
January 2023 



www.samrl.org
info@samrl.org

January 2023 

عام المراوحة
االحاطة سنوية لحالة حقوق االنسان 

لعام 2022 في اليمن



 منظمة حقوقية مستقلة وغير ربحية مقرها جنيف، بدأت نشاطها في يناير 2016

وحصلت على تصريح عمل في ديسمبر 2017 .تسعى للدفاع عن حقوق اإلنسان في 

الشرق االوسط واليمن على وجه الخصوص، وايصال انتهاكات حقوق االنسان الى 

مؤسسات صناعة القرار، والمنظمات الدولية الفاعلة والمؤثرة، تعرضت للعديد من 

حمالت التشويه والتحريض، وكذا القرصنة لمنصاتها من أطراف الحرب اليمنية بسبب 

فضحها ما ارتكبوه من جرائم. وأصدرت عشرات التقارير باللغتين العربية واالنجليزية 

والبيانات الحقوقية التي توثق انتهاكات الحرب وحقوق االنسان في اليمن

من هي سام؟



خلفية
دخلت الحرب اليمنية في عام ٢٠٢٢ عامها الثامن، 
ارتكاب  في  الصراع  أطراف  استمرار  ظل  في 
اإلنساني  الدولي  للقانون  جسيمة  انتهاكات 
والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، حيث شهد عام 
واألحداث  الجسيمة،  االنتهاكات  من  الكثير   ٢٠٢٢
بالحرب  المرتبطة  والدولية  واإلنسانية  السياسية 
هو  العقاب  من  اإلفالت  مبدأ  ويعد  اليمن.  في 
حيث  اليمن،  في  القائم  الصراع  في  البارزة  السمة 
في  العقاب  من  اإلفالت  إلى  طرف  كل  يسعى 
معلنة.  غير  سياسية  مفاوضات  عن  الحديث  ظل 
لقد كان عام ٢٠٢٢ امتدادا لألعوام السابقة وعاما 
اليمنيين،  على  اإلنسانية  الحقوق  حيث  من  قاسيا 
فمنذ انفجار الصراع في اليمن في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤
صنعاء،  العاصمة  على  الحوثي  جماعة  وسيطرت 

الدولي  للقانون  الجسيمة  االنتهاكات  تتوقف  لم 
اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، إضافة 
الحوادث  من  وكثير  اإلنسانية،  األزمة  تفاقم  إلى 
السياسية والمناخية ساهمت في جعل هذا العام 
العسكرية  الخريطة  على  تغيير  دون  المراوحة  عام 
او الحقوقية او اإلنسانية، حيث وثقنا في سام ما 
يزيد عن 4000 واقعة انتهاك لحقوق اإلنسان في 
على  واالعتداء  الحياة  حق  انتهاك  شملت  اليمن 
التعسفية  واالعتقاالت  الجسدية  السالمة  حق 
الحريات  على  التضييق  جانب  إلى  والتعذيب، 
السياسية والصحفية والحريات الشخصية والمدنية 
من 1 يناير/ كانون الثاني حتى أواخر ديسمبر/ كانون 

األول 2022 .

وثقت ما يزيد عن

4000
واقعة انتهاك لحقوق اإلنسان 

في اليمن
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شكلت تلك االنتهاكات إضافة لحجم االنتهاكات التي ُوّثقت في األعوام الماضية، وشمل نطاقها الجغرافي 
حقوق  وقانون  اإلنساني  الدولي  للقانون  الحرب  أطراف  لتجاهل  كارثية  نتيجة  وهي  اليمنية،  الجمهورية 
اإلنسان والمبادئ واألعراف المطبقة أثناء الحرب، كما ساهم في تفاقم هذه االنتهاكات مبدأ اإلفالت من 
العقاب بجانب صمت المجتمع الدولي عن إقرار آلية دولية للتحقيق في هذه االنتهاكات التي تهدد حياة 

المدنيين، وأغرى كل ذلك أطراف الحرب في اليمن باالستمرار في مزيد من االنتهاكات.

 تورطت جميع أطراف الصراع في هذه االنتهاكات الجسيمة التي ترقى لجرائم حرب وأهم هذه االطراف:

أواًل: جماعة الحوثي » سلطة األمر الواقع« االنقالبية المسيطرة على العاصمة صنعاء منذ 2014 المدعومة 
من إيران، والحكومة الشرعية التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة مؤقتة لها، وثانيها: التحالف العربي بقيادة 
المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وثالثها: الجماعات المسلحة الموالية للتحالف 
العربي » المجلس االنتقالي في الجنوب« قوات الساحل الغربي أو ما يسمى »المقاومة الوطنية«، حيث 
تسببت االنتهاكات التي ارتكبتها هذه األطراف في فقدان األمان بين المواطنين وتردي الخدمات العامة 

بصورة كبيرة، إضافة إلى سوء األوضاع المعيشية وحرمان األفراد من حقوقهم األساسية. 

وقد بلغت أرقام هذه االنتهاكات التي رصدتها المنظمة »4015« انتهاكا خالل عام 2022 موزعة على النحو 
التالي: )767( انتهاكا لحق الحياة، )1744( إصابة، )586( انتهاكا ضد األعيان المدنية، كما رصدت سام )130( 

انتهاكا للحقوق الرقمية خالل الفترة )مايو - ديسمبر 2022(. 

كما نفذت المنظمة الحقوقية خالل عام 2022 أكثر من ٢١٠ نشاطا حقوقيا تضمن إصدار 14 تقريرا حقوقيا 
شمل العديد من القضايا المحورية خالل العام، باإلضافة إلى إصدار عدد 110 بيانا واكب العديد من األحداث 
من  العديد  استضافت  ندوات  و7  واحدة،  حقوقية  ودراسة   ،2022 العام  خالل  وقعت  التي  واالنتهاكات 
الخبراء والمختصين في مجال حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى عقد 8 لقاءات تنسيقية وتعريفية مع منظمات 

ونشطاء حقوق إنسان. 

واأللم،  باألمل  مليًئا   2022 عام  »كان  والحريات  للحقوق  سام  منظمة  رئيس  الحميدي«  »توفيق  وقال 
حيث استمرت األطراف في انتهاك القانون الدولي اإلنساني دون أي رادع أو وازع، في ظل استمرار غياب 
المساءلة الجنائية التي اطمأنوا الستمرار غيابها، كما شهد استبشارا شعبيا بإعالن الهدنة وانخفاض منسوب 

العملية العسكرية، أمال في الوصول إلى حل شامل لوقف إطالق النار«.

  .
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األحداث العامة
العاصمة  شهدت   2022 العام  من  أبريل   7 بتاريخ 
السعودية الرياض حدثا دراماتيكيا برعاية السعودية 
نفسها، تمثل في إزاحة الرئيس "عبدربه منصور" عن 
رئاسة الدولة، وتشكيل مجلس رئاسي جديد بقيادة 
يمثلون  آخرين  وسبعة  العليمي"  "رشاد  الدكتور 
التغيير  هذا  أحدث  األرض،  على  المسلحة  القوى 
جداًل واسعًا بين اليمنيين حول مشروعية هذا التغيير 
أن  البعض  يرى  حيث  اليمني،  للدستور  وانسجامه 
هذا التغيير الذي علق عليه الكثير من اآلمال ساهم 
انقسامات  وبرزت  الشرعية،  معسكر  إضعاف  في 
بينية بين أعضاء المجلس القيادي، حيث عبر "رشاد 
العليمي" عن ذلك الخالف في أكثر من لقاء. ُيعتقد 
بأن غياب اإلرادة اليمنية المستقلة والقرار السيادي 
أي صيغة سياسية  المجلس. وستظل  أضعف دور 
المستمر  وفائها  عن  وتعبر  خارجي  طرف  ظل  في 
لها دون االنتقال إلى عالقة ندية أحد أهم األسباب 
له  وفاعل،  قوي  سياسي  حامل  بروز  تمنع  التي 
والعسكرية  السياسية  األوراق  تحريك  على  القدرة 
على األرض، وقد يتفاجأ اليمنيون عن إعالن صيغة 
سياسية جديدة يكون المجلس هو الطرف األضعف 

فيه.  

مدينة شبوة  كانت   2022 عام  من  أغسطس  في 
مسرًحا لتصاعد المواجهات المسلحة بين األطراف 
جهة  من   " الخاصة  القوات   " الشرعية  الحكومة 
واألطراف الموالية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
ترويع  في  تسببت  والتي  العمالقة"،  قوات   "
واقتحام  المدنية  المنشآت  واستهداف  السكان، 
منازل السكان، وقصف للجيش الحكومي من قبل 
إضافة  والعبر،  شبوة  من  كل  في  مسير  طيران 
القانون،  خارج  والقتل  التعسفية  االعتقاالت  إلى 
وقوات  العمالقة  قوات  بين  المواجهة  استمرت 

أخرى تابعة للمجلس االنتقالي في أبين. 

والتصعيد  المسلحة  المواجهات  واستمرت   
بين  ومأرب  تعز  محافظتي  من  كل  في  العسكري 
أطراف الصراع الرئيسية )الحكومة الشرعية وجماعة 
الحوثي( بما في ذلك خالل فترة الهدنة، وإن كان 

بوتيرة أقل مقارنة بالعام 2021.

الدفاع  مجلس  أصدر   ،2022 أكتوبر   22 بتاريخ 
القرار  دوليا  بها  المعترف  للحكومة  الوطني 
الحوثي  جماعة  بتصنيف   2022 لسنة   )1( رقم 
والعقوبات،  الجرائم  لقانون  وفقا  إرهابية  جماعة 
واالتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب، واالتفاقيات 
عليها  المصادق  واإلقليمية  الدولية  والمعاهدات 
ذات  الجهات  ووّجَه  اليمنية،  الجمهورية  قبل  من 
العالقة باستكمال اإلجراءات الالزمة لتنفيذ القرار، 
الدعم  يقدمون  الذين  واألفراد  الكيانات  وحذر 
والمساعدة، أو التسهيالت أو أي شكل من أشكال 
أنه  اإلرهابية،  الجماعة  مع هذه  والتعامل  التعاون 
تجاههم.  صارمة  وعقوبات  إجراءات  اتخاذ  سيتم 

وكالة سبأ لألنباء.

كما تصاعد خطاب  ما يسمى تيار األقيال، كردة فعل 
في  والحكومية  السياسية  المكونات  فشل  على 
مواجهة جماعة الحوثي، وتنامي المؤيدين لها على 
وسائل التواصل االجتماعي، ويتعدد خطابها ما بين 
المتشدد حد التطرف، والعقالني في الطرح والنزق 
أحيانا، فالتيار بال حامل سياسي أو أدبيات واضحة، 
باستثناء أفراد يرون أنفسهم الُمنّظرين للتيار، حيث 
لطقوس  مقابلة  طقوس  عن  باإلعالن  التيار   بدأ 
الحوثي كيوم الوعل اليمني وبداية السنة اليمنية، 
ويوم المسند، وفي هذا يقول الكاتب والباحث في 
الشؤون االجتماعية والسياسية "مصطفى الجبزي" 
في تعليقه "تيار األقيال هو تيار يستنهض مفهوم 
تاريخية متجذرة سابقة  اليمنية على أسس  الهوية 
التاريخية  المدونة  على  أكثر  يعتمد  اإلسالم،  على 

عام المراوحة | االحاطة سنوية لحالة حقوق االنسان لعام 2022 في اليمن

6



تاريخية.  تكون خليطا من حقائق وأساطير  التي ما 
يقوم على  الوطنية  للهوية  إحيائي  تيار  بالتالي هو 
القائم  الجغرافيا ويتجاوز فكرة االنشطار  أو  األرض 
معينة  برواية  المتشبثة  والساللة  القداسة  على 
رد فعل،  األحوال  سياسية إسالمية. وهو في كل 
الحوثية  للجماعة  الهوية  طابع  بسبب  أكثر  نشط 
على  صورتها  وتقديم  الهوية،  لمفهوم  واحتكارها 
لكنه  فأكثر".  أكثر  وينمو  هوياتي.  استعالء  شكل 
ال  مؤسسي؛  كيان  إلى  التحول  عن  عاجز  اآلن  إلى 
يوجد أب واحد، يوجد آباء كثر، وهو مجموعة طيف 
من المتشدد إلى اللين. في عام ٢٠٢٠ بدأت ردود 
أفعال كبيرة حتى على مستوى القيادات الحوثية، 
مؤامرة  وأنهم  بالعمالة  األقيال  المشاط  واتهم 

صهيونية. 

هذا الكيان كونه عاجزا عن التحول إلى المؤسسية 
عرضة كبيرة لالختطاف والتجاذبات محليا، لكنه كيان 
عابر للجهويات عابر للشمال والجنوب عابر للتيارات 
السياسي.  اإلسالم  لتيارات  حتى  وعابر  الحزبية 
رافعة  غياب  من  ويتقوى  فأكثر  أكثر  حضوره  يتعزز 
أيدلوجية لمواجهة األيدلوجية الحوثية، ألن القوي 
منشطرة  الحوثي  تناهض  التي  الحالية  السياسية 

ومنقسمة وعاجزة عن تقديم سردية وطنية. 

يمأله  إنه  إال  الفراغ  هذا  يمأل  التيار  هذا  كان  وإن   
النزق والشطط واالنفعال، ويعمل على  بكثير من 
أثننة الصراع في اليمن، يجعل الصراع أشبه بموضوع 
إثني بين جماعة قادمة قدمت قبل قرون واستولت 
المجتمع، واآلن  والقوة في  السلطة  على عوامل 
هو يريد نسف فكرة االستعالء الهاشمي السياسي 

الذي قدمت به هذه الجماعة من الخارج". 

مدينة  األوروبي  االتحاد  من  وفد  زار  ديسمبر  في 
تعز في أول زيارة من نوعها منذ اندالع الحرب في 
مارس  في  قبلها  وكان   ،2014 سبتمبر  في  اليمن 
تابعون  مستشارون  صنعاء  زار  قد  العام  نفس  من 
وهولندا  وفرنسا  ألمانيا  من  األوروبي  لالتحاد 
وإيرلندا والسويد، في زيارة استغرقت خمسة أيام 
على  اطلعوا  مارس،  من  التاسع  حتى  الرابع  من 
العاصمة،  في  قبلهم  من  الممولة  المشروعات 

وهي األولى من نوعها منذ بداية النزاع.

ارتكبت أطراف الصراع في اليمن أنماطا مختلفة من 
االنتهاكات شملت االعتقاالت التعسفية واإلخفاء 
والقصف  األلغام  وزراعة  والتعذيب،  القسري 
العشوائي والحصار ومنع التنقل، وتجنيد األطفال، 
والحشد من خالل خطاب الكراهية، والتحريض ضد 
الخاصة،  الممتلكات  ونهب  والنشطاء،  الصحفيين 

وزيادة أحكام اإلعدام بحق المعارضين.
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انتهاك حق الحياة واالعتداء على السالمة الجسدية 
واصلت أطراف الصراع في اليمن في انتهاك حق الحياة، بوسائل متنوعة، كالهجمات العشوائية والقذائف 
الصاروخية والطيران المسير، إضافة إلى التعذيب حتى الموت والقتل المباشر واأللغام الفردية، حيث رصدت 
منظمة سام خالل عام 2022، مقتل 767 ضحية، منهم 229 مدنيا بالقصف العشوائي، 60 حالة بالقنص، 
داخل  والتصفيات  الطبي  واالهمال  التعذيب  تحت   14 وتوفي  الناري،  بالطلق   205 فردية،  بألغام   187

السجون. 

هذا وقد تنوعت وسائل القتل التي استخدمتها األطراف ما بين القتل المباشر بالرصاص الحي أو القذائف 
العشوائية أو الصواريخ البالستية أو الطيران الُمسير، إلى جانب التعذيب المفضي للموت، أو عبر أساليب غير 

مباشرة كالحرمان من الغذاء أو الدواء. 

بحسب تقرير صادر عن مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا" فقد تسببت الحرب بالفعل 
في وفاة ما يقدر بنحو 233 ألف شخص، بما في ذلك مئة وواحد وثالثين ألًفا ألسباب غير مباشرة مثل 

نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية.
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خّلفت الحرب الكثير من األضرار الجسدية بالمدنيين، انعكست بشكل كبير على حياتهم اليومية، 
والنفسية خاصة المدنيين ذوو اإلصابات الخطرة التي تركت أثرا كبيرا على حياتهم، كضحايا األلغام 
الفردية والقصف والقنص المباشر أو التعذيب، حيث رصدت سام خالل عام 2022 إصابة 1744 
البالستية  بالصواريخ  العشوائي  القصف  نتيجة  مصاب   )955( منهم  طفال،   121 بينهم  مدنيا، 
والطيران المسير وقذائف الهاون، كما أصيب )400( فرد نتيجة الطلقات النارية واالشتباكات بين 
)257( إصابة بسبب األلغام  المنظمة  المنتشرة، فيما رصدت  المداهمات والنقاط  أو  األطراف، 

الفردية و)76( إصابة بسبب القنص.

السجن 	  استهداف  تم    2022 يناير   22 الموافق  صباحا  والنصف  الثانية  الساعة  تمام  في 
االحتياطي في محافظة صعدة بقذائف ُأطلقت من قبل طيران التحالف التي  تقوده المملكة 
100 بحسب الصليب األحمر، في  العربية السعودية ، مما تسبب في مقتل وجرح أكثر من 
حين أكدت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي بأنها رصدت مقتل 77 وجرح 223، فيما أكدت 
منظمة أطباء بال حدود أن االستهداف تسبب في مقتل 70 وإصابة 138.وبينت المنظمة 
إلى أن األمين العام  لألمم المتحدة أدان تلك الحادثة، فيما نفى المتحدث باسم التحالف 
ما  "إن  المالكي  وقال  بالقصف  إقراره  رغم  للسجن  قواته  قصف  المالكي"   "تركي  العميد 
سّوقت له المليشيا الحوثية اإلرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، 
وأن الهدف محل االدعاء )السجن( لم يتم إدراجه على قوائم عدم االستهداف )NSL( بحسب 
)OCHA( ولم يتم اإلبالغ  اليمن  المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في  اآللية 
عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر)ICRC(". وتابع المالكي بأن السجن المعني "ال 
المتعلقة  العرفية  اإلنساني وقواعده  الدولي  القانون  بأحكام  الواردة  المعايير  علية  تنطبق 
بمراكز االحتجاز الواردة بالمادة )23( من اتفاقية جنيف الثالثة ألسرى الحرب وما نصت عليه 

من إجراءات وقائية وعالمات تمييز".

بتاريخ 19 أكتوبر 2022، الساعة 2 ظهًرا، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة عسكرية تتبع اللواء 	 
الخامس رئاسي في منطقة القبة وسط المدينة، وتسبب في وفاة اثنين من المارة هم "بيان 
فخر الدين عبدالجليل" 4 أعوام شظية في الرأس، و"إبراهيم مرشد سعيد" 50 عاما بشظايا 
35 عاما بشظايا متفرقة  آخران هما "شكرية شكري أحمد حسن"  اثنان  الرأس، وُأصيب  في 
في الذراع والكتف األيمن ُوصفت حالتها بالحرجة، و "خالد وليد قايد محمد ناجي" 20 عاما 

بشظايا في الظهر والذراع األيسر ُوصفت حالته بالحرجة.
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الهجمات العشوائية "الطيران المسير" 
جماعة  قبل  من  العشوائية  والصواريخ  المدفعية  بقذائف  العشوائية  الهجمات  استمرار   2022 عام  شهد 
الحوثي وقوات العمالقة على المناطق ذات الكثافة السكانية، في كلٍّ من محافظتي تعز ومأرب وشبوة، 
ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين وتضرر العديد من المنشآت المدنية، بحسب ما وثقته منظمة 
سام، حيث استمرت الهجمات العشوائية بالطيران المسير من قبل جماعة الحوثي على التجمعات السكانية 
والمنشآت االقتصادية واألعيان المدنية، في حين تعرضت تعز ألكثر من ٣٠ هجمة بالقصف العشوائي نفذته 

مليشيات الحوثي المتموضعة في التالل القريبة من تعز خاصة في الجهة الشمالية والشرقية. 

واصلت جماعة الحوثي استخدام الطيران المسير في صراعها مع الحكومة الشرعية حيث استخدمت بشكل 
تاريخ  في  مرة  وألول  وشبوة،  تعز  ومحافظة  وحضرموت  وعدن  مأرب  محافظة  شملت  النطاق  واسع 
الصراع الممتد من سبتمبر 2014 تستهدف جماعة الحوثي موانئ تصدير النفط في كٍل من شبوة والضبة 
خطوة  فإن  خبراء  وبحسب  الشعب.  أموال  سرقة  منع  بحجة  النفط  تصدير  وقف  في  وتنجح  بحضرموت، 
الحوثي باستهداف موانئ النفط لتحقيق مكاسب سياسية داخلية واستغالل أزمة الطاقة الدولية للفت 
العالم لدورها المحوري في اليمن، رغم أن هذه الممارسات تفاقم األزمة اإلنسانية في اليمن. وُيعتقد أن 
جماعة الحوثي سوف تستخدم الطيران المسير في المرحلة المقبلة على نطاق واسع لشل حركة الحكومة 

وإظهارها عاجزة أمام الشعب اليمني. 

قرية  وادي حمر  تقل مواطنين في  الحوثي سيارة  لمليشيات  2022، قصف طيران مسير  أكتوبر   7 بتاريخ 
حاضنة، مما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص بينهم حاالت خطيرة وهم: "عبدالرحمن محمد يوسف" )36( عاما، 
"محمد يوسف أحمد باقي" )70( عاما، "سالم حميد أحمد باقي" )70( عاما، "ديوان قايد محمد علي" )45( 
عاما، "مطيع فواز قايد محمد علي" )13( عاما، "فواز قايد قايد محمد علي" )32( عاما، "سالم حامد سالم 

المجعشي" )28( عاما، "خضري قايد قايد محمد علي" )22( عاما.
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 األلغام الفردية 
استمرت األلغام األرضية المضادة لألفراد التي زرعها الحوثيون في انتهاك صارخ 
التفاقية حظر األلغام لعام 1997، في حصد للمزيد من الضحايا المدنيين خاصة 
في محافظة الحديدة وتعز والجوف، حيث وثقت منظمة سام خالل عام 2022

،444 انتهاكا، منها 187 واقعة قتل، 257 إصابة، توزعت على مستوى النوع: 
96 واقعة بحق الطفولة بينها 36 واقعة قتل، 21 واقعة بحق النساء، بينها 7

وقائع قتل.

توسعت جماعة الحوثي في استخدام األلغام الفردية على نطاق واسع، دون 
التي حققت  الميدانية  التقارير  زراعة األلغام، حيث تؤكد  خرائط دقيقة ألماكن 
فيها "سام" بأن جماعة الحوثي تستخدم األلغام الفردية المستوردة من الخارج 

والتي تصل إليهم عبر طرق تهريب متعددة، وكذا األلغام المصنعة محليا.

قرية  منطقة  في  الحوثي  جماعة  زرعته  فردي  لغم  انفجر  ديسمبر   16 بتاريخ 
المقانع شرق منطقة حيس محافظة الحديدة، أثناء خروج المدنيين من صالة 
الجمعة، حيث أدى إلى وفاة أربعة مواطنين هم: )خليل وهيب 11 عاما، صابر 

مشهور 17 عاما، مصطفى مشهور 17 عاما، وعبد الله األهدل 35 عاما(.

وفقا لمشروع رصد األثر المدني، تسببت األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة 
في وقوع نحو تسعة آالف ضحية في صفوف المدنيين منذ بداية النزاع و284

ضحية في 2020، من بينهم 55 طفال. استخدمت قوات الحوثي األلغام األرضية 
المضادة لألفراد في انتهاك لـ "اتفاقية حظر األلغام" لعام 1997، واليمن طرف 

فيها.
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االحتجاز التعسفي والتعذيب واإلخفاء القسري
أطراف  جميع  قبل  من  مستمرة  والتعذيب  القسري  واإلخفاء  التعسفي  االعتقال  ظاهرة  زالت  ما 
التي  الماضية  الفترة  التي وثقتها سام خالل  الشهادات  الكثير من  اليمن، وهناك  الدائر في  الصراع 
الطويلة"  الغيبة   " بعنوان  تقريرا  المنظمة  أصدرت  بصورة مقلقة، حيث  الظاهرة  تفشي هذه  تؤكد 
وثق حالة اإلخفاء القسري لدى جميع األطراف، واحتوى على أسماء وأدلة وشهادات صادمة حول 
ظاهرة اإلخفاء القسري والتعذيب. وقد ثبت من خالل تلك الشهادات التي جمعتها سام بأن جميع 
من اعتقل - على خلفيات متعلقة بالصراع الدائر في اليمن - تعرضوا للتعذيب بصور متفاوتة، حيث 
تم انتزاع اعترافات معينة أو الحصول على أدلة غير شرعية، ويرافق غالبا التعذيب إخفاء قسري لمدد 

طويلة تتجاوز السنتين في سجون غير قانونية ال تخضع إلشراف السلطات القضائية.

 في عام 2022 وثقت منظمة سام )539( واقعة اعتقال وإخفاء تعسفي وتعذيب، بينها )11( نساء، 
و40 حالة تعذيب معظمها في سجون جماعة الحوثي، حيث قالت رابطة أمهات المختطفين -وهي 
منظمة يمنية متخصصة في رصد وتوثيق حالة االعتقاالت التعسفية واإلخفاء القسري والتعذيب- 
إن 256 مدنيا تعرضوا لالعتقال التعسفي منهم 52 حالة إخفاء قسري، و33 ضحية تعرضوا للتعذيب.

ال تزال سلطات الحوثي تحتجز أربعة صحفيين صدرت بحقهم أحكام باإلعدام، إلى جانب اإلخفاء القسري 
لألفراد الذين تم اعتقالهم من معركة آل جبارة، ممن كانوا يقاتلون في الحد الجنوبي للمملكة العربية 
السعودية. وفي الجنوب ما زال هناك العشرات في سجن المنورة في مدينة المكال ممن صدرت 
بحقهم أحكام بالبراءة منذ سنوات، وأنهوا فترة عقوبتهم منذ مدد طويلة، إال أن إدارة السجن ترفض 
اإلفراج عنهم بحجة أن السلطات اإلماراتية المشرفة على السجن ترفض ذلك، كما أخبرتنا العديد من 

العائالت التي تواصلت معهن المنظمة.
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من  عددا  تعسفيا  تحتجز  الحوثي  جماعة  زالت  وما 
البهائية في اضطهاد تعسفي ألبناء  الطائفة  أبناء 
المعتقد،  باختالف  الطائفة، ألسباب متعلقة  هذه 
اليهودية  الديانة  ذو  "ليبي"  المعتقل  زال  ال  أيضا 

معتقال لدى جماعة الحوثي.

تعسفية  اعتقاالت  سام  منظمة  رصدت  حين  في 
وشبوة،  عدن  أبناء  من  للعشرات  قسريا  وإخفاًء 
وآخرها الصحفي "أحمد ماهر"، كما مارست القوات 
التابعة للمجلس االنتقالي اعتقاالت تعسفية، حيث 
إن   2021 في  سام  منظمة  عن  صادر  تقرير  قال 
الحكومة  من  المدعومة  والقوات  الحوثي  قوات 
قامت  اإلمارات  من  المدعومة  والقوات  اليمنية 
المحتجزين حتى الموت في سجون سرية  بتعذيب 

يسيطرون عليها منذ بدء النزاع.

جثة  على  العثور  تم   2022 أغسطس   27 بتاريخ 
سجن  في  راجح"  سعد  صالح  "مضاد  المعتقل 
"شرطة الشعب" بمديرية البريقة، بعد ساعتين من 
اعتقاله. وعند ذهاب أسرته الستالم جثته، رفضت 
شرطة مدينة الشعب تسليم الجثة إال بعد التوقيع 
على وثيقة تتعهد فيها األسرة بأنها لن تقوم بأي 

إجراءات. 

في صباح يوم 2022/1/5 خرج عشرة صيادين 	 
الحوك محافظة  الربصة مديرية  حارة  أبناء  من 
الحديدة  وهم : ) حسين عبدالله كانون ، مختار 
حسين عوض ، السياغي علي مقبول ، عيسي 
عبدالله  مجمل،  صالح  فؤاد   ، عفش  سالم 
عباس  يحيى،  حسن  علي  مسرعي،  إسماعيل 
متن  على  كانون(،  حسين  أنور  و  عثمان  احمد 
وعند  األحمر  البحر  مياه  في  للصيد  قاربهم 
الواقعة غرب مديرية  السوابع  وصولهم جزيرة 

الخامسة  الساعة  قاربهم  بهم  تعطل  اللحية، 
مساًء، وإذ بقوات تابعة لقوات البحرية التابعة 
)ميدي(  الخامسة  العسكرية  المنطقة  لقيادة 
وتنقلهم  البحر  وسط  من  باعتقالهم  تقوم 
حتى  مصيرهم  ُيعلم  وال  مجهولة  جهة  إلى 
تلقتها  التي  الشهادات  أفادت  حيث  اللحظة، 
"سام" بأن تلك القوات تتبع اللواء يحيى صالح 
العقيد  الخامسة( و  )قائد المنطقة العسكرية 
العسكرية  المنطقة  في  البحرية  قوات  قائد 
"تعطل  على  آخر  شاهد  أكد  فيما  الخامسة. 
وعلى  مساًء  الخامسة  الساعة  المراكب  أحد 
الربصة مديرية  أبناء حارة  10 صيادين من  متنه 
الحوك وذلك في جزيرة السوابع مديرية اللحية 
عندما كانوا يصطادون وإذا بقوات بحرية تابعة 
بخطفهم  تقوم  الخامسة  العسكرية  للمنطقة 

ونقلهم إلى جهة مجهولة".

في فجر يوم السبت الموافق 5 يوليو 2022، 	 
تتبع  التي  األمنية  القوات  من  كبير  عدد  قام 
يسكن  التي  المنطقة  بتطويق  السيد"،  "صالح 
ثم  ومن  اليماني"،  "عبدالله  المحامي  فيها 
والده  واعتقلت  فجًرا  منزله  باقتحام  قامت 
"عبد اللطيف اليماني" وزوجته عندما لم يجدوه 
حصلت  التي  الشهادات  وبحسب  المنزل.  في 
عليها "سام" فإن الخالف األساسي يعود إلى 
على  السيطرة  السيد"  "صالح  اللواء  محاولة 
 " "اليماني  لبيت  ثمينة مملوكة  أراٍض  جزء من 
في لحج، حيث حاول اللواء وفي أكثر من مرة 
بسط سيطرته على بعض األراضي إال أنه واجه 
مقاومة من آل اليماني، حيث تصدى له في آخر 
اليماني"  الله  "عبد  المحامي  المحاوالت  تلك 

عبر القانون والعالقات التي يمتلكها.
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 	 24 هيالن"  "عادل  تعسفيا  المعتقل  وفاة 
معتقاًل  كان  والذي   ،2022 يناير  في  عاما، 
مأرب  مدينة  في  األمنية  الجهات  سجن  في 
التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، وبحسب 
بالغ تلقته المنظمة، فإن قوات تتبع الحكومة 
الحالقة  محل  داهمت  مأرب  في  الشرعية 
ديسمبر/  ٢٦ الجمعة  يوم  )إبراهيم(  لـ  التابع 

كانون األول 2021، في تمام الساعة الواحدة 
والنصف لياًل، بحجة التفتيش عن أسلحة وبعد 
لهم  قال  حيث  شيئا،  يجدوا  لم  تفتيشهم 
ثبت  ما  إذا  للتحقيق  مستعد  إنه  )إبراهيم( 
تورطه بحيازة أي أسلحة". وأضاف " لكن القوة 
العسكرية قامت باقتياده نحو إحدى السيارات 
التي جاءت بها وتم وضع قطعة من القماش 
مجهولة  جهة  إلى  اقتياده  وتم  عينيه  على 
ورفضت السماح أسرته لزيارته، تقدمت األسرة 
توقيفه  على  احتجاجا  العامة  للنيابة  بشكوى 
النيابة لم تستجب لشكوى  القانوني، لكن  غير 
تفاجأت  حتى  حاله  على  األمر  وظل  العائلة، 
العائلة بخبر وفاته في معتقل داخل المنطقة 
الشرعية،  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  الرابعة 
حيث تم إرسال الجثة لمستشفى الهيئة بمأرب 
من أجل تشريحها من قبل الطب الشرعي وإلى 

اآلن تنتظر العائلة نتائج التقرير الطبي".

علمت منظمة سام في شهر يناير 2022، بوفاة 	 
المواطن "أحمد محمد أبو بكر" في أحد سجون 
التي  البالغات  أظهرت  حيث  السياسي،  األمن 
تلقتها سام أن المواطن اليمني "أحمد محمد 
مزارعا  يعمل  كان  والذي  عاما،   36 بكر"  أبو 
أحد  إبالغه من  2004، تم  في مأرب منذ عام 
إلى  بالتوجه  السياسي  األمن  مديرية  مندوبي 
شباط  فبراير/   20 بتاريخ  السياسي  األمن  فرع 
2021، ليكفل سجين ُيدعى )أحمد الهتار(، لكن 

عند وصوله للفرع تم احتجازه. وعلى الرغم من 
تشكيل لجنة من الجهاز لبحث أمور الموقوفين 
بعد  محتجزين  أشخاص  خمسة  سراح  وإطالق 
يكن  لم  بكر(  أبو  )أحمد  أن  إال  ونصف  شهرين 
ضمن المفرج عنهم". وأضاف أحد شهود العيان 
" واصلنا البحث والسؤال عن مصير أحمد حتى 
أننا قمنا بإبالغ المحافظ بأن أحمد ليس ضمن 
للنيابة  المحالين  أو  عنهم  المفرج  األشخاص 
ليتبين لنا في آخر المطاف بأن )أحمد( قد فارق 
الحياة داخل السجن دون تفاصيل أخرى، وبعد 
قبل  ُدفن  قد  )أحمد(  أن  تبين  األهالي  ضغط 
األمر  كورونا،  بمرض  وفاته  بحجة  أشهر  أربعة 
الذي يثير كثيرا من التساؤالت عن سبب وفاته 

وقانونية اعتقاله".

حادثة أخرى وثقتها "سام" داخل أحد سجون الحوثي 
حيث تلقت أسر المعتقل لدى الجماعة "عبد الوهاب 
الشاجع" 34 عاما، في أكتوبر نبأ وفاته في سجون 
جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، وبحسب إفادة 
أقاربه فقد " تعرض "عبد الوهاب" لالعتقال بتاريخ 
وزمالؤه،  هو  الجوبة  جبهة  في   ،2021 أكتوبر   30
ولم نعلم عنه شيئا إلى أن أظهروه بعد أسابيع على 
يقومون  وهم  بغيبوبة  جريح  وهو  المسيرة  قناة 
الوهاب  عبد  يتواصل  لم   " وأضاف  جراحاته".  بربط 
علمناه فقط  نهائيا، وما  اعتقاله  فترة  معنا طوال 
كان من خالل أحد زمالئه األسرى أنه رآه مرميا على 
األرض ولم يعلم شيئا بعد ذلك. وعلمنا أنه توفي 
من خالل تواصل أحد الوسطاء بعّمي أمس وإخباره 
بأنه شهيد وأرسل له صورته ولم يعِطه أي تفاصيل 

إضافية".
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حقوق المرأة
ال تزال عارضة األزياء اليمنية "انتصار الحمادي" محتجزة بصورة تعسفية ومهينة وتخضع لمحاكمة جائرة، بتهم 
ارتكاب أعمال غير الئقة. حكمت محكمة يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء على العارضة بالسجن خمس 
سنوات، في سبتمبر/أيلول، وما زالت القضية أمام محكمة االستئناف، التي ستبدأ أولى جلساتها في يناير 

2023. يرى كثير من النشطاء أن "انتصار" تدفع ضريبة مخالفتها لنهج جماعة الحوثي مع المرأة اليمنية.

فيما وثقت منظمة سام في عام 2022، العديد من االنتهاكات التي تعرضت لها النساء من قبل أطراف 
الصراع في اليمن، ففي تاريخ 22 أكتوبر 2022 تم رصد إصابة المواطنة "مروة عبده علي عامر عبد الوهاب" 
30 عاما، من قرية بني خيلة، بشظية في صدرها ووجهها، على إثر رصاصة أطلقها قناص يتبع جماعة الحوثي، 

على الضحية وهي بداخل منزلها.

ناجيات  شهادات  وبحسب  الحوثي،  جماعة  سجون  في  تعسفيا  معتقالت  النساء  من  المئات  تزال  ال  كما 
وثقتها "سام"، فإن النساء يتعرضن لتعذيب ممنهج من قبل ما يسمى بالزينبيات وأفراد من جهاز المخابرات 
التابع لجماعة الحوثي، إضافة إلى أن بعض النساء معتقالت مع أطفالهن في ظروف غير الئقة وغير إنسانية. 
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موت  من  خشيته  عن  "الفيسبوك"  موقع  على  بصفحته  منشور  في  أعرب  صبرة"  "عبدالمجيد  المحامي 
لها في  تتعرض  التي  المعاملة  الصحية والتهديد وسوء  الرعاية  لغياب  نظًرا  العميسي"،  "أسماء  المعتقلة 
السجن من قبل مسؤولة السجن "أم الكرار  المروني" التي هددت النزيالت بأنهن لن يخرجن من السجن إال 

على جنازة، إضافة لتلقيها الشتائم من قبل مسؤولة السجن المروني.

ثلثي  من  أكثر  السجن  في  أمضت  -التي  العميسي"  "أسماء  لـ  الصحية  الحالة  بأن  صبرة  المحامي  وأضاف 
المدة- في تدهور مستمر، فهي تعاني من عدد من األمراض، منها أمراض خاصة بالنساء كالذئبة الحمراء، 
إلى  لديها  الدم  نسبة  وصلت  حين  في  الستئصالها،  عملية  إجراء  تستدعي  والتي  دهنية،  أكياس  وكذلك 
)6( وهي نسبة متدنية وخطيرة على حياتها، مشيًرا إلى أنه قد ذكر مخاوفه للشعبة الجزائية االستئنافية 
2022/12/07 والتزال، وأضاف " لم ترغب العميسي في الطعن  المتخصصة في جلستها المنعقدة في 

بالحكم مرة أخرى بعد أن يئست من القضاة، وتأمل في اإلفراج عنها، كي تتدارك حالتها الصحية بالعالج.

اعتقلت مجموعة من قوات المخابرات التابعة لجماعة الحوثي الناشطة "فاطمة صالح محمد علي العرولي" 
٣٥ عاما بتاريخ 14 أغسطس 2022 من أحد نقاط الحوبان في محافظة تعز من قبل قوات تابعة لجماعة 
المخابرات  إلى سجون  نقلها  يتم  أن  بالعاصمة، قبل  الكميم في حدة  الحوثي، وظلت معتقلة في فندق 

التابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء دون معرفة التهم الموجهة لها.

تعاني النساء في اليمن من قيود عديدة على حرية التنقل خاصة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة 
الحوثي، حيث أصدرت الجماعة تعميما على شركات النقل، والنقاط المسلحة، بهذا الصدد، واشترطت على 
النساء الراغبات في السفر أن يرافقهن محرم، سواء داخل المدن اليمنية أو خارجها، وكذلك األمر بخصوص 
إقامتهن في الفنادق. كما تعاني المرأة من قيود قانونية على حريتها المتعلقة باستخراج وثيقة سفر إال 
بموافقة قريب لها، وهو ما دفع ناشطات في تعز إلى تشكيل حركة "جوازي بال وصاية". وقد نجحت الحركة 
بإصدار قرار من رئيس الوزراء اليمني بحق المرأة اليمنية باستخراج وثيقة سفر دون الحصول على موافقة 

ولي أمرها. 

أكثر من  يوجد  إذ  اإليواء،  الحرب داخل مخيمات  النازحين بسبب  الكبرى من  النسبة  المرأة تشكل  زالت   ال 
يعانين من نقص شديد في  والكثير منهن  النازحين،  إدارة مخيمات  أصدرتها  إحصائية  امرأة بحسب  مليون 

الحاجيات األساسية والصحية، والخدمات التعليمية. 

فيما أفاد فريق خبراء األمم المتحدة بانتشار العنف القائم على النوع االجتماعي والعنف الجنسي من قبل 
قوات الحوثيين والقوات المدعومة من اإلمارات، كما أفاد "صندوق األمم المتحدة للسكان" في سبتمبر/
أيلول 2021 أن امرأة واحدة في اليمن تموت كل ساعتين أثناء الوالدة. وأضاف أن زواج القاصرات آخذ في 

االزدياد كآلية للتكّيف من قبل األسر الفقيرة مع استمرار الصراع.
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األطفال والنزاع في اليمن 
ال يزال األطفال في اليمن هم الضحية األكبر للصراع الدائر 
المؤسسات  من  الصادرة  التقارير  وبحسب  اليمن،  في 
الذين  اليمنيين  نصف  من  أكثر  فإن  المختصة  أو  الدولية 
بحاجة ماسة إلى المساعدة اإلنسانية أو الحماية، والبالغ 
وفي  األطفال.  من  هم  شخص،  مليون   20.7 عددهم 
مجموع  ربع  أن  الطفل"  إنقاذ  "منظمة  أفادت   ،2021
األطفال،  كانوا من  2018 و2020  بين  المدنيين  الضحايا 
كما أن أكثر من 1.5 مليون من النازحين في اليمن، البالغ 
مئات  وأصبح  األطفال،  من  هم  ماليين،  أربعة  عددهم 

اآلالف من األطفال مهاجرين أو طالبي لجوء في الخارج.
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 2022 العام  خالل  سام  منظمة  رصدت  وقد  هذا 
األطفال  بحق  الجسيمة  االنتهاكات  من  العديد 
أبرزها: توثيق )107( واقعة تجنيد أطفال قامت بها 

جماعة الحوثي خالل هذا العام. 

والمرصد  سام  لمنظمة  سابق  تقرير  وبحسب 
فبراير   2020 فبراير  في  -صدر  األورومتوسطي 
األطفال  عدد  فإن  الطفولة"-  عسكرة   " بعنوان 
طفال،   10333 الحوثي  جماعة  لدى  المجندين 
تجنيد  واقعة   2039 حوالي  أن  التقرير  وأظهر 
تمت  و6745  الحوثي  جماعة  ترهيب  بسبب  تمت 
المالية،  الجوانب  خاصة  بالترهيب  متعلقة  ألسباب 
اختطاف   832 تضليلية،  وسائل  استخدام   639
لألطفال دون معرفة أسرهم، كما وضح التقرير أن 
5213 ينتمون إلى أسر معدومة، و 2839 إلى أسر 

محدودة الدخل و 1843 ألسر ذات دخل متوسط.

أطلقها  سقطت  قذيفة   ،2022 أكتوبر   30 بتاريخ 
 الحوثيون على منطقة المطار القديم غرب  تعز أدت 
أعوام   10 فارع  ناصر  )محمد  أطفال هم   3 إلصابة 
حيث تم بتر قدمه، بدر ناصر المجنحي 8 أعوام حيث 
تم بتر قدمه، هاشم ناصر المجنحي 9 أعوام( كانوا 
مشيرة  إصابتهم،  تم  عندما  المدرسة  من  عائدين 
إلى أنهم يعانون من إصابات خطيرة بسبب شظايا 
في  وجميعهم  الجسم  من  متفرقة  مناطق  في 
ينتمي  حيث  الروضة،  بمستشفى  المركزة  العناية 

جميع األطفال ألسر نازحة.

بعد  التأهيل  نقص  من  الحرب  أطفال  ويعاني  هذا 
أو من  المعركة، سواء طوعية  عودتهم من ساحة 
ذلك  على  ترتب  المعركة،  ساحة  في  القتال  خالل 
وقوع الكثير من الحوادث غير المسبوقة في قتل 
حيث  الفكرية،  الخالفات  بسبب  آلبائهم  األبناء 

ساهمت التعبئة القتالية أو ما تطلق عليها جماعة 
لدى  القتل  ثقافة  تحبيب  الجهادية" في   " الحوثي 
المخالفين لهم فكريا أنهم من  األطفال، وتصنيف 
اليمن  المنافقين والدواعش يجوز قتالهم وتطهير 

منهم. 

والمخفيين  والمعتقلين  القتلى  أبناء  يعاني  كما 
قسرا من أوضاعا نفسية واجتماعية قاسية، كشف 
بعضها تقرير أصدرته منظمة "سام" بمناسبة شهر 
إلى  "رسالة  بعنوان   2022 أبريل   19 بتاريخ  رمضان 
قسوة  أظهرت  رسائل  التقرير  نشر  المعتقل"،  أبي 
النفسي  الحرمان  وحجم  اليمن  أبناء  على  الحرب 
وعدم األمان في نفوس األطفال، إضافة إلى إجبار 
على   - اعتقالهم  أو  آبائهم  مقتل  بعد   - األطفال 
العمل  سوق  في  واالنخراط  أحالمهم  عن  التخلي 
تركه  الذي  الفراغ  وسد  الحياة  متطلبات  لتوفير 

األب.

 2022 العام  تاريخ  عدل   ٢٠١٨ عام  من  أكتوبر  في 
مستشفيات  في  طفاًل   19 يقارب    ما  توفي 
مهربة  بأدوية  َحقنهم  بسبب  صنعاء  العاصمة 
ومنتهية الصالحية، توفي منهم 10 في مستشفى 
الكويت. وقد قامت جماعة الحوثي بتحميل أسباب 
محاولة  وهي  "العدوان"،  سماه  لما  الكارثة  هذه 
القانونية  المسؤولية  التنصل من  أخالقية في  غير 
يحقق فيها طرف  أن  التي يجب  الجريمة  عن هذه 

محايد.
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فيما حذرت اليونيسف - في 5 يوليو 2021 - من 
استغالل  فرصة  األطفال  من  كامل  جيل  فقدان 
الراهن  الوقت  في  يتم  لم  إذا  الكامنة  طاقاتهم 
معالجة التحديات التي تقف أمام النظام التعليمي 
على نحو مالئم، وعلى المدى المتوسط إلى المدى 
الطويل وأن أكثر من 523,000 طفل نازح في سن 
التعليم  الحصول على  يعانون من صعوبة  الدراسة 
الفصول  في  كافية  مساحة  وجود  عدم  بسبب 
وتم  المدارس  تضررت  فقد  الحالية،  الدراسية 
استخدامها من قبل قوات مسلحة أو استوطنتها 
العائالت النازحة، كما فقد معلمون وطلبة حياتهم، 

وُجرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية. 

بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2021 حذرت أربع وكاالت 
أن  المتوقع  من  أن  اليوم  المتحدة  لألمم  تابعة 
يعاني ما يقرب من 2,3 مليون طفل دون الخامسة 
في اليمن من سوء التغذية الحاد عام 2021. كما 
400,000 طفل منهم من  يعاني  أن  المتوقع  من 
تعرضهم  إمكانية  مع  الوخيم  الحاد  التغذية  سوء 
للوفاة في حال عدم حصولهم على العالج بصورة 
عاجلة، وأضاف البيان " تعد اليمن اليوم واحدة من 
أكثر األماكن خطورة في العالم يمكن أن ينشأ فيها 
معدالت  ارتفاع  من  البالد  تعاني  حيث  األطفال، 
األمراض المعدية، ومحدودية فرص الحصول على 
الصحية  والخدمات  الروتينية  التحصين  خدمات 
لألطفال واألسر، والممارسات غير السليمة لتغذية 
الصرف  أنظمة  وقصور  الصغار،  واألطفال  الرضع 

الصحي واإلصحاح البيئي.

 وفي إجابة مشروع »مسام« عن استفسار منظمة 
 ٢٠٢٢ عام  خالل  نزعها  تم  التي  األلغام  حول  سام 
78,753 لغما وعبوة  ، كان الرد بأن المشروع "نزع 
ميليشيا  زرعتها  والتي   2022 العام  خالل  ناسفة 
توزعت  اليمنية،  المحافظات  الحوثي في عدد من 
لغما  و1697  للدبابات  مضادا  لغما   "33084 بين 
مضادا لألفراد، 42576 ذخيرة غير منفجرة، و1432 
عبوة ناسفة، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة 
بأن  مؤكدا  العام،  نفس  في  )م(2   13,711,165
و  ألف   17 األول  المركز  في  جاءت  تعز  محافظة 
مترا   1,390,730 بلغت  إجمالية  مساحة  من   259
ألف   17 بإجمالي  مأرب  محافظة  تلتها  مربعا، 
متفجرة  غير  وقذيفة  ناسفة  وعبوة  لغم  و106 
 3,515,459 بلغت  إجمالية  مساحة  من  نزعها  تم 
مديريات  ثالثا،  شبوة  محافظة  وحلت  مربعا،  مترا 
بيحان وعسيالن وعين بعدد بلغ 16 ألف و378 من 

مساحة إجمالية بلغت 6,899,705 متر مربع. 
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االنتهاكات ضد الصحافة
)أكتوبر  للصحفيين  الدولي  االتحاد  لـ  تقرير  بحسب 
يومي  بشكل  اليمنيون  اإلعالميون  يعاني   )2020
ويواجهون  التعسفية،  واالعتقاالت  اإلصابات  من 
التهديدات والتقييد، وتعليق الرواتب، كما يتعرضون 
لهجمات متواصلة على مقار مؤسساتهم اإلعالمية، 
االنتقام.  من  خوفًا  الذاتية  الرقابة  ويمارسون 
وأصبحت الفصائل المتحاربة تعتبر الصحفيين أعداء 
والطائفي  السياسي  االستقطاب  ظل  في  لهم 

الذي يمر به اإلعالم اليمني.

عن  تقريرا  الصحفية  الحريات  مرصد  أصدر  فيما 
االنتهاكات ضد حريات التعبير في اليمن خالل العام 
17 ضد مؤسسات  89 انتهاكا، منها  2022 تضمن 
و 72 ضد األفراد، شملت تلك االنتهاكات: واقعتي 
احتجازا  و13  محاكمات  و9  واحدة  إصابة  و  قتل 
تصدرت  و  تهديدا   13 و  اعتداء  و18  تعسفيا 

 46 بواقع  المنتهكين  قائمة  الشرعية  الحكومة 
 16   ، انتهاكا   19 الحوثي  جماعة  تليها   ، انتهاكا 

متنفذين و 7 انتهاكات ُوثقت ضد مجهولين .

تقريرها عن  أيضا أصدرت  اليمنيين  الصحفيين  نقابة 
االنتهاكات التي طالت الصحفيين عام ٢٠٢٢، وقالت 
إنها رصدت 104 حاالت انتهاك طالت وسائل إعالم 
إلى  يناير   1 منذ  ومقتنياتهم  ومصورين  وصحفيين 
31 ديسمبر 2021. وتوزعت االنتهاكات بين 30 حالة 
احتجاز حرية بنسبة %28.8 من إجمالي االنتهاكات، 
19 حالة منع ومصادرة طالت صحفيين ومقتنياتهم 
بنسبة  وتحريض  تهديد  حالة   12 %18.3،و  بنسبة 
بنسبة  لصحفيين  محاكمة  حالة  و12   ،11.5%
%11.5، و11 حالة اعتداء بنسبة %10.6، و6 حاالت 
التطبيب  حق  من  المعتقلين  للصحفيين  حرمان 
والرعاية بنسبة %5.9، إضافة إلى 5 حاالت تعذيب، 
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إعالم  لوسائل  إيقاف  حاالت  و5   ،4.8% بنسبة 
ومستحقات صحفيين بنسبة %4.8، و4 حاالت قتل 
التقرير  المنتهكة، أشار  بنسبة %3.8. وعن الجهات 
انتهاك  حالة   46 ارتكبت  الحوثي  جماعة  أن  إلى 
ارتكبت  االنتهاكات، فيما  إجمالي  بنسبة %44 من 
 ،25% بنسبة  انتهاك  حالة   26 الشرعية  الحكومة 
والمجلس االنتقالي الجنوبي 18 حالة بنسبة 17%، 
ارتكبت  بينما   ،11% بنسبة   11 مجهولون  وأرتكب 
داخل  صحفيين  ضد  حالتين  السعودية  السلطات 
خدمات  مكتب  وارتكب   ،2% بنسبة  السعودية 

إعالمية حالة واحدة بنسبة 1%.

فيما ال يزال الصحفيون "المنصوري" و"عبدالخالق" 
و"الشجاع"، المحكوم عليهم باإلعدام بعد محاكمة 
المحكمة  تكوين  معايير  ألبسط  تفتقر  صورية 
وتوافر معايير المحاكمة العادلة، في أبريل 2020، 
واعتقالهم  الصحفيين  مالحقات  تستمر  فيما 
رصدت   ،2022 سبتمبر   29 ففي  ومحاكمتهم، 
منظمة سام إصدار محكمة غرب المكال بمحافظة 
سعيد"  "محمد  اإلعالمي  بحق  حكًما  حضرموت 
مليون  وتغريمه  أشهر  ستة  بسجنه  قضى  الذي 
وخمسمائة ألف ريال، على خلفية قضايا نشر. وفي 
يونيو 2022 أصدرت محكمة غرب المكال حكما ضد 
مع  بحبسه سنة  "عوض كشميم" قضى  الصحفي 
مرفوعة  كيدية  قضية  خلفية  على  التنفيذ،  وقف 
االنتقالي  المجلس  عضو  حضرموت  محافظ  من 
وفي  كاذبة.  أخبار  نشر  بدعوى  البحسني"،  "فرج 
خلفية  على  ماهر"  "أحمد  الصحفي  اعتقل  عدن 
في  وظهر  االنتقالي،  للمجلس  الناقدة  كتاباته 
على  ُيعرض  ولم  تعذيب،  آثار  عليه  فيديو  مقطع 
القضاء، رغم عقد جلستين للنظر في التهم الكيدية 

والمفبركة ضده.

القنوات  أحد  مراسل  ُقتل   ،2022/6/15 بتاريخ 
الذي  الحيدري"  و"محمد  نعمان"  "صابر  الصينية 
آخران  اثنان  ُأصيب  كما  اإلعالم،  وزارة  في  يعمل 

التي كانت  زرعت في سيارته  ناسفة،  بانفجار عبوة 
المنصورة،  مديرية  التسعين  شارع  في  متواجدة 
حيث أكد شهود عيان على أن االنفجار أحدث هزة 
كبيرة وأن الضحايا كانوا متواجدين في سيارة نوع 
الذين  األربعة  األشخاص  من  ثالثة  وأن  هونداي، 

كانوا يستقلونها قتلوا، وأصيب الرابع بحروق.

منزلهما  من  وأخوه  ماهر"  "أحمد  الصحفي  اعتقل 
في منطقة دار سعد عدن ظهر يوم السبت الساعة 
12 ظهًرا الموافق 7 أغسطس/ 2022 على خلفية 
نشاطه الصحفي دون مبرر قانوني. وبحسب إفادة 
حصرية من أحد أقارب الصحفي "فقد قامت قوات 
الجهة  تفصح عن هوية  لم  ملثمة  بلباس عسكري 
التي تتبعها بمداهمة منزل الصحفي "أحمد ماهر" 
واعتقلته - بمالبس البيت – مع شقيقه دون معرفة 
المكان الذي اقتيدا إليه". وبتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 
2022/ ظهر الصحفي الذي ظل مخفًيا لدى أجهزة 
إرهاق  حالة  في  االنتقالي  للمجلس  التابعة  األمن 
بارتكاب  نفسه  على  لالعتراف  تعذيب  آثار  وعليه 
جرائم خطيرة، وكان الصحفي "ماهر" قد نشر رسالة 
للنائب العام يستنكر ما تعرض له من تعذيب ويؤكد 
تحت  انتزاعها  تم  اتهامات  من  إليه  ُنسب  ما  أن 
المحكمة  إلى  الصحفي  إحالة  تم  حيث  التعذيب. 
الخطيرة،  القضايا  تنظر في  الجزائية وهي محكمة 
وقد تم تأجيل محاكمته خمس مرات لعدم إحضاره 

من قبل األجهزة األمنية.

األعلى  القضاء  مجلس  أقر  ذلك،  إلى  باإلضافة 
له  اجتماع  في  عدن  في  الشرعية  للحكومة  التابع 
والنشر  الصحافة  نيابة  إنشاء  أغسطس/آب،  في 
اإللكتروني، األمر الذي تعتبره سام يشكل تهديدا 
أمامها  ويضع  مستقبال،  الرأي  حرية  على  حقيقيا 
بمثابة  وهو  والعراقيل،  التهديدات  من  العديد 

إسكات األصوات المعارضة.

عام المراوحة | االحاطة سنوية لحالة حقوق االنسان لعام 2022 في اليمن

21



الحصار ووصول المساعدات 
رغم أن عام 2022 شهد انفراجا كبيرا بشأن الحصار المفروض على مطار صنعاء 
واالحتياجات  الغذائية  المساعدات  وصول  سهل  الذي  األمر  الحديدة،  وميناء 
األساسية للسكان ، كما خفف من حرية تنقل المواطنين خاصة ذوي الحاالت 
الطارئة من مطار صنعاء، إال أن جماعة الحوثي استمرت في حصار مدينة تعز، 
رغم أن صيغة الهدنة تنص على رفع الحصار عن المدينة، رافضة كافة المقترحات 
والصيغ التي تم وضعها في مفاوضات عمان/األردن،  وبحسب صحيفة الشرق 
األوسط فقد  هدد رئيس الوفد التفاوضي لجماعة الحوثي بشأن معابر مدينة 
نقلته  ما  بحسب  المعابر،  عن  تعز عوضا  المقابر في  بفتح  الرزامي"  "يحيى  تعز 
عنه قناة »المسيرة« الذراع اإلعالمية للجماعة، في إشارة إلى رفض المقترح 
األممي الذي كان يأمل "غروندبيرغ" أن يقنع به قادة الميليشيات، بعد انقضاء 

جولتي التفاوض في العاصمة األردنية عمان.
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حقوق االقليات 
ال يزال العديد من أبناء الطائفة البهائية يعانون من ممارسات التضيق من جماعة الحوثي، كما ال يزال خمسة 

آخرون منفيين قسرا خارج اليمن، ُابعدوا بوساطة أممية بتازيخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٠

األصول  ترعى  ال  بطريقة  اعتقلوا  أو  حريتهم  سلبوا  ببهائيين  تتعلق  حاالت  وثق  بأنه  الخبراء  فريق  يقول 
متعلقة  قواعد  لعدة  انتهاكا  الدينية  أنشطتهم  بسبب  األفراد  من  مجموعة  حرية  سلب  وُيعّد  القانونية. 

بحقوق اإلنسان.

بسبب   2016 منذ  اليمن،  اليهودية في  لألقلية  المنتمي  مرحبي،  ليبي  احتجاز  الحوثي في  تستمر جماعة 
ادعاءات تتعلق بتهريب مخطوط التوراة من اليمن إلى إسرائيل، بالرغم من انقضاء فترة الحكم التي قررتها 

محكمة األموال العامة بصنعاء بتاريخ .... والذي تم تأييده من محكمة االستئناف عام 2019. 

اليمن للتنكيل من قبل جماعة الحوثي منذ بداية الصراع حيث أجبرت على  اليهودية في  تعرضت الطائفة 
ترك مساكنها في محافظة صعدة موطن جماعة الحوثي قبل ان يجبروا على ترك اليمن والهجرة إلى األرض 

المحتلة بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء.
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االجتماعي  التمييز  يعانون من  "األخدام"  باسم  يعرفون  ما  او  السوداء  البشرة  أبناء  كبيرة من  تزال فئة  ال 
والثقافي والسياسي، ففي الحرب الدائرة استخدم الحوثيون مصطلح " أحفاد بالل " الستغالل أطفال هذه 
لتجنيد  اليمن  المتردي في  االقتصادي  الوضع  استغالل  إلى  إضافة  جانبها،  إلى  القتال  بها في  للزج  الفئة 
العشرات من أبناء هذه الفئة إلى جانبهم، وفي مناطق سيطرة الشرعية تعرض العديد من الفتيات القصر من 
أبناء هذه الفئة للتحرش الجنسي واالغتصاب سواء في محافظة تعز أو عدن، مع قصور واضح في تعامل 

أجهزة حفظ القانون.

 في 21 مارس/آذار 2022 ، ُأعلن عن ما يسمى "بالمجلس األعلى لألقليات" بحضور ممثلي األقليات العرقية 
والدينية في اليمن وممثل األمم المتحدة ، وبحسب بيان اإلعالن فإن " المجلس يهدف إلى تعزيز المساواة 
والتعصب  والتمييز  التهميش  أشكال  جميع  على  والقضاء  للتنوع  الحاضنة  المواطنة  أسس  على  والحرية 
واإللغاء العنصري والطائفي والنهوض باألقليات الدينية والعرقية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا ودعم حق 
أفرادها في المشاركة السياسية والتنموية والثقافية والدينية وممارسة شعائرها التعبدية وبناء معابدها 
التنوع  يحتضن  جامع  وثقافي  قانوني  إطار  في  وأمان  حرية  بكل  والثقافية  الدينية  بمناسباتها  واالحتفال 

االجتماعي ويحترم التعددية الثقافية ويحمي الحقوق المتساوية وحرية الرأي والدين والمعتقد".
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المحاكمات الغير قانونية 
واصلت جماعة الحوثي محاكمة خصومها السياسيين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة " وهي 
محكمة استثنائية للجرائم التي تمس أمن الدولة". وبحسب رصد وتوثيق منظمة "سام" للمحاكمات 
السياسية فقد وجدت خلال جسيما في مبادئ العدالة، حيث أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة 
حكما   ٥١ السابقة،  األعوام  خالل  سياسيين  معارضين  ضد  حكما   ٤٩٤ الحوثي  لجماعة  الخاضعة 
عام 2022 ، 11٤ حكما خالل عام 2021 و٢٥٧ حكًما خالل 2020 ،و ٣٦ حكما عام ٢٠١٩ ،  بينها 
7 أحكام ضد نساء ، وتتوزع المحاكم الجزائية على أربع محاكم هي: المحكمة الجزائية االبتدائية 
المنطقة  ، محكمة  بصنعاء   المركزية  العسكرية  المحكمة  و  العاصمة صنعاء  بأمانة  المتخصصة 
العسكرية الخامسة ، المحكمة الجزائية االبتدائية المتخصصة بمحافظة الحديدة؛ تعقد جلساتها 

في أمانة العاصمة صنعاء ، المحكمة الجزائية االبتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة.

جائرة  بصورة  المتخصصة  الجزائية  المحكمة  مواصلة  والحريات  للحقوق  "سام"  منظمة  َقت  وثَّ
 ،2022 / كانون األول  7 ديسمبر  تاريخ  الحوثي، ففي  أحكام اإلعدام بحق خصوم جماعة  إصدار 
أصدرت أحكاما متفاوتة في حق 32 من أبناء محافظة صعدة المعارضين لجماعة الحوثي، بينهم 
13 شخصا حكم عليه باإلعدام رمًيا بالرصاص بتهمة فضفاضة جاهزة وهي "إعانة العدوان".  وفي 
31 ديسمبر أصدرت نفس المحكمة حكما بإعدام ثالثة من أبناء محافظة المحويت باإلعدام رميا 

بالرصاص بتهمة إعانة العدوان. 

تشكل المحاكمات السياسية عبئا ثقيال على أسر الضحايا، وتهديدا مباشرا لمخالفي جماعة الحوثي، 
منازلهم  فيها  بما  الخصوم  أموال  بمصادرة  أحكاما  المحاكمات  هذه  الغالب  في  تتضمن  حيث 

وعقاراتهم وحساباتهم البنكية، مما يجعل هذه األحكام تشكل غطاًء لنهب أموال الخصوم. وعقاراتهم وحساباتهم البنكية، مما يجعل هذه األحكام تشكل غطاًء لنهب أموال الخصوم. 
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نهب األموال واألراضي 
لسياسة  الحوثي  جماعة  مواصلة  المنظمة  وثقت 
نهبها أموال وممتلكات معارضيها وخصومها بالقوة 
المسلحة وتحت الفتة ما يسمى الحارس القضائي 
الذي يحتمي خلف القضاء والذي بدوره يأتمر بأمر 
الجماعة، فخالل )7( سنوات مضت من عمر الصراع 
واسع،  نطاق  على  السلوك  هذا  ُمورس  المسلح 

لكن الكثير منه وتأثيراته ُغيب عن الفضاء العام.

وبحسب تقرير لمنظمة سام حمل عنوان "الحارس 
والشركات  األموال  واردات  أو  و/  "قيمة  القضائي 
عليها  استولى  التي  والجمعيات  والمؤسسات 
دوالر،  مليار   )1,7( تتجاوز  وحده  القضائي  الحارس 
التي  واإليرادات  األموال  قيمة  رت  قدَّ فيما 
استولت عليها جماعة أنصار الله لألصول والعقارات 
هناك  وأن  دوالر،  مليار   )2( من  أكثر  والمنقوالت 
وجامعة  ومؤسسة  كبرى  شركة   )38( من  أكثر 
القضائي،  الحارس  عليها  استولى  ومستشفى، 
عليها في  الحراسة  / فرض  يديرها/ صادرها  أو  و/ 
الشركات  هذه  وتتبع  وحدها،  صنعاء  العاصمة 
والوحدات  والمراكز  الفروع  عشرات  والمؤسسات 

في المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة.

في عام ٢٠٢٢ وثقت المنظمة نهب أراضي المدنيين 
في محافظة الحديدة حيث شنت مليشيا الحوثي 
وارتكبت  األطقم  بعشرات  شرسة  عسكرية  حملة 
انتهاكات فظيعة وخطيرة وقامت باعتقال أكثر من 
30 شخصا –بينهم نساء- من أهالي تلك المناطق، 
18 بينهم  المصابين من  إسعاف  بمنع  كما قامت 
في  الضحايا  معظم  باحتجاز  قامت  حيث  امرأة، 
مدينة  جنوب  في  التقوى  لمسجد  تابعة  مباني 
لمنظمة  ميدانية  شهادات  وبحسب  الفقيه،  بيت 
سام فإن جماعة الحوثي في نوفمبر 2020 قامت 
ألف   11 بمساحة  الجراحي  بمديرية  أراٍض  بمصادرة 
متر مربع. وفي مايو 2020 صادرت 400 كم مربع 
الزيدية  بمديرية  المواطنين  ومزارع  أراضي  من 
13 صادرت   ،2021 أغسطس  وفي  والمغالف. 
الزهوانية  المواطنين بمنطقة  أراضي  كم مربع من 
200 صادرت   2021 ديسمبر  وفي  باجل.  بمديرية 
2021 ديسمبر  وفي  المراوعة.  بمديرية  معاد 
صادرت أراضي شاسعة بمنطقة باب الناقة بمديرية 
كانت  أسرة  ألف  حرم خمسمئة  النهب  باجل". هذا 

تستفيد من تلك األموال.
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األعيان المدنية 
تتعرض األعيان المدنية لتدمير ممنهج من قبل أطراف الصراع بعضها بصورة متعمدة، 
دمار  إلى  العشوائي  القصف  أدى  حيث  اإلنساني،  الدولي  للقانون  احترام  ودون 
التدمير  واسع النطاق في الممتلكات الخاصة والعامة على حد سواء، حيث شمل 
البنية التحتية للسكان كالمستشفيات والمدارس والجسور والمؤسسات الحكومية 

واألعيان الثقافية والطرقات والمزارع والمصانع.

المدنية،  لألعيان  انتهاك  واقعة   )586( سام  منظمة  رصدت   2022 العام  فخالل 
ودور  والتجارية،  والحيوية  األهلية  والمنشآت  والمركبات  والمزارع  المنازل  شملت 
واالستيالء  والتفجير  والكلي  الجزئي  بالتدمير  االنتهاك  وتمثل  والجسور،  العبادة 
واالقتحام والمداهمات والنهب، حيث وثقت المنظمة تدمير نحو 33 منزاًل بشكل 

كلي و نحو )90( منزاًل بشكل جزئي.

الحوثي  بأن جماعة  تعز  التي وثقتها في مدينة  الشهادات  أن  المنظمة على  تؤكد 
المدينة  ووسط  الموشكي  وزيد  الحوض  أحياء  ومتعمد  منظم  وبشكل  قصفت 
على مدار العام بقذائف هاون من التباب القريبة من المدينة، وألحقت أضرارا كبيرة 
في ممتلكات المدنيين إضافة لحالة الذعر الذي خلفته خاصة في صفوف األطفال 

والنساء الذين غالبا ما يكونون ضحايا هذه القذائف.

وبحسب تقرير هيومن رايتس ووتش للعام 2022، أصابت غارة جوية للتحالف - في 
20 يناير/كانون الثاني - مبنى اتصاالت في الُحديدة ودمرته، في هجوم غير متناسب 
على ما يبدو استهدف البنية التحتية الحيوية. أفادت منصات مراقبة اإلنترنت أنه من 
حوالي الساعة 1 صباحا 21 يناير/كانون الثاني حتى 25 يناير/كانون الثاني كان هناك 
انقطاع شبه كامل لإلنترنت في اليمن. وفقا ألقارب الضحايا، قتل الهجوم 5 مدنيين 

كانوا قريبين، بينهم 3 أطفال، وأصاب 20 آخرين، بينهم طفالن.
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الحقوق االقتصادية
مستمر،  تدهور  في  االقتصادية  األوضاع  تزال  ال 
الحادة قائمة. وقد أدى  تزال األزمة اإلنسانية  وال 
انقسام المؤسسات االقتصادية بين طرفي الصراع، 
إلى  بالسياسات  المتعلقة  المنسقة  غير  والقرارات 
تفاقم األزمة االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن 
الصراع الدائر الذي بلغ اآلن عامه السابع. وسيظل 
إرهاق الجهات المانحة، والزيادة الحادة في األسعار 
المناخية  والظروف  األولية،  للسلع  العالمية 
المناوئة تشكل تهديدا خطيرا لألوضاع االجتماعية 
النشاط  وظل  بالفعل…   المتردية  واالقتصادية 
وتوقف  العدائية،  األعمال  من  يعاني  االقتصادي 
الخدمات األساسية )الكهرباء واالتصاالت(، والنقص 
الحاد في المدخالت، وهو ما تفاقم بسبب االزدواج 
الضريبي والتشوهات الناجمة عن قرارات السياسة 
الحرب  السلطتين. وتسببت  المنسقة من قبل  غير 
األساسية،  السلع  أسعار  زيادة  في  أوكرانيا  في 
في  اليمنيين  تواجه  التي  التهديدات  من  زاد  مما 
االجتماعية  الظروف  ظل  في  الغذاء  إلى  الوصول 
14 واالقتصادية المتردية بالفعل. البنك الدولي - 

أبريل/ نيسان 2022.

الضغوط  المرتفعة  العالمية  السلع  ضاعفت أسعار 
الغذائي  األمن  انعدام  وفاقمت  مية،  ضخُّ التَّ
السنوي  التضخم  مستوى  ر  ُقدِّ وقد  اليمن.  في 
تقريًبا،  المئة  في   45 بنسبة  آب   / أغسطس  في 
58 بحوالي  الغذائية  المواد  أسعار  في  م  والّتضخُّ
في المئة. وقد واجه اليمن أيضًا تراجًعا في أحجام 
كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل 
شّكل  حيث  وأوكرانيا،  روسيا  من  لالستيراد  كامل 
40 حوالي  الدولتين  هاتين  من  المستوردات  حجم 
في المئة من حجم كميات القمح التي يحتاج إليها 
المساعدات  زالت  ما  نفسه،  الوقت  وفي  اليمن. 
اليمنية.  االحتياجات  تلبية  عن  قاصرًة  اإلنسانية 
ونتيجة لذلك، ال تزال نسبة انعدام األمن الغذائي 
بأن  المتحدة  األمم  وتتوّقع  االرتفاع،  في  آخذًة 
المساعدات  إلى  المحتاجين  األشخاص  عدد  يبلغ 
اإلنسانية )23,4( مليون شخص بحلول نهاية العام 
انعدام  من  يعانون  الذين  األشخاص  وعدد   ،2022
صندوق  شخص.  مليون   19 الحاد  الغذائي  األمن 

النقد الدولي - 25 أكتوبر/ تشرين األول 2022.
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تعتمد اآلفاق االقتصادية لليمن اعتمادا كبيرا على 
فعلى  ميدانيا.  األمنية  والظروف  الصراع  تطورات 
األعمال  تفجر  يؤدي  أن  يمكن  السلبي،  الجانب 
إلى جانب استمرار االرتفاع  القتالية من وقت آلخر 
األوضاع  تقويض  زيادة  إلى  الواردات  أسعار  في 
للقطاع الخاص. وعلى الجانب اإليجابي، فإن اآلمال 
الضخمة  المالية  والحزمة  السالم،  في  المتجددة 
وارتفاع  واإلمارات،  السعودية  قدمتها  التي 
النفط  صادرات  زيادة  واحتمال  المالية،  التحويالت 
األمد  النمو في  وتيرة  أن تسرع  والغاز، من شأنها 
المتوسط.  البنك الدولي - 13 حزيران/ يونيو 2022.

اليمن  االقتصادي  الشأن  في  الباحث  اعتبر 
عبدالواحد العوبلي  ان " عام ٢٠٢٢ استمرار لألعوام 
الرعاية  مثل  األساسية  الخدمات  نقص   ، السابقة 
وفقدان  اآلمنة.  الشرب  ومياه  والتعليم  الصحية 
نقص  دخلها،  ومصادر  وظائفها  األسر  من  العديد 
كبير في الغذاء ، حيث يبلغ معدل الفقر في اليمن 
الرغم  وعلى  البطالة ب 45٪.  وتقدر  حوالي 80٪ 
من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في عام٢٠٢٢ . 

في العام الماضي، كان هناك انخفاض في عمليات 
اإلنساني  والعمل  األجنبية  المنظمات  وأنشطة 
في اليمن بسبب انخفاض التمويل وانخفاض الثقة 
إلى  باإلضافة  البالد.  في  العاملة  المنظمات  في 
في  العالمية  االقتصادية  األزمة  تسببت  ذلك، 
مساهماتهم  بتخفيض  المانحين  من  العديد  قيام 
في العمل اإلنساني في اليمن.. كما ترفض األمم 
المركزي  البنك  إلى  المساعدات  تقديم  المتحدة 
وبدال  الوطني،  االقتصاد  لدعم  عدن  في  اليمني 
في  الحوثيين  بنوك  حسابات  إلى  تذهب  ذلك  من 
تصرفها تحت  الدوالرات  مليارات  لتصبح   صنعاء 

مهم  دور  الثالث  الصراع  اطراف  لعب  آن  ويضيف 
فميليشيا   " اليمني   االقتصاد  اليه  وصل  فيما 
االقتصاد  انهيار  على  كبير  لها  تأثير  كان   الحوثي 
الرئيسية،  الصناعات  الجماعة  دمرت  لقد  اليمني. 

غير  ضرائب  وفرضت  البضائع،  وبيع  شراء  وعطلت 
الرئيسية  العوامل  ومن  البضائع.  نقل  على  عادلة 
سرقة  االقتصادي  االنهيار  في  ساهمت  التي 
تقدر  التي  الصعبة،  العملة  من  اليمن  احتياطيات 
النقدي  للتقسيم  كان  دوالر،..  مليارات   5 بنحو 
لجماعة الحوثيين، الذي يبلغ حاليا أكثر من 100٪، 
تأثير كبير على تفاقم األزمة االقتصادية في البالد. 
عالوة على ذلك، أثرت هجمات الجماعة على ميناء 
تصدير النفط في الضبة بحضرموت بشكل كبير على 
الوضع االقتصادي للبالد من خالل تعطيل صادرات 
النفط وانخفاض اإليرادات الحكومية والتسبب في 
انخفاض النمو االقتصادي وزيادة تكاليف المعيشة 

للسكان.

كما ان الحكومة الشرعية  والمجلس الرئاسي في 
المعيشية،  الظروف  بتحسين  بوعودهما  الوفاء 
أدت  التي  االختالالت  ومعالجة  االقتصاد،  وتحفيز 
إلى انهيار العملة المحلية. لم يتمكنوا من السيطرة 
على اإليرادات السيادية للبالد وفشلوا في تخليص 
كما  الحوثي.  جماعة  سيطرة  من  النقدي  النظام 
في  الفساد  من  للحد  إجراء  أي  الحكومة  تتخذ  لم 
مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط وبيع 
ذلك،  إلى  باإلضافة   .S2 قطاع  في   OMV حصة 
لموظفي  الدوالرية  الوظائف  الحكومة  تعالج  لم 
العديد  في  سفارات  وفتح  الخارج  في  الشرعية 
بالمغتربين  أو  عالقات  تربطها  ال  التي  البلدان  من 
أي  الحكومة  تتخذ  لم  ذلك،  على  عالوة  اليمنيين. 
إجراء ضد فضائح الفساد في المنح الدراسية التي 
تم تقديمها بالكامل ألبناء المسؤولين والمتنفذين 
لتمييع  لجنة  فقط  شكلت  ذلك  من  وبدال   ،
اإلرادة  إلى  يفتقر  ،  فالمجلس  ونسيانها  القضية 
شفا  على  واليمن  الكفؤة،  والقيادة  السياسية 
 انهيار اقتصادي شامل إذا لم يتم اتخاذ إجراء قريبا.
التحالف  استمرار  الثالث"  للطرف  إضافة 
للموانئ  وتعطيل  حصار  فرض  في  العربي 
العام  خالل  اليمنية  والموارد  والمطارات 
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خلق  مما   ، وجوا  وبحرا  برا  اليمن  على  المفروض  الحصار  بسبب  الماضي 
في  تسبب  مما  حمولتها،  وتفريغ  للرسو  للسفن  مستحيلة  ظروفا 
كما  اإليرادات.  أعاق  مما  األخرى،  والموانئ  عدن  ميناء  في  اضطرابات 
االخرى. المطارات  على  والتضييق  الحصار  سياسة  نفس  تطبق   أنها 

  
يقترب الباحث الباحث العوبلي بعض  الحلول لوقف تدهور االقتصاد بصورة 
المجلس  على  اإليرادات:  فأوال   ، والنفقات  اإليرادات  مجالي  في  عاجلة 
الطبيعي  الغاز  تصدير  واستئناف  بلحاف،  ميناء  إعادة  والحكومة  الرئاسي 
أدت  التي  النفطي  القطاع  لقضايا  حل  وإيجاد  مأرب،  في  المنتج  المسال 
إلى تراجع حجم النفط المصدر نتيجة الفساد واإلهمال. كما يجب معالجة 
 "OMV" شركة  بيع  ووقف   ،)5( الجنة  قطاع  مثل  المتعثرة،  القطاعات 
S2، ودمجها في شركة يمنية. وينبغي  النمساوية من حصتها في قطاع 
عليها ضمان وصول عائدات النفط إلى البنك المركزي اليمني. عليهم أيضا 
السيطرة على الموانئ والمطارات اليمنية، وإنهاء سيطرة التحالف عليها، 

لزيادة اإليرادات.

تعرضت  التي  عدن  مصافي  تشغيل  إعادة  الحكومة  على  النفقات:  ثانيا 
للتخريب المتعمد لصالح المتنفذين الذين يستفيدون من استمرار استيراد 
الدولة  تنفقه  تكلفة ما  يقلل من  أن  النفطية. وهذا من شأنه  المشتقات 
إنهاء ممارسة  الصعبة. كما يجب عليها  بالعملة  المشتقات  للحصول على 
دفع رواتب المسؤولين في الخارج بالعملة الصعبة وتنفيذ كادر التوظيف 
بالعملة  رواتبهم  على  حصولهم  إلى  سيؤدي  مما  اليمنية،  الحكومة  في 
المحلية، وكذلك تقليل التمثيل الدبلوماسي وإغالق جميع السفارات في 
الدول التي ليس لديها مواطنون يمنيون أو حتى عالقات مع تلك الدول. 
وعليها االلتزام بموازنة تقشفية، وتقليص عدد الوزارات، وإعداد الموازنة  
ونشرها على الجمهور، وتقديم تقارير مالية أو فنية ربع سنوية وسنوية عن 

أداء الحكومة وإنجازاتها.
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الحريات السياسية 
األساسية  الحريات  تقييد  الصراع  أطراف  يواصل 
بدون مبّرر. وعلى وجه الخصوص حرية الرأي والتعبير، 
الجمعيات،  تكوين  وحرية  السلمي،  التجمع  وحرية 
وحرية الفكر والضمير والدين التي قّيدتها سلطات 
بذلك  منتهكّة  قانوني،  غير  بشكل  الواقع  األمر 
فرضت  حيث  اإلنسان،  حقوق  مجال  التزاماتها في 
المضايقة  وشملت  قانونية  غير  قيودا  األطراف 
والترهيب بحق األفراد أو الجماعات، وحظر وسائل 

اإلعالم أو تعليقها.

الديمقراطي  الهامش  على  الحرب  قضت  حيث 
طرف  كل  وفرض  اليمنيون،  بها  يتمتع  كان  التي 
غياب  ومع  سيطرته،  مناطق  في  األمنية  قبضته 
كل  نصب  وحمايته،  القانون  إنفاذ  المؤسسات 
طرف نفسه خصما وحكما، وتسارعت وتيرة التهم 
قبل  من  االعتقال  وأصبح  مخالف،  لكل  الجاهزة 
قوات في معظمها أسست بعد الحرب ال تتسلح 
بحد أدنى من التعامل مع حقوق اإلنسان، وتمتلك 
القضائي،  لإلشراف  تخضع  ال  قانونية  غير  سجون 
وُجّير القضاء ليكون أداة جاهزة بيد األطراف خاصة 

في العاصمة صنعاء 

لم يكن عام 2022 سوى امتداد لألعوام السابقة 
وفقد  بالتصحر،  السياسية  الحياة  أصابت  التي 
ومنجزاتهم  الشعبية  إرادتهم  بسببها  اليمنيون 
إلى  السياسية  المؤسسات  الديمقراطية، وتحولت 
قبل  من  تمارس  التي  االنتهاكات  لتغطية  عناوين 
الواقع  األمر  المسلحة، وأصبحت سلطات  الجهات 

المدعومة بالسالح والدعم األجنبي الكلمة األولى، 
التي تحولت بمؤتمر الرياض في 7 أبريل الذي فكك 
ما تبقى من سلطة معبرة عن اإلرادة الشعبية إلى 
المسيطرة على  بين األطراف  الواقع  األمر  سلطة 

األرض. 

وفي 27 ديسمبر 2022 اعتقل أسعد جعفر عبدالله 
سكينة عضو المكتب السياسي للحراك الثوري في 
المجلس  تتبع  مسلحة  قوة  قبل  من  عدن  مدينة 
االنتقالي، وقال المجلس الثوري في بيان له " ُيحمل 
المجلس السلطات األمنية المسؤولية الكاملة عن 
حياة وسالمة القيادي سكينة ويدعوها إلى إطالق 
التعبير  وحرية  السياسية  الحقوق  واحترام  سراحه 
التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة 
الكاملة  المسؤولية  يحملها  كما  اإلنسان  بحقوق 
عن أي ضرر يتعرض له من الناحية الصحية والنفسية، 
حيث أنه يعاني من أمراض مزمنة كالضغط والسكر".

الشبابي  الناشط  اعتقل   ،2002/6/21 تاريخ  في   
منزله  عاما من   )38( الله"  عبد  ناصر  احمد  "محمد 
بخور مكسر مساء، من قبل قوة أمنية غير معروفة 
من منزله بخور مكسر، حيث قامت القوة بمداهمة 
الخاصة  سيارته  وحطمت  النيران  وأطلقت  منزله 
قبل أن تقتاده إلى جهة غير معروفة. مشيرة إلى أن 
بشعبية  ناشط شبابي وسياسي ويحظى  "محمد" 
بين أوساط الشباب، ولم يتم معرفة سبب االعتقال 

أو حتى التواصل معه.
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بتاريخ 2022/06/15 اعتقلت قوة أمنية الباحث والمحلل االقتصادي "وحيد 
الفودعي" بعد مداهمة منزله الساعة الرابعة عصًرا في مديرية خور مكسر، 
وتم الزج به في سجن البحث الجنائي بخور مكسر، حيث قال أحد شهود العيان 
الفودعي،  وحيد  االقتصادي  المحلل  اعتقلوا  الجنائي،  البحث  من  أفرادا  "إن 
المؤقتة عدن"، وذلك عقب  بالعاصمة  بعد مداهمة منزله في خور مكسر، 
اتهامه إلدارة " كاك بنك"، بالمضاربة والتالعب بقيمة العملة الوطنية. ويأتي 
هذا بعد أيام من تقديم الفودعي ملفا متكامال للنيابة العامة ضد مسؤولين 
االقتصاد  تمس  جرائم  بارتكاب  التورط  بتهمة  المركزي،  البنك  في  سابقين 

الوطني. وأطلق سراحه بعد يومين من االعتقال.

العسكرية  االستخبارات  تتبع  قوة  اعتقلت   2022 يناير   22 السبت  بتاريخ 
على  لالحتجاج  تنفيذه  تم  الذي  االعتصام  رئيس  حضرموت  بمحافظة 
األوضاع المعيشية كما قامت باعتقال عدد كبير من المعتصمين السلميين 
واستخدمت معهم القوة غير المبررة. وبحسب شهود عيان لسام " تم إرسال 
الليل،  إلى موقع االعتصام بعد منتصف  500 جندي  إلى  قوات كبيرة تصل 
عبر  بحري  وإنزال  كبيرة  بعد دخول قوة  الهواء  النار في  بإطالق  بدأت  حيث 
بعنف.  واقتادوهم  والمعتصمين  الشيخ  على  القبض  وألقوا  البحرية،  قوات 
وإلى اآلن ال توجد أي أخبار عن حالة الشيخ "بن حريز" أو مكان احتجازه إال ما 
مبنى  من  بالقرب  الربوة  معسكر  في  وجوده  عن  متداولة  أخبار  من  تسّرب 
المنطقة العسكرية الثانية". وأضاف " لقد اتصلت على أحد أقربائي وهو في 

سجن المنطقة الثانية وقال إن عدد المعتقلين 48 معتقال.

واعتقلت قوة تابعة لجماعة الحوثي بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢ أربعة من نشطاء 
29 عاما  المومري  43 عاما ومصطفى  أحمد حجر  االجتماعي هم:  التواصل 
وحمود المصباحي 32 عاما وأحمد عالو 32 عاما على خلفية إنشاء مقاطع 
وتذمرهم  للمواطنين  السلبي  االنطباع  حول  اليوتيوب  موقع  على  نشروها 
من الوضع المعيشي، وممارسات االبتزاز التي يتعرضون لها من قبل جماعة 

الحوثي.
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الهدنة والجهود الدولية 

إلحالل السالم 
إلى  المبعوث األممي  أعلن  أبريل  السادس من  في 
لوقف  أممية  هدنة  عن  غروندبرغ"  "هانس  اليمن 
للتوصل  مواتية  بيئة  "توفير  إلى  تهدف  النار  إطالق 
منها  القصد  فليس  للنزاع.  سلمية  تسوية  إلى 
تشكيل  بإعادة  طرف  ألي  الفرصة  إلتاحة  التوقف 
مجموعاته أو استئناف العمليات العسكرية، وتضمن 
بنود الهدنة "تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود 
من  جويتين  برحلتين  والسماح  الحديدة،  موانئ  إلى 
البنود  تتضمن  كما  أسبوع".  كل  صنعاء  مطار  وإلى 
فتح  على  لالتفاق  األطراف  بين  اجتماع  "عقد  أيضا 
الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية 
حركة األفراد داخل اليمن. وقال األمين العام لألمم 
المتحدة إن هذه الهدنة التي تتزامن مع شهر رمضان 
الفضيل، تفتح الباب أمام تلبية االحتياجات اإلنسانية 
حقيقية  فرصة  وتخلق  لليمن  الملحة  واالقتصادية 
بحسب  اليمن."،  السياسية في  العملية  بدء  إلعادة 

األمم المتحدة. 
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في الثاني من حزيران/يونيو 2022 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت اليمن. دخلت 
الهدنة الثانية المقررة لمدة شهرين حيز التنفيذ، وأعلن المتحدث الرسمي باسم األمم 
لمدة  األولى  الهدنة  إلى  التوصل  تم  أنه  للصحفيين  دوجاريك"،  "ستيفان  المتحدة، 
جيدة  وأخبار  إيجابي  زخم  كله  هذا  إضافيين".  لشهرين  تجديدها  يتم  واآلن  شهرين، 

لشعب اليمن الذي عانى كثيرا من هذه األزمة التي صنعها اإلنسان."

في الثاني من أكتوبر 2022 أعلن المبعوث األممي لليمن فشل تمديد الهدنة بين 
الطرفين وأعرب في بيان عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق، حيث إن الهدنة الممتدة 

والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان.

في تقرير لمنظمة سام بعنوان "الهدنة الهشة" صدر في سبتمبر 2022، جاء فيه ذكر 
لألسباب المتعددة لفشل الهدنة، أهمها غياب آلية واضحة للتنفيذ، وغياب الطرف 
الحوثي في حصار تعز، ورصد  الضامن، وضعف الحكومة الشرعية، واستمرار جماعة 
 69 وأصيب  مدنيا   15 قتل  حيث  األممية،  الهدنة  انتهاًكا خالل   90 من  أكثر  التقرير 
انتهاكات  الخروقات  رسمية، شملت  بحسب مصادر  خرقا   4370 إلى  إضافة  آخرون، 
متعددة، منها: شن هجمات وإطالق قذائف وتحليق طيران وطيران مسير وقنص 

المدنيين، وشملت تلك االنتهاكات مواقع الجيش واألحياء والقرى.

رغم اإلعالن عن فشل تمديد الهدنة إال أن المفاوضات غير المعلنة والتي تدار برعاية 
إقليمية وأوروبية مستمرة، ونتج عنها زيارات متبادلة وزيارة وفد من جماعة الحوثي 
إلى الرياض، كما زار  وفد من سلطنة عمان صنعاء، والذي أعلن أنه يحمل مقترحات 
متعلقة ببعض بنود التفاوض "بند الرواتب"؛ ورغم الهدوء النسبي الذي يخيم علي 
الجبهات إال أننا نعتقد أن مفاوضات الجدران المغلقة قد تكون الفرصة األخيرة لليمنيين 
للتوصل إلى حل سالم شامل، يفضي إلى مرحلة انتقالية، وإال ستعود الحرب بقوة 
لتحقيق مكاسب عسكرية على األرض تعزز القوة التفاوضية، مع ما تمثله العمليات 

العسكرية من كارثة على األوضاع اإلنسانية والحقوقية للمدنيين.
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قيود حرية التنقل
تسببت الحرب في تقسيم اليمن إلى مربعات عسكرية وأمنية تحت سيطرة أطراف 
الصراع، ما تسبب في انتشار النقاط المسلحة التي ساهمت في عرقلة حركة التنقل 
االنسيابية وأحدثت تضييقا كبيرا على المرضى وكبار السن والصغار بسبب التفتيش 
والتوقف لساعات طويلة بحجة التدقيق، إضافة إلى مخاوف أخرى متعلقة بالبالغات 

الكيدية واالبتزاز الذي ُيمارس من األطراف أو النقاط المسلحة.

ساهم الحصار وإغالق المدن في تحويل السفر إلى رحلة مرهقة ومكلفة ومحفوفة 
بالمخاطر، ففي تعز ال يزال السفر يمثل تحديا كبيرا سواء باتجاه العاصمة صنعاء التي 
المؤقتة للحكومة الشرعية،  العاصمة  الحوثي، أو مدينة عدن  يسيطر عليها جماعة 
االلتفافية  الطرق  في  ساعة  ألف   500 من  أكثر  تعز  في  المواطن   يقضي  حيث 
للوصول إلى هدفه، حيث تحول طريق الحوبان - من مدينة تعز إلى منطقة الحوبان 
التي كان تستغرق حوالي 10 أو 15 دقيقة قبل 2015  إلى  ست أو ثماني ساعات، 
التفاف  المعّبد، وهو  الجبلي غير  إلى سلوك طريق األقروض  السكان  حيث  ُيضطر 
حول المدينة يزيد طوله عن 60 كيلومتر. طريق األقروض متعرج وضيق، وفيه الكثير 
من المنعطفات الحادة والعديد من نقاط التفتيش الحكومية والحوثية، كما تحول 
طريق عدن-  تعز الذي لم يكن يستغرق سوى ساعتين إلى 10 ساعات عبر الطرق 

االلتفافية الترابية المرهقة.
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فبحسب تقديرات مكتب النقل، فقد تسبب الحصار في ارتفاع التنقل لألشخاص 
بمقدار عشر اضعاف عما كان عليه قبل الحرب، وبحساب تنقل ما يقارب 100 
بين  أو  المحافظة  بين مديريات  التنقل  أجور  ارتفاع  الف شخص يومًيا، وبسبب 
المحافظة والمحافظات األخرى، فقد أنفق المواطن في تعز ما يقارب 50 مليار 
ما  فقد  كما  دوالر،  مليون  خمسين  يعادل  ما  أي  الخاص  ماله  من  يمني  ريال 
يقارب 500 ألف ساعة يقضيها في طرق التفافية للوصول إلى غايته، هذا عدا 
عن تزايد حاالت االختطاف واألتاوات غير القانونية، والقتل خارج القانون، ما جعل 
التنقل والسفر محفوفا بالمخاطر والخوف، خاصة النشطاء والصحفيين وأصحاب 

األعمال. 

/ آب٢٠٢٢    بتاريخ ٢٩ أغسطس  لها صدر  بيان  رايتس ووتش في  قالت هيومن 
أعقاب  في  السرعة"،  وجه  على  تعز  طرق  فتح  للحوثيين  "ينبغي  بعنوان 
المفاوضات التي جرت في عّمان في 3 يوليو/تموز، نشر مكتب المبعوث الخاص 
خططا إلعادة فتح الطرق على مراحل في تعز للمساعدة في تخفيف معاناة 
نادرة من  انتقادات    أثار  االقتراح، ما  الحوثيين رفضت  المدنيين. لكن سلطات 
جانب وفد "االتحاد األوروبي" إلى اليمن، الذي قال: "يأسف االتحاد األوروبي 

كثيرا لرفض الحوثيين المقترح األخير".

يؤكد تقرير هيومن رايتس ووتش للعام 2022 على أن قوات الحوثيين واصلت 
وساهمت  التنقل،  حرية  بذلك  منتهكة  تعز  لمحافظة  الحيوية،  الطرق  إغالق 
بشكل أكبر في األزمة اإلنسانية الخطيرة بالفعل في المحافظة. ُأغلقت الطرق 
2015 من قبل قوات الحوثيين، ما يقيد  الرئيسية داخل وخارج مدينة تعز منذ 
بشدة حرية تنقل المدنيين ويعيق تدفق السلع األساسية، واألدوية، ووصول 

سكان المدينة إلى المساعدات اإلنسانية.
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التغيرات المناخية وحقوق االنسان 
مع اعتماد ثالثة من كل أربعة يمنيين على الزراعة 
والثروة الحيوانية من أجل بقائهم على قيد الحياة، 
بالفعل  تعاني  التي  المجتمعات  المناخ  أزمة  تدفع 
من قرابة ثماني سنوات من النزاع إلى نقطة االنهيار. 
عيشهم  سبل  تدمير  اليمنيون  المزارعون  شهد 
المدمرة  والفيضانات  الشديد  الجفاف  بسبب 
والنزاع الطاحن، ما جعل من الصعب عليهم تغطية 
نفقات معيشتهم. وقد كان للفيضانات في األشهر 
األخيرة تأثير مدمر على القطاع الزراعي، حيث دمرت 
الحرب  مخلفات  من  المتفجرات  ونقلت  المحاصيل 
إلى مناطق زراعية. ومع مواجهة اليمن ألزمة أمن 
تفاقم  إلى  إال  يؤدي  لن  هذا  فإن  مدمرة،  غذائي 
الوضع الخطير بالفعل، وفق بيان صحفي صادر عن 
تشرين   16 في   األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة 

الثاني/نوفمبر 2022.

أدى الدمار الذي ألحقته الحرب بالبنية التحتية في 
التي  واألضرار  المياه،  ونقص  الحضرية،  المناطق 
خلفتها السيول، وضعف قدرة الحكومة، إلى حرمان 
مليون   30 نحو  عددهم  البالغ  البالد  سكان  ثلثي 
المأمونة والصرف  المياه  نسمة من الحصول على 
الصحي والخدمات األساسية األخرى. وتؤدي هذه 
البالد،  في  اإلنسانية  األزمة  تفاقم  إلى  العوامل 
الغذاء  ونقص  المدقع  الفقر  بسبب  تشتد  التي 
خدمات  وتعطل  الكوليرا  وباء  وتفشي  والمياه 
يوليو  تموز/   21  - الدولي  البنك  الصحية.  الرعاية 

.2022

معدالت  ارتفاع  مع  بالتزامن   - الحاجة  أّدت  كما 
البطالة - إلى لجوء بعض المزارعين السابقين مّمن 
إلى قطع األشجار  للزراعة  أراضيهم صالحة  لم تعد 
من أجل إعالة أنفسهم. تؤدي إزالة الغابات والتصحر 
إلى تفاقم مشكلة انعدام األمن الغذائي المدمرة 
بالفعل في اليمن، مما يؤدي إلى محو ما كان في 
السابق أراٍض زراعية واستنزاف مصادر مياه الشرب 
والماشية  الناس  يتعرض  ذلك،  عن  فضاًل  اآلمنة. 
في  واألعالف  المياه  نقص  بسبب  الموت  لخطر 
األراضي  تغطية  تقلص  أن  كما  اليمن،  أنحاء  جميع 
الصالحة للزراعة يحرم أولئك الذين يعتمدون عليها 
يعيش  وأسرهم.  أنفسهم  إلعالة  ثابتة  وسيلة  من 
٪75 من سكان اليمن في مناطق ريفية ويعتمدون 
للحفاظ  المستقرة  المناخية  الظروف  على  بشدة 
على سبل عيشهم. منظمة اإلغاثة اإلسالمية - 25 

آذار / مارس 2022.

في   ،2022 العام  شهد  أخضر  حلم  موقع  بحسب 
إذ  العيش،  سبل  على  أثرت  مناخية  تغيرات  اليمن 
جفافًا  األعوام  أكثر  ثالث  باعتباره   2022 ُسجل 
)األكثر   2014 بعد  الماضية،  األربعة  العقود  خالل 
جفافًا( والعام 2000، تناقصًا في هطول األمطار، 
بمعدل 0.3 ملم في السنة،، وارتفاع درجات الحرارة، 
من  األول  النصف  ففي  والفيضانات.  والجفاف، 
الموسم  المحليين  المزارعين  معظم  فقد   ،2022
عن  األسر  ثلثي  أبلغت  حيث  الزراعة.  من  األول 
انخفاض المساحة المزروعة. وقد شكلت الفيضانات 
صدمات  الفائت،  أغسطس   – يوليو  شهري  خالل 
غير متوقعة، مما أثر على أكثر من 40 ألف شخص 
بالبالد. ومنذ يوليو 2022، شهدت عدة محافظات 
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أمطارًا غزيرة، تسببت بوقوع فيضانات واسعة، أثرت 
من  معظمهم  السكان،  من  اآلالف  عشرات  على 
النازحين. ووفًقا للسلطات المحلية، توفي ما ال يقل 
عن 29 شخصًا، جراء الفيضانات في محافظات: أبين 
ولحقت  وشبوة،  وصنعاء  وريمة  وذمار  والمحويت 
والبنية  والممتلكات  السكنية  بالمنازل  األضرار 
التحتية، بما في ذلك الطرق ومصادر المياه، وأنظمة 
العامة،  الخدمات  تضررت  كما  الصحي،  الصرف 
أسرة   28,000 من  أكثر  أن  إلى  التقارير،  وأشارت 
الفيضانات  من  تضررت  شخص(   201,000 )حوالي 
بجميع أنحاء البالد، وبسبب الفيضانات المفاجئة نزح 
وأجزاء  مأرب  محافظة  في  شخص   10,000 قرابة 
خالل  شخص   20,000 حوالي  وتضرر  الجوف،  من 
في  المفاجئة  بالفيضانات   2022 أغسطس  شهر 
مناطق األراضي والسهول المنخفضة. منظمة حلم 

أخضر - 24 ديسمبر 2022.

الخبير في المناخ، الدكتور "عبدالقادر الخراز أشار  إلى 
أن السواحل اليمنية ال زالت متأثرة بالتغير المناخي، 
الحكومي  فالجانب  فعلية،  تقييمات  توجد  ال  لكن 
االستعانة  وعدم  والفساد  التردي  من  يعاني 
الباخرة  قضية  أن  إلى  الفتا  المؤهلين،  بالمختصين 
كارثة  في  تتسبب  قد  حلها،  يتم  لم  التي  صافر 
ستكون هي األكبر في العالم، كما أن سواحل عدن 
2022 من  التلوث في  العديد من حوادث  شهدت 
وتسربات  بعضها  وجنوح  نفطية  سفن  غرق  خالل 
نفطية للبحر واحتراق إحداها ،وجميعها تتبع شركة 
ذلك  رافق  العيسي،  لمجموعة  التابعة  البحار  عبر 
لمعالجة  تدخل  أو  محاسبة  وعدم  حكومي  صمت 
وبرغم  هذا  قريبا.  آثارها  ستظهر  التي  األضرار 
استلمت  والبيئة  المياه  وزارة  وعبر  الحكومة  أن 
البيئة  على  بالحفاظ  الخاصة  التمويالت  العديد من 

للفساد  نظرا  لكن  المناخية  التغيرات  مع  والتكيف 
يعرف  ال  المؤهلين  غير  وتمكين  الشفافية  وعدم 
كيف تم التصرف بهذه التمويالت وال يوجد لها آثار 
الدولية  المنظمات  في  الفساد  أن  كما  ملموسة، 
في  سواء  المشكلة،  هذه  فاقم  باليمن  العاملة 

البيئة أو على مستوى المساعدات اإلنسانية.

إن مناقشة العمل المناخي في اليمن ربما تبدو غير 
التوقيت في ظل هذه األزمات،  مناسبة من حيث 
تغير  موجات  ألخطر  بشدة  معرضة  البالد  لكن 
المناخ. فمع تسارع وتيرة تغير المناخ من المتوقع 
والعواصف  الحرارة  وموجات  المياه  شح  يزداد  أن 
المفاجئة  والفيضانات  األرضية  واالنهيارات  الترابية 
والفيضانات  البحر  مياه  منسوب  وارتفاع  والسيول 
شأن  ومن  البالد.  في  الساحلية  المناطق  في 
االرتفاع المتوقع في شدة درجات الحرارة القصوى 
وتواترها أن يؤدي إلى تفاقم تأثير ارتفاع الحرارة في 
المناطق الحضرية. وفي خضم كل هذه الصعوبات 
الخدمات  أبسط  لتوفير  اليمنية  المدن  تكافح 
أن  احتمال  يزيد  المدن  هذه  وداخل  األساسية. 
المحرومة في مناطق  المحلية  المجتمعات  تعيش 
أكثر تضررًا بسبب التقلبات المناخية الشديدة ونقص 
الخدمات، ومن ثم تتعرض لتأثير غير متناسب. وهذه 
األخير  التصعيد  أدى  فقد  المشكلة ستزداد سوءًا؛ 
من  المزيد  دفع  إلى  البالد  في  العنف  أعمال  في 
السكان إلى التماس األمان النسبي في المدن، مما 
في  والخدمات  التحتية  البنية  على  ضغطًا  يسبب 
للبالد.   االجتماعي  والنسيج  بل  الحضرية،  المناطق 

البنك الدولي - مصدر سابق.
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األزمة اإلنسانية 
إنسانية، بمن فيهم  23,7 مليون شخص لمساعدة  إذ يحتاج حوالي  العالم،  إنسانية في  أزمة  أكبر  اليمن  شهد 

حوالي 13 مليون طفل.

وفق برنامج الغذاء العالمي فإن 4.24 مليون شخص كانوا بحاجة إلى  المساعدات اإلنسانية، و 17 مليون يعاني 
من انعدام األمن الغذائي، و 4.3 مليون نازح،  كما تظل معدالت سوء التغذية بين النساء واألطفال في اليمن 
من بين أعلى المعدالت على مستوى العالم، حيث تحتاج 1.3 مليون امرأة حامل أو مرضع و2.2 مليون طفل 
دون الخامسة إلى العالج من سوء التغذية الحاد. ومن بين هؤالء األطفال، هناك أكثر من 38,500 ألف طفل 
يكونون عرضة لخطر الوفاة إذا لم يحصلوا على عالج. وال تزال تشكل القيود المفروضة على إمكانية الوصول 
الرغم  وعلى  الصراع.  فيها  يحتدم  التي  المناطق  في  السيما  المناطق،  من  العديد  في  للبرنامج  خطيرًا  تحديًا 
من تحديات الوصول والمخاطر األمنية، يستطيع البرنامج وشركاؤه تقديم المساعدة إلى الغالبية العظمى من 

المستضعفين في هذا البلد.

1,395,381 منهم   ،2,827,686 بلغ  النازحين  إجمالي  فإن  للنازحين  التنفيذية  للوحدة  دراسة مسحية  وبحسب 
المعترف  للحكومة  التابعة  المحافظات  548 مخيًما في  يتوزعون على  اإلناث،  1,432,305 من  و  الذكور،  من 
بها دوليا، 902 تجمعا سكانيا،1967 أسرة تسكن في الھواء الطلق )العراء(، و 19830 أسرة تسكن في مأوى 
انتقالي، 3949 أسرة تسكن في شقق مؤجرة داخل الموقع، 4036 أسرة تسكن مستضافة داخل الموقع، 5449
أسرة تسكن في مبنى مكتمل، 5870 أسرة تسكن في مبنى غير مكتمل، 37567 أسرة تسكن في مأوى طارئ 

ومؤقت.

مليون 23,7
شخص يحتاج لمساعدة إنسانية بمن فيهم

مليون طفل 13
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وبلغ عدد األطفال الذين هم في سن التعليم 491600 
عدد  إناثا،  و245101  ذكورا   246499 منهم:  طفاًل 
الطالب النازحين في المنازل وغير الملتحقين بالتعليم 
إجمالي  من   %18 وبنسبة  وطالبة  طالبا   67204
غير  األطفال  عدد  أما  المنازل.  في  النازحين  األطفال 
طفال   47237 بالمخيمات  التعليم  في  الملتحقين 

بنسبة 42% من إجمالي األطفال في المخيمات.

الحرب،  باستمرار  ستستمر  اإلنسانية  األزمة  أن  يبدو 
وستتفاقم مستقبال في ظل فشل خطط االستجابة 
األوراق  أحد  إلى  اإلنساني  الملف  وتحول  اإلنسانية، 
الملف  تحييد  أن  ونعتقد  الصراع،  في  السياسية 
جديدة  آلية  وإيجاد  الصراع،  أطراف  عن  اإلنساني 
الدولي  المجتمع  يديرها  الصراع،  أطراف  عن  بعيدة 
بالشراكة مع المجتمع المحلي، في عالقة قائمة على 
الشفافية والمحاسبة يمكن أن تخلق جًوا من الثقة.  
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أزمة المهاجرين
في أحدث إحصائية لها، قالت منظمة الهجرة الدولية إن مصفوفة تتبع النزوح سجلت 73،233 مهاجًرا 
من القرن اإلفريقي  و65،737 مهاجًرا يمنًيا عائًدا إلى اليمن. وبلغ عدد المهاجرين حوالي 97 في المائة 
من المواطنين اإلثيوبيين، وحوالي 3 في المائة من المواطنين الصوماليين. وكان المهاجرون هم في 
الغالب من الذكور )٪73(، مع )٪19( من النساء، وخمسة في المائة من األوالد، وثالثة في المائة من 
الفتيات بين المسافرين. ويشير التقرير إلى أنه بسبب األزمة اإلنسانية المتدهورة في اليمن والتحديات 

في التحرك نحو المملكة العربية السعودية، اختار العديد من المهاجرين العودة إلى القرن األفريقي.

األطراف المنخرطة في الصراع 
ينخرط في النزاع اليمني، أطراف متعددة داخلية وخارجية،  جميعها تمارس انتهاكات واسعة النطاق 
للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، بنسب متفاوتة، وتستفرد بعض األطراف بانتهاكات 
لها، حيث  للمعارضين  الممتلكات خاصة  الحوثي ونهب  لجماعة  األلغام وتجنيد األطفال  خاصة مثل 
تحتل جماعة الحوثي المرتبة األولى في انتهاكات حقوق اإلنسان في عام 2022 بعدد ٢٧٦٨ انتهاك   
، في حين تأتي الحكومة الشرعية في المرتبة بعدد ٤٤٢ انتهاك و تليها القوات التابعة للتحالف العربي 
بواقع ٣٥٧ انتهاك ، ثم القوات التابعة للمجلس االنتقالي بعدد ٢١٣ انتهاك ،  وهي قوات مدعومة 
من االمارات بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي "عيدروس الزبيدي"  إضافة الي ما يطلق عليه قوات 
المقاومة الوطنية بقيادة "طارق صالح" عضو مجلس القيادة الرئاسي والنخبة الحضرمية التي يشرف 
عليها عضو مجلس القيادة الرئاسي "فرج البحسني"، كما تلعب المملكة العربية السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة دوًرا رئيًسا في الصراع الدائر في اليمن، وتمارس قواتها انتهاكات جسيمة لحقوق 
اإلنسان خاصة فيما يتعلق باالعتقاالت التعسفية واإلخفاء القسري والتعذيب والحصار االقتصادي 

وإنشاء قوات مسلحة خارج  إشراف السلطات اليمنية.

65،737

 73،233

مهاجًرا يمنًيا عائًدا إلى اليمن

مهاجًرا من القرن األفريقي

٪19نساءرجال 73٪
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توزيع حقوق االنسان في اليمن للعام 2022
بحسب المحافظات
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االنفالت االمني

السلطات الشرعية

تنظيم القاعدة

جهات مجهولة

قوات التحالف العربي

حةمليشيا الحوثي المسل

مليشيا تدعمها االمارات

4,015

شكل يوضح الجهات المنتهكة
لحقوق االنسان في اليمن خالل 2022

إجمالي أنتهاكات حقوق 
االنسان في اليمن

خالل 2022
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تضرر ممتلكات عامة
94

االعتداء على االشخاص
273

تجنيد اطفال
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حاالت االختطاف
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5922202631360201744حاالت اإلصابة
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9614333346492تضرر ممتلكات خاصة

64721294تضرر ممتلكات عامة

264426914035727682134015اإلجمالي الكلي

توزيع انتهاكات حقوق االنسان
حسب حاالت االنتهاك

جدول يوضح توزيع االنتهاكات لعام 2022 بحسب حاالت االنتهاك
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صنيف الجهات المسؤلة عن االنتهاكات بحسب الفئات العمرية
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حاالت اإلصابة

حاالت القتل
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مليشيا الحوثي المسلحة

مليشيا الحوثي المسلحة

مليشيا تدعمها االمارات

السلطات الشرعية

جهات مجهولة

قوات التحالف العربي

مليشيا الحوثي المسلحة

مليشيا تدعمها االمارات
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مليشيا الحوثي المسلحة

مليشيا تدعمها االمارات

جهات مجهولة

مليشيا الحوثي المسلحة

مليشيا الحوثي المسلحة

احتالل منازل 

إغالق محالت
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انتهاكات حقوق االنسان لعام 2022 التي طالت الممتلكات العامة والخاصة

| االحاطة سنوية لحالة حقوق االنسان لعام 2022 في اليمن عام المراوحة

46



السلطات الشرعية

جهات مجهولة

مليشيا الحوثي المسلحة

مليشيا تدعمها االمارات

السلطات الشرعية

جهات مجهولة

مليشيا الحوثي المسلحة

مليشيا تدعمها االمارات

نهبمداهمة واقتحام

10328

0306

4918

3010

17%

3%

1%

69%

10%

السلطات الشرعية

جهات مجهولة

قوات التحالف العربي

ةمليشيا الحوثي المسلح

مليشيا تدعمها االمارات
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