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. وكل والشباب.مزيد من الضحايا من النساء واالطفال  عامها الخامس   وكل يوم يسقط فيها  في اليمن الدائرة دخلت الحرب

   . الحركةعن  ةبليغه تجعلهم عجز  بإصاباتيوم يزيد عدد املصابين 

رافق امل كافةالحروب التي شهدتها هذه البلد الذي يعاني من الفقر وبط النمو وانهيار في  أسوء تعد من الحرب اللعينةهذه 

 في فترة ما تسمي باالستقرار اي قبل ثورة الشباب  حتىوالخدمات 

 صالح الذيالي الرئيس السابق علي عبد هللا  املؤتمر املنتميوهذه الحرب التي تسبب فيها جماعة الحوثي وجزء من حزب  

اء واالستيالء علي اغلب االراض ي صنع العاصمة اجتياحبعد رفضهم ملخرجات الحوار الوطني وتم  2011طاحت به ثوره فبرير أ

  . اليمنية

هي االشرس في  الحرب التيذهبوا الي  همنأفي اليمن اال  الداخليةطراف وهو خالف كان يمكن حله بالحوار الجاد بين جميع ال 

 الضارةثارها آانتهاكات واسعه لحقوق االنسان ليس داخل اليمن فحسب بل امتدت  إلىدت أفي اليمن    الداخليةتاريخ الحروب 

 . باليمن  واملحيطةدول الجوار  وبالخصخارج اليمن   إلىوحقوقه   باإلنسان

اال الدمار  فلم تجني ةثقافي وأو اجتماعيه أ ةتصاديو اقأ ةو سياسيأ ةففي هذه الحرب تم انتهاك جميع الحقوق سواء مدني

 وستظل  مهدد لحقوق االنسان لسنوات طويله  وسيكون لها اثار ضاره  القادمةوسيترتب عليها اثار  لن تمحوها السنوات 

 بالدمويـة  املسـلح كان نسـان فـي اليمـن مرحلـة غايـة فـي الحساـسية والتعقيـد، فالصـراعالدخلـت حالـة حقـوق او 
ً
متسـما

 والعنـف والبشـاعة ـضد املدنييـن

حتي قامت جماعه الدولي االنساني  االنسان وللقانون لحقوق كان تحالف الحوثيين وصالح مسؤواًل عن اغلب االنتهاكات و 

 تسيطر عليها  علي املناطق التي  السلطةالحوثي في ديسمبر  املاض ي باغتيال الرئيس السابق علي عبدهللا صالح ودانت له 

املشهد وواجهة وحيدة تدير الصراع ومعها االنتهاكات ومسؤولة  اصبح الحوثيون بعد ذلك التاريخ هم املتحكمون بخيوطو 

 ميليشياتهم وقواتهم العسكرية ضد املدنيين. عن ما صدر من

 واشتركت في ارتكابها جل اطراف الصراع ةومؤسسات دولي يمني ةوثقتها منظمات حقوقياالنتهاكات التي  وتمثلت 

 املسلح القتل بتعدد وسائله وجرائم االغتياالت والتصفيات بدوافع سياسية او انتقامية او للمعارضين والخصوم،

 املسنين شملت االطفال والنساء و و وكذا االعدام خارج نطاق القانون، 

 تلك ال
ً
والنساء   الدولي »باالنتهاكات الستة « ضد االطفال واالنتهاكات االخرى بحق االطفال تي اسميت في القانون خصوصا

 والتي نزعت الحماية عنهم كالترحيل والتدمير للمساكن، 
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راء ونتج في بعضه وفاة ملحتجزين جكما شملت الترحيل والتهجير القسري واالعتقال التعسفي واالخفاء القسري والتعذيب  

 ت التي انشاتها وتديرها عدد من اطراف النزاع،ال للسجون واملعتق  الحالة العامة سؤءالتعذيب، باإلضافة الى 

اليهم   اإلغاثةل مواد  ل دخو ومنع  املحاصرةمثل العقاب الجماعي للمواطنين بمنعم من الخروج من املدن انتهاكات ورزت 

وانتهاك حقهم في الحصول علي اجورهم   مما ادي الي ترك الشعرات اعمالهم  االمتناع عن تسليم مرتبات موظفي الدولة و 

    .أطفالهم إلطعامواللجوء الي اعمال اخري للحصول علي املال 

 نهب ايرادات واموال الدولة في عدد من املناطق وحرمانها عن السكان، كما قامت ب

  العاملية الصحةاملاض ي  اصدرت منظمه  رسبتمبوفي شهر 
ً
بعدد ضحايا الحرب  الذين تم تسجيلهم في املستشفيات    بيانا

 وكانت كالتالي : املدنية

 ل.طف 9200ألف شخص،  بينهم  70الحرب أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 

 امرأة بين القتلى. 697طفال و 849هناك 

 جريحا. 211ألفا و 60امرأة، وبلغ اإلجمالي  476طفال وألفين و 347آالف  8الحرب أسفرت عن جرح 

 .2018حتى سبتمبر  2015هذه اإلحصاءات تتعلق بالفترة من مارس 

 هذه الحصيلة قائمة على إحصاءات املستشفيات فقط.

 الحق في الحياة 

انتهاك الحق االسمي وهو الحق في الحياة  ووفق ارقام االمم   املاضيةالسنوات االربع  اليمن فياالنتهاكات التي شهدتها  ومن ابرز

 الف شخص  15عن  دما يزيفقد ادت هذه الحري الي مقتل   املتحدة

 2015مليشيات الحوثي، منذ مارس وكشفت وزارة حقوق اإلنسان اليمنية أن إجمالي حاالت االنتهاك لحقوق اإلنسان من قبل 

، من أصل 3882من الطفال، فيما بلغ عدد املصابين من الطفال  1372قتل منهم  18491م، بلغت 2018م وحتى أبريل 

، في حين بلغ عدد ضحايا اللغام من الطفال   30362
ً
 .307قتلى وإصابة  204جريحا

بداية الزمة اليمنية،   عن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا منذ محمد عسكرالدكتور وزير حقوق اإلنسان اليمني   تكشفو 

،. وقال محمد  2018وحتى نهاية مايو  2014ألف مدني ما بين قتيل وجريح خالل الفترة من سبتمبر  38حيث قال ان أكثر من 

 الزمة اليمنية عسكر إن "مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم ضد اإلنسانية في عدن وأبين وتعز ومأرب منذ اندالع 
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. 2015مدني منذ مارس  5300عن مقتل ما يقرب من  علي الحرب   في تقريرها الف يوم  كسفامو افي حين قدرت منظمه و

 شخص. 9 000فيما أصيب ما يقرب من 

 االعتقال التعسفي :

شخصا، في   18606وإخفائها قسرا لتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان عن اختطاف جماعة الحوثي ل وفقا 

 . 2017ويوليو  2014مختلف محافظات اليمن، بين سبتمبر 

، فيما وصلت 15968أن عدد حاالت االختطاف التي نفذتها ميليشيا الحوثي وتم رصدها بلغت  السنوي  تقريرهفي وأوضح 

 شخصا في مختلف املناطق اليمنية. 2638حاالت االختفاء القسري 

ر إلى أن املختطفين يعانون ظروفا صحية صعبة جراء عمليات التعذيب التي يتعرضون إليها في سجون امليليشيا ونبه التقري

 دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم.

كان حتي يوليو من العام املاض ي وذاد هذا العدد بعد الخالف الذي دب بين دماعه الحوثي وانصار الرئيس وهذا العدد 

شخص من انصار  بخالف استمرار  عمليات  300اكثر من  ااعتقلو  صالح  وقدرت تقارير ان الحوثيين السابق علي عبد هللا

لسيطرتهم مما يؤكد ان العدد اصبح من العدد الذي    الخاضعةاالختطاف واالعتقال التي يقوم بها مشرفيها في املحافظات 

 اشار اليه تقرير التحالف 

 : الطفولةضد  جريمة

يعد االطفال هم اكثر الضحايا  في هذا النزاع خاصه وان جميع االطراف استخدمت االطفال   اال ان جماعه الحوثي كان  

من اكثر من مصدر حقوقي فان جماعه الحوثي قامت  املعلنة لألرقامالطرف االبرز في   ارتكاب جرائم ضد االطفال ووفق 

يستغلون الطفال باتجاهين أوال تعويض نقص الجنود لديهم، وثانيا استغاللهم كما  ألف طفل على حمل السالح 40جبار إب

 إعالميا.

ألف طفل، مؤكدا  20-15إلى أن عدد الطفال الذين تم تجنيدهم على يد الحوثيين يتراوح ما بين  تقرير لتحالف رصد  وأشار

 لى ساحات القتال.أن املليشيا الحوثية اإليرانية تجبر الطفال على الخروج من املدارس إ

طفل يقاتلون في صفوف الحوثيين، فيما تقول املفوضية العليا  1500وحسب آخر تقرير لألمم املتحدة، فإن هناك أكثر من 

باملئة من إجمالي ميليشيات الحوثي من  30لحقوق اإلنسان أن العدد أكبر بكثير. وتقول إحصاءات ميدانية، إن نحو 

 الطفال،  
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بشعارات دينية   تستميل الطفال الجماعةان املاض ي أعده فريق الخبراء الممي  2017منذ مارس أوضح تقرير منشور 

 لتجنيدهم وتدريبهم داخل معسكرات تحت مسمى “املسيرة القرآنية” ومراكز التحفيظ في العديد من املدن اليمنية.

 النساء :

خطف  وال النساء شملت القتل  دض  الجماعةأما بالنسبة لالنتهاكات بحق املرأة، فقد بلغ إجمالي االنتهاكات التي ارتكبتها 

اعتداء لفظي وجسدي، ناهيك عن االنتهاكات الجماعية التي تمس املرأة كإحدى مكونات املجتمع اليمني ومنها و واحتجاز حرية،  

ع  الحرمان من التعليم ومحو المية 
َ
والرعاية الطبية الالزمة، والمومة اآلمنة وحتى االستحقاقات املالية الزهيدة التي كانت ُتدف

 لبعض النساء الرامل كل ثالثـة أشهر توقفت في عدة محافظات،

 هالنساء أول من ُيحرم وجبات الطعام أو يتناولن كميات صغيرة منووفق تقرير  اوكسفام فان غالبيه 

مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانين من سوء التغذية الحاد، وتتعرض النساء اللواتي يعانين من سوء  1،1 كما اشار الي  

امرأة تتعرض لخطر  52،000وهناك أيضا أكثر من  التغذية لخطر متزايد من إنجاب أطفال يعانون من سوء التغذية

 املضاعفات أثناء الوالدة.

 في املائة على مدى العامين املاضيين 63ن زادت حوادث العنف ضد املرأة بأكثر م كما

ويمكن أن تتزوج الفتيات   عاما 18في املائة من الفتيات دون سن  66نسبة الزواج املبكر منذ تصاعد النزاع. إلى   ارتفعتو 

زواج على الغذاء، ولكن أيضا اصبح  ن سنوات لتقليل عدد أفراد السرة الذين يحصلو  10و  8اللواتي تتراوح أعمارهن بين 

 الصغيرات مصدرا للدخل من أجل إطعام بقية افراد السرة وتسديد الديون 

 التعذيب

آالف حالة، وأن حاالت  5نحو  2017بلغ خالل عام جماعه الحوثي أوضحت أن التعذيب في سجون ووفق تقارير حقوقيه 

النزاع لعدم  ةطوال فتر  الجريمةمحدد عن هذه   رقميوجد  هذه الوقائع في عام واحد  وال حالة.  100املوت تحت التعذيب نحو 

 لسيطرة الخاضعةبالقيام بزيارات للسجون في اليمن  املتحدةاالمم  منظمات ةوخاص   اإلنسانية الدوليةاهتمام املنظمات 

من منظمات حقوقيه ورابطه امهات املختطفين  لهذه املنظمات بالتدخل لدي   املتكررةجميع اطراف النزاع   رغم النداءات 

اليان جماعه الحوثي تستخدم جميع انواع واشكال التعذيب ضد   الرابطةلزيارة املعتقلين  لديها  وتشير تقارير هذه   الجماعة

 املعتقلين لديها
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 الراي والتعبير حريه 

يعيش الصحفيون اوضاع قمع مركبة وأكثر مدعاة  ثمض ى. حيوضع الصحافة في اليمن أسوأ مما كانت عليه في أي وقت 

 . لحقوق االنسان والتأهيلما ذكره تقرير حديث ملركز املعلومات  امض ى. هذللقلق من أي بلد أو وقت 

قمع والظالم في استهدافهم عبر القتل واالختطاف واالعتداء وا هدفا متفق عليه من كل قوى الحفالصحفيون باليمن اض 

 الجسدي، أو التجويع ومصادرة الحقوق وعدم وجود أي ضمان معيش ي له.

وخالل الثالثة العوام املاضية سجلت تقارير حقوقية مختلفة عشرات الحاالت النتهاكات جسيمة تعرض لها الصحفيون في 

 اليمن.

بحسب تقرير مراسلين بال حدود في   توالتعبير. وجاءدول العالم في االعتداء على حرية الصحافة وصنفت اليمن ضمن أسوأ 

 دولة في العالم. 180من أصل  170املرتبة 

صحفيا يمكن تصنيفهم في حالة إخفاء قسري بسجون الحوثيين، لم تسمح سلطات ميليشيات  15عن  لال يقفهناك ما 

 م وهل هم على قيد الحياة أم ال. الحوثي حتى في إبالغ ذويهم عن صحته

 القدرة على الحركة. أفقدهموتعرض العديد منهم حسب روايات موثقة لتعذيب ممنهج 

 قمع وحشية لم يسبق لها مثيل.  الحوثيين صورةوسجلت حالة جمال املعمري املفرج عنه مؤخرا من سجون 

ا صحفيون في سجون بصنعاء وذمار  وإب وأماكن مختلفة وأظهرت الشهر املاضية حاالت تعذيب غاية في البشاعة تعرض له

 في مدن يمنية، وتم وضع عدد منهم كدروع بشرية في صدامات الحرب القائمة. 

 وصادرت سلطات صنعاء كل املؤسسات وأغلقت كل املواقع اإللكترونية ومنعت كل صوت يعارض سلطة الحوثي. 

 عز وحضرموت وعدن صحفيين عديدين.كما استهدفت قوى مسلحة في محافظات مثل مأرب وت

وأشار مركز املعلومات والتأهيل لحقوق اإلنسان إلى متابعته بكل جد خالل عملنا حالة اإلعالم ومدى ما يتعرض له من 

 مؤكدا أن عالم الصحافة في اليمن هو عالم الخوف.   انتهاكات

 ا عبر القمع املباشر أو التجويع واإلذالل املعيش ي.وأصبحت فئة اإلعالميين الفئة الكثر عرضة للخطر في اليمن كله إم

 أو ضمانات أو أي تأمين معيش ي يضمن له العيش الكريم.   اقتصاديةويعاني الصحفي في اليمن من حرمانه من أي حقوق  

 وأضحى كل الصحفيين عرضه لفقدان وظائفهم وحقوقهم في اي وقت.
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ونشطاء حقوق اإلنسان واملعارضين السياسيين   تستهدف االعالميين هاكاتاالنت عدد من 2017في عام  وثق التحالف اليمني و

)انتهاك  1433بلغت اجمالي االنتهاكات ضد السياسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين(  ومعتنقي االفكار املخالفة، وقد

) ضد سياسيين منتمين  28(  لحزب املؤتمر و  نسياسيين منتمي)ضد  494و(   االصالح)ضد سياسيين منتمين لحزب  683بينها (  

) انتهاك  55سجل(   ) انتهاك ضد اعالميين وصحفيين ومؤسسات اعالمية، فيما 173مختلفة، وسجل(  لحزاب وجهات سياسية

)حالة قتل بالهجمات واالسلحة  85تلك االنتهاكات بين (  ضد نشطاء حقوقيين ومحامون ومؤسسات حقوقية، وقد توزعت

)تعرضوا  727) ضحايا بسبب االغتياالت و( 7)ماتوا بسبب التعذيب و(  10غير مشروعة و(  عدام)عملية ا 19الفردية و( 

توزعت بقية االنتهاكات بين االصابة واالعتداء   للتعذيب بينما) تعرضوا  57و(  لإلخفاء) تعرضوا  79لالختطاف واالعتقال و( 

 منازلهم واقصاء وظيفي. الجسماني وانتهاكات ضد

 االلغام 

املاضية  أعوامالثالثة  خاللفي اليمن  ان أكبر جرائم الحرب التي ارتكبت اإلنسانمركز املعلومات والتأهيل لحقوق ووفق 

مجملها مناطق اهلة بالسكان ومارستها ميليشيات الحوثي بطريقة ممنهجة قاصدة   لغام  والتي استهدفت فياالتمثلت في زراعة 

 نين واملعارضين لهاأكبر ضرر باملواط إحداث

ان اليمن عانت املاض ي أبريل صدر في  املتحدة في بيان  بالممستشارية وقال املركز وهو منظمة إقليمية حاصلة على الصفة اال 

ادخلت اليمن نفق مظلم   الخبرةمختلفة ولكن الحرب  برياء في نزاعاتاال  الالفلغام والتي حصدت االاكثر من غيرها من كارثة 

خاصة وانه يهدد الحاضر فقط ولكنه يدمر املستقبل أيضا ب لغام أكثر نقاطه سوادا ومأساويةشكلت جريمة زرع االوكارثي 

 املدنيين ويستهدف الفئات البريئة من

في  جماعة الحوثيإجمالي اللغام التي زرعتها  قال ان مدير املركز الوطني ملكافحة اللغام، العميد الركن أمين العقيلي،   ووفق 

أدى ملقتل أكثر من مما  املتفجرةواالشراك  الناسفةمئات االف من العبوات  بلغم. بجاناملدن اليمنية تجاوز نصف مليون 

 في العام املاض ي   شخص 700

طفال   32مدني بينهم  700مقتل ما يقارب من  أعوام اظهرت 3 انه خالل لحقوق االنسان  والتأهيلمركز املعلومات  ووفق

اصابة في  1100ما يقارب  املصابين وفق إحصائيات ميدانية وتقارير متطابقة في تعز ان هناك  دعداأتظهر امرأة بينما  14و

 عليها في غذائها ومعيشتها السرجانب نفوق العديد من الحيوانات التي تعتمد  امرأة .الى  17طفال و 38اوساط املدنيين بينهم 

 سر..من اال  اليومية وزراعة الحقول واملزارع والتي تعتبر مصدر الدخل الوحيد لدى العشرات

والتي  بالغامتم تفجير العشرات من املنازل او تدمير اجزاء واسعة منها عبر تفخيخها  فقد   تفجير وتفخيخ املساكن كما رصد  

 لتفقدها او اخذ اغراض منها . اليها او احد افرادها السرةتنفجر عقب كل مغادرة للحوثيين و بمجرد عودة 
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منطقة يصلون اليها وينهزمون  لغام منهج مستمر لهم في كلالث سنوات الى جعل زراعة اال الث خاللوقال ان الحوثيين عمدوا  

وشبوة ولكن محافظة تعز حسب بيان املركز من اكثر املحافظات  والبيضاء ومناطق من ابفيها وحدث ذلك في عدن ولحج 

وزرعوها على الطرقات  لغام حيث كانوا يزرعونها في املناطق التي ينسحبون منهاالف من اعشرات االال  التي زرع الحوثيون فيها

 ومداخل القرى  الحياءوفي املنازل وفي وسط 

بشكل مباشر في انتهاك قوانين الحرب، عبر زرع   الحوثي متورطةجماعه  لية ومحلية يمنية، فإن ووفق تقارير منظمات دو 

 ألغام مضادة لألفراد، 

وفي هذا السياق، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إنها تحققت من خمس حاالت لشخاص أصيبوا بتشوهات بسبب 

نهم رجل كان عائًدا إلى منزله مع شقيقه بعد أشهر من النزوح من ، م2016ألغام مضادة لألفراد في تعز منذ مارس )آذار( 

 .قريته التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي

 االقتصاديةالحقوق 

الحق في العمل والحصول علي اجر عادل   ومنها   االقتصاديةفي الحقوق  ةتعاني اليمن منذ سنوات طويله من انتهاكات صارخ 

   . عمليات التميه فيها  بصوره ادت الي قيام ثوره الشباب تأخرتكما 

 ة. ل عن هذه االزمويتهم كل طرف االخر باملسئو   االقتصاديةهي ابرز انتهاك للحقوق   الخيرةوكانت الحرب 

في البنك  الجنبيةعلي خمسة مليارات دوالر وهي مخصصه لالحتياطي النقدي بالعمالت  2014الحوثي في عام   استولت جماعة

   .  سعوديةاملركزي بجانب مليار دور وديعه 

ة». وانتهت بالتوقف عن كما بدأ الحوثيون في اقتطاع مبالغ من موظفي الدولة في اليمن، لصالح ما سّموه »التعبئة الشعبي

 صرف املرتبات نهائيا

 كمرتبات يبلغ  -آخر موازنة عامة جرى إعدادها- 2014وبحسب بيانات املوازنة العامة للدولة للعام 
ً
فإن ما يتم صرفه شهريا

 فقط بل 16مليار ريال يمني، أي أن إجمالي ما استولت عليه مليشيا الحوثي من مرتبات املوظفين خالل  80
ً
غ تريليون شهرا

 .مليار ريال يمني 200و

مليار ريال يمني كرواتب ملوظفي الدولة اليمنية  86الحوثي على أكثر من  استولت جماعه اليمنيةووفق وزراه حقوق االنسان  

 . 2017عام خالل 
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 الحق في التعليم  

كما قامت   اليمنية الحكومةوفق ارقام   مدرسة بعدة محافظات  1700بتدمير جماعه الحوثي ت النزاع قامومنذ اندالع 

حرمان  عنتحويل بعض املدارس إلى ثكنات عسكرية أو سجون وإجبار الطلبة على االلتحاق بالجبهات. وكانت تقارير تربوية ب

مليون طفل   3من التعليم قد تجاوز  املحرومينفي حين تقدر منظمه اليونسيف االطفال  مليون طفل من التعليم،  2.5أكثر من 

ماليين ونصف طالب لحقهم في التعليم كما  3مدرسة كمقرات عسكرية وحرمان  270مدرسه وتحويل أكثر من  1600 وتدمير

 . الف من منتسبي التربية والتعليم من حقوقهم لكثر من عامين 166الحق الضرر االقتصادي الفادح باملعلمين وحرم 

 الصحةالحق في 

اليمنيون معرضون بشكل متزايد للمرض بسبب ضعفهم جراء الجوع والحرب. وفي هذه الثناء، اصبحت امكانية  أصبح

 حصولهم على الرعاية الصحية ُمنعدمة بسبب الحرب.

الرعاية الصحية ، تضاعف تقريبا عدد الشخاص الذين يفتقرون إلى 2017 إلى 2014في الفترة ما بين ووفق تقرير اوكسفام 

ماليين في حاجة ماسة. هذا التدهور الشديد هو في معظمه   9.3مليون شخص، منهم  16.4الساسية والكافية ليصل إلى 

 نتيجة للهجمات التي شلت نظام الرعاية الصحية.

واذ لم تعد تعمل سوى نصف املرافق الصحية بسبب القصف الذي تعرضت له املستشفيات والعيادات او بسبب استح

 الجماعات املسلحة على بعض منها، او بسبب نقص الوقود والدوية.

محافظة من أصل  15حالة وفاة مسجلة في  28حالة مشتبه فيها و  318وفي الوقت ذاته، تنتشر الدفتيريا حيث ان هنالك 

 عاما 14محافظة في اليمن، ونصف الحاالت من الطفال دون سن  22

االف حاله وهناك  3مليون حاله  وادت الي وفاة  3صابت اكثر من أو  وليرا االول في اليمن.بدء تفش ى الك 2017أبريل وفي 

 محافظه  22بمعاوده ظهور الوباء الذي تفش ي في  العاملية الصحةتحذيرات من منظمه  

 حمى الضنك

وتزايد عدد   م2015في عام شخص (ألف ا17أكثر من ) صبحت وباء  واصيب بها أ ةانتشرت حمي الضنك في اليمن بصور 

يشبه الوباء   وتحولت الي ما 2017الف في العام  30وارتفع الي  م 2016( ألف إصابة عام 23االصابات بهذا الوباء ليبلغ عدد )

 اال ان انتشارها يتزايد في بقيه مناطق اليمن   الشرعية  لسيطرة الخاضعةفي املناطق  املكافحة  ةوتم معاوده انشط 2018في عام 
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  الحصبةو   انتشار الجرب

(الف حالة جرب ،انتشر وباء الحصبة 4صابة أكثر من عدد )إم ، ظهرت عدد من المراض الجلدية بما فيها 2016خالل عام 

في محافظات)صعدة ،حجة ،عمران ،صنعاء ،سيئون ،واملهرة(وسجلت وفيات وحاالت لم يسبق أن ظهرت من قبل بين كبار 

لم يتم التمكن من فحصها نتيجة عدم وصول املحاليل الالزمة  باإلصابةة اشتباه (الف حال3السن حيث سجلت اكثر من )

 للفحص من منظمة الصحة العاملية.

 الحق في الغذاء

تصل  ةوالحماية بزيادإلى املساعدة اإلنسانية  -أي ثالثة أرباع سكان اليمن  -مليون شخص  22.2يحتاج ووفق تقارير امميه 

 مليون( بحاجة ماسة للمساعدة. 11.3النزاع. فيما ان اكثر من نصف هذا العدد ) في املائة منذ تصاعد 40الى 

مليون شخص يعانون  10.6لقد دفع الصراع البلد الذي يعتبر فقيرا بالفعل إلى حافة الهاوية. وقبل تصاعد النزاع، كان 

 17.8الغذائي. بعد ألف يوم، أصبح فعليا من الجوع في اليمن أولئك الذين يصنفون على أنهم يعانون من انعدام المن 

 في املئة، وهذه تعتبر أكبر حالة طوارئ غذائية في العالم.  68مليون يمني اآلن يعانون من انعدام المن الغذائي، بزيادة قدرها 

 .املجاعةماليين شخص على وشك  7 عن ان   عالناال تم  2017مارس وفي 

من   املقدمةتحت سيطرتها  كما تقوم باالستيالء علي املعونات  الخاضعةالحوثي وصول املساعدات الي املناطق  وتمنع جماعه

علي افرادها  ووثقت منظمات يمنيه عمليات نهب منظمه للمعونات  توزيعهاوتقوم اما  ببيعها للمواطنين او  المميةاملنظمات 

 . مت دوليوسط ص   الجماعةمن قبل  الممية

 الحق في العمل :

مليون شخص في اليمن بحاجة إلى املساعدة  8.4لقد أدت الحرب إلى إضعاف االقتصاد اليمني، حيث تقدر المم املتحدة أن 

 لتلبية احتياجاتهم الساسية

ان قبل الحرب بسبب في املائة من السك 73كما تضرر قطاعي الزراعة والصيد واللذان كانا ُيعتبرا املصدر الرئيس ي للدخل ل 

 النزاع املسلح فضال عن شحة املياه والبذور والسمدة واللقاحات أو حتى الوقود للري، فضال عن منع بعض السر من العمل

٪ من متوسط االنتاج في السنوات الخمس 37أقل بحوالي  2016ونتيجة لذلك، كان إجمالي محصول الحبوب في اليمن عام 

٪ من جميع السر الزراعية انخفاضا في إنتاج 40. وشهدت حوالي 2015سم الحصاد في عام ٪ أقل من مو 11السابقة و 

 ٪ فقط من جميع الصيادين يمارسون مهنتهم50الحبوب، في حين أن حوالي 
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 في املائة( وظائفهم بسبب النزاع 55وقد فقد أكثر من نصف العاملين في القطاع الخاص )

لم يتلقوا رواتبهم أو تلقوا اجزاء من  -أي أكثر من ثلث القوى العاملة في اليمن  -مدني   مليون موظف 1.2وباملثل، فإن حوالي 

 .الحكوميةماليين يمني اجماال على الرواتب  7حوالي   ويعتمد 2016رواتبهم منذ آب / أغسطس  

 : الثقافيةالحقوق 

لليمن من آثار ومتاحف تم بشكل ممنهج وجرى فيه تجريف  والتاريخي انتهاك وتدمير اإلرث املاديالي ان    ةشارت تقارير حقوقيأو 

واسع لآلثار واالتجار فيها حيث تعرضت متاحف صنعاء وتعز وعدن والضالع الى سرقة وتدمير وتخريب متعمد من قبل  

 . الخرى   ميليشيات الحوثيين واتباعهم والجماعات املتطرفة


