
 

 

 

 األمانة العامة

 زيارة تقرير
 فريق عمل 
  )لجنة الميثاق( لجنة حقوق اإلنسان العربية
 عدن(مدينة إلى الجمهورية اليمنية )

 (5112سبتمبر/أيمول  11-11)
 

 المقدمة
 02/5/0203بتاريخ بواسطة وزارة حقوق اإلنسان تمقت لجنة حقوق اإلنسان العربية دعوة من الحكومة اليمنية 

اإلطالع عمى واقع حقوق بوصفيا دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، من أجل  ،لزيارة الجميورية اليمنية
في سياق رصد وتوثيق حالة حقوق اإلنسان في الجميورية ، ثر النزاع المسمح الداخميمدينة عدن عمى إ اإلنسان في

 اليمنية. 
تشكيل فريق و  ( تمبية الدعوة5/6/0203-3قررت المجنة في اجتماعيا الرابع والثالثين المنعقد في الفترة )قد و 

سان وتوثيق االنتياكات وضاع حقوق االنلالطالع الميداني عمى أ يا وبمعاونة األمانة الفنيةئعمل من بين أعضا
 .اإلنسانيالدولي القانون حكام الميثاق العربي لحقوق االنسان، والقانون الدولي لحقوق االنسان و الجسيمة أل
من المستشار أسعد نعيم يونس بصفتو عضوا في لجنة حقوق نفذ الزيارة الميدانية الذي وتشكل فريق العمل  

ثالثة اهلل عثمان )امانة المجنة(. استغرقت الزيارة ستاذ معتز بلمفريق، واألستاذ محمد يعقوب واألاإلنسان العربية ورئيسا 
 .0203يمول ستمبر /آ 01إلى  00يام خالل الفترة أ
 

 يةالو وال المهام واالختصاص
نظرا لمظروف األمنية المتدىورة التي تمر بيا الجميورية اليمينة بشكل عام نتيجة النزاع المسمح وظروف مدينة 

اإلفادات بجمع جل القيام يدانية لمدينة عدن من أبشكل خاص، ارتأت المجنة القيام بزيارة م عدن شبو المستقرة 
م من موظفي إنفاذ القانون وممثمي السمطات الرسمية والحكم المحمي، والشيادات من الضحايا وذوييم والشيود، وغيرى

 منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق اإلنسان. اضافة الى ، غاثيواإل ومن العاممين في القطاع الصحي



 

 

 

 األمانة العامة

 اتمشاىدجميع الإعداد تقرير بجل ، وذلك من أبالفيديو والصور مختمف المواقع التي زارىابتوثيق قام الفريق و 
 المالحظات واالستنتاجات والتوصيات.وتضمينو 

 
 المنهجية

باإلضافة ، عمى الحقوق والحريات الواردة في الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في مقاربتوفريق العمل  اعتمد
 .اإلنساني الدولي، بما فييا القواعد العرفية لمقانون الدولياإلنساني والقانون لحقوق اإلنسان لمقانون الدولي 

 
 التسمسل الزمني لألحداث والوقائع 
تم منح  ،0200عام اليمنية الجميورية في طراف المتنازعة التي تمت بين كافة األعقب التسوية السياسية 

وطأة األزمة تحت اليمنية وظمت الحكومة ، وكبار معاونيو وأسرتو حصال اهلل عبد عمىلمرئيس السابق  الحصانة
 .لميمنالمخصصة عدم وفاء المجتمع الدولي بالمساعدات االقتصادية  االقتصادية المتفاقمة نتيجة

 اليمن تقسيم بمقتضاىا جرىالتي و  لمبالد، حكم كنظام االتحادية الصيغةاعتمدت  0202شباط /فبراير 00في 
 شكل الحكم والدولة. حولموسعة  ونقاشات حوارات بعد عمييا التوافق تم صيغة وىي أقاليم، إلى ستة

  و( 04) رقمي الجميوريين القرارينأصدر الرئيس اليمني عبد ربو منصور ىادي  0202رس/آذار ما 6وفي 
عمى أن  عضوا، 05وتحديد أعضاءىا البالغ عددىم  الدستور، صياغةل لجنة بإنشاءالخاصين  0202 لعام( 05)

  .واستفتاء عامة مشاورات ذلك إجراء، ثم يعقب تنتيى المجنة من وضع الدستور خالل عام
 

 المسمحبداية اإلنقالب 
عدة  في االشتباكاتندالع مع إ 0202 عام من الثاني النصف فيمتسارع تطورت األحداث بشكل درامي 

. منيم اآلالف مئات وتشريد المواطنينالعديد من   مقتل إلىى أفضمما  ومناطقية، وقبمية سياسية خمفيات عمىأماكن 
ياسية المتواصمة لضباط وعناصر الجيش والشرطة واألجيزة األمنية تالىا شيدت البالد عدد من اإلغتياالت السكما 

 المسمح اعنز ال بدأينية، عمى أثر ىذه األحداث عدد من اإلغتياالت السياسية المتواترة لقادة سياسيين وقادة لمحركات الد
 .دماج بمحافظة صعدة فيوالجماعات المناوئة ليم ين الحوثي بين



 

 

 

 األمانة العامة

قامت بفرض اإلقامة الجبرية عمى رئيس و جماعة الحوثيين العاصمة صنعاء  ىاجمت 0202سبتمبر يوف
وعدد من الوزراء، باإلضافة لقادة األحزاب وعدد من  عبد ربو منصور ىادي، ورئيس الوزراء خالد بحاج،الجميورية 

منية ومقار عمى مؤسسات الدولة اليالجماعة  سيطرتمنعتيم من مغادرة أماكن إقامتيم، كما الشخصيات العامة 
 رات وعدد من وحدات الجيش اليمني.الوزا
السيطرة عمى باقي المحافظات اليمنية  صالح  جماعة الحوثيين مدعومة بالقوات الموالية لعمي عبد اهلل واصمت  وقد

 0203 /آذارمارس 07بتاريخ قامت ، كما اليمن جنوب عدن البالد ومدينة غرب جنوبي تعز محافظةوتقدمت نحو 
، ومع استكمال سيطرة تحالف مميشيات الحوثي صالح عمى مدينة عدن، نشأت المقاومة عدن الرئاسة في رقص قصفب

لمقوى  لمتصدي العربية الدول تدخلى ىاد الرئيس طمب. كما ميميشياتىذه الضد  0203 /آذارمارس 00 في الشعبية 
عربي  تحالف تكوين السعودية عربيةال المممكة أعمنت 0203 /آذار مارس 04 يوف، التى إنقمبت عمى الشرعية

 ح عرفت باسم عاصفة الحزم.صالعمى عبد اهلل القوات الموالية لو  جماعة الحوثيين لمواجية حممة إلطالق 0ودولي
 

 ردود األفعال األقميمية والدولية:

قد و ، يةاشميردنية الالمممكة األليو دعت ا اطارئ ااجتماع مجمس األمن الدوليعقد  0203مارس/آذار  00في 
لجيود مجمس التعاون كذلك ، و اليمنبلألمم المتحدة الخاص مبعوث األمين لاسيًا أكد فيو دعمو بيانًا رئالمجمس أصدر 

أدان المجمس بقوة ما وصفو باإلجراءات األحادية الجانب كما حل سممي توافقي لألزمة، لالتوصل لى اليادفة إالخميجي 
خاطر والنيل من وحدة لمم اليمنى تقويض العممية السياسية وتعريض استقرار ، والرامية إلينمن قبل جماعة الحوثي

لمرئيس السابق عمى عبد اهلل صالح،  من جانب القوات الموالية بأشد العبارات الغارات الجوية يضا أدان أأراضيو، و 
 التي تعرض ليا مطار عدن.تمك و  التي استيدفت القصر الرئاسي في عدنو 

 ىعمالجامعة العربية فيو  توالذي أكد، 0(403رقم ) ت القمة العربية القرارأصدر  0203 /آذارمارس 07في و 
عبد ربو منصور ىادي، ممثمة في الرئيس  ،استمرار تأييد الجامعة ودعميا ومساندتيا لمشرعية الدستورية في اليمن

                                                           

دولة البحرين، و مملكة الكويت، و دولة العربية المتحدة، و  السعودية، ويضم دولة اإلماراتالمملكة العربية  عشر دول بقيادة يتكون التحالف الدولي العربي من 1
 ، وباكستانالعربية مصرجمهورية ، و يةالسودانجمهورية ، و يةالمغربالمملكة ، و ية الهاشميةاألردنالمملكة األردنية قطر، و 

2
 ، جمهوريم مصر العربية، شرم الشيخ.9112مارس/آذار  92الدورة العادية السادسة والعشرون لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة،  
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وأدان ما أقدمت عميو جماعة ر القرافض كما ر راضيو، وسالمة أ وضرورة االلتزام الكامل بالحفاظ عمى وحدة اليمن
 انقالبًا وخروجًا عمى الشرعية الدستورية واإلرادة الوطنية. ىا واعتبر  ،الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب

لمدفاع عن لف عن ترحيبيا وتأييدىا الكاممين لإلجراءات العسكرية التي يقوم بيا التحاول العربية أعربت الدقد و 
ي من العاصمة صنعاء والمدن األخرى، عالوة عمى ، وطالبت جماعة الحوثيين باإلنسحاب الفور اليمنالشرعية في 

عادة األسمحة الثقيمة والمتوسطة التي استولت عمييا إلى السمطات الشرعية اخالء  المؤسسات والمصالح الحكومية، وا 
 الدستورية.
عمى مجمس فيو الأكد الذي ، و (0004)القرار رقم مجمس األمن أصدر  0203أبريل/نيسان لعام  02في و 

عبد ربو جميورية أعاد التأكيد عمى شرعية رئيس الو التزامو القوي بوحدة اليمن وسيادتو واستقاللو وسالمتو اإلقميمية، 
شار لخطورة تدىور الحالة اإلنسانية وحرمان المدنيين تعسفا من وصول المساعدات اإلنسانية كما أمنصور ىادي، 

 . ذلك تعمد عرقمة إمدادات اإلغاثة ووصوليا إلييم، بما في
وسحب قواتيم من جميع المناطق ن الكف عن استخدام العنف، يحوثيالجماعة من طمب مجمس األمن كما 

ولوا عمييا من التى استولوا عمييا، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخمى عن جميع األسمحة اإلضافية التى است
كومة الشرعية في التوقف عن جميع األعمال التى تندرج ضمن نطاق سمطة الحعمى عالوة  المؤسسات العسكرية،

مة الجبرية أو المحتجزين عن جميع السجناء السياسيين، وجميع األشخاص الموضوعين رىن اإلقااليمن، واإلفراج 
نياء تجنيد األطفال واستخداميم وتسريح جميع األطفال و تعسفيا،  قرر مجمس األمن ا، خير أو  .المجندين في صفوفيما 

من  يحيى الحاكم، وعبد الخالق الحوثيعمى عبد اهلل صالح، وعبد اهلل الرئيس اليمني السابق حظر توريد السالح لفائدة 
  .قادة جماعة الحوثيين

 
 األوضاع في عدن

ا معدلو ثالثين كل يوم مل قتنو يتشير التقديرات إلى أ 0203 /آذارمنذ بدء الصراع في مارسوفقا لممنظمات الدولية 
)قتمى  078604 حوالي، قدرت الخسائر البشرية ب0203 /أيمولواعتبارا من سبتمبرشخصا.  063يصاب و  اشخص

الخسائر جممة  0203 /آيارفي مايوألمم المتحدة التابع للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان اقدر مكتب جرحى(، كما و 
 حاالت وفاة.  08000، منيا المدنيين بين خسائر بشرية 48410لى إوصمت نيا أبالبشرية 
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% لموقود  52تمبية احتياجاتيا بنسبة في تعتمد عمى الواردات حصائية بأن الجميورية اليمنية تبين التقديرات اإلو 
، وىو ةشيريال% فقط من احتياجات الوقود 00الى الواردات انخفضت  0203سطس في أغو  % لمدواء.022و

  .0203 في يوليو8 47 نحوانخفاض حاد مقارنة ب
أنو تم تدمير الى  0203سبتمبر  0صور األقمار الصناعية الصادرة عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في وأظيرت 

من  %11نحو عمما بأن . 0203حدثت منذ مايو قد التدميرات ىذه % من 12وأن في مدينة عدن،  ىمبن 617
المباني التي تضررت أو  متر من 022عمى بعد ، كانت عدةصنعاء، وعدن، وتعز، وصكل من: المرافق الطبية في 

 .1دمرت
مقيام والمؤىمة لقادرة التزايد عدد المدارس غير وأشارت التقارير الدولية الى توقف العممية التعميمية بشكل عام مع 

ىناك نحو  نمدرسة، وكا 18362أغمقت ، 0203 /آذارمنذ آخر مارسو  .بسبب التيديدات األمنية المتزايدة ؛بعمميا
 قامتأو الكامل تدمير بشكل كامل أو جزئي أو تعطمت بسبب استضافتيا تعرضت لمقد رس امن ىذه المد (642)

الى  4بين سن من فئة االعمار  ةمميون طفل خارج المدرس 0.4ىناك  باستضافة النازحين. وتشير التقديرات إلى أن
 بسبب الصراع.ن الدراسة يم عمميون غيرىم تم انقطاع 0.6 وأن  ،0202لعام  02

تم عمى األقل ، وأنو لغام والذخائر غير المنفجرة والذخائر العنقودية التموثنتشار لألكما أوضحت التقارير الدولية بإ
 00دت الى مقتل قد أم والمتفجرات ابقايا األلغكما أن غام. لمنفجرة واألالة بالذخائر غير ظمحافتمويث ثالثة عشرة 

 . 0203 في أغسطس لوحدىا في عدن 00وجرحت أكثر من عمى األقل شخصًا 
 

 اإلطار القانوني المطبق
تدور عمى نزاعات مسمحة  ، وىيضمن النزاعات المسمحة غير الدولية يةاليمنالجميورية صنف النزاع المسمح في ي  

خرى، ة مسمحة أن قوات مسمحة وقوات مسمحة منشقة أو جماعات نظاميطراف السامية المتعاقدة بياقميم أحد األ
 2وتمارس تحت قيادة مسؤولة عمى جزء من اقميم من السيطرة ما يمكنيا من القيام بعمميات عسكرية متاصمة ومنسقة،

ىذا أن ويؤكد فريق العمل والقوات الموالية لمرئيس السابق عمى عبد اهلل صالح،  ينوىو ما ينطبق عمى جماعة الحوثي

                                                           

3
 www.ye.undp.org 
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 الفقرة االولى من المبدة االولى.– 9141كول االختيبري الثبنً من اتفبقيبث جنيف المعقوده فً اغسطس وتوالبر 
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الجنائي ، والقانون  الدولياإلنساني القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون  ي:ثالث أطر قانونية وىيخضع ل النزاع 
  3الدولي.

 
 لقانون الدولي لحقوق اإلنسانا (0)

ينطبق عمى مجمل الوضع الذي يبحثو فريق وبالتالي فيو  ،كافة األوقات عمىينطبق القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
اإلنساني لدولية عمى انطباق القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي وقد سبق أن أكدت محكمة العدل ا ،عملال

 .4معا خالل النزاعات المسمحة، وفقا لقاعدة التخصيص
دولة طرف في عدد من الصكوك اإلقميمية والدولية لحقوق اإلنسان وىى ىي ية اليمنالجميورية أن   لىيشير الفريق إو 

، والعيد الدولي والثقافية العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيةو الميثاق العربي لحقوق اإلنسان، 
، واتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واالتفاقية الدولية لمناىضة التعذيب

الطفل، والبرتوكول االختياري التفاقية  العنصري، واتفاقية القضاء عمى جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق
حقوق الطفل بشأن بيع تياري التفاقية ة، والبرتوكول االخحقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في النزاعات المسمح

 .األطفال واستغالليم، واتفاقية ضمان حقوق ذوى اإلعاقة، والبرتوكول االختياري التفاقية ضمان حقوق ذوي اإلعاقة
 

 الدولينساني اإل القانون  (5)
مح، وىو ممزم لكافة األطراف، بحكم أن اليمن طرف في عمى كافة أوضاع النزاع المساإلنساني ينطبق القانون الدولي 
توكول اإلضافي الثاني الممحقين و توكول اإلضافي األول والبر و والبر وكذلك عمى ، 0727لعام  اتفاقيات جنيف األربع
 .0727باتفاقيات جنيف لعام 

يقع عمى عاتق جميع األطراف االلتزام  المسمح غير الدولي في اليمن، والتيألحكام التى تنطبق عمى النزاع وتشمل ا
، والبروتوكول اإلضافي الثاني الممحق باتفاقيات جنيف، وكل لمشتركة في اتفاقيات جنيف األربعبيا، المادة الثالثة ا

محة غير الدولية. ويتضمن ىذا المطبق عمى النزاعات المس األطراف ممزمة أيضا بالقانون اإلنساني الدولي العرفي
                                                           

5
 دائرة االستئنبف فً المحكمت الجنبئيت الذوليت الخبصت بيوغوسالفيب السببقت. 
6

؛ النشاطات المسلحة في مناطق الكونغو )جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا(، 12/19/9112حكم محكمة العدل الدولية  أنظر على سبيل المثال: 
 من الحكم. 912الفقرة 
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الجزء األساسي من القانون قواعد معينة تتعمق، من بين أمور أخرى، بمبدأ التمييز، ومعاممة المدنيين واألشخاص 
 .5العاجزين عن القتال، وأساليب ووسائل القتال، ووضع األشخاص واألعيان المحميين

 
  الجنائي الدوليالقانون  (1)

واالنتياكات الجسيمة اإلنساني الدولي محاسبة األفراد عمى االنتياكات الخطيرة لمقانون الجنائي الدولي يضمن القانون 
عمى اعتبار أن مثل ىذه االنتياكات تؤثر حتما عمى مصالح المجتمع الدولي وذلك لمقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

ع المحكمة الجنائية الدولية في الوقت الراىن بالوالية القضائية بشأن جرائم وتتمت .فإنيا تسمى جرائم دولية ، ولذلكبأسره
 ضد اإلنسانية واإلبادة الجماعية.  الحرب والجرائم

يمكن أن مع ذلك ساسي لممحكمة الجنائية الدولية، و ليست طرفا في نظام روما األ يةاليمنعمما بأن الجميورية 
خصوصا وأن مجمس األمن سبق وأن أصدر  ،نسان بقرار من مجمس األمنيحال ممف االنتياكات الجسيمة لحقوق اإل

والذي جاء فيو صراحة بأن مجمس األمن يتصرف وفق الفصل السابع من ميثاق األمم  0203لسنة  0004القرار رقم 
 المتحدة.

حرب، وجرائم ارتكاب جرائم لى تشير إ العملجمعيا فريق  لية التيالمعمومات والمؤشرات األو جدير بالذكر أن 
 ضد اإلنسانية.

 
 لجنة حقوق اإلنسان العربية عملومالحظات فريق  استنتاجات

باهلل عثمان  معتزأ. و أ. محمد يعقوب، سعد يونس رئيسا وعضوية كل من فريق العمل المكون من المستشار أ تمكن
برفقة عدد من موظفي وزارة فورا  لفريق بمباشرة الزيارة الميدانية، وقام ا00/7/0203من الوصول الى مطار عدن يوم 

 حقوق االنسان اليمنية، عالوة عمى عدد من نشطاء المجتمع المدني اليمني.
 وفي اليوم االول من الزيارة تم القيام بما يمي:

 وال: مطار عدن الدولي:أ
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 األمانة العامة

خر بشكل ضيا اآلبعضيا مدمر بشكل كامل وبع قام الفريق بتفقد مطار عدن الدولي واطمع عمى جميع مرافقو التي كان
جزئي، كما شاىد الفريق اثار القصف الصاروخي وعالمات اطالق النار داخل صاالت المطار، والذي ال يزال غير 

 باستثناء مدرج ىبوط وصعود الطائرات.ابا وايابا، مؤىل الستقبال المسافرين ذى
 :التخصصي ثانيا: زيارة مستشفى النقيب

)يتبع القطاع الخاص( والتقى بالمدير الطبي  التخصصي الى مستشفى النقيب قام الفريق مساء يوم الوصول بزيارة
والمصابين الذين ال يزالون عمى أسرة  بجولة داخل المستشفى لاللتقاء بالجرحىقام الفريق  أنكما واالداري لممستشفى، 

قصف واليجمات العشوائية نتيجة ال مصابا وثق حاالتيم، وكانت اصاباتيم 12كثر من الشفاء، حيث التقى الفريق بأ
كان مصدرىا جماعة الحوثييين والقوات و ذوييم انيا نتيجة قذائف الياون التي التي اكد معظم المصابين والجرحى أ

ني مجيول، في حين حمل بعض ن الجاالح، بينما ذكر جزء من المصابين أص عبداهلل الموالية لمرئيس السابق 
 ن اإلصابات. المصابين قوات التحالف المسؤولية ع

 
 :ويورد الفريق بعض األمثمة من اإلفادات التالية

 منزليا نتيجة مطبخ ، داخل 00/4/0203في من سكان دار سعد عام(  42)محسن لوزة السيدة  أصيبت
عالوة عمى أدى إلى بتر الساعد األيمن، وفقدان النظر بالعين اليسرى، ما ، المنزلقذيفة ىاون في انفجار 

 ر في الساعد األيسر.نحاء متفرقة من جسميا، وكسشظايا وحروق بأ
 ( من سكان دار سعد في 00أصيب رمزي خالد ىائل )جراء قذيفة ىاون أثناء تواجده أمام 03/5/0203عام ،

قطع في عالوة عمى أسفل الركبة، وتثبيت كسر في الساق اليسرى،  ىوأدت اإلصابة لبتر الساق اليمن ،منزلو
 .العصب الحركي

  بقذيفة غير معروفة المصدر،  6/6/0203في من مديرية خنفر محافظة أبين  عام( 15محسن ) نجيبأصيب
 زال يتمقى العالج.ي أدت إلصابتو بشظايا متفرقة بجميع أنحاء الجسم وما

  أنو أصيب  وقال، 0203أصيب عبد اهلل محمد محسن، من سكان حى الرباط، محافظة لحج، في شير أبريل
صباحا، وذكر أن القصف كان  02:12، أثناء سيره بالطريق العام عند الساعة بشظايا صاروخ كاتيوشا

 عشوائي بين األطراف المتنازعة.



 

 

 

 األمانة العامة

 في قصف  ،أصيب سممان فتيني )عمره يتجاوز السبعين عام( من مديرية خنفر مدينة جعار، محافظة أبين
األيسر لمحوض، وعدم  ، وأدت اإلصابة لكسر في المفصل0203عشوائي يوم الجمعة منتصف شير يوليو 

 القدرة عمى النطق، وقد أدلى باإلفادة نجمو محفوظ سمان فتيني.
 ( طالب بالصف الثاني الثانوى من سكان مديرية الممدارة، محافظة عدن،  05أصيب خالد عبد اهلل )عام

 بشظايا مقذوف في رأسو أدت لفقدانو النطق وما زال يتمقى العالج.
 

 الوضع الصحي في عدن
  مع إفادةمستشفي النقيب التخصصي، تتطابق التي جمعيا من المصابين والجرحى في الشيادات الفريق الى أن  يشيرو 

األزمة الطبية بدأت تتدىور أن حيث ذكر ب، الذي التقاه الفريق (يري سعيد السنيدصب)الطبيب نائب مدير المستشفي 
ذلك التاريخ حدث إنفالت في الحكومة بشكل عام  يف وأنو ،0203مارس/آذار  04بالتدريج في مدينة عدن بداية من 

 يالطبي الحكوم القطاعوىو ما إنعكس عمى القطاع الصحي وأدى إلنييار  ،واإلداري يأدى إلى تتابع اإلنفالت األمن
مايو، مستشفى الجميورية، مستشفى  00)مستشفى  :يألربعة الرئيسية بمدينة عدن وىفي المستشفيات الحكومية ا

تقدم  يالمستشفيات الت يي إغالق المستشفيات الحكومية، وى، مستشفى المصافي( وىو ما تسبب الحقا فالصداقة
 يا لكافة المواطنين في المحافظة.خدمات

 
 05يوم مستشفيات حكومية في وقت واحد ثالث في مولدات الطاقة الكيربائية ذلك، ادى احتراق  باإلضافة إلى

حيث قام مسمحون بحرق وتفجير المحوالت الكيربائية الخاصة بتمك كمي،  يا عن العمل بشكلتوقفالى رمضان 
  باإلضافة لمنقص الكامل لموقود. المستشفيات
 
المستشفيات خدمات ضغط ىائل عمى تكوين إلى في مدينة عدن تسبب إغالق المستشفيات الرئيسية قد و 
أن المستشفيات الخاصة بمحافظة عدن الى دتو أشار الدكتور صبري سعيد السنيدي في إفافي المدينة، حيث الخاصة 

 . الجاىزية الكاممة لتمك األحداث ذات إمكانيات محدودة وليست لدييا
مشكمة نقص األطباء المتخصصين في جراحات وعالج المصابين في النزاعات المسمحة وخاصة شار لأكما 

 .تخصصات شبو معدومةي وى األوعية الدموية، وجراحات الصدر،أطباء 
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نتيجة العمميات العسكرية في "خور مكسر" يوليو(  02الذى يوافق )رمضان  05في أضاف أن األزمة تفاقمت و 
ى عمى ما تعرف بعممية تحرير عدن )السيم الذىبي( حيث كانت اإلصابات تتوافد عمى المستشف يومنطقة "المعال" وى

أن الغالبية العظمى من الحاالت التى نقمت لممستشفى كانت إصاباتيا بشكل مباشر بأسمحة  وأوضح، مدار الساعة
، وباقي صابات في الرأس%( من اال02)، و( % في األطراف العموية والسفمية 52) نوعة خفيفة وثقيمة تركزت بنسبةمت

 اإلصابات كانت في البطن. 
إلى بتر بعض  ةأدت القذائف الصاروخيكما والمفاصل إلى تيتك وكسور في العظام قد أدت ىذه االصابات و 

ممستشفى العشرات من وصمت لكما  لجراحات في المخ واألعصاب.أخرى  أدت اصاباتو األطراف من المصابين، 
 .زرعيا قرب األماكن السكنية يالتغام لتركزت في األقدام نتيجة األ ياإلصابات الت
كانت تقدم لممواطنين وخاصة  يأن الخدمات الطبية العادية التو الدكتور صبري سعيد السنيدي في إفادتوبين 

الكتظاظ  ؛بشكل كبيرأو توقفت تماما إلخ تقمصت ... الكموي ومرضى القمب والسكري مراض المزمنة مثل الغسيلاأل
نشغال األطباء بواجباتيم بشكل طارئ.و الجرحى بالمستشفى  ات وأفاد بأن لدى المستشفى ثالث سيار  المصابين وا 

 .اسعاف احترقت منيا واحدة نتيجة إطالق النار عمييا
 المحمية: واالدارةثالثا: لقاء وزيري النقل 

 (بدر باسممة)السيد استعرض ، حيث النقل واإلدارة المحمية بالحكومة اليمنية يوزير قابل فريق العمل كل من 
يجة نتمجال النقل والمواصالت ير الذي طال ، ثم تحدث عن التدموزير النقل األوضاع السياسية واألمنية بشكل عام

عمى عبد اهلل صالح واتيميم بأنيم جماعة الحوثيين، والقوات الموالية لمرئيس السابق وحمل المسؤولية ل ،الحرب
 المسؤول األول واألخير عما يحدث من انتياكات.

داف البنية التحتية في جميع ميميشيات الحوثي باستيلقيام، وزير النقل أشار  والمواصالت وفي مجال النقل
رج دأن مطار عدن تم تدميره بشكل مبرمج وممنيج من جانب قوات الحوثي، حيث جرى تدمير مبوذكر  ،أنحاء اليمن

تدمير مبنى صيانة عالوة عمى غير صالح لمعمل، جعمو المطار وقصف برج المراقبة الذى أدى لتعطمو بشكل كامل و 
 الطائرات، وىناجر الطائرات.

األساسية لمضرر ومنع وصول امدادات اإلغاثة اإلنسانية لموانئ عدن، وبالمقابل  ئتعرض الموانتطرق ل كما
باخرة إلى ميناء الحديدة بينما لم تدخل ميناء عدن أى باخرة طوال  03دخول اليمنية بتسييل الحكومة اشار الى قيام 
 فترة الحصار. 
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رتيم عمى الموانئ سيطروا بالتالي عمى تجارة وتوزيع من خالل سيطجماعة الحوثيين و  أن قواتبوأفاد 
 .تصادية وسياسية، ومن ثم تحقيق مكاسب اقفي السوق السوداءلمجميور بيعيا وقاموا بالمشتقات النفطية 

حمل الحوثيين جميع فقد وزير الحكم المحمي ورئيس المجنة العميا لإلغاثة السيد عبد الرقيب سيف فتح أما 
وما ترتكبو من  ة قوات الحوثي وصالح لمدينة تعزوركز في حديثو عمى محاصر  ،تحدث في اليمنات التى كيانتاال

 . جرائم
بتدمير ة الحوثي واتيم جماع ،أن محافظة عدن تعاني من نقص حاد في المرافق الخدماتيةعمى أكد كما 

ياه والكيرباء في اع شبو دائم لممزيادة التموث في المياه وانقطالى أدى ما محطات توليد الكيرباء ومحطات الصرف، 
 ، وعودة بعض األمراض التى كانت قد اختفت من اليمن كشمل األطفال.جميع أنحاء عدن
أن مشكمة النازحين الذين عادوا من الصومال لميمن زاد من حجم العبء عمى مدينة عدن، حيث كان بوأضاف 

مرافق عامة منيا المدارس والساحات العامة، وأوضح ألف نازح في مدينة عدن في مراكز إيواء معظميا  32يتواجد 
مرض شمل األطفال في محافظة عدن بعد أن كان قد تم التخمص منو بسبب الحرب وانقطاع لعودة أن ىناك الوزير 

 األساسية. التطعيمات
 

 
 وفي اليوم الثاني من الزيارة تم القيام بما يمي:

 :(خط عدن تعزشيخ عثمان )الوال: زيارة منازل منطقة البساتين ومنطقة أ
بمعاينة عدد من األحياء والمساكن المتضررة جراء القصف  00/7/0203فريق العمل يوم السبت  قام
 عددا من المنازل المدمرةالفريق  ، وشاىد، وخط عدن تعزبعض المنازل في منطقة البساتينتم زيارة ، حيث العشوائي

ما أدى لتدمير  ،جميعيم بتعرض المنازل لمقصف بمدافع الياونىؤالء  دأفا، وقد المنازلىذه بعدد من أصحاب ى والتق
 لمنازليم، وقد وثق الفريق بالصور والفيديو ىذا التدمير. كمي وجزئي 
رئيس السابق عمى عبد اهلل صالح جميعيم بأن جماعة الحوثي والقوات الموالية لماصحاب ىذه المنازل  فادكما أ

 م بشكل عشوائي.بت في تدمير منازليمن تسب ىي
معروف باسم خط عدن الرئيسي الطريق عمى البمعاينة آثار التدمير الذي تعرضت لو المساكن كما قام الفريق 

اجية الطريق مباني الواقعة عمى و غالبية ال، وكانت أىداف عسكرية تستيدف القصفأي ىذا الطريق في ولم يكن  ،تعز
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وأفاد السكان أن منطقتيم وممتمكاتيم تعرضت  ن بينيا عدد كبير من الفنادق.ية متجار الو  دارية اإلسكنية و المباني من ال
  ، حيث كانت تتواجد قواعد الحوثي.لمقصف من جية الشمال الغربي

قمب و أو جزئي فنادق المنيف، والواحة،  يبتدمير كم تتعرضت لمقصف وأصيب ومن ضمن المباني التي
ء، وتاج العرب، والمستقبل، وقصر العمدة، ويانيتد السياحي، وأجنحة اليمن، والكروان، ونجوم اإلمارات، والزىرا

 قصف طال مستوصف الفيروز الطبي، والمركز التجاري الصيني.الى الكمسري، باإلضافة 
زال ممئ باأللغام ولم يتمكن قطاع كبير من يما  السكني يأن الحب فريق العملىم وذكر سكان الحي الذين التقا

عدد من الدبابات المدمرة نتيجة االشتباكات بين ، وشاىد الفريق الفريق لمنازليم حتى تاريخ زيارةالسكان من العودة 
  الطرفين، وبقايا بعض القذائف الصاروخية.

 
 زيارة مركز احتجاز األسرىثانيا: 

غانم د بالسي ىوالتقأحمد الحقاني لمبنات،  جاز األسرى بمقر مدرسة الشييد عميبزيارة مركز احتفريق ال قام
مسؤول  صبري السباعيالسيد ة إفادقد سجل الفريق و مايو،  00مسؤول عمميات عرف نفسو بأنو  يالذ أحمد غانم

 .،عدنمدينة ي ف قائد المقاومة الشعبية ىاشم السيدأفاد بأن السجن تابع لممقاومة الشعبية بقيادة الشيخ ، حيث السجن
أنيم يقدمون لألسرى ثالث الى تطرق كما  ،0203أبريل لمركز احتجاز منذ شير درسة وأنو تم تحويل الم

، وجبات يومية كما يسمح بإدخال أطعمة من خارج السجن من قبل ذوى وأقارب بعض األسرى في محافظة عدن
 .بالسجنتم توفيره خاص جوال تصال بذوييم عبر ىاتف يمكن لألسرى االعالوة عمى انو 

أسرى  6سجين من بينيم  022عمى  يو تذكر أن السجن يح ،وبسؤالو عن عدد األسري المحتجزين لديو
يتم عرض األسرى عمى  وأنوعن الرعاية الطبية المقدمة ليم أوضح  .( سجين دون سن الثامنة عشرة07و)، عسكريين
وأنو تم نقل بعض األسرى إلجراء عمميات  ،بشكل دوري ومستمر وجرى إجراء بعض العمميات الجراحية ليم األطباء

  .ج السجن في مركز أطباء بال حدودالمراكز الطبية خار جراحية ب
قبل  لسابقة أثناء العمميات العسكريةأسير واحد مات في السجن ويدعى أبو مقتدى نتيجة اصابتو اكما افاد بأن 

 ، وتدىورت حالتو في السجن إلى أن مات دون أن تفمح محاوالت عالجو.ضو لألسرتعر 
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أفاد بأنيم يسمحون بزيارة منظمات عديدة لمسجن لتفقد حال ى زارت السجن، وبسؤالو عن الجيات والييئات الت
اخيرا بسؤالو عن احتفاظو بسجالت و  ومن المنظمات التى زارت السجن الصميب األحمر وأطباء بال حدود. ،األسرى
 لدييم.  ناألطفال المحتجزيبأسماء  ةقائمعمى الفريق  حصلقد أفاد بأنيم يحتفوظ بسجالت منتظمة، و  لألسرى
ع القانوني لمسجن في يطبقيا القائمون عمى السجن والوض ين القوانين التالسيد صبري السباعي ع سؤالعند و 
" كما أسرىم"لدييم تم  المعتقمينأفاد بأنيم يطبقون الشريعة اإلسالمية، وأن األطفال  ،من األطفال د معتقمينظل وجو 

  ب الحوثيين.خالل مشاركتيم في عمميات عسكرية من جان ذكر
رية لمتفاوض مع أفاد بأن ىناك عمميات جاوعدم قانونية احتجاز األسرى من األطفال، وعن مستقبل األسرى 

 ، وأن االحتفاظ باألطفال األسرى سيرسع في عمميات تبادل األسري مع جماعات الحوثي.الحوثيين لمتبادل
جميعيم وأكدوا  ،فال داخل السجن بشكل منفردلقاء مطول مع جميع األطى فريق العمل أجر ومن ناحية أخرى، 

عمى مطمب أساسي وىو اإلفراج عنيم وتسميميم لذوييم، وأقر بعضيم بمشاركتو في العمميات العسكرية مع ميميشيات 
طق التى سيطرت عمييا أو بعض السجون في المنامياميم اقتصرت عمى حماية المنشأت والمواقع ، وأن وثيالح

د أن تم جمبيم من صنعاء ومناطق أخرى بمعرفة القوات التابعة لمحوثي، وأنكر معظميم أنيم بع، جماعة الحوثيين
 .سالح أثناء النزاع المسمح في عدنحمموا ال

 عددا من القاءات مع عدد من األسرى والمحتجزين في السجن.كما أجرى الفريق 
 

 أوضاع النازحينثالثا: 
 يقطن بيا حواليو  ،عميم األساسي بمنطقة السيمة مديرية الشيخ عثمانبزيارة مدرسة المصموم لمتقام فريق العمل 

نازحون في المدرسة من اشتكى المواطنون القد أشير، و  5أسرة من النازحين من مناطق لحج والمعال وأبين منذ  42
 ة في مراكز اإليواءالمياه والكيرباء والغذاء والرعاية الصحية األولية والمساعدات الغذائيامدادات خدمات عدم توفير 

غرف المدرسة ومن  ألسر داخللمن االكتظاظ اليائل شكا النازحون كما بشكل عام وىذه المدرسة بشكل خاص. 
 االكتظاظ.ىذا ي واإلنساني الناجم عن الوضع الصح

سكان مركز اإليواء من تكرار والحاح الجيات الرسمية الطمب منيم العودة لمناطقيم وسجل الفريق شكاية 
صمية وتسميم المدرسة لمسمطات المحمية لقرب انتظام العام الدراسي الجديد، حيث أكد السكان أن الوضع األمني ال األ

كما الحظ الفريق  .ركوىا قد دمرت تماما نتيجة الحربيسمح ليم بالعودة لممناطق التى نزحوا منيا، وأن منازليم التى ت
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نتيجة تعطل وتوقف محطات الصرف الصحي العامة؛ بالشوارع أثناء تفقده لمنطقة السيمة طفح الصرف الصحي 
 الرئيسية وتدىور المرافق بشكل عام.

 
 مسؤولي االدارة المحمية لمدينة عدنالمقاء مع  رابعا:

بنائب ى والتقجامعة عدن، – العموم اإلداريةكمية  ة مدينة عدن الموجودة بمقربزيارة محافظفريق العمل قام 
نائب المحافظ  استعرض. فقد الجمعيالن، وأحمد سالم مغمس مدير مديرية التربية بمحافظة عدنالمحافظ السيد خالد 

وأشار ألن مبنى المحافظة تم تدميره وانيم يتخذون من مقر كمية  الوضع االغاثي والخدماتي واالمني في مدينة عدن
 مولد قدمتيا دولة اإلمارات 05المحافظة سوى  وأنو ال يوجد لدىزمة الكيرباء ، وتطرق إلى أالعموم اإلدارية مقرا مؤقتا

  .مولد 32تقدر احتياجاتيا بـ يمدينة التالنتاج كامل الكيرباء لمال تكفى انيا و العربية، 
، كما اشار حارة عدنأجواء مدينة حاالت وفيات نتيجة توقف امدادات الكيرباء خاصة وأن الى وقوع أشار و 

  كريتر. حيالمعالجين في شخص منيم أحد األطباء  122ن وفاة إنتشار حمى الضنك التى أسفرت عالى 
التي تضم نازحين الى نائب المحافظ،  المصمومفي مدرسة مطالب سكان اإليواء فريق العمل  رفعىذا وقد 

ظ بأن أوضح نائب المحافحيث ، مدرسةىذه الإرسال مواد غذائية عاجمة لمراكز اإليواء ومنيا النازحين في وطمبيم 
ألف من سكان عدن، وأن محطات الكيرباء  122ألف سمة غذائية ال تكف لمميون و 022 يل الغذائية تبمغ حوالالسال

ال تكفي مولد  05أنو ال يوجد لدى المحافظة سوى أكد احترقت بشكل كامل وان تكمفة اصالحيا تقدر بمميار دوالر. و 
 لتوليد الطاقة الكيربائية المطموبة.
تعرضت ليا المدارس  ياألضرار التالى سيد سالم المغمس مدير التربية والتعميم بعدن الومن جية أخرى أشار 
منذ الفصل الدراسي الثاني من المسمح أن عممية التعميم توقفت نتيجة الصراع وذكر ب نتيجة التدمير الكمي والجزئي،

يتطمب إعادة تأىيل وترميم ىذه المباني  األمر الذى ،مراكز إيواء لمنازحين اصبحتالمدارس ي، أن العام الدراسي المنتي
وذكر أن ىناك خمس مدارس دمرت تدميرا كامال وخمس مدارس يوجد بيا ألغام لغاية  ،من أجل بدء العممية الدراسية

  اآلن.
منتصف بخصوص جيود المديرية لتوفير المناىج الدراسية لمعام الدراسي الذي سيبدأ  فريق العملوردا عمى استفسار 

نويات أن المناىج لم تطبع ىذا العام لتوقف المطابع. وأن استمرار الحرب قد نال من معالى  أشار،  0203 سبتمبر
 بين الطمبة واالطفال. بروز ظاىرة العنف فيالطالب والمدرسين وساىم 
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 اليمنية مثمي منظمات المجتمع المدنيمالمقاء مع خامسا: 

مدينة في العاممة منظمات المجتمع المدني اليمنية يمثمون شخصا  12نحو مع فريق العمل لقاء موسع أجرى 
دور وميام واختصاصات الفريق استعرض المستشار أسعد نعيم يونس رئيس حيث عدن في قاعة شركة مصافي النفط، 

 إلنسان الذي يعد اليمن طرفا فيو.لجنة حقوق اإلنسان العربية المنبثقة عن الميثاق العربي لحقوق ا
لجنة حقوق اإلنسان العربية  ميمةوذكر أن ، نفذىاي والمقابالت والزيارات التالفريق  وميام عرض طبيعةكما 

من اجل توثيق انتياكات حقوق  ستشمل كل اليمن في الشمال والجنوب وكل المدن اليمنية التى شيدت األحداث
 االنسان. 

تى شيدتيا مدينة عدن أثناء سيطرة منظمات المجتمع المدني نماذج من االنتياكات ال بالمقابل، عرض ممثمو
قوات الحوثي وعمى عبد اهلل صالح، إلى أن استطاعت المقاومة المؤيدة لحكومة الرئيس عبد ربو منصور ىادي من 

، وأن وخمسماية شييدألفين بمغ أن عدد الشيداء ، حيث اشاروا الى استعادة السيطرة عمييا في نياية شير رمضان
 .صالح استخدمت الجرحى واألسرى كدروع بشريةالموالية لمرئيس السابق عمى عبد اهلل  القواتو جماعة الحوثيين، 

طق مثل المندارة والفيوش ودار سعد والرصيف اأن عدد من المجارز وقعت في عدد من المنكما أضافوا  
ما تم تبادل ك في التواىي، وأن التدمير طال مستشفيات ومساجد، وأن حجم التدمير في لحج كبير جدا. يالسياح

 األفكار والمعمومات عن التحديات التى تواجو الوضع اإلنساني في مدينة عدن.
ترافقت مع العمميات العسكرية، وأن ما عاينو  يمنظمات المجتمع المدني لالنتياكات الجسيمة الت ووأشار ممثم

تم تدميرىا  مومية والخاصة التيوالممتمكات العدمار ال يعكس حقيقة التدمير الذي تعرضت لو المنشأت  من فريقال
قياميم برصد وتوثيق ي واجيوىا اثناء بشكل كامل. كما أشار بعض ممثمي المجتمع المدني لمصعوبات والتيديدات الت

 االنتياكات في سياق النزاع المسمح من جميع األطراف.
العممية عمى رصد وتوثيق منظمات المجتمع المدني عمى ضرورة المساءلة والمحاسبة وأال تتوقف  وممثموشدد 

وأن تباشر بنفسيا السيطرة عمى السالح  ،انتياكات حقوق اإلنسان. كما طالبوا بعودة الحكومة بأسرع وقت ممكن لعدن
وحذروا من مغبة إنتشار السالح والمسمحين المحسوبين عمى المقاومة، وضرورة دمج جميع  ،وفرض األمن والقانون

كذلك لجيش اليمني والشرطة المدنية. و في اي القتال ضد ميميشيات الحوثي وصالح األفراد المسمحين المنخرطين ف
 ضرورة عودة مراكز الشرطة لمعمل، وتنسيق جيود اإلغاثة.اشاروا الى اىمية و 
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 التوصيات

عدن ورصده مدينة في عمى واقع االوضاع مجموعة من التوصيات والمقترحات نتيجة مشاىداتو فريق العمل ضع ي
أصاب مناحي الحياة في المدينة عمى  ياالنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، فضال عن الدمار اليائل الذ لعدد من

مستوى مرافق البنية التحتية، وتدىور مرافق التعميم نتيجة إغالق المدارس جراء تعرضيا لمتدمير أو التخريب أو 
 ا بالنازحين الذين دمرت منازليم.التعطيل نتيجة إشغالي

تدىور قطاع الصحة نتيجة إغالق المستشفيات أو تعرض بعضيا لمتخريب، أو نقص التجييزات،  فة إلى باإلضا
ونقص الطواقم الطبية، ونقص مراكز الرعاية الصحية األولية، وعدم وجود إعتمادات مالية لممستمزمات الطبية والدواء، 

مدادات الماء والكيرباء.  ونقص الغذاء وا 
 وق االنسان العربية:لجنة حق الى توصيات  -

 .تكميف فريق العمل بمتابعة توثيق انتياكات حقوق االنسان في الجميورية اليمنية 
 .تعزيز التعاون مع وزارة حقوق اإلنسان اليمنية 
  عمى احترام مبادئ حقوق  ورجال إنفاذ القانون األمنمساعدة الحكومة اليمنية في إعادة تدريب وتأىيل قوات

 اإلنسان.
 إلى الحكومة اليمنيةتوصيات  -

  نجاز الدستور في أسرع وقت ممكن عادة بناء مؤسسات الدولة بتسريع العممية السياسية وا  عد استعادة سيادة وا 
  الحكومة عمى كامل التراب اليمني.

  التحقيق في كل اإلدعاءات واالنتياكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وتوثيقيا وتحديد المسؤولين عن ارتكابيا
نصاف ضحاياىا.ومحاسبت  يم وا 

  ضمان سيادة القانون في المناطق التى استعادت الحكومة السيطرة عمييا، واخضاع كل المجموعات المسمحة
 التى انخرطت في المقاومة لمسيادة الفعمية، أو النظر في دمجيم في قوات األمن النظامية.

 اكز الطبية والمدارس ومحطات المياه المر  ااإلسراع في إعادة إصالح وتأىيل مرافق البنية التحية خصوص
 والطاقة والصرف الصحي.

 .إصالح األجيزة األمنية والعسكرية 



 

 

 

 األمانة العامة

 توصيات إلى جامعة الدول العربية
  تشكيل مجموعة عمل خاصة باليمن في الجامعة تكون ميمتيا تنسيق الجيود والبرامج الخاصة بمساعدة

قميمية،  خصوصا في  مجاالت المساعدات الغذائية والطبية الشعب اليمني من مؤسسات ووكاالت دولية وا 
قامة مستشفيات ميدانية، وتقوية مؤسسات الدولة اليمنية، ومساعدة الحكومة  ومساعدة الجرحى والمصابين، وا 

 الشرعية.
  لمتحقيق في ادعاءات انتياكات حقوق االنسان التي شكميا رئيس الجميورية؛ دعم ومساندة المجنة الوطنية

 سبة وعدم االفالت من العقاب في جميع وقائع االنتياكات.وضمان المحا
 .مساعدة الحكومة اليمنية في جيود نزع األلغام الناتجة عن العمميات العسكرية 
 ومحطات الكيرباء والماء.تأىيل المطار والموانئ الرئيسية  إعادة 
  العظام وجراحات األطراف كسور يقدم المساعدة الطبية لحاالت النظر في إقامة مستشفى ميداني متكامل

 .والصدر، والمخ واألعصاب، واألوعية الدموية
 توفير المستمزمات الطبية الخاصة بعالج مرضى الكمى والكبد، واألمراض الزمنة. 
 .توفير المقاحات والتطعميات األساسية لألطفال 
  دأ عقب عيد األضحى.براسي الذى العام الدومناىج طبع كتب المساعدة في 
 
  الدول العربية األعضاء تسييل عالج الحاالت التى تحتاج السفر خارج اليمن وتقديم التسييالت الالزمة مناشدة

 لمسفر في البمدان التى تتوفر فييا الخدمات الطبية الالزمة لحاالتيم.
*** 

 


