
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  2021ملخص سنوي عن وضع حقوق اإلنسان في الیمن خالل 

بشكل غیر    في تصاعد معاناة الیمنیین  لدور الفعال للمجتمع الدولي ساھمسام: استمرار انتھاكات أطراف الصراع وغیاب ا
 وتدھور األوضاع في البالد  مسبوق

استمرار انتھاكات أطراف الصراع المختلفة وتصاعدھا في كافة المدن والمحافظات    نإ  قالت منظمة سام لحقوق االنسان  -جنیف
األمر    ،الیمنیة بشكل یومي یرجع إلى غیاب دور المجتمع الدولي ولألجھزة األممیة التي تقف موقف المتفرج إزاء تلك االنتھاكات

ضمنی  الذي غطاًء  األطراف  تلك  ً اعتبرتھ  تلك    ا وقف  خطوات  أولى  أن  على  مشددة  وانتھاكاتھا.  ممارساتھا  في  لالستمرار 
بل المجتمع الدولي بضرورة التدخل والضغط على كافة األطراف المشاركة في حرب ، یتمثل باتخاذ قرار جدي من قِ اتاالنتھاك

 رتكبوه من انتھاكات.ما ا یرنظللعدالة الجنائیة  ن في الجرائمالیمن لوقف انتھاكاتھا وتقدیم المتورطی

نسان حقوق اإل  ت  اانتھاكرصدت ووثقت االالف  من    نھاإ  2021عن حالة حقوق اإلنسان لعام  وقالت المنظمة في بیانھا السنوي  
، مؤكدة على أن تلك الممارسات تنتھك وبشكل غیر مقبول  2021دیسمبر    لىإ  2021  ینایرمن    الممتدةفي الیمن من الفترة  

الستمرار الحرب    قاسيالوطبیعي  ال  إلى أن تلك الممارسات أظھرت االنعكاس  مشیرةالعدید من االتفاقیات والقواعد القانونیة،  
في ظل عدم التجدید لفریق الخبراء    الصراع في الیمن  وتعقیدَ الذي زاد ضبابیة    لة اءالمسغیاب مبدأ    ، في ظل للتوقف  أي أفقدون  

 . القتال في الیمن  أطرافتحت رحمة  الیمنیینوترك  ،البارزین

متعددة من االنتھاكات كالقتل واالحتجاز التعسفي، واالختفاء القسري والتعذیب، ومنع حریة وأبرزت المنظمة رصدھا ألنماط  
إلى جانب االنتھاكات االقتصادیة وقصف المنشآت   ،المساعدات  ومنع وصول،  الفردیة  األلغامواستخدام    طفالاألوتجنید    ،التنقل

واألعیان المدنیة وتعریض حیاة الطالب والمرضى للخطر الشدید من خالل قصف المدارس والمستشفیات والمراكز الصحیة  
   وغیرھا من األعیان التي كفل لھا القانون الدولي الحمایة والحصانة الكاملة.

 نساني اإللي  حقوق االنسان والقانون الدو  بمعاییر  التزام  أياالنتھاكات ارتكبت على نطاق واسع دون    تلك  نأ  " إلىسام"  ولفتت
 اً صدرت قوائم الجھات األكثر انتھاكت 2014 مبرسبتة بقوة السالح في التي استولت على السلط " الحوثي ملیشیا"  مشیرة إلى أن 

الحكومة . كما أن قوات  من عدن ولحج  كلٍّ في    ماراتاإلالمدعوم من دولة    " المجلس االنتقالي"   یلیھا  ، لحقوق اإلنسان في الیمن
ً   متھمة  الشرعیة قوات المقاومة الوطنیة   . یضاف لما سبقمن مأرب وتعز وحضرموت  كلٍّ في    بارتكاب انتھاكات متعددة  أیضا

 من دولة اإلمارات، والتحالف العربي بقیادة المملكة العربیة السعودیة. في الساحل الغربي المدعومة 

وتضمن بیان "سام" السنوي أھم األحداث واالنتھاكات والتقاریر التي حاولت المنظمة الدولیة من خاللھا تسلیط الضوء على ما 
 اف الصراع المختلفة والتي تمثلت باآلتي: یجري من ممارسات على ید أطر

 

   2021التي حدثت في عام   أھم األحداث

ل وتخلّ   ،سقاطھاإبغرض    2021منذ فبرایر    الحوثي  ملیشیا غنیة بالنفط من قبل  ال  "مأرب"   الھجوم على محافظة  تصاعد -
 ،طالت المدنیین واسعةمأرب الجنوبیة والجنوبیة الغربیة انتھاكات  ةینمد أطرافعلى   الھجوم لھذا العملیات العسكریة

بالسكان   المكتظةاستھدفت المدینة    ، حیثالحوثي  ملیشیاالبالستیة من قبل    بالصواریخمتمثلة في الھجمات العشوائیة  
 ین.نیواالعتقاالت التعسفیة لعشرات المد ،زل وتفجیرھا في مدیریة العبدیةالمنا لنھبضافة المدیریات، إوبعض 

أحد أبرز األدوات حرم الیمن من  لیُ   ،نساناإلبشأن الیمن من قبل مجلس حقوق    عدم التجدید لفریق الخبراء البارزین -
   جادة وصارمة.حقوقیة  لمساءلةفق قریب أ  أيالقتال دون   أطرافتحت رحمة  ترك المدنیون، ویُ لةللمساءالخارجیة 



 
 

 
 

،  مدینة عدن   إلى عودة الحكومة الشرعیة    أثناءوھو منشأة مدنیة    2020دیسمبر    30قصف مطار عدن الدولي في   -
ً مدنی  20  حیث أدى ذلك الھجوم لوفاة كما خلف الھجوم أكثر   " یاسمین العواضي" شغال العامة  وكیلة وزارة األ  ینھمب  ا

بحسب تقریر فریق خبراء األمم   فیونوصحطار  وموظفون من الم  ،بینھم مسافرون كانوا مغادرین  جریح  100من  
 إبان الحادث.   ُشّكل الذيالمتحدة 

تدھور سعر العملة الیمنیة , وارتفاع  أشعار المواد الغذائیة بشكل غیر مسبوق  مما ساھم في زیادرة المعاناة اإلنسانیة  -
 وضاع الیمنیة  , وھروج الیمنین الى الشوارع في احتجاجات عفویة على سوء اال

 

   2021أھم االنتھاكات الحقوقیة التي رصدتھا المنظمة خالل العام 

 الحیاة   الحق فياالعتداء على  -

  ، امرأة  40طفل و  200بینھم    2021مدنیاً في الیمن في عام    1000ق سقوط أكثر من  تؤكد منظمة "سام" على أن فریقھا وثّ 
أن إلى  حتفھم  اً شخص  15  مشیرة  وأضافت    لقوا  التعذیب،  سَ بسبب  ومدنیاً    117مقتل    لتجّ بأنھ  األلغام  ضحایا   49  بسبب 

 اً. قنص واقتلمدنیاً  35و  بالھجمات العشوائیة 170و االغتیاالت

ً أنماط متنوعة واشكاالً القتل اتخذت   جرائم  بأندت المنظمة  أكحیث    أطراف  من قبل بعض    األحیانفي بعض    وممنھجة  واسعة  ا
 الكثافة السكانیة للمدن ذات  القصف العشوائي  و  رضیة األ  التي اعتمدت على األلغام  الحوثي في جرائم القتل   ملیشیااصة  خ  الصراع، 

  ھجةمنمبصور    تھاامارسمالحوثي في    ملیشیاالتي استمرت  أكبر عدد ممكن من الضحایا إلى جانب عملیات القنص    سقاطإفي  
المنظمة    ةنمدیخاصة في   الیمن حیث رصدت  القناصنتھا في تقریرھا بعنوان " ضمّ حالة    35تعز وسط   ربنوفم في    " رعب 

2021 . 

تحت سیطرة المجلس    الواقعةبشكل رئیسي في مدینة عدن  فقد تركزت  "  ت االغتیاالالقتل ذات الخلفیات السیاسیة "   أما بخصوص
ً اتیإمارقالي المدعوم  االنت   ملیشیا زیادة جرائم القتل على ید    على  والحدیدةحیث ساھم التصعید في محافظة مأرب والبیضاء وتعز    .ا

التي استخدمتا االنتقالي  بالقذائف والصواریخكالق  وسائل متعددة،  الحوثي والمجلس  العشوائي  خارج    واإلعدام   واأللغام  ،صف 
 خطیراً   اً تطور  الحوثي والتي اعتبرتھا المنظمة  ملیشیاعلى ید    محافظة "تھامة"   أبناءعشرة من   عدامإ . مشیرة إلى حادثةالقانون

قتل أحد  معاییر وشروط المحاكمة العادلة بتھمة  ألبسطتفتقر  صوریةفذ الحكم بعد محاكمات حیث نُ  ،السیاسي عداماإلفي جرائم  
المخالفات الجسیمة كاإلخفاء القسري والتعذیب والحرمان من  بھا العدید من  قیادات الحوثي، مشیرة إلى أن تلك الحادثة صاحَ 

 االلتقاء بالمحامین وغیرھا من الممارسات الخطیرة. 

 

 والسالمة الجسدیة   صاباتاإل

من العام    الثانيمنذ كانون    امرأة  20طفالً و    210بینھم    2021في عام  دنیاً في الیمن  م  1200  إصابة نحووثقت منظمة سام  
أحد أھم األسباب  والقنص والقتل المباشر    رضیةاألالفردیة    لغامواألالحوثي    ملیشیاشوائیة من قبل  شكلت الھجمات الع ، كما  2021

  250  على النحو اآلتي:  وقد تنوعت االنتھاكات  .2021خالل عام    نوالیمنیمنھا    ىعانالتي    ةالسالمة الجسدی  تالنتھاكا  المباشرة
. أما عن مسئولیة أطراف بالرصاص  130  و  بسبب القنص  30  ،بسبب القذائف العشوائیة  350  األرضیة،  األلغامبسبب    امصاب

من قبل   اانتھاك  13  ،ملیشیا الحوثي المسلحة  على ید  اانتھاك  772  الصراع عن تلك االنتھاكات فقد كانت على النحو التالي:
من قبل   اانتھاك 13نتیجة لالنفالت األمني و   اانتھاك  30على ید القوات التي تدعمھا اإلمارات،  اانتھاك 30و  الشرعیة  الحكومة

   جھات مجھولة.

  لإلصابات تعرض المدنیین    أسباب  أھمالمقلقة التي شكلت  ومعسكر النازحین من أحد أبرز الحوادث  وكان قصف مدینة مأرب  
   لبعض تلك الحوادثالدولیة   داناتاإلرغم بو .العامة واألماكنرع والمنازل  طال الشوا الذي مدینة تعز  لقصف ضافة ، إ الجسدیة



 
 

 
 

 

  مكانیات اإلفتقار القطاع الصحي للكثیر من  وایضاف لذلك تردي األوضاع االقتصادیة  و   .تلك الھجماتمن وقف    یفلحلم    ذلك  أن  الإ
  . التي كانت بحاجة الى تدخل عاجل اإلصاباتمضاعفة العدید من  والذي كان لھ األثر األكبر في

 القسري   خفاءواإلالتعسفي  االعتقال

حیث رصد فریق  ,  إلخفاء القسري  العتقال التعسفي و ا العدید من انتھاكات أطرف الصراع فیما یتعلق بجرائم ات منظمة سام  وثقّ 
  الحكومة الشرعیة ، أما  ا فرد  250فیما قامت قوات المجلس االنتقالي باعتقال    معتقال  650"سام" اعتقال ملیشیا الحوثي ألكثر من  

 األسباب  أحد أھماالختالف السیاسي والفكري    یعدو.  نیآخر  20  قامت باعتقال  جھات مجھولة، و اشخص   70  فقد قامت باعتقال
إلى جانب عملیات االعتقال لألشخاص الذین یعبرون عن   ذرائع الوضع األمنيالى   ضافةإ ،القسري خفاءواإللالعتقال التعسفي 

وبعض   نتھاكات في مناطق سیطرة الحوثيتعمیم ھذا النمط من اال  " سام " حیث وثقت  آرائھم عبر مواقع التواصل االجتماعي،  
 بقوات المقاومة الوطنیة.  یسمىتحت سیطرة ما  الواقعة الغربيالساحل  ، إلى جانبوتعزمناطق الشرعیة بما فیھا مأرب  

، حیث أظھرت المعتقلین  ألغلب  ا قسریً   إخفاءً ألوقات  تؤكد المنظمة الحقوقیة على أن عملیات االعتقال التعسفي یتخللھا في أغلب ا
المنظم جمعتھا  التي  قاٍس الشھادات  لتعذیب  األشخاص  أولئك  تعرض  حیث  ة  اإلنسانیة،  لكرامتھم  احترام  أي  دون    ومستمر، 

  .القسري والتعذیب خفاءواإلالتي طالھا االعتقال التعسفي تصدرت عدن وذمار وعمران مقدمة المحافظات 

  141تتحمل  جماعة الحوثي المسؤولیة عن  طفال  و امرأتین ,    28بینھم   مخفي قسریا ,    190وثقت المنظمة    2021وفي عام  
  15مخفي قسرا , وتتحمل الحكومة الشرعیة مسؤولیة    55عن  مسؤولیة  حین ي تحمل المجلس االنتقالي المخفي قسریا , في  

 مخفي قسرا 

صفحة    132التقریر المكون من    حیث تناول  ،2021  غسطسأ   "   الطویلة  الغیبة" بعنوان    اتقریر " سام" منظمة    صدرتأھذا وقد  
  2014فترة األخیرة من  في الیمن لجریمة اإلخفاء القسري بصورة واسعة النطاق خالل ال  الصراعأبواب ممارسات أطراف    8و  

كما تحدث ،  أدت الى بروز ھذه الجریمة  غیاب المساءلة القانونیة التيفي ظل  باع سیاسة االعتقال التعسفي  تّ او  2021حتى  
ً   التقریر عن الیمن وجنوبھ سابقا السیاسي في شمال  القسري وارتباطھا بالصراع  القانونیة والتاریخیة لظاھرة اإلخفاء   الخلفیة 

تورط كافة أطراف الصراع في ممارسة اإلخفاء   أثبتتالتقریر على شھادات حصریة    اعتمدو  .والنتائج المترتبة على ھذه الجریمة
بھا  ىأدلإفادة وشھادة  80 إلى فریق الرصد التابع للمنظمة التي یجرمھا القانون الدولي كما استمعالقسري واالعتقال التعسفي و

الضحایا اإلخفاء    ،أھالي  سجون  جدران  خلف  التعذیب  تحت  توفوا  قسرا  مخفیین  لنماذج  مروعة  وشھادات  سریة  وتفاصیل 
 .1القسري 

 التعذیب 

، مؤكدة على أن ملیشیا 2021أطفال وامرأة واحدة خالل عام    7شخصا بسبب التعذیب بینھم    110وثقت المنظمة الحقوقیة وفاة  
جراء التعذیب   15حالة، حیث توفّي منھم    25تعذیب، بینما یتحمل المجلس االنتقالي  واقعة    70الحوثي تتحمل المسؤولیة عن  

في مراكز االحتجاز. وتتحمل القوات الحكومیة والقوات الموالیة لھا المسؤولیة عن حالتي تعذیب. فیما تتحمل جماعة أنصار هللا  
 االحتجاز في الساحل الغربي حالة، وحالة وفاة واحدة في مراكز 13(الحوثیون) المسؤولیة في وفاة 

 في الصراع  تجنید واستخدام األطفال

، مشیرةً إلى  2021خالل العام    طفال  1600واستخدام ما ال یقل عن    تجنیدالصراع في    أطرفرصدت منظمة سام استمرار  
من عملیات التجنید، %  3  تتحمل الحكومة الشرعیة ما نسبتھ  بینما  عملیات التجنید،% من    91  تتحمل ما نسبتھ   الحوثي  ملیشیاأن  

 
 لالطالع على التقریر كامًال:   1

https://samrl.org/l.php?l=a,10,A,c,1,70,72,4292,php/ 



 
 

 
 

المنظمة    فقد.  يالغربالساحل    % في مناطق  2  و%    4لألطفال    شراكھ إالمجلس االنتقالي بلغت نسبة  أما   أن أغلب  الحظت 
الذین وقعوا في ید الحكومة    طفال األبالعدید من  ، مشیرة إلى أنھا التقت  والحدیدةمأرب    جبھات  ُعززت بھمالمجندین    األطفال

  مناطق مأرب.الشرعیة في 

واألرقام لألطفال   حصائیاتاإلرصد التقریر    حیثبعنوان " عسكرة الطفولة "    اتقریر  2021فبرایر  ھذا وقد أصدرت "سام"  
جندھم الحوثي أظھروا    مع أطفالٍ   مقابالت  جرتوأ  ،موزعة على المحافظات الیمنیة  10333  ـالحوثي ب  ملیشیاالمجندین لدى  

قائمة تتضمن  حصل فریق الرصد التابع للمنظمة على    قدوھذا    .فیھا جملة من االنتھاكات والمخاطر التي یتعرض لھا األطفال
 -آب-وأغسطس  -تموز-أسماء أطفال قتلوا خالل تجنیدھم في مختلف جبھات القتال في الیمن حیث بلغ عددھم خالل شھري یولیو

 .قتیال  666

ووثق التقریر شھادات الكثیر من األطفال المجندین وما یتعرضون لھ من عقوبات في حال عدم تنفیذ األوامر بالتھدید بالسجن 
بالسالح والتھدید  والجنسي  الجسدي  واالعتداء  األكل  من  وثق    .والحرمان  ل  11كما  تابعا    ة مخصص الحوثي    ملیشیامعسكرا 

الھاون  التدریب  ھافییتلقى األطفال    ،للتدریب الخلفیة    .على األسلحة الخفیفة والمتوسطة والقنابل وقذائف  الى  التقریر  وتطرق 
إلضافیین الصادرین عام  البروتوكولین او  1949جنیف    تخالف اتفاقیاتالقانونیة لظاھرة تجنید األطفال واعتبرھا مشكلة قانونیة  

   .2كة األطفال بالنزاعات المسلحة ن یؤكدان بشكل قاطع على الحظر التام لمشاریاللذَ  1977

 االعتداء على المھاجرین 

الحریق الذي   أبرزھاوثقت سام العدید من االنتھاكات  األفارقة بشكل خاص، حیثعاما قاسیا على المھاجرین  2021كان العام 
وفاة عشرات   إلى  والذي أدى.  2021مارس/ آذار    7مصلحة الھجرة صنعاء في  في مركز احتجاز    تعرض لھ مئات المھاجرین

الحریق، فیمابعد    المستشفىة في  رالزیا  الجرحى  عن  منعتكما    المھاجرین، د من  المھاجرین للطر  العدید من  تعرض  حادثة 
 ،یةواإلنسان  معاییر السالمة  ألبسطعدن وقد تم نقلھم بشاحنات جماعیة تفتقر   ةالمؤقتلى العاصمة  إالعاصمة صنعاء وتم ترحیلھم  
المفوضیة السامیة في    أمام مبنىكما تم االعتداء على حقھم في التعبیر والتجمع  ،  سابقا  والجنوبیةوتركوا بین المناطق الشمالیة  

 .الحوثي ملیشیااصمة صنعاء من قبل الع

قبالة    األحمرفي عمق البحر    بحريانقالب قارب    لتي سجلت في انتھاك حق المھاجرین ھووذكرت "سام" بأن آخر الحوادث ا
كما سجلت المنظمة حوادث استغالل جنسي لبعض    ،الیمن  فيفرارا مما تعرضوا لھ    دیارھمعودتھم الى    أثناءساحل جیبوتي  

  .وتجنید البعض للقتال في صفوفھم في عدد من الجبھات ،المھاجرات الفتیات

بعنوان "رأس العارة   2020ینایر  14 خیبتارمتوسطي وورالمرصد األ وأشارت المنظمة إلى قیامھا بإصدار تقریر مشترك مع
تعذیب والحرمان یتعرضون لھ من انتھاكات مثل الضرب وال  مال وثق شھادات الكثیر من المھاجرین  طریق المھاجرین الى الموت"  

إضافة لتعرض النساء لالغتصاب والتعذیب عدة مرات  من الطعام لفترات طویلة حتى الموت عن طریق عصابات التھریب  
 .3وبشكل قاسي

 التجمع السلمي الحق في العتداء علىا

غیر مسبوق في  ارتفاع ومستویات قیاسیة  إلىالعملة الیمنیة  انھیارحیث تسبب  اقتصادي للیمنین، أكبر تحدٍّ  2021 عام شھد
تجمع الناس والخروج في   إلى  أدىالصیف  أیامفي المدن الساحلیة في   ھرباءككالسوء الخدمات االساسیة  أنكما  ،سعارألا

السلمي والمظاھرات التي خرجت   الحق في التجمعوقائع اعتداء على   أربع " سام" یث سجلت آرائھم، حمظاھرات للتعبیر عن 
حیث اعتقل   ولحج  حضرموت،  تعز، ،المكال ، من مدینة عدن دي الخدمات في كللوضع االقتصادي وترللتندید بتدھور ا

 
 لإلطالع على التقریر كامًال:  2

https://samrl.org/l.php?l=a,10,A,c,1,70,72,4134,php 
 لالطالع على التقریر كامًال:  3

https://samrl.org/l.php?l=a,10,A,c,1,70,72,4049,php 



 
 

 
 

الحضرمیة في المكال وقوات  والنخبةعدن قوات المجلس االنتقالي في  على یدمن المتظاھرین خالل التجمع السلمي  دیالعد
ومازال ضحایا التجمع السلمي من النشطاء رھن االعتقال التعسفي واالخفاء القري وایرزھم لدي قوات   .تعزمسلحة في مدینة 

 ابواسامة السعیدي  . فؤاد دیقان,  عبدالفتاح جماجم,  مدرم ابوسراجالمجلس االنتقالي وھم ر

 االعتداء على الحریات الشخصیة للنساء

المقاھي وبیوت   التضییق على  وشملت  ةالحوثي المتطرفة الممنھجة ضد المرأ  ملیشیااستمرت سیاسة  ،    2021وخالل العام  
   2021في ینایر    اقتحمواكما      "،بكتیبة " البتول  ُسمیتالنساء    أزیاءالحوثیون كتیبة لمراقبة    أنشأحیث    ،وصالون التجمیل  األزیاء

العامالت منھ، وتفتیشھ دون إبراز أي مذكرة قانونیة مكتوبة. واقتاد المسلحون بعض أحد المطاعم بصنعاء وقاموا بطرد النساء  
العمال وأحد المسؤولین عن المطعم إلى قسم الشرطة، وأرغموه على كتابة تعھد “بعدم توظیف النساء في أي فرع من فروع  

لى أعمالھن في أوقات متفرقة  البعض منھن إ  امرأة وعاد   30  ـ ھددت مصادر الدخل لإلى أن تلك الواقعة    وتشیر سام  المطعم”.
  اً ماعة أنصار هللا (الحوثیین) قرار أصدرت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لج  2021ینایر/ كانون الثاني    24  . وفياً الحق

 مع ما أسمتھ “الھویة اإلیمانیة”.بمنع استخدام “وسائل تنظیم األسرة” یتوافق 

  وعلى   ، مرأة من أن تستقل سیارة دون محرما  أيمنع  بالحوثي    ملیشیاصت وثیقة صادرة عن  ن،  2021سبتمبر/ أیلول    12في  
الفتیات من حمل الھواتف الذكیة، واالمتناع عن وضع مساحیق التجمیل أثناء ذھابھن    صلة القرابة، كما تم منع  ثباتإالمحرم تقدیم  

غاثیة معتبرة أن الھدف من اختیار الفتیات للعمل مع  للنساء في المنظمات اإل  التوظیفومنع  للمناسبات مثل األعراس والحفالت،  
 . عقوبة مالیة مكلفة دفعیمر ا األمن یخالف ھذ مؤكدة على أن منظمات اإلغاثة "البتزازھن جنسیا"، 

 اإلعداماتالمحاكمات و

وصدرت العدید    السلطات السعودیة،التعاون مع    أبرزھا  عدیدةبتھم    نالسیاسییبحق الخصوم   استمرت المحاكمات غیر القانونیة
محاكمة ھزلیة افتقرت  بعد تھامة من بینھم قاصر أبناءلعشرة من    عدامإعملیة  شھد أول سبتمبر 18 األحكام باإلعدام، ففيمن 

القیادي في الجماعة "صالح الصماد" في مدینة    یالتاغالحوثي بتھمة    ملیشیاللحد األدنى من شروط المحاكمة العادلة على ید  
كراه والحرمان لقسري والتعذیب واالعتراف تحت اإلا  ، كاإلخفاءنتھاكات الجسیمةاال  لعدید منالحدیدة، حیث رافق تلك المحاكمة ا

حیث رافق    وذویھم،في میدان التحریر بصورة مستفزة دون مراعاة لمشاعر الضحایا    حكم اإلعدام  نفیذوت،  المحامین  حضور  من
الداخلي من  واسعة    إداناتعملیة اإلعدام    رافقت  وقد.  احتفالیات صادمة  بالھتاف  عدام اإلعملیة   المستوي  قبل منظمات على 

    .الیمن ىلددول والسفراء الدولي بما فیھا ال تمعجالمونشطاء او من قبل 

 االنتھاكات ضد الصحافة 

العام   النزاع خالل  الق  2021واصلت أطراف  التعسفي واالختفاء  المعاملة  ممارسة االحتجاز   نسانیة اإل  غیرسري، وضروب 
الذي أودى بحیاة مراسلة   التفجیر أبرزھا كان . ضد الصحفیین ا انتھاك 20من  أكثر " مسا" ت وثق  حیثوالتعذیب ضد الصحفیین. 
  9 وجنینھا، وإصابة زوجھا الصحفي "محمد العتمي"، بعد استھداف سیارتھما الخاصة یوم اعام  27قناة الشرق "رشا عبد هللا" 

المسؤولیة في اعتقال صحفي واحد،    تتحمل  قوات المجلس االنتقالي الجنوبي  . مشیرة إلى أن عدن في محافظة    2021نوفمبر  
 تزال جماعة  ین. والین. بینما اعتقلت القوت الحكومیة صحفیَّ كما تتحمل جماعة أنصار هللا (الحوثیون) مسؤولیة اعتقال صحفیَّ 

یون األربعة عقوبة اإلعدام بعد محاكمتھم صحفیین بشكل تعسفي، ویواجھ الصحف  4) مستمرة في احتجاز  نوالحوثیأنصار هللا (
ً . والیزال الصحفي وحید الصوفي مختفی2020بصورة جائرة في المحكمة الجزائیة المتخصصة في صنعاء في أبریل/ نیسان   ا

 . 2015اً منذ قسر

 

 



 
 

 
 

 

 

 االنتھاكات ضد األقلیات 

من   بأكثرالحوثي قائمة    ملیشیابسبب تعمیم    تعانيالطائفة البھائیة التي    وفي مقدمتھاالیمن  باالنتھاكات بحق االقلیات  تواصل  ت
م ومنعتھ متھاحسابوجمدت  ،ضمن القائمة السوداء بإدراجھمشركات الصرافة على  ھائصدقاأوالطائفة البھائیة  أنصارمن   100

بناء الطائفة الیھودیة أ  . أما2020لى خارج الیمن في عام  إ  اً عودة محاكمة من تم تھجیرھم قسر  إلىضافة  إ  ،من التصرف بھا
بیع القات حیث اعتقل  خالل تواجده ل   ،  2015مارس    10قة غیر قانونیة من  بطری   عاماً معتقال  33  " لیبي مرحبي" مازال     فما

وبعدھا   عنھ أي شيء   أھلھأن یعرف  قسراً لمدة عام كامل دون     خفيأو،  صنعاء  العاصمة  فيبسعوان    ة السیاحی  ةبسوق  المدین
لھم وھو محاط بشخصین ولم یكن   خرجوهأقومي وسمحوا لھم بزیارتھ ومن ثم  موجود في األمن ال  " لیبي " أسرتھ بأن    تم إبالغ

 لقد تم تعذیب أخي  ،ق فقطجلسنا معھ ما یقارب ثالث دقائحیث أفاد شقیقھ لفریق سام "  یستطیع المشي من آثار التعذیب الوحشي
 ا وتلقى ظلم  السجناء  كباقيأصیب بشلل نصفي وأحد عینیھ لم یكن یستطیع إغالقھا ولم یقوموا بعالجھ    نھأبشكل عنیف جداً  كما  

  المحكمة  أنورغم  .قضیتھ نفسأشخاص في  ةأربعكان یتواجد معھ  أنھرغم  التعذیبمثل ھذا سجین   أيتلقى  أنھال أظن  اكبیر
   ".أخي  لم یتم اإلفراج عناألربعة و ناإلفراج ع عتقالھم تمّ اقد حكمت ببراءتھ ھو ومن تم 

 القیود على حریة التنقل 

العام   الم  2021شھد  االنتھاكات  من  التنقل  العدید  بحریة  الیمنیةتعلقة  المحافظات  بین  التي    المعاناة  تاستمرحیث    ،للمدنیین 
المنتشرة  نوالمدنی  ھایواجھ النقاط  المدن التي    في  الھویة    طرافأ  علیھا  یطرسیعلى الطرقات بین  التحقق من  الصراع بحجة 

  ( سام  وثقت    ، حیثھذه النقاط وسیلة لالبتزاز المالي  أصبحتكما    ، قسرا  خفواأوالعدید من المدنیین    ، حیث تم اعتقال الشخصیة
المجلس یتحمل  ، في حین  الحوثي  ملیشیامسؤولیتھا  تتحمل  )  7(  وقائع تقیید لحریة تنقل المدنیین في مناطق یمنیة مختلفة.    )13

 .واقعتین . وارتكبت القوات الحكومیة )4(   االنتقالي الجنوبي

 8عاما بتاریخ    30  " السنباني  عبدالملك" مقتل    ھي  القضایا الشاھدة على تقیید حریة التنقلشھر  وأبرزت المنظمة إلى أن من أ
من أبناء محافظة ذمار شمال الیمن في نقطة طور الباحة في محافظة لحج بعدما أوقفتھ نقطة مسلحة تابعة للواء   ،2021سبتمبر  

للمجلس االنتقالي. التابع  التابعةاحتجزت    2021سبتمبر    4وبتاریخ    التاسع صاعقة    وبشكل تعسفي  للمجلس االنتقالي  القوات 
قة في منطوقفت نقطة  أبر  كتوأ  15وبتاریخ  .  العائدین من مالیزیا عبر مطار عدن في معسكر بدر  نیالیمنیعة من الطالب  أرب

، على خلفیة انتقاده ھقبل اعتقال"عبد الفتاح جماجم"،  الناشط      لقوات النخبة الحضرمیة  ةالشحر على مدخل مدینة المكال تابع
 التواصل االجتماعي. للمجلس االنتقالي على وسائل 

 تفجیر البیوت ونھب الممتلكات الخاصة  

طا  تاالنتھاكامن    العدید  " سام" رصدت   كالبیوت  التي  الخاصة  الممتلكات  بالتفجیر    موالواأللت  سواء  النھب   أوالمنقولة 
"    لیةومسؤالحوثي    ملیشیاتتحمل    ،الخاصة والعامة  المنشآتحالة انتھاك طالت    1906  المنظمة  رصدتحیث  ،  والمصادرة

القوات    1621 "    التابعة" في حین تتحمل  الشرعیة  "  258للحكومة    الحوثي   ملیشیا  تتحمل. كما  " جھات مجھولة  27" و 
منشأة   522في حین تم نھب    .تجاریةمنشأة    180  ومنشأة سكنیة    291واقتحام    ، 2021خالل    " منزال15"    تفجیر  لیةومسئو

متفاوتة، الناس بحجج    ممتلكات  منید القوات المقاتلة على العدید    طالقإوكل غیاب المحاكم  حیث ش  ،سكنیة وتجاریة ومزارع
   . الیمنین من االنتفاع بممتلكاتھم الخاصة آالف نى حرماإل  الحقوق مما أدىغصب لأداة للبطش و التي أصبحت السالح بقوة

على الصعید الحقوقي تمثل في مخاطبة    2021بدورھا لفتت المنظمة الحقوقیة إلى أنھا قامت بالعدید من اإلنجازات خالل عام  
ومراسلة العدید من الجھات واألفراد الدولیین حول االنتھاكات التي قامت برصدھا وكانت على تواصل مباشر ودائم مع العدید  

اكات التي وثقتھا إلى جانب إصدارھا عشرات التقاریر الحقوقیة التي تناولت موضوعات من الجھات من أجل وقف بعض االنتھ



 
 

 
 

لھا   التي یتعرض  السریة وتقریر عن    نوالیمنیمختلفة من االنتھاكات والممارسات  السجون  التي تحدثت عن  التقاریر  ومنھا: 
 ال سیما في جنوب المملكة. واعتقال النساء في الیمن وتقریر تناولت فیھا ممارسات السلطات السعودیة 

 

من حم للعدید  تعرضت  بأنھا  المنظمة  نفذتھا صحف  وذكرت  والھجوم  التشویھ  التحالف  الت  في  من   دول  تناولتھ  ما  بسبب 
قامت   وممارسات  الیمني   ابھموضوعات  الصراع  في  المبررة  غیر  تدخالتھا  بسبب  مباشر  وغیر  مباشر  بشكل  الدول  تلك 

 النتھاك وتردي األوضاع الحقوقیة واالقتصادیة في البالد. والمساھمة في زیادة حاالت ا

ً تعد انتھاك التي قامت برصدھا من جانبھا على أن الممارسات " سام" تؤكد  لمجموعة من القواعد القانونیة منھا اإلعالن   اً صارخ ا
العالمي لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ومیثاق روما المشكل للمحكمة الجنائیة الدولیة واالتفاقیة 

مة الجسدیة والحریة من  الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري التي جرمت االعتداء على الحق في الحیاة والسال
 .االعتقال، مؤكدة على أن المجلس االنتقالي ودولة اإلمارات مدانان بانتھاكھما تلك القواعد القانونیة

القمعیة،   " سام"واختتمت   الممارسات  بتلك  المتورطین  األفراد  انتھاكاتھا ومحاسبة  الصراع لوقف  بیانھا بدعوة جمیع أطراف 
 . ات والسعودیة إلى ضرورة وقف دعمھا الكامل للمسلحین بشكل فوري واالنسحاب من دولة الیمنمجددةً دعوتھا لدولة اإلمار

كما دعت المنظمة الدولیة المجتمع الدولي لضرورة التدخل وتوفیر الحمایة الكاملة للمدنیین وإجبار كافة أطراف الصراع على  
، والعمل  قائق في تداعیات االنتھاكات المتكررة على ید تلك الجھاتإنھاء انتھاكاتھا المتكررة بحق المدنیین وتشكیل لجنة تقصي ح

على وضع خارطة طریق واضحة من أجل الخروج من األزمة الحالیة ودعوة األطراف لحوار شامل یضمن تحقیق تطلعات 
 الشعب الیمني في حكم دیمقراطي إلى جانب توفیر الحقوق األساسیة التي كفلھا لھم القانون الدولي.


