الشــاهد )ع، م، ن( أكــد مــا شــهد بــه الشــاهد األول، 
ــل  ــه المط ــطح منزل ــن س ــة م ــاهد الواقع ــه ش وأضــاف أن
علــى منــزل الضحيــة، وذكــر أن الحوثييــن منعــوا الســماح 
ألســرته بدفنــه، وتركــوا الجثــة ثاثــة أيــام تحــت حراســتهم 

ــى اآلن. ــم أخذوهــا حت ث
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مبــدأ الســامة الجســدية لإلنســان أمــر شــددت عليــه جميــع القوانيــن وأكدتــه االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، 
ــن  ــا ال يمك ــة وكل م ــدية والمعنوي ــامته الجس ــه وس ــه وكرامت ــرام حيات ــي احت ــق ف ــرد الح ــكل ف ــأن ل ــرت ب ــث اق حي
ــرف. ــت أي ظ ــرف تح ــة للتص ــر قابل ــان غي ــوق االنس ــن حق ــد م ــدية يع ــامة الجس ــق الس ــخصيته فح ــن ش ــه ع فصل

حاالت اإلصابات:

537

حاالت اإلصابات
التي ارتكبتها جماعة الحوثي 

املسلحة بحق أبناء حجور

489

األطفالرجال

33

النساء

15

عــدد  رادار  رايتــس  لمنظمــة  التابــع  الميدانــي  الرصــد  فريــق  وثــق  فقــد  المبــدأ  هــذا  وقداســة  أهميــة  ورغــم 
إعاقــات  بعضهــا  حجــور  قبائــل  مناطــق  فــي  )إصابــات(  الجســدية  الســامة  علــى  اعتــداء  حالــة   )537(
فئــة: كل  مــن  الحــاالت  يوضــح  اآلتــي  والجــدول  ذلــك،  مــن  يســلموا  لــم  والنســاء  األطفــال  حتــى  دائمــة 
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نفــذت جماعــة الحوثــي حملــة اختطافــات واســعة بلغــت )337( حالــة بينهــا حــاالت اختطــاف أطفــال وحــاالت 
تعرضــت لإلصابــة البالغــة، بينهــا حــاالت إعاقــات دائمــة، حيــث قامــت جماعــة الحوثــي المســلحة بنشــر النقــاط 
ــال  ــال كل مــن وجــدوه فيهــا بمــا فيهــم األطف ــازل واعتق ــى مداهمــة القــرى والمن ــة إل العســكرية فــي الطرقــات باإلضاف
والمعاقيــن والجرحــى حســب الهويــة، كمــا اختطفــت بعضهــم مــن المســتوصفات والمراكــز الطبيــة، وكذلــك اختطــاف 
المســافرين والمقيميــن مــن أبنــاء قبائــل حجــور فــي المحافظــات التــي تحــت ســيطرة جماعــة الحوثــي بحســب الهويــة.

حاالت الخطف واإلخفاء القسري:

337
حاالت االختطافات
التي ارتكبها مسلحو جماعة 
الحوثي بحق أبناء حجور

332

األطفالرجال
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ــاء  ــا ج ــا وم ــادات ذوي الضحاي ــي إف ــا ورد ف وبحســب م
فــي شــهادات الشــهود الذيــن تــم االســتماع إليهــم مــن 
ــاد  ــس رادار، أف ــة رايت ــع لمنظم ــق الرصــد التاب ــل فري قب
الضحيــة )ي،ق،ع،ر( وهــو أحــد أقــارب الضحيــة)ح، 
ــاد الشــاهد )ع، ع، ص(، والشــاهد) ن ، م،  ــا أف ق،ر( كم
أ، ب( أن المســلحين الحوثييــن قامــوا فــي يــوم االثنيــن 
11/3/ 2019 باختطــاف الضحيــة المشــار إليــه آنفــا 

فــي إحــدى نقاطهــم األمنيــة بمديريــة كشــر واقتــادوه إلــى 
جهــة مجهولــة وال يعلــم عنــه أهلــه شــيئا حتــى اآلن.

وبخصــوص الضحيــة )خ، م،أ،ب( أفــاد أحــد أقاربــه )ن، 
ــد  ــوم األح ــي ي ــه ف ــاهد)ع، ي، س، ق( أن م، أ، ب( والش
الموافــق 17/3/2019 قــام مســلحون من جماعــة الحوثي 
باختطــاف الضحيــة المشــار إليــه من احدى نقاطهــم األمنية 
أثنــاء ســفره، وال يــزال مصيــره مجهــوالً حتــى اآلن.
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ــى  ــداء عل ــي اإلنســاني االعت ــون الدول تجــرم قواعــد القان
ــازل،  ــا المن ــن ومنه ــكات المدنيي ــة وممتل ــان المدني االعي
حيــث تحــرم اطــاق القذائــف العشــوائية أو الموجهــة فــي 
المناطــق اآلهلــة بالســكان كالمــدن والقــرى، حيــث نصــت 
ــرام  ــى احت ــة عل ــاي الرابع ــة اله ــن اتفاقي ــادة )46( م الم
شــرف االســرة وحقوقهــا وحيــاة األشــخاص والملكيــة 
الخاصــة،  الملكيــة  مصــادرة  جــواز  وعــدم  الخاصــة 
ــى حظــر الســلب  ونصــت المــادة التــي تليهــا مباشــرة عل
ــة  حظــراً تامــاً، وأمــرت الســلطات بإصــدار لوائــح جنائي
تنهــى عــن الســلب ومعاقبــة مــن يرتكبهــا ســواء كان مدنيــاً 
أو عســكرياً، كمــا نصــت المــادة 53 مــن اتفاقيــة جنيــف 
ــة  ــة ثابت ــكات الخاص ــر الممتل ــر تدمي ــى حظ ــة عل الرابع
أو منقولــة تتعلــق بحــق أفــراد أو جماعــات أو بالدولــة 
والســلطات العامــة أو المنظمــات االجتماعيــة واإلنســانية.

لمنظمــة  التابــع  الميدانــي  الرصــد  فريــق  وثــق  وقــد 
رايتــس رادار ) 740( حالــة انتهــاك لمنــازل المواطنيــن، 
منهــا ) 25( منــزالً  تــم تفجيرهــا وتدميرهــا بطريقــة 
مباشــرة باســتخدام مــادة الديناميــت شــديدة االنفجــار. 
ــع  ــت طاب ــادة الدينامي ــازل بم ــر المن ــم تفجي ــذ جرائ وتأخ
الجرائــم اإلرهابيــة، كــون االنتقــام وإلحــاق األذى النفســي 
التشــرد  واقــع  وفــرض  باألســرة  الماديــة  والخســائر 
والضيــاع ألفرادهــا - التــي جــل أفرادهــا فــي الغالــب مــن 
ــكن  ــي مس ــش ف ــن العي ــا م ــال - وحرمانه ــاء واألطف النس
يحفــظ لهــا كرامتهــا هــو الغــرض الواضــح مــن ورائهــا.

مــن  االنتقــام  اإلنســاني  الدولــي  القانــون  ويجــرم 
ــم  ــك الجرائ ــف تل ــث تصن ــرر، حي ــن تحــت أي مب المدنيي
ضمــن الجرائــم ضــد اإلنســانية وجرائــم الحــرب فــي 
حــال ارتكبــت أثنــاء الحــروب والنزاعــات المســلحة.

قصف وتدمير املنازل:
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جدول يوضح عدد املنازل التي تم تفجيرها مباشرة بمادة الديناميت:

الوصفالعزلةالقريةاسم صاحب المنزلم
مكون من دورينأنهم الغربالنمغةاحمد محمد الزعكري1
مكون من دور واحدأنهم الغربالنمغةاحمد عبدهللا الزعكري2
مكون من دور واحدأنهم الغربالنمغةحسين يحيى الزعكري3
مكون من دور واحدأنهم الغربالنمغةمحمد مشعل الزعكري4
مكون من دورينأنهم الغربالجحاشةعلي أحمد علي حزام فات5
مكون من دور واحدأنهم الغربالجحاشةحزام أحمد علي حزام فات6
مكون من دور واحدأنهم الغربالجحاشةعبدالوهاب علي أحمد فات7
مكون من دور واحدأنهم الغربالجحاشةإسماعيل أحمد علي حزام فات8
مكون من دور واحدأنهم الغربالجحاشةمحمد أحمد علي حزام فات9

مكون من دور واحدأنهم الغربالجحاشةعبده أحمد علي حزام فات10
مكون من دور واحدأنهم الغرببني عثمانمحمد علي عبدهللا الهادي11
مكون من دورينأنهم الغرببني عثمانعلي عبدهللا الهادي12
مكون من  دورينأنهم الشرقبني شريةعبدهللا علي مرشد شريه13
مكون من دور واحدأنهم الشرقبني شريةماجد عبدهللا علي مرشد شريه14
مكون من دور واحدأنهم الشرقبني شريةمنصور عبدهللا مرشد شريه15
مكون من دور واحدأنهم الشرقبني شريةعلي عبدهللا علي شريه16
مكون من دور واحدأنهم الشرقبني شريةاحمد هادي عبدهللا علي شريه17
مكون من  دورينالعبيسةالنامرةمحمد علي علي سالم جبهان18
مكون من  دورينالعبيسةالنامرةحسين علي علي سالم جبهان19
مكون من دور واحدالعبيسةجلحزيد علي صالح عمير20
مكون من دور واحدالعبيسةالهيجةفهد احمد احمد النمشة21
مكون من دور واحدالعبيسةالهيجةأحمد أحمد احمد النمشة22
مكون من دور واحدالعبيسةالهيجةاسماعيل أحمد أحمد النمشة23
مكون من دور واحدالعبيسةالهيجةخالد أحمد أحمد النمشة24
مكون من دور واحدالعبيسةالهيجةحمير أحمد أحمد النمشة25
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توزعــت  حجــور  قبائــل  أبنــاء  منــازل  بحــق  انتهــاك  حالــة   )713( الميدانــي  الرصــد  فريــق  وثــق  وكذلــك 
اآلتــي: الشــكل  يوضحهــا  الــذي  واالحتــال  والقصــف  واالحــراق  والنهــب  والتفتيــش  االقتحــام  بيــن  مــا 

74 0

عدد املنازل التي تم انتهاكها من 
قبل جماعة الحوثي املسلحة 

5645
قصف ونهب  

واحتالل
قصف نتج عنه 

تدمير حريق

وبحســب مــا ورد فــي إفــادة الضحيــة )م، س،ع ،ج( أنــه فــي يــوم 26/2/2019 تمكــن مســلحو جماعة الحوثي مــن اقتحام 
قريتــه ثــم  القيــام بزراعــة المتفجــرات فــي انحــاء مختلفــة مــن منزلــه الســكني ثــم قامــوا بتفجيــره، كمــا أفــاد الشــاهد )م، 
ع، ج( بــأن جماعــة الحوثــي قامــت بزراعــة المتفجــرات فــي انحــاء مختلفــة مــن منــزل هــذا الضحيــة ثــم القيــام بتفجيــره.

وأفــاد )ح،م، ع( ولــد الضحيــة )م، ع ، ع، هـــ( أنــه فــي يــوم الســبت الموافــق 9/3/2019 بعــد تمكــن مســلحي 
جماعــة الحوثــي مــن اقتحــام القريــة والســيطرة عليهــا، قامــوا بتفخيــخ منــزل والــده ومنــزل جــده ثــم تفجيرهمــا.

25670220214 174153
قصف نتج عنه نهب واحتاللاقتحام ونهبحرق بالبنزيناقتحام وتفتيشتفجير

تدمير  جزئي 
قصف نتج عنه 

تدمير كلي
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االعتداء ىلع املمتلكات الخاصة

املمتلكات الخاصة التي 
نهبتها جماعة الحوثي 

71365املسلحة
نهب سيارات نهب أثاث 

املنازل

451512

15026530001223 0408

نهب وتحطيم 
شاحنات

محالت تجارية درجات نارية
كبيره

محالت بيع بقاالت
مالبس

مستوصفات 
وعيادات وصيدليات

مولدات وكالة بيع الغاز
كهربائية

مضخات مياهمكتباتاتالف مزارع

أجمعــت كافــة النظــم القانونيــة والمعاهــدات واالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة أن حــق الملكيــة حــق أصيــل لــكل 
انســان ال يمكــن مصادرتــه أو االعتــداء عليــه أو االنتقــاص منــه، اال أن هــذا الحــق لــم يســلم مــن االعتــداء مــن 
خاصــة  نهــب  حالــة    )3979  ( عــدد  الميدانــي  الرصــد  فريــق  وثــق  حيــث  المســلحة  الحوثــي  جماعــة  قبــل 
ــاكات:  ــذه االنته ــل ه ــح تفاصي ــي يوض ــدول اآلت ــور، والج ــل حج ــا قبائ ــي تقطنه ــر الت ــة كش ــكان مديري ــكات س لممتل
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التهجير القسري:

ــم  ــن الجرائ ــن ضم ــر القســري للمدنيي ــد التهجي يع
المعاقــب عليهــا فــي التشــريعات الوطنيــة كمــا 
يصنفهــا القانــون الدولــي ضمــن الجرائــم المرتكبــة 
ضــد اإلنســانية. وقــد تمكن فريــق الرصــد الميداني 
ــر قســري مــن  ــق حــاالت تهجي مــن رصــد وتوثي
قبائــل حجــور لعــدد)882( أســرة، إجمالــي عــدد 
ســكانها )5083( شــخص، نســبة )%47( منهــم 
أطفــال، ونســبة النســاء إلــى الرجــال )52%( 
، كمــا أن وضــع األشــخاص تحــت حالــة مــن 
الماحقــة والتخويــف واإلرهــاب تجعــل الشــخص 
مــن الناحيــة الفعليــة مخيــراً بيــن الرحيــل القســري 
أو اختيــار البقــاء مــع انتظــار القتــل أو االعتقــال. 
وقــد حصــل فريــق الرصــد الميدانــي علــى كشــف 
يتضمــن ) 70 ( حالــة صــدرت بحقهــم توجيهــات 
بالقبــض  الحوثــي  لجماعــة  التابعــة  للنقــاط 
ــة  ــن الناحي ــدد م ــك الع ــل ذل ــا يجع ــم وهــو م عليه

الواقعيــة مجبــرا ًعلــى الرحيــل، ويصبــح مــن 
الناحيــة القانونيــة فــي عــداد المهجريــن قســراً.

ــم  ( ــن منه ــا المهجري ــاد بعــض الضحاي ــث أف حي
بنــي  قريــة  مــن  العمــر)40( عامــا  أ(   ، م  ن، 
قمــاس بــأن مســلحي جماعــة الحوثــي اقتحمــوا 
المنــازل  بتاريــخ 9/3/2019 وداهمــوا  قريتــه 
ــره  ــا اضط ــعة مم ــات واس ــة اختطاف ــذوا حمل ونف
إلــى الفــرار مــن منزلــه قســراً حفاظــاً علــى حياتــه. 

ــة )ي، ق ،  ــاد الضحي ــعيد أف ــي س ــة بن ــي قري وف
س( أن منزلــه تعــرض للمداهمــة عــدة مــرات 
ــه،  ــاً عن ــي بحث ــة الحوث ــلحي جماع ــل مس ــن قب م
والمتابعــة  للرصــد  شــخصيا  تعــرض  كمــا 
ــن  ــه تمك ــر أن ــه غي ــرض اعتقال ــه بغ ــة ل والمراقب
قريتــه. قبضتهــم ومغــادرة  مــن  اإلفــات  مــن 
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حاالت النزوح:
ــي  ــة الحوث ــل جماع ــن قب ــد م ــوائي المتعم ــف العش القص
الصواريــخ  فيهــا  بمــا  والثقيلــة  المتوســطة  باألســلحة 
ــور  ــل حج ــكان قبائ ــازل س ــوت ومن ــوب بي ــتية ص البالس
دفــع بالســكان نحــو خياريــن صعبيــن، إمــا البقــاء فــي 
مســاكنهم ومواجهــة المــوت المحقــق أو الرحيــل والنــزوح 
إلــى مناطــق آمنــة حمايــة ألرواحهــم وأرواح أطفالهــم. وقد 
ــرة  ــزوح ) 1250 ( أس ــي ن ــق الرصــد الميدان ــق فري وث

وبإجمالــي عــدد أفرادهــا )10862( معظمهــم مــن النســاء 
واألطفــال، نزحــوا مــن منازلهــم إلــى مناطــق أخــرى فــي 
محافظــة حجــة والمحافظــات األخــرى. ومــن خــال النظر 
إلــى المنهجيــة التــي تتبعهــا جماعــة الحوثــي ذات الصبغــة 
ــن  ــي تتخــذ م ــة، يتضــح بجــاء أن جماعــة الحوث الطائفي
سياســية التهجيــر والنــزوح وســيلة تهــدف مــن خالهــا إلــى 
تغييــر ديموغرافــي لســكان المناطــق التــي تســيطر عليهــا.

عدد االسر النازحة  

1250
52885574

أناث ذكور
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انتهاك الحق يف التعليم:
ــل  ــا قبائ ــي يقطنه ــة كشــر الت ــغ عــدد المــدارس بمديري تبل
حجور، ) 107( مدرسة، وقد تسببت المواجهات المسلحة 
ــدارس للفصــل  ــك الم ــع تل ــي جمي ــل الدراســة ف ــي تعطي ف
ــي مــن العــام الدراســي 2018/ 2019 ممــا تســبب  الثان
فــي حرمــان عــدد أكثــر مــن )10000( طالــب وطالبة من 
ــي ) 18(  ــل جماعــة الحوث ــد تحوي ــة دراســتهم بع مواصل
مدرســة الــى ثكنــات عســكرية  لتخزيــن األســلحة وتدريــب 
مقاتليهــا، وتــم تحويــل )22( مدرســة إلــى ســكن للنازحين.

وتــم حرمــان أكثــر مــن ) 1300( معلــم مــن اســتام 
مرتباتهــم ممــا اضطرهــم إلــى صــرف جــل أوقاتهــم فــي 
البحــث عــن مصــدر رزق يقــوت أطفالهــم، فيمــا  تعــرض 

)7( مــن المعلميــن للقتــل مــن قبــل مســلحي جماعــة 
مختلفــة،  بجــروح  آخــرون   )25  ( وأصيــب  الحوثــي 
كمــا تعــرض) 8(  مــن المعلميــن لاعتقــال واالخفــاء 
القســري، فيمــا تعــرض )350( معلمــا آخــر للتهجيــر 
القســري، أمــا مــن تبقــى مــن المعلميــن فــي المديريــة فقــد 
تحقــق فريــق الرصــد الميدانــي مــن حضــور )75( معلمــاً 
ــة لجماعــة الحوثــي، اســتمع فريــق الرصــد  دورات طائفي
ــك  ــث ذكــروا أن حضــور تل ــاً، حي لشــهادات ) 13( معلم
الحوثــي،  قبــل جماعــة  مــن  اجبــاري  أمــر  الــدورات 
يشــرف علــى تنفيذهــا مشــرفون عينتهــم جماعــة الحوثــي.
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انتهاك حقوق الطفل:
حقوقهــم  المنُتَهكــة  الفئــات  أكثــر  مــن  األطفــال  يعــد 
لهــم  لذلــك وفــرت  بالحيــاة،  لضعفهــم ولقلــة خبرتهــم 
القوانيــن الدوليــة حمايــة خاصــة إلــى جانــب الحمايــة 
العامــة للمدنييــن، ولتزايــد االنتهــاكات التــي يتعــرض 
ــد  ــلحة. فق ــات المس ــاء النزاع ــال خصوصــاً أثن ــا األطف له
اعتمــدت األمــم المتحــدة مفوضــاً ســاميا ًخاصــاً باألطفــال 
الســامي  المفــوض  يقــوم  كمــا  المســلحة،  والنزاعــات 
ــة  ــوق الطفول ســنوياً بإصــدار قائمــة ســوداء بمنتهكــي حق
ــدة  ــم المتح ــام لألم ــن الع ــرض األمي ــد ع ــم، وق ــي العال ف
األســبق فــي تقريــره للعــام 2003 قائمــة باالنتهــاكات 
ــات  ــاء النزاع ــال أثن ــوق األطف ــى حق ــورة عل ــد خط األش
ــال  المســلحة اشــتهرت باالنتهــاكات الســتة المهــددة لألطف
أثنــاء النزاعــات المســلحة وهــي القتــل والتشــويه لألطفــال، 
تجنيــد األطفــال واســتخدامهم فــي القتــال، االعتــداءات 
ــدارس والمستشــفيات، قطــع ســبل  ــة الم الجنســية، مهاجم
المســاعدات اإلنســانية، اختطــاف األطفــال واعتقالهــم، 

ــال تحــت ســن  ــد األطف ــي تجني ــون الدول ــر القان ــا اعتب كم
15 عامــاً جريمــة حــرب، يجــب محاســبة مــن يرتكبهــا.

وقــد قــام فريــق الرصــد الميدانــي التابــع لمنظمــة رايتــس 
رادار برصــد)270( حالــة انتهــاك ضــد األطفــال فــي 
ــل، واالختطــاف،  ــي القت ــت ف ــور تمثل ــل حج مناطــق قبائ
طالــب   )10000( مــن  أكثــر  وحرمــان  والتجنيــد، 
ــة  ــم بســبب األوضــاع األمني ــة التعلي ــن مواصل ــة م وطالب
وتحويــل عــدد مــن المــدارس إلــى ثكنــات عســكرية، 
ونــزوح وتهجيــر معظــم األســر مــن البيــوت والقــرى 
لهــا  تعــرض  التــي  والمضايقــات  للماحقــات  نتيجــة 
النفســية  اآلثــار  ذلــك  إلــى  يضــاف  األســر،  أربــاب 
علــى  القصــف  نتيجــة  األطفــال  لهــا  تعــرض  التــي 
منازلهــم، ومداهمتهــا واعتقــال آبائهــم، وبالنظــر إلــى 
إطــار  ضمــن  تصنــف  أنهــا  نجــد  االنتهــاكات  هــذه 
ــر خطــورة المشــار اليهــا ســابقا. االنتهــاكات الســتة األكث

اختطافتجنيدإصابةقتل

153311005

تعطيل الدراسة107مدرسة

18 استخدمت ثكنات عسكرية
22 تحولت إلى سكن للنازحين

10000 طفل حرموا من التعليم

انتهاكات جماعة الحوثي
بحق األطفال
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انتهاك حقوق املرأة:
تعــد مناطــق قبائــل حجــور التــي اســتهدفت بالهجــوم 
مــن قبــل جماعــة الحوثــي المســلحة مــن المناطــق 
الريفيــة التــي حظيــت فيهــا المــرأة اليمنيــة بحقهــا 
فــي التعليــم مقارنــة بكثيــر مــن المناطــق الريفيــة 
األخــرى فــي محافظــة حجــة، وقــد اقتــرن 
للمــرأة  التعليمــي  المســتوى  فــي  التحســن 
بحصــول المــرأة علــى بعــض الحقــوق ومنهــا 
ــم والصحــة  مســتوى المعيشــة والســكن المائ
وتنظيــم األســرة واالســتقرار النفســي والعائلــي 
والحصــول علــى الوظيفــة والمشــاركة فــي الحياة 
ــت  ــي تعرض ــلح الت ــوم المس ــة، إال أن الهج العام
ــة  ــلحة الثقيل ــواع األس ــتى أن ــذه المناطــق بش ــه ه ل
تســبب فــي تراجــع كبيــر للمســتوى التــي كانــت 
المنــازل  اليــه، حيــث دمــرت  قــد وصلــت 
النســاء  ومدخــرات  األمــوال  ونهبــت 
واالصابــة  للقتــل  المــرأة  وتعرضــت 
والصحــة  التعليــم  مــن  والحرمــان 
فــي  عائلتهــا  مــع  والتشــرد 
مخيمــات التهجيــر والنــزوح.

ــلباً  ــرأة س ــى الم ــاكات عل ــك االنته ــد انعكســت تل وق
فــي نواحــي إنســانية مختلفــة حيــث أصبحــت تعانــي 
مــن مصاعــب كبيــرة، منهــا اســتخدام الحطــب وقــوداً 
بديــا بســبب انعــدام مــادة الغــاز أو عــدم توفــر قيمته، 
وهــو مــا جعــل المــرأة  تضطــر إلــى قطــع مســافات 
كبيــرة لجلــب الحطــب علــى رأســها مــن  أجــل طبــخ 
وجبــات غــذاء أطفالهــا، باإلضافــة الــى المعانــاة 
نفســها فــي الحصــول علــى الميــاه، عــاوة علــى 
عــدم توفــر الميــاه النظيفــة للشــرب وهــو مــا تســبب 
ــي  ــة الت ــد مــن االمــراض  واألوبئ ــي انتشــار العدي ف
أودت بحيــاة العديــد مــن األطفــال والنســاء وضاعفــت 
مــن المشــاكل الصحيــة والمعيشــية لألســر النازحــة.

لــم يختلــف وضــع المعانــاة التــي عاشــتها المــرأة 
المــرأة  عــن  النــزوح  مخيمــات  فــي  النازحــة 
التــي اســتمرت فــي منازلهــا المحاصــرة، حيــث 
وثــق فريــق الرصــد الميدانــي عــدد) 93( حالــة 
انتهــاك بحــق المــرأة فــي مناطــق قبائــل حجــور.

قتل

حالة وفاة أم
والدة غير آمنة

إصابة

والدة يف العراءحالة وفاة رضيع

نهب مدخراتإجهاض

12

01

15

0103

0653

انتهاكات جماعة الحوثي 

املسلحة بحق املرأة
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األعيان واملواقع التاريخية:
تعتبر اآلثار مخزوناً تاريخياً وإرثا ثقافيا وتراثيا عاما للشعب اليمني، ويعد االعتداء أو االضرار بها جريمة وفقاً للتشريعات 
اليمنيــة، كمــا يعتبــر مخالفــة جســيمة لاتفاقيــات الدوليــة، ومنها اتفاقية الهــاي المصادق عليهــا من قبل الجمهوريــة اليمنية.

علــى  المســلحة  الحوثــي  جماعــة  شــنته  الــذي  الهجــوم  فتــرة  خــال  الميدانــي  الرصــد  فريــق  وثــق  وقــد 
 )1( التاريخيــة،  األعيــان  مــن  حــاالت   )6( عــدد  بانتهــاك  الحوثــي  جماعــة  مســلحي  قيــام  حجــور،  مناطــق 
فيهــا. األســلحة  وتخزيــن  حوثييــن  لمقاتليهــا  عســكرية  ثكنــات  إلــى  تحويلهــا  تــم  حــاالت  و)5(  تفجيــر،  حالــة 

جدول يبّين أسماء األعيان التي تم تفجيرها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية

الحالةالعزلةالقريةاسم الموقعم
تفجيرأنهم الغربالنمغةحصن النمغة1
موقع عسكريالعبيسةقرية الشنفيحصن المنصورة2
موقع عسكريأنهم الغربالدربقلعة مدرع التاريخية3
موقع عسكريأنهم الغرببني عثمانقلعة حصن القر4
موقع عسكريأنهم الغربالجحاشةحصن المقظة5
موقع عسكريأنهم الغرببني قماسقلعة الحتافة6
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استهداف املنشآت الطبية:
تعتبــر المرافــق الطبيــة والعيــادات والمستشــفيات الميدانيــة 
ــداء  ــي يحظــر االعت ــان الت ــن االعي ــة م ــادات المتنقل والعي
عليهــا أو اســتهدافها أو االضــرار بالعامليــن فيهــا وفقــاً 
لنصــوص القوانيــن والتشــريعات الوطنيــة، حيــث ورد 
العامــة  والممتلــكات  لألمــوال  ان   )19( المــادة  فــي 
ــا  ــع صيانته ــراد المجتم ــع أف ــة وجمي ــى الدول ــة وعل حرم
وحمايتهــا وكل عبــث بهــا أو عــدوان عليهــا يعتبــر تخريبــاً 
وعدوانــا ًعلــى المجتمــع ويعاقــب كل مــن ينتهــك حرمتهــا 
وفقــا للقانــون. كمــا تؤكــد نصــوص وأحــكام القانــون 
ــة علــى  الدولــي اإلنســاني وغيرهــا مــن االتفاقيــات الدولي
ــدم  ــي ع ــق الرصــد الميدان ــق فري ــد وث ــوق. وق ــذه الحق ه
الدوليــة  بالمعاييــر  المســلحة  الحوثــي  جماعــة  التــزام 
ومنهــا  المدنيــة  واألعيــان  المدنييــن  بحمايــة  المتعلقــة 

المنشــآت الطبيــة، حيــث قامــت بمنــع دخــول األدويــة الــى 
ــا  ــرض بعضه ــوم، وتع ــرة الهج ــة فت ــزاع طيل مناطــق الن
ــن  ــدد م ــام لع ــة اقتح ــنت حمل ــا ش ــر فيم ــف المباش للقص
ــب  ــات ونه ــة والخاصــة والصيدلي ــة العام المنشــآت الطبي
كل محتوياتهــا ثــم إغاقهــا واختطــاف العامليــن فيهــا، 
كمــا  لمســلحيها،  عســكرية  ثكنــات  بعضهــا  واتخــذت 
ــك المنشــآت  ــي تل ــن ف قامــت باختطــاف عــدد مــن العاملي
ــادرة  ــى مغ ــا اضطرهــم ال ــم، م ــة عــدد آخــر منه وماحق
منازلهــم والنــزوح االجبــاري عــن قراهــم ومناطقهــم 
وتــرك أعمالهــم ووظائفهــم اإلنســانية فــي تلــك المرافــق.

حالــة   )36( الميدانــي  الرصــد  فريــق  وثــق  وقــد 
الحوثــي  جماعــة  مســلحوا  ارتكبهــا  انتهــاك 
الطبيــة.  وكوادرهــا  الصحيــة  المنشــآت  ضــد 
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ــدة  ــي صع ــلحة ف ــي المس ــة الحوث ــور جماع ــكيل وظه ــل تش ــال مراح ــن خ وم
عــام 2004 وانتقالهــا مــن دعــوة دينيــة تعتنــق فكــر طائفــي يقــوم علــى 
ــن  ــل م ــا ويقات ــك االيدلوجي ــل تل ــلح يحم ــم مس ــى تنظي ــا، ال ــز ســالي لقادته تميّ
أجلهــا، خاضــت جماعــة الحوثــي حروبــا متتاليــة ضــد الدولــة والخصــوم 
ــاء  ــة صنع ــقاط العاصم ــا اس ــق له ــى تحق ــدة حت ــك العقي ــي تل ــا ف ــن له والمخالفي
والســيطرة علــى مؤسســات الدولــة والتمــدد إلــى المحافظــات اليمنيــة األخــرى.

كمــا خاضــت ومــا تــزال تخــوض حروبــاً متفرقة في عــدد من المناطــق اليمنية 
ضــد كل مــن يخالفهــا ويؤيــد الحكومــة الشــرعية المعتــرف بها دولياً ســواء 
مــن القبائــل أو األحــزاب أو غيرهــم، ويقــوم منهــج  الجماعــة الطائفــي 
ــز الســالي  ــي الســلطة، والتميّ ــاد بـ)الحــق اإللهــي( ف ــى االعتق عل
ــذي يمنحهــم االســتحقاق  ــة البشــر ال ــا عــن بقي ــا وأفضليته له
فــي الحكــم والواليــة، واعتبــار تلــك العقيــدة أســاس دينــي 
ــا  ــن له ــاع المخالفي ــه وإخض ــن أجل ــال م ــتوجب القت يس
بمــا  والحريــات  الحقــوق  كل  بموجبــه  ويســتبيحون 
فيهــا حريــة المعتقــد وحريــة العبــادة وحريــة التعبيــر 

عــن  ــادة وإزهــاق دمــاء فضــاً  ــدور العب اســتباحتها وتفجيرهــا ل
ــغ  ــوي البال ــادي والمعن ــم والحــاق األذى الم ــا ومصــادرة أمواله ــن له المعارضي
ــا  ــي، كم ــروعها الطائف ــام مش ــة أم ــكل عقب ــا أو يش ــه يخالفه ــد أن ــن تعتق ــكل م ل
ــا.   ــن له ــد المخالفي ــض ض ــوره والتحري ــع ص ــة بأبش ــاب الكراهي ــارس خط تم

وثــق فريــق الرصــد الميدانيــة قيــام جماعــة الحوثــي المســلحة ب )175 ( حالــة 
ــت  ــث قام ــي مناطــق حجــور، حي ــادة ف ــد ودور العب ــة المتعق ــاك ضــد حري انته
ــاء  ــة وخطب ــن أئم ــال )3( م ــرآن، واعتق ــظ الق ــة لتحفي ــجد ومدرس ــر مس بتفجي
ــاء  ــة وخطب ــا أئم ــن عناصره ــخصاً م ــرض ) 122( ش ــا بف ــاجد، وقيامه المس
لمســاجد مناطــق حجــور، وتهجيــر أكثــر مــن)50( مــن األئمــة والخطبــاء 
تلــك  الــى خــارج مناطــق ســكنهم، كمــا عممــت الخطابــات الطائفيــة فــي 
ــة  ــة، باإلضاف ــة المختلف ــطتها الطائفي ــة أنش ــن إلقام ــتخدمتها أماك ــاجد واس المس
إلــى قيامهــا بجمــع الكتــب التــي تراهــا مخالفــة لفكرهــا واحراقهــا، وتعليــق 
شــعاراتهم الطائفيــة فــي جــدران تلــك المســاجد وتفــرض علــى المصليــن ترديــد 
شــعار جماعــة الحوثــي الــذي تطلــق عليــه )الصرخــة( عقــب الصلــوات.

مصادرة الحق يف حرية الفكر:
حرية الفكر من الحقوق المرتبطة بكرامة االنسان وتكوينه ووجدانه التي كفلتها 

جميع الشرائع الدينية والقوانين الدولية.
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االعتداء ىلع محالت الصرافة:
فــي مخالفــة واضحــة للقوانيــن واللوائــح المنظمــة للعمــل 
الرقابــة  بفــرض  الحوثــي  جماعــة  قامــت  المصرفــي، 
الصرافــة،  لمحــات  المســتمرة  والزيــارات  والتفتيــش 
الحــواالت،  مــن  والــوارد  الصــادر  علــى  واالطــاع 
ومنــع التحويــل لمــن يخالفهــم، وأخــذ المبالــغ الكبيــرة 
ــم جماعــة  ــن تضعه ــم الذي ــن ذويه ــن م ــة للمواطني المحول
الحوثــي المســلحة علــى قائمــة المطلوبيــن حتــى بلــغ 
المســتهدفة  األســر  بأســماء  قائمــة  حــددت  أنهــا  الحــد 
أفرادهــا. مــن  ألي  المحولــة  األمــوال  بمصــادرة 

وقــد وثــق فريــق الرصــد الميدانــي عــدد )9( حالــة انتهاك، 
منهــا )4( حــاالت إغــاق محات صرافة بســبب اســتقبالها 
تحويــات  نهــب  حــاالت   )5( و  لحــواالت مصرفيــة، 
ماليــة. حيــث أفــاد الشــاهد )ي ،ق، س( أن الضحيــة )م،ع 
،هـــ ( تعــرض ألخــذ حوالتــه فــي منطقــة الجحاشــة بمنطقة 
حجــور مــن قبــل مســلحي جماعــة الحوثــي المكلفيــن 
ــى  ــم عل ــك التعمي ــة، وكذل ــى محــل للصراف باإلشــراف عل
ــغ  محــات الصرافــة بعــدم اســتقبال الحــواالت ذات المبال
الكبيــرة، وكذلــك منــع اســتقبال الحــواالت لبعــض األســر.
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عمليات تعذيب بشعة
لحقــوق  العالمــي  اإلعــان  مــن   )5( المــادة  فــي  جــاء 
ــة  ــب وال للمعامل ــد للتعذي ــوز إخضــاع أح ــه ال يج ــان أن اإلنس
أن  الماحــظ   لكــن  الاإنســانية،  أو  القاســية  العقوبــة  أو 
التعذيــب وســوء المعاملــة للمعتقليــن واحــدة مــن الجرائــم 
ــا  ــب م ــج بحس ــكل ممنه ــي بش ــة الحوث ــها جماع ــي تمارس الت
أثبتــه  راصدونــا الميدانيــون وتؤكــده تقاريــر حقوقيــة موثوقــة 
الجــزاءات  للجنــة  التابــع  الخبــراء  أبرزهــا تقاريــر فريــق 
ــة. ــة والمحلي ــات الدولي ــن المنظم ــد م ــر العدي ــة وتقاري الدولي

إخفــاء  فــي  المتبعــة  الحوثــي  ومنهجيــة  سياســة  تتمحــور 
المعتقليــن لفتــرة مــن الزمــن وعــدم الســماح ألســرهم بمعرفــة 
أماكــن اعتقالهــم أو الســماح لهــم بزيارتهــم، حيــث رصــد 
ــوء  ــب وس ــة تعذي ــي )22( حال ــد الميدان ــق الرص ــق فري ووثّ
معاملــة،)2( منهــا حالــة وفــاة. واســتمع الفريــق إلــى إفــادة أحــد 
أقــارب الضحايــا المعتقليــن أنــه بعــد اعتقال الضحيــة )ب، أ ، م 
، ر( وبقائــه مخفيــا لمــدة )15( يومــاً فوجئــت األســرة بوصــول 
مســلحين تابعيــن لجماعــة الحوثــي وبصحبتهــم الضحيــة الــذي 
بــدت علــى  جســده آثــار تعذيــب واضحــة ومنهــا آثــار حــرق 
بأعقــاب الســجائر ونتــف أظافــر يديــه ورجليــه ثــم أخــذوا بعض 
ممتلكاتــه مــن المنــزل وعــادوا بــه إلــى المعتقــل دون الســماح 
ــه  ــوا يقتادون ــم أخــذوه معهــم وكان ــه، ث ــه بالســام علــى والدت ل
بطريقة وحشــية وال تعلم األســرة عن مصيره شــيئاً حتى اآلن.

أحمــد  زيــد  الضحيــة)  أقــارب  أحــد  ز(  ح،  )ز،  وأفــاد 
ــن  ــخ 6/3/2019 م ــه بتاري ــم اعتقال ــه ت ــة ( أن ــر النمش ناص
ــي الســجن االحتياطــي  ــه ف ــم ايداع ــح ث ــو جري ــفى وه المستش
أســرته  ابــاغ  تــم    3/5/2019 تاريــخ  وفــي  بصنعــاء  
زالــت  ومــا  وفاتــه   بحالــة  الحوثــي  جماعــة  قبــل  مــن 
جثتــه فــي صنعــاء عنــد الحوثييــن ولــم يدفــن حتــى اآلن.

 وذكــر ) ق ، غ ، ص(، وهــو معتقــل ســابق مــن أبنــاء 
قامــوا  الحوثييــن  أن  مؤخــراً،  عنــه  اإلفــراج  تــم  حجــور 
بنقــل الضحيــة )زيــد أحمــد ناصــر النمشــة( مــن الســجن 
آخــر  مــكان  إلــى  الضحيــة،  مــع  فيــه  يقبــع  كان  الــذي 
بأســبوع وهــو بصحــة جيــدة. قبــل اإلعــان عــن وفاتــه 

أمــا الضحيــة ) يحيــى هــادي النمشــة(  فقــد أفــاد أحــد أقاربــه 
وهــو ) أ ، غ ، ف( أنــه تــم اعتقالــه مــن  إحــدى نقــاط جماعــة 
الحوثــي المســلحة فــي مدينــة ريــدة بمحافظــه عمــران بتاريــخ 
تحــت  )قبــو  ســري  معتقــل  فــي  وايداعــه   14/3/2019
األرض( فــي محافظــة عمــران وفــي تاريــخ 5/5/2019 تــم 
اباغنــا بحالــة وفاتــه مــن قبــل جماعــة الحوثــي المســلحة وقــد 
ــظ  ــث لوح ــده، حي ــى جس ــوح عل ــب بوض ــار التعذي ــوهد آث ش
ــب.  ــار تعذي ــه آث ــخ وعلي ــده شــبه مقطوعــة، ورأســه منتف أن ي

التعذيب 
وسوء 

املعاملة
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قصص انتهاكات مأساوية
 أم تمتزج دموعها بدماء طفلها:

ــد  ــك اح ــي مال ــة بن ــي قري ــة الحوث ــاح جماع ــد اجتي بع
قــرى حجــور وإطــاق النــار بشــكل هســتيري، خــرج ســكان 
القريــة بنســائهم وأطفالهــم إلــى الشــعاب واألوديــة وكان 
ــره  ــاوز عم ــم يتج ــذي ل ــا ال ــن طفله ــرأة تحتض ــم ام فيه
ــاء  ــرت أثن ــث لكنهــا مــن هــول الفاجعــة تعث الشــهر الثال
نزولهــا يف منطقــة وعــرة فوقــع طفلهــا ىلع األرض 
ــوع  ــه والدم ــم احتضنت ــه ث ــرج دماغ ــه وخ ــم رأس وتهش

ــاء طفلهــا. ــط بدم ــر مــن عينيهــا لتختل تنهم



 أم تضع جنينها وتودع الحياة:

أصابهــا  التاســع  شــهرها  فــي  وحامــل  الرابــع  عقدهــا  فــي  مزرعــة  قريــة  مــن  امــرأة   ) ج   ، م   ، ج  )ف، 
فأصابهــا  إنســانية  أو  رحمــة  دون  قريتهــا  يقتحمــون  الحوثــي  جماعــة  مســلحي  رأت  أن  يــوم  والذعــر  الذهــول 
أســوأ  إلــى  ســيئ  مــن  الحــال  بهــا  واســتمر  اســعافها  مــن  ق(  ي،  )ي،  زوجهــا  يتمكــن  ولــم  حــاد  نزيــف 
إثــره. علــى  الحيــاة  وفارقــت  بجنينهــا  فيــه  أســقطت  الــذي   15/3/2019 الموافــق  الجمعــة  يــوم  حتــى 

طفل يولد يف العراء ويفارق الحياة:

هرعــت المــرأة )أ ، ع، ز( مــن قريــة الزعاكــرة إلــى العــراء وهــي فــي حالــة مخــاض خوفــاً مــن بطــش جماعــة الحوثــي 
التــي داهمــت قريتهــم لتضــع وليدهــا فــي العــراء واضطــرت إلــى قطــع الحبــل الســري باســتخدام حجــر لعــدم توفــر وســيلة 
ــاة إثــر ذلــك أمــام أعيــن والدتــه العاجــزة عــن انقــاذ حياتــه. أخــرى، مــا ســبب نزيفــا حــادا لطفلهــا الوليــد ليفــارق الحي

شاب يتعرض ألسوأ تعذيب:

)ب، أ ، م ، ر( فــي العشــرين مــن عمــره عــاد إلــى منزلــه بعــد ســماعه قــرار العفــو الحوثــي عــن ســكان مناطــق حجــور، 
ليتــم مداهمــة منزلــه وترويــع أهلــه واعتقالــه واقتيــاده إلــى جهــة مجهولــة عــدة أســابيع ثــم جــاءوا بــه إلــى منزلــه  وعليــه 
ــه  ــى بعــض مقتنيات ــه ليدلهــم عل ــه وقدمي ــر يدي ــزع اظاف ــة مــن جســده مــع ن ــار التعذيــب الوحشــي فــي مناطــق مختلف آث
وبعــد العثــور عليهــا وأخذهــا مــن قبلهــم،  لــم يســمحوا لــه بمقابلــة أمــه، بــل أعــادوه إلــى معتقلهــم المجهــول ولــم يرحمــوا 

توســات أمــه المكلومــة.

ميت يتعرض قبره ومصادرة جثته:

الشــاب )خ، ح ، ص( العمــر )37( شــارك فــي الدفــاع عــن أهلــه ومنطقتــه وقتــل فــي بدايــة المواجهــات ليــوارى جثمانــه 
الثــرى مــن قبــل أقربائــه، وبعــد اقتحــام مســلحي جماعــة الحوثــي لقريتــه قامــوا بنبــش قبــر هــذا الشــاب بذريعــة البحــث 

عــن أســلحة مخزونــة فيــه ومصــادرة جثتــه.
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جدول يوضح عدد ونوع االنتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي  يف مناطق حجور

عدد نوع االنتهاك
عدد نوع االنتهاكملحوظاتاالنتهاكات

ملحوظاتاالنتهاكات

3000مزارعمنهم)14(طفا و)12(امرأة117قتل مدنيين
12مكتبات)33(طفا و)15(امرأة537إصابات مدنيين 

اختطاف واخفاء قسري
337

نقاط تفتيش ودوريات منهم )5(اطفال
45

174انتهاك دور العبادة أسرة882 تهجير قسري
نزوح

  1250
تعطيل التعليم في أسرة

107المدارس
)18( حولتها ثكنات 
عسكرية ،)22(سكن 

للنازحين
حرمان الطاب من 25تفجير المنازل 

10000الدراسة

حرمان المعلمين من 76اقتحام وتفتيش
1300رواتبهم

االعيان والمواقع 2حرق منازل بمادة البنزين  
تم تفجيره )5(ثكنات 6التاريخية

عسكرية
8منشآت صحية202اقتحام ونهب المنازل 
25تهجير كوادر طبية174نهب واحتال المنازل 

6حاالت اجهاض153قصف منازل  نتج عنه تدمير جزئي 
3حالة والدة في العراء14قصف أدى  إلى  حريق

3حالة الوالدة الغير آمنة56قصف نتج عنه تدمير كلي 
4اغاق محات صرافة45قصف ونهب واحتال منازل 

5نهب حواالت713نهب أثاث المنازل
تفجير مسجد ومدرسة 65نهب سيارات مختلفة األنواع

2تحفيظ 

تعيين عناصرها  أئمة 45نهب قابات
122وخطباء للمساجد

110تجنيد أطفال 15نهب دراجات نارية
اجبار المعلمين على 12نهب محات تجارية كبيرة

75حضور دوراتهم الطائفية 

نهب محات تجارية صغيرة 
التعذيب وسوء المعاملة 15)بقاالت(

22للمعتقلين

4نهب محل مابس
نهب مستوصفات وعيادات 

8وصيدليات

2نهب وكالة غاز
65نهب مولدات كهربائية 

23نهب مولدات ومضخات مياه  
20561 اجمالي االنتهاكات 

انتهاك 
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ىلع . 1 املســلحة  الحوثــي  جماعــة  ارتكبــت 

النطــاق  واســعة  انتهــاكات  متعمــد  نحــو 

حجــور  قبائــل  مناطــق  يف  االنســان  لحقــوق 

بمديريــة كشــر، الواقعــة يف محافظــة حجــة، 

منهــا. حالــة   )20561( وتوثيــق  رصــد  تــم 

يمكــن تصنيــف العديد من حــاالت االنتهاكات التي . 2

ــا  ــلحة ىلع أنه ــي املس ــة لحوث ــا جماع ارتكبته

تصــل الــى مســتوى جرائــم حرب وضــد اإلنســانية.

ــون . 3 ــدى فقهــاء القان ــادئ املســتقرة ل ــا للمب وفق

ــي  ــون الدول ــة القان ــة، وبخاص ــه املختلف بفروع

االنســاني وقوانيــن حقــوق االنســان، تعــد قيــادة 

ــم  ــع الجرائ ــن جمي ــؤولة ع ــي مس ــة الحوث جماع

ــور. ــق حج ــت يف مناط ــي حدث ــاكات الت واالنته

تضمــن . 4 واســعة،  النتهــاكات  املــرأة  تعرضــت 

ــر  ــكات وتهجي ــة ونهــب ممتل ــل واصاب حــاالت قت

قســري ونــزوح اضطــراري وقتــل أفــراد أســرها أمــام 

أعينهــا، واملعانــاة الكبيــرة جــراء تعريضهــا للخطر. 

ــرر . 5 ــم املتض ــال ه ــات أن األطف ــرت االحصائي أظه

األكبــر جــراء مــا تعرضــت لــه مناطــق حجــور 

واملنشــآت  للمســاكن  وتدميــر  اعتــداء  مــن 

مباشــر  بشــكل  انعكــس  والخاصــة  العامــة 

والنفســية. الصحيــة  األطفــال  حالــة  ىلع 

استنتاجات



ــارة مناطــق حجــور . 1 تدعــو منظمــة رايتــس رادار املنظمــات الحقوقيــة الدوليــة إلــى ضــرورة زي

ــق  ــي بح ــة الحوث ــلحوا جماع ــا مس ــي ارتكبه ــة الت ــاكات الحقوقي ــم االنته ــالع ىلع حج لالط

أبنــاء قبائــل حجــور.

ــي واإلنســاني . 2 ــام بواجبهــا القانون ــى اليمــن للقي ــب األمــم املتحــدة وممثلهــا الخــاص ال نطال

تجــاه أبنــاء حجــور ومحاســبة جماعــة الحوثــي املســلحة ىلع كل االنتهــاكات الــي ارتكبتهــا 

ضدهــم.

نطالــب مكتــب املفــوض الســامي لحقــوق االنســان بالعمــل الجــاد والــدؤوب ىلع رصــد وتوثيــق . 3

االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جماعــة الحوثــي املســلحة، بحــق أبنــاء قبائــل حجور.

تدعــو املنظمــة فريــق الخبــراء التابــع للجنــة الجــزاءات بمجلــس األمــن، وكــذا مجموعــة الخبــراء . 4

التابعــة ملجلــس حقــوق االنســان، الــى إيــالء اهتمامهــا باالنتهــاكات التــي وقعــت يف مناطــق 

حجــور ومــا نتــج عنهــا مــن مــآٍس انســانية كبيــرة، بمــا يخلــي مســئوليتهما املهنية واالنســانية 

ــدم  ــل ىلع ىلع ع ــا والعم ــي عّينته ــات الت ــق للجه ــل الحقائ ــك نق ــا يف ذل ــة، بم واألخالقي

إفــالت الجنــاة مــن العقــاب.

ــاكات . 5 ــق االنته ــا يف توثي ــام بدوره ــة  بالقي ــة والدولي ــة املحلي ــات الحقوقي ــب املنظم نطال

املرتكبــة يف حجــور ولعــب دور فاعــل مــن أجــل وقــف االنتهــاكات بحــق أبنــاء حجــور وجبــر 

الضــرر.

ندعــو مجلــس النــواب اليمنــي )البرملــان(، الــى القيــام بــدوره يف الوقــوف الــى جانــب أبنــاء . 6

مناطــق حجــور، الذيــن تعرضــوا لالنتهــاكات، مــن أجــل صــون حقوقهــم املهــدورة والعمــل ىلع 

جبــر الضــرر، جــراء مــا تعرضــوا لــه مــن تعّســفات مــن قبــل مســلحي جماعــة الحوثــي.  

التوصيات
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