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انقــاب  بــدء  مــن  ســنوات  خمــس  بعــد   
مليشــيات الحوثــي علــى الســلطة فــي ٢١ ســبتمبر 
بشــكل  واألطفــال  والنســاء  المدنيــون  يــزال  ال   ٢٠١٤
والضحايــا  األول  الهــدف  هــم  اليمــن  فــي  خــاص 
ــف النســاء  ــج مل ــر عــددًا فــي هــذه الحــرب، ويُع األكث
بالكثيــر مــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان 

اإلنســاني. الدولــي  والقانــون 

باليمــن  النســاء  حقــوق  انتهــاكات  فملــف   
يحــوي  الحوثــي،  ســجون  فــي  الســجينات  الســيما 
وحقائــق  االنســانية،  جبيــن  لهــا  ينــدى  جرائــم 
صادمــة ومؤلمــة لمــا عانتــه والتــزال تعانيــه النســاء 
لنــا فــي تحالــف نســاء  المعتقــات، األمــر الــذي حمَّ
مــن أجــل الســام فــي اليمــن، وتكتــل نســاء ٨ مــارس 
مــن أجــل نســاء اليمــن و المنظمــة اليمنيــة لمكافحــة 
لرصــد  التصــدي  ضــرورة  مســؤولية  بالبشــر  االتجــار 
انتهــاكات حقــوق اإلنســـان بحــق النســاء فــي اليمــن 
باختطافهــن  المتعلقــة  التفاصيــل  كل  ومتابعــة 
وانعكاســاتها  االنتهــاكات  تلــك  وآثــار  واعتقالهــن 
وعلــى  والنفســية  الجســدية  أوضاعهــن  علــى 

ومســتقبلهن. حياتهــن 

ــا  ــا كنســاء يمنيــات نؤكــد أن هدفن كمــا وأنن  
ومســاعينا أن نصــل إلــى الســام الدائــم فــي ظــل 
دولــة مدنيــة – ديمقراطيــة خاليــه مــن المليشــيات 
وســيادة  المواطنــة  دولــة  اإلرهابيــة،  والعصابــات 
القانــون، الدولــة العادلــة والضامنــة لحقــوق جميــع 
أي  مــن  تمييــز  دون  مــن  ومواطناتهــا،  مواطنيهــا 
نــوع، والتــي تكفــل حمايــة النســاء مــن كل أشــكال 
االضطهــاد واالمتهــان وانعــدام الفــرص، والمســاواة 
وفقــا لألطــر الدســتورية والقانونيــة والمؤسســاتية.
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ســــجــون الحوثي مقــابر للنســـــاء
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منــذ الوهلــة األولــى النقــاب الحوثييــن فــي ســبتمبر ٢٠١٤ عمــدت الميليشــيا الحوثيــة   
بكل الطرق لنــــزع الحمايــــة عــــن النســــاء، ُفمورســــت انتهــــاكات جســــيمة بحقهــــن، وصلــــت حــد القتــل 
ــي, بــل إن المــرأة كانــت دائمــًا الحلقــة األضعــف  ــف الجنسـ ــاف والعنـ ــدي واالختطــ ــداء الجســ واالعتــ
فــي براثــن هــذه الحـــرب،  ومورســـت بحقهــا انتهـــاكات مثلــت صدمـــة لليمنييـــن ، مــن حيــث حجــم 
ــد اليمنيــة كضــرب النســاء واختطافهــن وجرائــم  بشــاعتها وانتهاكهــا كل القيــم اإلنســانية والتقالي
النــوع االجتماعــي مــن تحــرش واغتصــاب وغيرهــا، وهــي الصدمــة التــي ســتبقى شــرخًا عميقــًا فــــي 
الوجــــدان اليمني الذي لم يسبق أن شهد بشاعة مثـــل هـــذه الممارســـات والجرائـــم بحـــق النســـاء.

وقــد تعاظمــت االنتهــاكات بحــق النســاء بعــد أحــداث الثانــي مــن ديســمبر ٢٠١7 والتــي أفضــت   
لمقتــل الرئيــس الســابق علــي عبــد اللــه صالــح رئيــس المؤتمــر الشــعبي العــام وعــارف الــزوكا األميــن 
العــام لحــزب المؤتمــر  علــى يــد  جماعــة الحوثــي، وقتــل واعتقال وتصفيــة اآلالف من قيــادات وأعضاء 
وناشــطي الحــزب، ويعــد هــذا التاريــخ مفصليــًا أيضــا فــي مســيرة انتهــاكات الحوثييــن لحقــوق النســاء، 
إذ بــات هنــاك اســتهداف منهجــي موجــه ضدهــن، حيــث كانــت النســاء مــن تتقدمــن الصفــوف فــي 
مجــال الحــراك السياســي، فاعتقلــت مئــات النســاء اعتقــاالً تعســفيًا ومورســت ضدهــن مختلــف صنــوف 
التعذيــب والتعســف، وكانــت النســاء ُتختطــف مــن المظاهرات والمنــازل، كما تنوعت صنــوف االنتهاكات 
النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة ،التــي بلغــت حــد القتــل وإصــدار األحــكام الجائــرة غيــر القانونيــة 
التــي بلغــت حــد الحكــم باإلعــدام، باإلضافــة إلــى تلفيــق التهــم الجنائيــة والاأخاقيــة التــي تعــد فــي 
ــًا. والتــزال النســاء تتصــدرن الصفــوف  ــًا واجتماعي مجتمــع كالمجتمــع اليمنــي حكمــًا بالتصفيــة معنوي

وحيــدات يدفعــن ثمــن هــذا العنــف الموجــه الــذي يصــل إلــى جرائــم حــرب وجرائــم ضــد اإلنســانية.

معانــاة النســاء باليمــن ســتبقى كبيــرًة وممتــدة الســيما اللواتــي مــررن بتجربــة االعتقــال   
منهــن، والاتــي خســرن أمنهــن وحياتهــن ومكانتهــن االجتماعيــة وال يســتطعن العــودة لممارســة 
حياتهــن بصــورة طبيعيــة حتــى بعــد خروجهــن مــن المعتقــات، ممــا يوجــب علــى المجتمــع الدولــي 
ومكتــب المبعــوث األممــي التدخــل العاجــل لحمايــة النســاء فــي اليمــن ووقــف الجرائــم المتواصلــة 

بحقهــن.
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الملخص التنفيذي
يهــدف هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى أنــواع االنتهــاكات التــي مارســتها مليشــيات   
الحوثــي علــى النســاء فــي اليمــن، وبشــكل خــاص الفتــرة مــن ديســمبر 2017 الــى ديســمبر 2020 ، حيــث 
وّثــق تحالــف نســاء مــن أجــل الســام فــي اليمــن وتكتــل 8 مــارس مــن أجــل نســاء اليمــن و المنظمــة اليمنية 
لمكافحــة االتجــار بالبشــر فــي هــذا التقريــر االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا جماعــة الحوثــي ضــد النســاء خــال 
ــرة، حيــث بلــغ عــدد المعتقــات 1181 معتقلــة منهــن: 274 حالــة إخفــاء قســري،  292 معتقــات  هــذه الفت
هــّن مــن الناشــطات والحقوقيــات ومــن قطــاع التربيــة والتعليــم، و 246 حالــة مــن العامــات فــي المجــال 
اإلغاثــي واإلنســاني. كمــا وّثــق التقريــر 71 حالــة اغتصــاب و4 حــاالت انتحــار. ومــن حيــث الفئــة العمريــة 
للمعتقــات، بلــغ عــدد المعتقــات تحــت ســن 18 أكثــر مــن 293 حالــة، باإلضافــة إلــى توثيــق عشــرات الحــاالت 
ألطفــال مــن الذكــور واإلنــاث تــم احتجازهــم مــع امهاتهــم المعتقــات. كمــا أن مــن بيــن المعتقــات 8 

ينتميــن للطائفــة البهائيــة. وحتــى اآلن تــم االفــراج عــن  321 معتقلــة.

والتعذيــب،  واالختطــاف  واالعتقــال  واالحتجــاز،  والتشــويه،  القتــل،  بيــن  االنتهــاكات  وتفاوتــت   
والعنــف الجنســي، إذ تعرضــت النســاء المعتقــات لاغتصــاب مــن قبــل المشــرفين فــي ســجون المليشــيات، 
وســجلت حــاالت انتحــار للفتيــات المعتقــات فــي الســجن المركــزي بصنعــاء ولــم يســمح الحوثييــن  بالكشــف 
الطبــي عــن المعتقــات والتحقيــق فــي أســباب الوفيــات داخــل مراكــز االحتجــاز. كمــا تعرضــت النســاء لكافــة 
ــالعصي واألســاك الكهربائيــة، وصفــع، وإيقــاف النفــس بخنقهــن،  أنــواع التعذيــب الجســدي مــن ضــرب بـ
وإغراقهــن بالمــاء، إضافــة إلــى التعذيــب اللفظــي مــن إهانــة وتحقيــر وتعذيــب نفســي، بهــدف االعتــراف 
بأشــياء لــم يفعلنهــا إضافــة الــى تلفيــق التهــم الكيديــة والاأخاقيــة للمعتقــات )تهــم شــبكات الدعارة(.
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نســمة محمــد اختطفــت بتاريــخ 24 مــارس 2019 مــن الشــارع مــن قبــل الزينبيــات وأُخــذت الــى مكتــب البحــث 
الجنائــي، التقــت هنــاك بامــرأة تدعــى ناديــة، تــم التحقيــق معهــا والتهمــة الخــروج ضمــن مظاهــرة ثــورة 
الجيــاع، حاولــوا نقلهــا إثــر التحقيــق الــى مــكان اخــر  فعملــت علــى مقاومتهــم، تقــول نســمة:” علــى اثــر 
ــاك تــم التحقيــق معــي مجــددًا  هــذه المقاومــة تــم ضربــي واقتيــادي عنــوة إلــى المــكان الجديــد، وهن
ــكا وإســرائيل، وبالعمــل فــي  ــة المري ــي  وبأننــي عميل ــف العرب ــدول التحال ــات ل ــم احداثي واتهامــي بتقدي
شــبكة دعــارة” تكمــل نســمة:” كانــوا يعذبونــي ويضربونــي ويصعقونــي كهربائيــًا ويتحرشــون بــي جنســيا”.

بعــد فتــرة التحقيقــات والتعذيــب النفســي والجســدي، اخضعونــي عنــوة لحضــور دورات ثقافيــة   
عــن الخطــر األمريكــي وعــن مســاوئ وتبعيــة النظــام الســابق ألمريــكا واســرائيل، وعــن واليــة أصحــاب 

البيــت واالحقيــة بالواليــة لصالــح آل بيــت النبــي فقــط وأن الحكــم ال يصــح اال ألنصــار الجماعــة” 
اكثــر مــا أثــار اســتغراب واســتياء نســمة كمــا روت أنهــا كانــت ألول مــرة تســمع عبــر هــذه النــدوات عــن فكــرة 
)التطهيــر( وأنــه نــوع مــن انــواع الجهــاد كمــا يعتبــره الحوثــة وبــأن جهــاد المــرأة بفرجهــا، وقــد كانــت هــذه 

كنايــة عــن  ضــرورة اإلذعــان والخضــوع لاغتصــاب فــي أمــر مشــابه لجهــاد النــكاح لــدى الدواعــش.
بعــد الــدورات الثقافيــة بأســبوع تــم اســتدعاؤها إلــى غرفــه كان فيهــا رجــل يكنــى بأبــي هاشــم   
فقــام باغتصابهــا، كانــت نســمة تبكــي وتترجــاه ااّل يغتصبهــا دون جــدوى وتــم ضربهــا واغتصابهــا. وبعــد 
أســبوع مــن هــذه الواقعــة،ُ نِقلــت إلــى زنزانــة أخــرى وتــم اغتصابهــا مجــددًا وهــي معصوبــة العينيــن فلــم 
تتعــرف علــى مغتصبهــا. انهــارت نســمة وحاولــت االنتحــار، لكــن تــم اخذهــا للمــرة الثالثــة إلــى غرفــه أخــرى 
وهنــاك تــم تصويرهــا واغتصابهــا مــن قبــل شــخصين بنفــس اليــوم وظلــت بعدهــا ُتغتصــب مرتيــن باليــوم 
لمــدة 13 يومــًا، فــي آخــر أســبوع قبــل االفــراج عنهــا كانــت نســمة تشــعر بوهــن شــديد واعيــاء وآالم 
نفســية وجســدية مــن جــراء االغتصابــات والتعذيــب ومــع هــذا كانــوا يجبرونهــا علــى األعمــال الشــاقة 

كغســل الحمامــات ويقومــون بتصويرهــا. 

تقــول نســمة :” فــي احــد االيــام اجبرنــي الحوثيــون علــى البصــم علــى أوراق وقامــوا بأخــذي   
إلــى المــكان األول الــذي احتجزونــي فيــه ألول مــرة، وعرفــت أنــي بالمــكان األول فقــط ألنــي رأيــت ناديــه، 
وهنــاك عرفــت أن والــدي دفــع فديــه للحوثييــن 3 مليــون ريــال يمنــي ، ليتــم إخراجــي” ، نســمة اآلن فــي 
القاهــرة تتلقــى عاجــًا نفســيًا وجســديًا جــراء التعذيــب واالغتصابــات التــي تعرضــت لهــا. وماتــزال مئــات 

النســمات فــي المعتقــات.

تحظــر المــادة 9 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية االعتقال التعســفي   
أو احتجــاز األفــراد. وتنــص المــادة علــى أن: “لــكل فــرد الحــق فــي الحريــة واألمــان علــى شــخصه. ال يجــوز 
توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفًا. وال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إاّل ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــًا 
لإلجــراء المقــرر فيــه”.  ينــص نظــام رومــا األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أن االغتصــاب وأي 

شــكل آخــر مــن العنــف الجنســي يمثــل انتهــاكات لمعاهــدات جنيــف وُيعــد جريمــة حــرب. 

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html االعالن العالمي لحقوق االنسان
https://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute)a(.pdf نظام روما األساسي لمحكمة الجنائيات الدولية

معـــزولة عـــن العـالــم
ســــجــون الحوثي مقــابر للنســـــاء
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يحــرص التقريــر علــى عــدم اإلضــرار بالنســاء اللواتــي تعرضــن لاعتقــال ويؤكــد التقريــر علــى   
أن هــذه االنتهــاكات هــي نمــاذج لمــا تتعــرض لــه النســاء مــن امتهــان لكرامتهــن، ويســتهدف توصيــل 

الخصــوص.  وجــه  علــى  المــرأة  وحقــوق  عمومــًا  االنســان  حقــوق  بقضايــا  للمهتميــن  اصواتهــن 

اعتمــد فريــق عمــل التقريــر )تحالــف نســاء مــن أجــل الســام فــي اليمــن وتكتــل 8 مــارس مــن أجــل نســاء 
اليمــن و المنظمــة اليمنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر( علــى وســائل عديــدة للوصــول إلــى الضحايــا:

    

• كتابة البيانات في استمارات مصممة وفقًا للمعايير الدولية.
• إعداد مسودة التقرير األولية وترتيب األحداث من األقدم إلى األحدث.

• المراجعة اللغوية للتقرير.
• ترجمة التقرير الى اللغة اإلنجليزية.

• اصدار التقرير بالصيغة النهائية وطباعته.

• شهادة الناجيات من سجون الحوثيين وهن من ساهمن في كتابة التقرير.
• اللقاءات المباشرة مع ُأسر الضحايا والشهود واالستماع لرواياتهم.

• شــهادات نســاء تعرضــن للتوقيــف واإلهانــة واإليــذاء النفســي والســلب عند نقــاط التفتيش ومفارق 
الطرق.

• الباغات الهاتفية وعبر وسائل التواصل االلكترونية المتاحة.

• التحقــق مــن بعــض المعلومــات المنشــورة علــى وســائل االعــام، ومــا تنشــره المنظمــات الحقوقيــة 
مــن تقاريــر حــول المعتقــات.

• تحليل البيانات والمعلومات ومقاربتها مع االتفاقيات الدولية والقوانين المحلية.

المرحلة األولى:

المرحلة الثانية:

المرحلة الثالثة:

مرت عملية كتابة التقرير بعدة مراحل:

منهجية التقرير

الســلطة  حــرب وانقــاب علــى  بظــروف  يمــر  بلــد  اإلنســان فــي  انتهــاكات حقــوق  توثيــق  إن   
الشــرعية، كمــا هــو الحــال باليمــن هــي مهمــة صعبــة وخطيــرة. إذ يتطلــب التوثيــق الدقيــق لحــاالت 
االعتقــال واالحتجــاز التعســفي والتعذيــب واالخفــاء القســري قــدرة واســعة مــن قبــل منظمــات حقــوق 
اإلنســان مــن أجــل الوصــول إلــى البيانــات الصحيحــة. كمــا أن هنــاك تحديــات إضافيــة تعــوق الوصــول إلــى 
المعلومــات عندمــا يتعلــق األمــر بتوثيــق االنتهــاكات التــي تؤثــر علــى المــرأة اليمنيــة، إذ تتطلــب عمليــة 
التوثيــق أيًضــا اســتعداًدا مــن جانــب النســاء أو أســرهن لمناقشــة محنتهــن، حيــث يتعــرض عــدد كبيــر مــن 
الضحايــا لضغــوط هائلــة، إمــا نفســية أو اجتماعيــة، ممــا يمنعهــم مــن التحــدث عانيــة. علــى ســبيل المثــال، 
ــرة احتجازهــا. ــب، أو أن تمــدد فت ــد مــن التعذي ــدا امــرأة محتجــزة أن تتعــرض ابنتهمــا لمزي قــد يخشــى وال
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صادقــت اليمــن علــى اتفاقيــات جنيــف األربــع 1949 وبروتوكوالتهــا اإلضافيــة األول والثانــي، والتي   
ُتلــزم باحتــرام المدنييــن وتجنيبهــم ويــات الحــروب والصــراع وخصوصــًا النســاء واألطفــال، وتخضــع كافــة 
االنتهــاكات والخروقــات المرتكبــة بحــق المدنييــن للمســاءلة الجنائيــة فــي كافــة الجهــات القضائيــة الدوليــة.

كمــــا صادقــــت اليمــــن علــى )58( اتفاقيــــة وبروتوكـوالً وميثاقـًا واعانـًا عالميـًا منها)20( اتفاقية   
وإعــان وبروتوكــول تتعلــق بالقانــون الدولي اإلنســاني، )9( اتفاقيــــات متعلقــــة بقانــــون حقــــوق االنســــان 

تســــري أحكامهــــا خــــال النزاعـــات المســـلحة.

اإلطار القانوني

معـــزولة عـــن العـالــم
ســــجــون الحوثي مقــابر للنســـــاء
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تحظــى النســاء المدنيــات بحمايــة مزدوجــة اســتنادًا للقانــون الدولـــي اإلنســـاني، إذ يتمتعــن   
بالحمايـــة الممنوحـــة لألشـــخاص المدنييـــن الذيـــن ال يشـــاركون فـــي األعمـــال الحربيـــة كحمايــة عامــة، 
باإلضافــة إلــى الحمايــة الخاصــــة المتعلقــة بالنــوع االجتماعــي، مــن هنا فــإن حماية النســاء المدنيات تصبح 
أكثــر أحقيــة والحاحــًا أثنــاء النزاعــات المســلحة. كمــا يجــب أن يكفل للنســاء الحماية الخاصــــة مــــن االســـتغال 
والعنـــف الجنســـي كاالغتصـــاب واإلجبار على الدعـــارة، وغيرها مـــن أشـكال االعتـداء. هذا ويحظــر القانــون 
الدولــي اإلنســاني تهديــد النســاء بــأي شــكل مــن األشــكال. وتتمتع النســاء الحوامــل وأمهــات األطفــال 
الصغــــار، الســــيما األمهــــات المرضعــــات، بعنايــــة خاصــــة فــي القانــــون الدولــــي اإلنســــاني. تمنــع المــادة 
الثالثــة المشــتركة مــن اتفاقيــات جنيــف االعتقــال التعســفي واالخفــاء القســري والتعذيــب وتكفــل جميــع 

ــة األساســية.  ــات القضائي الضمان

اإلعـــان العالمــــي لحقــــوق اإلنســــان والــــذي بموجبــــه تتفــــق الــــدول علــــى حــــق كل إنســــان بالتمتــــع 
بكافــــة الحقــــوق والحريــــات دون أي تمييــــز.

العهــــد الدولــــي الخــــاص بالحقــــوق المدنيــــة والسياســــية والــــذي بموجبــــه تتعهــــد الدول األطــــراف 
ــا لجميــــع األفــــراد دون  ــا يتعلــــق بالجانبيــــن السياســــي والمدنــــي وكفالتهــ باحتــــرام الحقــــوق فيمــ

تمييــز. 

ــية أو الاإنســانية  ــة القاســ ــة أو العقوبــ ــروب المعاملــ ــن ضــ ــره مــ ــب وغيــ ــة التعذيــ ــة مناهضــ اتفاقيــ
ــراءات  ــة اإلجــ ــذ كافــ ــان تتخــ ــراف بــ ــدول األطــ ــزم الــ ــة تلتــ ــذه االتفاقيــ ــب هــ ــث بموجــ ــينة حيــ أو المهــ
ــاءلة. ــه للمســ ــا وأن تقــــدم مرتكبيــ ــع التعذيــــب فــــي إقليمهــ ــة لمنــ ــة الفعالــ ــريعية أو اإلداريــ التشــ

ــدول  ــد الــ ــل وتتعهــ ــية للطفــ ــوق األساســ ــى الحقــ ــة علــ ــمل االتفاقيــ ــل تشــ ــوق الطفــ ــة حقــ اتفاقيــ
ــوق.  ــك الحقــ ــة تلــ ــا بحمايــ ــراف بموجبهــ األطــ

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة حيــث تؤكــد االتفاقيــة أن التمييــــز ضــــد المــــرأة 
يشــــكل انتهــــاكًا لمبــدأي المســاواة فــي الحقــوق واحتــرام كرامــة اإلنســان.

ومن االتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية:
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ــه “أّي فعــل مــؤٍذ ُيرتكــب ضــّد إرادة الشــخص.  ــوع االجتماعــي أّن ــم علــى الن ــُف القائ يعــّرف العن  
ــم  وهــو مبنــيٌّ علــى الفــروق بيــن الذكــور واإلنــاث التــي ُيعــزى وجودهــا ألســباب اجتماعيــة” وتقسِّ
أدبيــات صنــدوق األمــم المتحــدة للســّكان UNFPA  العنــَف القائــم علــى النــوع االجتماعــي إلــى 5 فئــات:

ــة لفــرض ســلطة قــوّي علــى ضعيــف، وتكــون نتائجــه  ١.العنــف الجســدي: وهــو اســتعمال القــّوة البدنّي
اإلصابــة أو االنزعــاج. كالضــرب واللكــم والحــرق ولــّي الــذراع ومــا فــي ُحكمهــا.

٢. العنــف الجنســي: هــو أّي فعــٍل أو محاولــة أو مبــادرة أو تعليــق ذات دالالت جنســّية.أو ممارســات اتجــار 
أو فعــٍل جنســّي باإلكــراه. مهمــا كانــت عاقــة الفاعــل بالناجي/الضحّيــة. ويشــمل االغتصــاب والتحــّرش 

الجنســي واالســتغال، وغيــره.

3.العنــف االقتصــادي: هــو الحرمــان مــن المــوارد والفــرص والخدمــات )كالصحــة والتعليــم(. أي بمعنــى 
الحرمــان مــن الحقــوق االقتصادّيــة. كالِحرمــان مــن العمــل، التحّكــم فــي أمواله/هــا الشــخصّية رغمــا 

ــراث وغيرهــا. ــز فــي فــرص التوظيــف، والحرمــان مــن المي عنه/هــا، التميي

يشــمل  وهــذا  والعاطفــي.  النفســي  األذى  أو  األلــم  إيقــاع  وهــو  النفســي/العاطفي:  العنــف   .٤
ممارســات عديــدة وخطيــرة. مثــل: التهديــد، إســاءة المعاملــة، اإلهانــة الشــفهّية، اإلقصــاء االجتماعــي، 

التنّمــر، الســخرّية، التهديــد بالهجــر. وغيرهــا.

5.الُممارســات التقليدّيــة المؤذيــة: وهــي الممارســات المجتمعّيــة المتعّلقــة بأعــراٍف وتقاليــٍد متوارثــة 
أّنهــا أصبحــت جــزء مــن عاداتهــم  لفتــرة زمنيــة طويلــة. مرتكبــو هــذه الممارســات يقّدمونهــا علــى 
الــزواج المبّكــر/زواج القّصــر/زواج القاصــرات، جرائــم  وتقاليدهــم المقبولــة ثقافيــا واجتماعّيــا. مثــل: 
الشــرف، الــزواج اإلجبــاري، وغيرهــا.  إاّل أّن هــذا التصنيــف ال يأتــي مفصــوالً علــى هــذا النحــو فــي الواقــع 

إذ تتداخــل هــذه األنــواع.                                         

ويقــوم هــذا المفهــوم أساًســا علــى عــدم المســاواة بيــن الجنســين؛ إذ ُتطاَلــب النســاء بأمــور   
ــع مــن الرجــال، وتحمــل هــذه المتطلبــات فــي مضمونهــا نوًعــا مــن العنــف  ــا هــو متوقَّ معينــة مختلفــة عمَّ
والحرمــان مــن الحقــوق اإلنســانية، مثــل أن تتــزوج الفتــاة فــي عمــر صغيــر، والعنــَف القائــم علــى النــوع 

ــب . االجتماعــي، هــو فعــل ضــار ومــؤٍذ ُيرتَك

وُيمــارس هــذا النــوع مــن العنــف بشــكل أكثــر صلفــًا أثنــاء الحــروب والنــزوح إذ يــزداد تعــرُّض   
الفتيــات والنســاء لهــذا النــوع مــن العنــف فــي النزاعــات والتشــرد والفقــر الُمدِقــع وحالــة األقليــات، 
الشــرف  األطفــال وجرائــم  المنزلــي وزواج  العنــف  االجتماعــي:  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  ويشــمل 

وغيرهــا. واالغتصــاب  باألشــخاص  واالّتجــار 

العنف المبني على النوع االجتماعي ) وقائع وضحايا(

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=193&Lang=EN 
االتفاقيات التي صادقت عليها اليمن
www.icrc.orgحماية النساء بموجب القانون الدولي االنساني
www.icrc.org اتفاقيات جنيف 1949وبروتوكوالتها اإلضافية

معـــزولة عـــن العـالــم
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اغتصاب وترويع

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة حتــى يومنــا هــذا، تــم بنــاء قاعــدة قويــة ضــد االغتصــاب فــي   
زمــن الحــرب والنــزاع المســلح، وهنــاك مــواد فــي القانــون اإلنســاني الدولــي، وقــرارات المحاكــم الجنائيــة 
لنورمبــرغ وروانــدا ويوغوســافيا الســابقة، و ســيراليون، وكذلــك ميثــاق رومــا كلهــا ُتصنِّــف االغتصــاب ضمن 
جرائــم الحــرب والجرائــم المتعلقــة باإلبــادة الجماعيــة، وكمــا يوجــد هنــاك أيضــًا نصــوص فــي اتفاقيــات جنيف 

وملحــق البروتوكــول الثانــي تحــرم االغتصــاب وتعتبــره جريمــة حــرب وجريمــة ضــد االنســانية.

تنــص المــادة 27 مــن اتفاقيــات جنيــف الرابعــة علــى أنــه “يجــب حمايــة النســاء بصفــة خاصــة ضــد   
أي اعتــداء علــى شــرفهن والســيما االغتصــاب، واإلكــراه علــى الدعــارة وأي هتــك لحرمتهــن “)اتفاقيــة 

 .)1949. الرابعــة  جنيــف 

ورغــم أهميــة هــذه المــادة بالتركيــز علــى االلتــزام الخــاص الــذي تتحملــه أطــراف النــزاع المســلح   
فــي منــع العنــف الجنســي ضــد النســاء فهــي تركــز علــى مفهــوم شــرف المــرأة وانتهــاك الحرمــة وال 
تذكــر الحمايــة البدنيــة والنفســية. واالغتصــاب أيضــا يدخــل فــي عــداد “ تعمــد أحــداث االم شــديدة أو 
االضــرار الشــديد بالســامة البدنيــة أو الصحة”)اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.1949( المذكــور ضمــن المخالفــات 

الجســيمة التــي تحدثــت عنهــا المــادة 147 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة .

اتفاقيات جنيف االربعة للعام 1969 وبرتوكوالتها االضافية

اإلطار النظري
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كمــا تنــص المــادة 27 التــي تتحــدث عــن االنتهــاكات الجســيمة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة “ 
ــرام ألشــخاصهم وشــرفهم وحقوقهــم العائليــة  لألشــخاص المحمييــن فــي جميــع األحــوال حــق االحت
وعقائدهــم الدينيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم ويجــب معاملتهــم فــي جميــع االوقــات معاملــة إنســانية 

الرابعــة.1949(. جنيــف  )اتفاقيــة  والتهديــد  العنــف  أنــواع  خــاص جميــع  بشــكل  يشــمل  وممــا 

يأتــي البرتوكــول االضافــي األول ليحظــر العنــف الجنســي واالغتصــاب فالمــادة 75 المتعلقــة 
بالضمانــات األساســية والتــي تخاطــب العســكريين والمدنييــن علــى الســواء تحظــر “ انتهــاك الكرامــة 
ــة لإلنســان والمحطــة مــن قــدره واإلكــراه علــى الدعــارة وأي  ــة المهين الشــخصية بوجــه خــاص المعامل
صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء “)البرتوكــول االضافــي االول .1977(. وتذكــر المــادة 76 مــن البرتوكــول 
اإلضافــي األول التــي تتنــاول تحديــدا حمايــة النســاء “يجــب أن تكــون النســاء موضــع احتــرام خــاص، وأن 
يتمتعــن بالحمايــة والســيما ضــد االغتصــاب واإلكــراه علــى الدعــارة وضــد أي صــورة ُأخــرى مــن صــور خــدش 

.)1977. األول  اإلضافــي  )البروتوكــول  الحيــاء 

يعيــد البرتوكــول االضافــي الثانــي التأكيــد علــى الحظــر المفــروض علــى “ انتهــاك الكرامــة 
الشــخصية، وبوجــه خــاص المعاملــة المهينــة لإلنســان والمحطــة مــن قــدره واإلكــراه علــى الدعــارة وأي 

.)1977. الثانــي  االضافــي  )البرتوكــول  الحيــاء”  خــدش  صــور  مــن  صــورة 

فــي نصــوص القانــون الدولــي اإلنســاني، ال يوجــد هنــاك ســوى حظــر ضمنــي للعنــف الجنســي 
ضــد المــرأة، وال يشــير لاغتصــاب تحديــدًا، فــي الواقــع حضــر القانــون الدولــي االنســاني العنــف ضــد حيــاة 
االشــخاص والمعاملــة القاســية والتعذيــب واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية وينــص هــذا القانــون علــى 

حــق التطبيــق فــي حــاالت النزاعــات المســلحة الدوليــة وغيــر الدوليــة.

المــادة الثالثــة المشــتركة بيــن اتفاقيــات جنيــف “يحظــر االعتــداء علــى الحيــاة والســامة البدنيــة 
وبخاصــة المعاملــة القاســية والتعذيــب واالعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية وعلــى االخــص المعاملــة 

الرابعــة.1949(.  جنيــف  للكرامة”.)اتفاقيــة  والمحطــة  المهنيــة 

معـــزولة عـــن العـالــم
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اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة
فــي المــادة الثامنــة مــن اتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز 1979 “تتخــذ جميــع التدابيــر المناســبة   
بغائهــا”  واســتغال  بالمــرأة  االتجــار  أنــواع  جميــع  لمكافحــة  التشــريعية  التدابيــر  ذلــك  فــي  بمــا 

هنــاك العديــد مــن القــرارات األمميــة الخاصــة بالمــرأة مثــل قــرار مجلــس االمن رقــم 1325 )2000(   
حيــث يحــث هــذا القــرار جميــع األطــراف فــي النزاعــات المســلحة حمايــة النســاء واألطفــال مــن العنــف 
الجنســي و يدعــو إلــى اتخــاذ تدابيــر خاصــة لحمايــة النســاء والفتيــات مــن االغتصــاب وغيــره مــن أشــكال 
االعتــداء الجنســي أثنــاء النزاعــات. وأكــد فــي قــراره 1820)2008( أن العنــف الجنســي عنــد اســتخدامه 
كتكتيــك مــن تكتيــكات الحــرب ومــن أجــل اســتهداف المدنييــن عمــدًا أو كجــزء مــن هجــوم واســع النطــاق 

ومنهجــي ضــد الســكان المدنييــن يمكــن أن يفاقــم وبشــكل ملحــوظ حــاالت النــزاع المســلح. 

ــي تنتهــك حقــوق االنســان و  ــم الت ــر الجرائــ ــن أخطــ ــاء مــ ــم تعنيــف واغتصــاب النســ ــد جرائــ تعــ  
ــتقراره،  ــه واسـ ــع، وأمن ــك المجتمـ ــد اثارهــا الســلبية لتهــز تماسـ القانــون الدولــي االنســاني والتــي تمت

وكرامتهـــم. شــرفهم  يمــس  اليمنييـــن  لـــدى  النســـاء  يمــس  مـــا  وكل 

بشــاعتها منــذ  الجرائــم فــي حجمهــا وهــول  لهــذه  المجتمــع جرائــم مماثلــة  ولــم يشــهد   
قيــام الثــورة اليمنيــة فــي ٦ ســبتمبر ١٩٦٢ مــا يجعــل جماعــة الحوثــي تحتــل مركــز الصــدارة فــي قائمــة 
التنظيمــات اإلرهابيــة األكثــر قبحــًا وبشــاعًة علــى مســتوى العالــم، فوفقــًا لتقاريــر المنظمــات المحليــة 
المســتقلة العاملــة فــي هــذا المجــال ومنهــا المنظمــة اليمنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر وتحالــف نســاء 
مــن أجــل الســام فــي اليمــن وثقــت حــدوث “جريمــة كل ســاعة” بحــق النســاء فــي مناطــق ســيطرة 
الحوثــي ، حيــث تواجــه النســاء “أبشــع أنــواع االنتهــاكات” والتــي تشــمل التشــويه، والتحــرش الجســدي 
واللفظــي واســتغال المــرأة فــي األعمــال األمنيــة وغيرهــا، وحرمانهــا مــن التعليــم والعمــل وإجبارهــا 
علــى الــزواج المبكــر فلــدى الجماعــة الحوثيــة منهجيــة عقائديــة متأصلــة للتضييــق علــى المــرأة، وهــم 
األكثــر تّشــّددًا ضمــن ســياق بيئــة معاديــة لحقــوق المــرأة، وتتعامــل جماعــة الحوثــي بانتهازيــة تامــة مــع 

كل مــا يتعلــق بحقــوق المــرأة فــي اليمــن. 

تتعاطــى ميليشــيات الحوثــي باالغتصــاب كمكافــأة للجنــود أو المدنييــن الذيــن يعملــون معهــا   
وممــا زاد مــن ترســيخ هــذه الجريمــة وشــيوعها فــي تعاماتهــم اقتناعهــم بأنهــم ســيبقون فــي مأمــن 
مــن المســاءلة بســبب انهيــار أجهــزة الدولــة وســطوتهم عليهــا وضعــف أدوات المجتمــع الدولــي 
فــي محاســبتهم وخشــية النســاء فــي الحديــث والســعي للمطالبــة بحقهــن ففــي ثقافــات المجتمــع 
ــار وانعكاســات وتبعــات ســلبية أخطــر علــى  ــا بآث المحافــظ يعــود التشــهير والحديــث بمثــل هــذه القضاي

الضحيــة حتــى مــن االغتصــاب البشــع الــذي تعرضــت لــه.

وتعــد هــذه الجزئيــة مــن أصعــب جزئيــات التقريــر مــن حيــث البحــث والتقصــي إذ أن ِذكــر الضحايــا   
للعنــف الــذي تعرضــن لــه أو مواجهتــه أو تقديــم الشــكوى أمــر صعــب ومعقــد، األمــر الــذي يتســبب لهــن 
بأضــرار جســدية خطيــرة ومشــكات صحيــة، كذلــك قــد يســبب العنــف الجنســي مشــكات ترتبــط بجرائــم 
ــا فــي تحالــف نســاء مــن اجــل الســام  ــا اعتمدن الشــرف، إضافــًة إلــى مــا يســببه مــن أضــرار نفســية. لكنن
فــي اليمــن وتكتــل ٨ مــارس مــن أجــل نســاء اليمــن والمنظمــة اليمنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر، االلتــزام 
بالســرية التامــة واالحتفــاظ بالشــهادات بتكتــم وعــدم االعــان عــن اســم الشــاهدة الضحيــة وبياناتهــا إاّل 

ــة بســامتها. ــع مــن اإلعــان واإلفصــاح مــع اتخــاذ االجــراءات الكفيل مــن لــم تمان
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ويعتبــر االغتصــاب جــزءًا ال يتجــزأ مــن العنــف الــذي مارســته المليشــيات الحوثيــة ضــد النســاء   
اليمنيــات   بهــدف الحــاق العــار بالمجتمــع بأكملــه فاالغتصــاب بالنســبة للمجتمــع اليمنــي لــم يكــن يشــمل 

المجتمــع. تدميــر  بــل  والجســدية  النفســية  الناحيتيــن  مــن  النســاء  تدميــر  فقــط 

   وهنــاك إشــكالية فعليــة بالقوانيــن اليمنيــة تمنــع الناجيــن مــن عمليــات العنــف الجنســي مــن الحصول 
علــى العدالــة فــي جرائــم االغتصــاب مثل:

* فــي القانــون اليمنــي الحالــي، أي امــرأة تحــاول إثبــات واقعــة اغتصابهــا، تعــرض نفســها لمجازفــة 
ثبــوت حالــة الزنــا فــي حالــة عــدم توافــر األدلــة الشــرعية.

ــا  * الـــشرط الخــاص بوجــود أربعــِة شــهوٍد مــن الرجــال علــى حــدوث الجريمــة يجعــل مــن المســتحيل عملًي
علــى المــرأة إثبــات أنهــا ضحيــة عنــف جنســي.

وتؤكــد الروايــات التــي اســتمع لهــا فريـــق التحقيــق والبحــث والتقصــي إلــى وقــوع حــاالت اغتصــاب 
المعتقــات. الناشــطات  للنســاء 

www.icrc.org اتفاقيات جنيف 1949وبروتوكوالتها اإلضافية
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx  اتفاقية القضاء على التمييز
https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/PeaceAndSecurity.aspx 
حقوق اإلنسان والمخاوف المرتبطة بالجنسانية الخاصة بالمرأة في حاالت النزاع وعدم االستقرار
  

معـــزولة عـــن العـالــم
ســــجــون الحوثي مقــابر للنســـــاء
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شهادات للناجيات
ــل عــدد مــن المســلحين التابعيــن لجماعــة الحوثــي الناشــطة أمــل محمــد  ــر ٢٠١٨ قت فــي ١ يناي  
احــد شــوارع محافظــة إب، واكــد راصدونــا أن ميليشــيا  القليصــي بعــد اغتصابهــا والقــاء جثتهــا فــي 
الحوثــي فــي محافظــة إب قامــوا باختطــاف الناشــطة المؤتمريــة أمــل القليصــي، وُوجــدت جثتهــا ملقــاة 
بأحــد شــوارع إب ظهــرًا، بعــد أن قــام الحوثيــون باغتصابهــا وقتلهــا، وال تعــد هــذه الواقعــة األولــى 

نوعهــا. مــن  والوحيــدة 

ويعــد االغتصــاب سياســة ممنهجــة لــدى الجماعــة لوضــع العائلــة كلهــا تحــت ضغــط نفســي   
مهيــن فــي مجتمــع محافــظ يربــط الشــرف بأجســاد النســاء، ممــا حفــّز كثيــر مــن العائــات للدفــع ببناتهــن 

البــاد. خــارج  للســفر 

فوزيــة حــزام ناجيــة مــن ســجون الحوثــي، قالــت انــه تــم اخذهــا من منزلهــا في منتصــف الليل إلى   
المكتــب السياســي الحوثــي وظلــت معتقلــة 11 شــهرًا وتــم تعذيبهــا جســديًا بالحــرق والصعــق الكهربائــي، 

وأكــدت أن مــن بيــن المعتقــات نســاء يتــم اخذهــن إلــى المشــرفين فــي المعتقــل ليتــم اغتصابهــن.

الحوثــي ألربعــة أشــهر بغــرض  ابنــة شــيخ قبلــي اعتقلتهــا جماعــة  22 ســنة  اينــاس محمــد   
الضغــط علــى والدهــا وابتــزازه تعرضــت خالهــا للضــرب والتعذيــب واالغتصــاب وهــي االن تخضــع لعــاج 

وجســدي. نفســي  طبــي 

روت فاتــن )اســم مســتعار( وهــي احــدى الناجيــات فــي شــهادتها:” احتجزونــي فــي زنزانــة   
ــت ُأحــرم مــن  ــام، وكن ــة وال حّم ــا تهوي ــًا، ب ــر تقريب ــر فــي مت ــر تقــع تحــت األرض مســاحتها مت أشــبه بالقب
الدعــارة مقابــل اإلفــراج عنــي  الطعــام والشــراب لفتــرات طويلــة. وطلبــوا منــى االعتــراف بممارســة 
ورفضــت، فطلبــوا منــى التجســس لصالحهــم علــى وزراء فــي حكومــة الحوثــي ذاتهــا، وعلــى رجــال 
كبــار فــي الســلطة، إاّل أننــي رفضــت أيضــًا فواصلــوا تعذيبــي بالصعــق بالكهربــاء. واتهمــت الحوثييــن 
بارتــكاب انتهــاكات جنســية ضــد المعتقــات، قائلــة: تعرضــت للتحــرش الجنســي فيمــا تعرضــت زمياتــي فــي 
ــم اإلفــراج  ــم يت ــن، ول ــداء الجنســي واالغتصــاب، وبعضهــن أصبحــن حوامــل مــن المحققي المعتقــل لاعت

عنهــن خوفــًا مــن الفضيحــة”.
 

ــة  شــاهدة اخــرى مــن الناجيــات مــن المعتقــل رفضــت الكشــف عــن اســمها، تحدثــت عــن معامل  
الحوثييــن غيــر اآلدميــة للمعتقــات وظــروف اعتقالهــن، قائلــة: “ إن النســاء اليمنيــات يتعّرضــن لاغتصــاب 
داخــل ســجون ميليشــيا الحوثــي، وأن األهــل ال يتمكنــون مــن الوصــول إليهــن أو مقابلتهــن، وأّكــدت 
لــه الســجينات مــن االغتصــاب دفــع  تتعــّرض  بقولهــا: “كل دقيقــة فيهــا مــوت”. وأكــدت علــى أن مــا 

االنتحــار. إلــى  بعضهــن 
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جهاد التطهير اغتصاب مبطن على نهج داعش

استغالل النساء في األعمال القذرة وتلفيق التهم

الحوثي ،، اتجار بالنساء اتجار بالبشر 

يتــم اغتصــاب النســاء المعتقــات لــدى الجماعــة ضمــن سياســة ممنهجــة تعــرف بــــــــ” التطهيــر”   
بحيــث يقــوم الذكــر التابــع للجماعــة والمنتســب للســالة الهاشــمية التــي يــرون فيهــا تفوقــًا عرقيــًا 
ونقــاءً للعــرق فــي مفهــوم اشــبه بالنازيــة باغتصــاب الضحيــة ووفــق منظورهــم أنــه بهــذه الحالــة 
ــة  ــة المماثل ــكاح لــدى الجماعــة االرهابي ــر لجهــاد الن ــر، وهــو نظي ــة أشــبه بالتطهي يمنحهــا ســمة ايجابي
ــكاح بمحــض إرادتهــن بعــد غســل  ــة داعــش يتوجهــن لجهــاد الن ــر أن النســاء فــي حال لهــم )داعــش( ،غي
ــم باإلكــراه مــع إســباغ الصبغــة  ــك يت ــن فــإن ذل ــا الحوثيي ــة ضحاي ــة أمــا فــي حال ــاوى ديني أدمغتهــن بفت
الدينيــة علــى الجريمــة. فالحوثييــن يضيفــون للتأصيــل الدينــي المكــذوب الــذي تنتهجــه داعــش تأصيــاً 

عرقيــًا عنصريــًا طائفيــًا أيضــًا.

  خــال العــام 2019 أعلــن الحوثيــون القاءهــم القبــض علــى 44 شــبكة دعــارة، فيهــا مــا ال يقــل 
عــن ٤٠٠ امــرأة وفــق تصريحاتهــم، وهــو أمــر مكــذوب فمــن هــن فــي المعتقــات علــى األغلــب مجموعــة 
مــن الناشــطات الاتــي تــم اعتقاالهــن وفقــًا لتهــم جــرى تلفيقهــا مــن قبلهــم، وقــد تعمــدوا تلفيــق 
هــذه التهمــة تحديــدًا فــي مجتمــع محافــظ لنســف مســتقبلهن وتدميــر أســرهن ، والمفارقــة أن جميــع 
الشــبكات التــي أعلنــوا القبــض عليهــا ليــس فيهــا ذكــور أبــدًا ممــا يبطــل ادعاءاتهــم لكنــه يؤكــد وفقــا 
ــم اعتقالهــن فــي العــام 2019 فقــط ال تقــل عــن 400. وكمــا  العترافاتهــم ان ارقــام النســاء اللواتــي ت
الحوثيــة  الجماعــة  للطبــخ لمقاتلــي  الجبهــات  إلــى  الذهــاب الحقــًا  ُأجبــرن علــى  أنهــن  الناجيــات  روت 
وتوصيــل الســاح والقيــام بمهمــات قــذرة وإجبــار علــى الجنــس” اغتصــاب” كمــا اعترفــت بعــض الناجيــات 
ــرن علــى الذهــاب إلــى مــأرب ومناطــق ســيطرة الشــرعية بغــرض التجســس وتنفيــذ مهمــات  بأنهــن ُأجب

إرهابيــة وتخريبيــة، واإليقــاع بخصــوم المليشــيا مــن السياســيين واســتدراجهم عبــر مهــام جنســية.

نســيم حســين قاســم طالبــة جامعيــة اختطفــت بتاريــخ 11 نوفمبــر 2018 بتهمــة المشــاركة فــي   
ثــورة الجيــاع تــم تلفيــق تهــم كيديــه وال أخاقيــة لهــا ليتــم إدراج اســمها ضمــن شــبكات الدعــارة ويحكــم 
ــة تصــل لخمســة مليــون  ــاث ســنوات تدخــل عــدد مــن مشــائخ منطقتهــا ودفعــوا فدي عليهــا بالســجن ث

ريــال وتــم إطــاق ســراحها.

ســجلت الشــهادات توثيــق 71 حالــة اغتصــاب فــي الســجون، إذ يعمــل المشــرف الحوثــي األمنــي   
وغيرهــم. نفســه  الحوثــي  عبدالملــك  بينهــا  حوثيــه  قيــادات  علــى  الســجينات  توزيــع  علــى 
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الحوثي الوجه اآلخر لداعش في حريات النساء

فتاوى اغتصاب ووصم بالعار

تتزايــد ممارســات المليشــيا الحوثيــة، النظيــرة لتنظيــم داعــش فــي انتهــاكات حقــوق النســاء   
ــث  ــث التدخــل فــي لبــس النســاء المتصــف أصــاً بالحشــمة والوقــار، حي فــي مناطــق ســيطرتها،  مــن حي
ترتــدي النســاء أزيــاء تفرضهــا طبيعــة المجتمــع اليمنــي المحافــظ وهــو مــا يعــرف بالبالطــو أو العبايــة، 
ــر تشــددًا وانطلقــت حملــة  إاّل أن الحوثييــن تدخلــوا أيضــًا فــي ألوانهــا ومقاســاتها وفرضــوا شــروطًا أكث
لنــزع أحزمــة لبــس الفتيــات وحرقهــا فــي الشــوارع فــي منظــر مهيــن لكرامــة المــرأة ومــذل لهــا ناهيــك 
عمــا يتضمنــه مــن تشــهير، كمــا قامــوا بالهجــوم علــى محــات بيــع البالطوهــات النســائية، وإحــراق 
أحزمتهــا باعتبارهــا مخلــة بــاآلداب العامــة، واســتحدث الحوثيــون نوعــًا جديــدًا مــن العقــاب علــى النســاء 
المخالفــات بحلــق الشــعر. فقامــوا بحمــات لتغطيــة مامــح النســاء فــي اليافطــات اإلعانيــة باعتبــار أن 
المــرأة كائــن أقــل منزلــة مــن الرجــل ومصــدر للعــار، يجــب أن يتخفــى وال يظهــر وكل هــذه ممارســات كان 
المجتمــع اليمنــي برغــم تشــدده قــد خطــى فــي ظــل الدولــة خطــوات ايجابيــة لتجــاوز هــذه الممارســات، 
إاّل أن الحوثييــن كرســوها بشــكل فــج، وفرضــوا عقوبــات عنيفــة موجهــة ضــد المــرأة بشــكل غريــب علــى 
المجتمــع اليمنــي مماثــل تمامــًا لمــا تفرضــه القاعــدة وداعــش فــي المناطــق التــي تســيطران عليهــا 

وتســود فيهــا ثقافتهــم. 

تســتند ميليشــيا الحوثــي فــي ممارســاتها االجراميــة بحــق النســاء لفتــاوى دينيــة تأصــل لهــذه   
الممارســات، فقــد زعــم المفتــي الحوثــي، خــال إحــدى خطــب الجمعــة أن “النســاء المعتقــات كــن يــدرن 
شــبكات إلفســاد أخــاق شــباب وبنــات األمــة”، ودعــا مفتــي اإلرهــاب ميليشــيات الحوثــي إلــى التصــدي 
لمــن وصفهــم “المنافقيــن والمنافقــات الذيــن يثيــرون قضيــة اختطــاف النســاء وعــدم التهــاون معهــم” 
مثــل هــذه االوصــاف مــن رجــال الديــن هــي بمثابــة اتهــام وتحريــض علــى القتــل وتبريــر االغتصــاب بإشــارات 

صريحــة لذلــك ووصــم النســاء بتهــم مهينــة ومنبــوذة مجتمعيــًا.
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أقــر اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، الحــق فــي الحيــاة والــذي يأتــي علــى رأس حقــوق   
اإلنســان االساســية إذ نــص فــي المــادة الثالثــة علــى أن “لــكل فــرد الحــق فــي الحيــاة والحريــة وفــي 
األمــان علــى شــخصه”، كمــا أقــر الميثــاق الدولــي المتعّلــق بالحقــوق المدنيــة والسياســية ذلــك باعتبــار 
“إن الحــق فــي الحيــاة هــو مــازم لشــخصية اإلنســان، يجــب أن يحمــي القانــون هــذا الحــق. فــا يجــوز 
حرمــان أحــد مــن حياتــه تعســفًا وال يجــوز فــي البلــدان حيــث لــم ًتَلــغ عقوبــة اإلعــدام فــرض عقوبــة 
اإلعــدام إاّل علــى أشــد الجرائــم خطــورة ووفقــّا للتشــريع المعمــول بــه وقــت ارتــكاب الجريمــة وأن ال 
تتناقــض مــع أحــكام هــذا الميثــاق وال مــع اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة اإلبــادة الجماعيــة. ال يمكــن 

تطبيــق هــذه العقوبــة إال بمقتضــى حكــم نهائــي صــادر عــن محكمــة مختصــة. 

عندمــا يّشــكل الحرمــان مــن الحيــاة جريمــة إبــادة جماعيــة، فمــن المتفــق عليــه بأنــه ال تجيــز أي   
فقــرة حكميــة فــي هــذه المــادة ألي دولــة طــرف فــي هــذا الميثــاق أن تخالــف بــأي طريقــة مــن الطــرق 
أي التــزام يكــون مترتبــًا عليهــا بمقتضــى أحــكام اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة اإلبــادة الجماعيــة. يحــق 
ألي شــخص محكــوم باإلعــدام التمــاس عفــو خــاص أو إبــدال عقوبــة اإلعــدام. يمكــن فــي كافــة الحــاالت 
منــح العفــو الخــاص أو العفــو إلبــدال عقوبــة اإلعــدام.  وال يمكــن إصــدار حكــم باإلعــدام علــى جرائــم 

ارتكبهــا اشــخاص دون الـــ18 وال يمكــن تنفيــذه علــى النســاء الحوامــل. 

اليمــن مصادقــة علــى كل هــذه االتفاقــات، كمــا أن قدســية حيــاة االنســان أصيلــة فــي الثقافــة   
اليمنيــة والديانــة اإلســامية كأي مجتمــع إنســاني ســليم يعلــي مــن قيمــة الــروح والحيــاة، إاّل وأنــه 
منــذ االنقــاب الحوثــي وســيطرتهم علــى العاصمــة ومناطــق مــن البــاد، تشــهد العاصمــــة صنعــــاء 
ومحافظــــات )ذمــــار، إب، عمــــران، والحديــــدة( حالــة مــن اإلغــراق فــي تيــارات مــن الدم والحــروب وامتهان 
حيــاة النــاس وكراماتهــم، ودائمــا وأبــدا تبقــي النســاء واألطفــال هــم الحلقــة األكثــر تأثــرا فــي كل جرائــم 

الحوثييــن. وانتهــاكات 

االعتداء على الحق في الحياة
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ويعتبــر عــام ٢٠١٨ هــو العــام األصعــب فــي تعــرض النســاء لحــاالت فقــد الحيــاة بعــد مقتــل   
لمليشــــيات  معارضــات  وحقوقيــات  لناشــطات  موجهــة  الجرائــم  هــذه  معظــم  وكانــت  صالــح  الرئيــس 
الحوثــــي، ومــن نمــاذج هــذه الحــاالت الناشــطة أمــل محمــد القليصــي التــي وجــدت جثتهــا ملقــاة  فــي 
احــد شــوارع محافظــة إب بعــد اغتصابهــا كمــا ســبقت اإلشــارة، والطفلــة أصيلــة الدودحــي التــي لــم 
تتجــاوز ١٨ ربيعــًا إذ فارقــت الحيــاة برصاصــة حاقــدة متعمــدة فــي رأســها مــن قبــل ميليشــيا الحوثــي 
لتقنــص روحهــا وتســقطها مدرجــة بالدمــاء، وهــي تهــرع النتشــال جثــة عمهــا الــذي رأتــه يســقط أمامهــا 
قتيــا مــن قبــل 30 مســلَحًا حوثيــًا شــنوا هجومــًا علــى قريتهــا فــي ظفــار الشــرنمة فــي مديريــة بعــدان 
لــم يمهلوهــا حتــى الدفــاع عــن نفســها  شــرقي المحافظــة، وهنــاك وهــي تحــاول حمايــة منزلهــا 
واســرتها واســتلوا روحهــا. هنــاك حــاالت أخــرى مــن فقــدان الحــق بالحيــاة تتعــرض لهــا النســاء اليمنيــات 
بعــد أن تفقــدن أي رغبــة فــي الحيــاة بســبب االنتهــاكات اإلجراميــة المجحفــة التــي تعرضــن لهــا مــن قبــل 
الميليشــيا الحوثيــة جســديًا ونفســيًا و تلطيــخ ســمعتهن فيقدمــن علــى التخلــص مــن حياتهــن باالنتحــار، 
ووفقــًا للمنظمــة اليمنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر، وثقــت ٤ حــاالت انتحــار لســجينات فــي ســجون جماعــة 

الحوثــي، كمــا رصــدت محاولــة 9 مختطفــات اخريــات لانتحــار فــي ســجون المليشــيا الحوثيــة.

فــي محاكمــة غيــر عادلــة تفتقــر إلــى الحــد األدنــى مــن معاييــر الشــفافية واإلنصــاف وانتــزاع   
حقــوق المتهميــن فــي الدفــاع عــن أنفســهم، تواجــه اليمنيــة أســماء ماطــر العميســي البالغــة مــن 
العمــر 22 عاًمــا، وهــي أم لطفليــن، عقوبــة اإلعــدام المفروضــة عليهــا مــن قبــل محاكــم الحوثــي بتهمــة 

التحالــف. التجســس لصالــح دول 

تــم توقيــف أســماء فــي أكتوبــر ٢٠١٦ بحجــة انهــا موقوفــة كرهينــة البتــزاز زوجهــا حتــى يســلم   
نفســه للميليشــيا، وفــي 30 ينايــر 2018 صــدر حكــم ســريع مــن المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة التابعــة 
للحوثييــن بصنعــاء قضــى حضوريــًا بحكــم اإلعــدام شــنقًا للمواطنــة أســماء ماطــر العميســي. حكــم 
اإلعــدام علــى أســماء صــدر فــي محاكمــة ســريعة دون أن يمــر باألطــر القانونيــة التــي تســتوجب التحــري 
عــادة فــي قضايــا الحكــم باإلعــدام. والزالــت أســماء العميســي تقبــع فــي ســجون الحوثييــن لقرابــة 

الثاثــة أعــوام بانتظــار تنفيــذ حكــم اإلعــدام. 

ويعــد هــذا الحكــم األول مــن نوعــه فــي تاريــخ المحاكمــات باليمــن أن يصــدر حكــم باإلعــدام   
بحــق معــارض سياســي، ناهيــك أن يكــون بحــق امــرأة يمنيــة بســيطة ليــس لهــا أي نشــاط سياســي ولــم 

بــأي عمــل إرهابــي. ترتبــط 

وتعرضــت أســماء ماطــر العميســي للضــرب والتعذيــب، ورفــض الحوثييــن طلبهــا باســتئناف حكــم   
االعــدام رغــم النــداءات الدوليــة التــي أدانــت حكــم اإلعــدام الصــادر بحقهــا وطالبت بإيقافه وإطاق ســراحها.

الحكــم بإعــدام العميســي هــو حكــم سياســي موجــه ضــد النســاء بامتيــاز ليــس بحــق اســماء   
فقــط فهــو حكــم يســتهدف إرهــاب النســاء وتكميــم أفواههــن، ومنعهــن مــن الخــروج للعمــل العــام 

ومطالبــات. بمســيرات  الخــروج  أو  معــارض  نشــاط  أو  سياســي  دور  أي  وممارســة 

  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية

نساء بانتظار اإلعدام
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ال يجــوز حرمــان أحــد مــن حريتــه إاّل لألســباب التــي ينــص عليهــا القانــون ووفًقا لإلجــراء المنصوص   
عليــه، يجــب إخطــار كل مــن اعتقــل وقــت االعتقــال وإخطــاره فــوًرا بــأي تهــم موجهــة إليــه، والمتهميــن 
بارتــكاب أعمــال إجراميــة، علــى وجــه الســرعة، أمــام قــاض أو موظــف مفــوض قانونــًا لممارســة وظائــف 
قضائيــة، ويحــق لــه أن يحاكــم فــي غضــون فتــرة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. هــذا مــا ينــص عليــه العهــد 
الدولــي لحقــوق اإلنســان الــذي صادقــت عليــه الجمهوريــة اليمنيــة ، وبالتالــي يحظــر القانــون الدولــي 
االعتقــال واالحتجــاز التعســفي. ويعتبــر االحتجــاز تعســفيًا إذا لــم تعــرض الســلطات أي ســند قانونــي 

ســليم يبــرر الحرمــان مــن الحريــة. 

وينــص الدســتور اليمنــي علــى أن “تكفــل الدولــة للمواطنيــن حريتهــم الشــخصية وتحافــظ علــى   
كرامتهــم وأمنهــم”. ويحظــر الدســتور االعتقــاالت والتفتيــش واالحتجــاز بخــاف مــن يتــم القبــض عليهــم 
مــن األشــخاص متلبســين، أو بنــاءً علــى أمــر قضائــي أو أمــر مــن النيابــة العامــة. والدســتور الــذي يضــم 
العناصــر األساســية إلجــراءات العدالــة الجنائيــة، يحــدد أيضــًا أنــه “علــى النائــب العــام أن يوجــه االتهــام 
ــه علــى ذمــة جريمــة خــال 24 ســاعة”، وأن “القضــاة وحدهــم يحــق لهــم  ــم اعتقال إلــى أي شــخص يت
تمديــد أمــر القبــض لمــا يتجــاوز فتــرة األيــام الســبعة األولــى”. وينــص قانــون العقوبــات اليمنــي أيضــًا، 
علــى فــرض “عقوبــة الســجن لفتــرة تصــل لخمســة أعــوام بحــق المســؤولين الذيــن يحرمــون األشــخاص 

مــن حرياتهــم بالخطــأ”.  

المئــات مــن حــاالت االعتقــاالت واالحتجــازات  تــم رصــد  التقريــر  التــي يغطيهــا  المــدة  وخــال   
ــي  ــي والحقوقــ ــاني واإلعامــ ــال اإلنســ ــي المجـ ــات فـ ــات العامـ ــاء اليمنيــات وحتــى األجنبيـ بحــق النسـ
والناشــــطات السياســــيات السّيما في منطقة أمانة العاصمـــة صنعـــاء والمحافظـــات الخاضعــــة لســيطرة 

الحوثــــي. مليشــــيات 

يمنيات بالمعتقالت

االحتجاز التعسفي واالخفاء القسري
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ــة إخفــاء قســري،  292 معتقــات هــّن مــن  ــة منهــن: 274 حال ــغ عــدد المعتقــات 1181 معتقل بل  
الناشــطات والحقوقيــات ومــن قطــاع التربيــة والتعليــم، و 246 حالــة مــن العامــات فــي المجــال اإلغاثــي 
واإلنســاني. كمــا وّثــق التقريــر 71 حالــة اغتصــاب و4 حــاالت انتحــار. ومــن حيــث الفئــة العمريــة للمعتقــات، 
بلــغ عــدد المعتقــات تحــت ســن 18 أكثــر مــن 293 حالــة، باإلضافــة إلــى توثيــق عشــرات الحــاالت ألطفــال مــن 
الذكــور واإلنــاث تــم احتجازهــم مــع امهاتهــم المعتقــات. كمــا أن مــن بيــن المعتقــات 8 ينتميــن للطائفــة 

البهائيــة. وحتــى اآلن تــم االفــراج عــن  321 معتقلــة.

وُســجلت أعلــــى نســــب االختطــــاف واالختفــــاء والتعذيــــب فــــي العاصمــــة صنعــــاء، كمــا رصــدت   
أعلــى حــاالت االختطــاف واالخفــاء بعــد انفــراط االئتــاف بيــن الميليشــيا الحوثيــة وحــزب المؤتمـــر الشــــعبي 
العــــام، وقتلهــم للرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح حيــث خرجــت العديــد مــن المســيرات النســائية 
المنــددة بالجماعــة وكان يتــم االعتــداء علــى المســيرات بالضــرب والتنكيــل ومــن تــم االختطــاف واالعتقــال 

ــر مــن النســاء. لتطــال عــدد كبي

ــازل  أصبحــت المــرأة اليمنيــة هدفــًا مباشــرًا لجماعــة الحوثييــن، إذ تقــاد النســاء عنــوة مــن المن  
الجنائيــة. التحقيقــات  إلــى  نقلهــن  ويتــم  مختلفــة  بتهــم  والمظاهــرات  والمســيرات  واألســواق 

واإلعاميــات  والحقوقيــات  الناشــطات  فيهــا  تعرضــت  الاتــي  المســيرات  مقدمــة  وفــي   
لاعتقــال كانــت المظاهرتــان الحاشــدتان اللتيــن خرجتــا أمــام  المستشــفى العســكري بصنعــاء وشــارع 
التحريــر والســبعين مطالبتيــن بتســليم جثمــان الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح ووقــف االنتهــاكات 
واالعتقــاالت التــي تقــوم بهــا مليشــيات الحوثــي بحــق مختلــف األحــزاب والقــوى السياســية المختلفــة 
مــن اعتقــاالت وانتهــاكات ونهــب للممتلــكات العامــة والخاصــة وتكميــم لألفــواه ومصــادرة الحريــات.

فــي 7 ديســمبر 2017  خرجــت مســيرة جــرى خالهــا اعتقــال اكثــر مــن 77 امــرأة فــي ٢١ مــارس   
بالــورود بمناســبة  الحــي علــى وقفــة نســائية  الرصــاص  ٢٠١٨ أطلقــت ميليشــيات الحوثــي االنقابيــة 
ذكــرى ميــاد رئيــس الجمهوريــة الســابق رئيــس حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام ، وشــنوا حملــة اعتقــاالت 
واســعة، وقطعــوا الطــرق المؤديــة إلــى منــزل الرئيــس الراحــل علــي عبداللــه صالــح، ويؤكــد الشــهود 
أن ميليشــيات الحوثــي انتشــرت بشــكل كثيــف فــي محيــط المنــزل، ومنعــت عشــرات المواطنيــن بالقــوة 
مــن الوصــول إليــه، كمــا أطلقــت الرصــاص الحــي لتفريــق النســاء المتجمعــات وإجبارهــن علــى المغــادرة، 
العــام المســاعد للمؤتمــر الشــعبي  واالعتــداء علــى المتظاهــرات. وتــم نقــل فائقــة الســيد األميــن 
العــام التــي دعــت إلــى الفعاليــة، إلــى المستشــفى عقــب تعرضهــا لاعتــداء مــن قبــل الحوثييــن بالضــرب 
بالهــراوات وإطــاق الرصــاص الحــي مــن قبــل الحوثييــن ومنعهــا مــن الخــروج مــن المستشــفى. واعتقلــت 
الميليشــيات عضــو اللجنــة العامــة للمؤتمــر وفــاء الدعيــس، وعشــرات النســاء األخريــات. وكانــت هــذه هي 
المــرة الثالثــة التــي تعتــدي فيهــا ميليشــيات الحوثــي االنقابيــة علــى تظاهــرة نســائية بعــد مظاهــرة 

المستشــفى العســكري وميــدان التحريــر.  

المرأة ،، هدفا لالعتقال
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اعتقال المتظاهرات ضد سياسة التجويع

فــي ٦ أكتوبــر ٢٠١٨ قامــت مليشــيات الحوثــي وعلــى إثــر ثــورة الجيــاع باعتقــال مســؤولة ســكن   
الطالبــات بجامعــة صنعــاء )صبــاح علــي مصنــف( ومعهــا 33 فتــاة مــن زمياتهــا المقيمــات فــي ســكن 
الطالبــات بجامعــة صنعــاء وكانــت مبــررات االعتقــال المشــاركة فــي ثــورة الجيــاع التــي أطلقتهــا مجموعــة 
يــوم ومارســت  الفتيــات قرابــة  احتجــاز  االجتماعــي، واســتمر  التواصــل  الناشــطات علــى مواقــع  مــن 
ــغ تصــل لمليــون  ــات ومبال المليشــيات بحقهــن أبشــع وســائل التعذيــب المحرمــة ولــم يخرجــن اال بضمان

ريــال عــن كل معتقلــه.

وفــي ذات اليــوم أيضــا اعتــدى مســلحون حوثيــون علــى وقفــة نســاء صنعــاء واعتقلــوا نحــو   
3٤ امــرأة يمنيــة، بعــد خروجهــن للتنديــد بانهيــار العملــة وتــردي األوضــاع المعيشــية  ومــن المعتقــات 
)أزال علــي ورحــاب األغبــري وأســماء األكــوع وياســمين ســعد وخلــود الرحبــي وفاتــن الضيفــي وياســمين 
المرانــي وبلقيــس العديــن ورؤى الجايفــي( ، ليصــل عــدد المعتقــات فــي يــوم واحــد إلــى 102 امــرأة 

اغلبهــن طالبــات بجامعــة صنعــاء.

المديــرة  النعامــي(  )أوفــى  الحوثــي  لجماعــة  األمنــي  الجهــاز  اعتقــل   ٢٠١٩ ينايــر   28 فــي   
المقيمــة لــدى منظمــة ســيفرورلد وأودعهــا ســجن جهــاز األمــن القومــي لمــدة شــهرين وهــو الســجن 
الــذي يقبــع فيــه عــادة كبــار اإلرهابييــن ومنعــت عنهــا االتصــاالت الهاتفيــة، ولــم تتمكــن عائلتهــا مــن 
التحــدث إليهــا أو رؤيتهــا حتــى إطــاق ســراحها. وتصاعــدت االعتقــاالت بعــد ذلــك بحــق النســاء واصبحــت 
امــرا شــائعا مــن قبــل الجماعــة الحوثيــة، إذ بــات مــن المعتــاد اعتقــال قريبــات الذكــور المنضميــن للشــرعية 

واســتخدامهن كورقــة ضغــط البتزازهــم أو لمبادلتهــم بأســرى للحوثييــن. 

ومــن المعتقــات الاتــي تــم الوصــول اليهــن وخولونــا بذكــر اســمائهن بالتقريــر )الدكتــورة   
نــوال حمــود علــي غالــب الوصابــي ابنــة األســتاذة فاطمــة غالــب( أحــد مديــرات مــدارس الحديــدة التــي 
تــم اعتقالهــا بســبب انتقادهــا الجماعــة ولــم يتــم اطاقهــا إاّل بعــد أن دفعــت والدتهــا مبلــغ وقــدره 

تجاريــة. يمنــي وضمانــة  ريــال  إثنيــن مليــون 

وفاء محمد علي الشبيبي ٢5 سنة   أمين   
الســام  أجــل  مــن  نســاء  تحالــف  مســاعد  عــام 
نوفمبــر   24 بتاريــخ  اعتقالهــا  تــم  اليمــن  فــي 
ــت  2018 فــي مفــرق محافظــة ذمــار عندمــا كان
الحوثــي  مليشــيا  وقامــت  عــدن  مــن  قادمــة 
بالــزج بهــا فــي ســجن األمــن السياســي بذمــار 
هــي وأطفالهــا الثاثــة )مــي حســن البعدانــي 
خمــس  البعدانــي  حســن  )حمــد  ســنوات(  ســت 
عامــان(  البعدانــي  حســن  )انجــي  و  ســنوات( 
بضمانــة تجاريــة واختهــا )لولــه محمــد الشــبيبي 
٢٠ ســنة( وابــن اختهــا )عبدالله المســبح ١7 ســنة( 
ولــم يتــم إطاقهــم إاّل بعــد شــهر ونصــف مــن 
ــذاء الــذي لــم يســلم  االعتقــال والتعذيــب واالي

معـــزولة عـــن العـالــممنــه حتــى أطفالهــا.
ســــجــون الحوثي مقــابر للنســـــاء
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ــر  ــم اعتقالهــا فــي 24 نوفمب ــود ت ــا قي ــات ب ــن عــام منظمــة صحفي ــان أحمــد الحيــدري أمي حن  
2018 هــي وطفلهــا الرضيــع )مديــن ســامي الشــرحبي ســبعة أشــهر( واختهــا )فاتــن أحمــد الحيــدري( 
وتــم الــزج بهــم بســجن األمــن السياســي بصنعــاء حيــث واجهتــا صنــوف التعذيــب واإلرهــاب فــي ســجون 

الحوثييــن طيلــة فتــرة االعتقــال الــذي اســتمر ٤5 يومــًا.

نــورا الجــروي رئيســة تحالــف نســاء مــن أجــل الســام فــي اليمــن تــم اعتقالهــا ضمــن مســيرة   
7 ديســمبر 2017 ووفقــًا لشــهادة الجــروي فقــد تــم ســحب الشــخصيات النســائية إلــى حافــات تابعــه 
لجماعــة الحوثــي وتــم توزعيهــن علــى عــدة أقســام منهــا قســم الوحــدة بعصــر وقســم شــارع 45 
وقســم الصافيــة وبلــغ عــدد المعتقــات 77 معتقلــه بينهــن 11 ال زلــن مفقــودات حتــى اليــوم. ودام 
اعتقــال نــورا الجــروي ليوميــن حتــى تدخلــت المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بصنعــاء إلطــاق 

المعتقــات. النســاء  جميــع 

العــام  االتحــاد  وعضــو  اإلعاميــة  -الدائــرة  الخارجيــة  بــوزارة  موظفــه  محســن  دايــل  كفايــه   
للنقابــات ومســؤوله اللجنــة اإلعاميــة لنقابــه الحراســات األمنيــة، تــم اعتقالهــا فــي 7 ديســمبر 2017 
بســبب خروجهــا فــي مســيرات ضــد الحوثييــن وخرجــت بضمانــه تجاريــه وبعدهــا أجبــرت علــى كتابــة التــزام 
بعــدم الخــروج بــأي مســيرات مناهضــة لمليشــيات الحوثــي ورغــم االلتــزام بذلــك إاّل انــه تــم اتخــاذ اجراءات 
تعســفيه ضدهــا وإيقافهــا عــن العمــل، وتــم اســتدعاؤها إلــى األمــن القومــي مــن قبــل المليشــيات مــن 
ــر. ــو عمــاد( وتلفيــق التهــم لهــا وتهديدهــا مــن المدعــو حســين العــزي و إتهامهــا بالتخاب المدعــو )أب

2017 وتعرضــت  أمــة احمــد موظفــة حكوميــة بدرجــة وكيلــة وزارة ، اعتقلــت فــي7 ديســمبر   
للتعذيــب والصعــق بالكهربــاء فــي القلــب واأليــدي ونقلــت الــى المستشــفى وبعدهــا تــم فصلهــا مــن 
العمــل واخــذ جميــع مســتحقاتها و وضعهــا تحــت اإلقامــة الجبريــة وكذلــك تعرضــت للتهديــد وغلــق جميــع 
حســاباتها فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ، كمــا تــم التحقيــق معهــا مــرة أخــرى فــي 21 أغســطس 

2018 وفتــح ملــف خــاص بهــا فــي األمــن السياســي واألمــن الوقائــي الحوثــي.

أمــة اللــه حســان عبدالمغنــي ، رئيــس حكومــة اطفــال اليمــن بصنعــاء ، تــم اعتقالهــا أكثــر مــن مــرة 
ووضعهــا تحــت اإلقامــة الجبريــة فــي صنعــاء وحجــة واب مــن قبــل الحوثييــن بســبب عملهــا فــي حكومــة 

األطفــال وتــم إيقــاف نتيجــة الثانويــة العامــة الخاصــة بهــا.

فوزيــة حــزام ناجيــة مــن ســجون الحوثــي، ذكــرت فوزيــة أنــه تــم أخذهــا مــن منزلهــا فــي منتصــف   
الليــل الــى المكتــب السياســي الحوثــي وظلــت معتقلــة 11 شــهرًا وتــم تعذيبهــا جســديًا بالحــرق والصعــق 
الكهربائــي، وكان مــن بيــن المعتقــالت نســاء يتــم أخذهــن إلــى المشــرفين فــي المعتقــل ليتــم تطهيرهــن 
)أي اغتصابهــن(، وأكــدت حــزام أنهــا كانــت شــاهدة علــى إقــدام امرأتيــن علــى االنتحــار فــي المعتقــل 
واحــدة منهــن انتحــرت بعــد الجلســة التــي يطلقــون عليهــا “التطهيــر” كنايــة عــن االغتصابــات االجراميــة.
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برديــس محمــد علــي طاهــر الســياغي، ربــة منــزل متزوجــة ولديهــا 3 اطفــال، شــاعرة طلبــت   
منهــا جماعــة الحوثــي ان تكتــب لهــم قصيــدة، فرفضــت، فدفعــت ثمــن ذلــك االعتقــال وافرجــوا  عنهــا 

ســاعات. بعــد 

وفــي منتصــف شــهر اغســطس2018، اعتقلــت جماعــة الحوثــي زوجهــا مــن أمــام منزلــه وبعــد   
فتــرة تــم اباغهــا بموتــه، لــم تتقبــل برديــس خبــر وفــاة زوجهــا، وضلــت تبحــث عنــه فــي كل الســجون، 
وتتواصــل مــع مســؤولين حوثييــن وتطلــب منهــم ان يعطوهــا جثــة زوجهــا علــى األقــل، وبعــد جــدال 
بينهــا وبينهــم، قامــوا باقتحــام منزلهــا وانتهــاك حرمتــه وتفتيشــه بحجــة أن فيــه أســلحة . لجــأت برديــس 
إلــى القضــاء، وطالبــت محاكمــة أفــراد شــرطة )الســنية( والمشــرف أحمــد الســقاف الذيــن اعتــدوا علــى 
منزلهــا و بعــد ثاثــة أشــهر بالمحاكــم قامــوا بالضغــط علــى المحكمــة وجمــدوا القضيــة وتــم اختطافهــا 
وضربهــا، حاولــت بعدهــا الخــروج مــن صنعــاء والهــرب إلــى مارب ومكثت فيها خمســه أشــهر مــع أطفالها 
وعانــت أكثــر، وبعدهــا تواصــل معهــا خليــل القرشــي وكيــل وزارة اإلدارة المحليــة )التابعــة للحوثييــن( 
وأبــو حســين المشــرف الثقافــي والمشــرف ابــو حســين حــق الحتــارش التابعــان للــوزارة بهــدف إقناعهــا 
بالرجــوع إلــى صنعــاء ووعدوهــا بــأن يقدمــوا للمحاكمــة المشــرفين الذيــن اعتــدوا عليهــا، و أن زوجهــا 
ــًة أن يعيــدوا لهــا زوجهــا وينتصــروا  ــًا وأنــه معتقــل لديهــم. عــادت  برديــس إلــى  صنعــاء آمل ال يــزال حي
لهــا ممــن اعتــدوا عليهــا وعلــى منزلهــا ، وصلــت برديــس منطقــة أرحــب مســاء االحــد 28 مايــو 2019 ، 
اســتوقفتها  نقطــة للحوثيــن فــي منطقــة أرحــب شــمال صنعــاء ثــاث ســاعات حتــى تــم ابــاغ العمليــات 
بالســماح لهــا  بالدخــول إلــى صنعــاء ، تقــول برديــس : وصلــت إلــى صنعــاء وبقيــت منتظــرة خــروج زوجــي  
ممــن وعودنــي وأعطونــي العهــود،  ولكنهــم قامــوا بمراقبتــي خــال شــهرين وطلبونــي للتحقيــق 
وبعــد عــدة محــاوالت لــي للهــروب. اعتقلونــي فــي 2 اغســطس 2019 الســاعة الرابعــة فجــرًا بعــد أن 

ــات (. داهمــوا منزلــي بخمســه أطقــم وحافلتيــن علــى متنهمــا نســاء مســلحات ) زينبي

تكمل برديس: 
ربطــوا عينيــي وأخذونــي إلــى مــكان مجهــول واعتــدوا علــي بالضــرب بــكل مــكان بجســمي،   
ــًا وضربــي  وبعــد يــوم نقلونــي إلــى ســجن انفــرادي فــي )الذغاطــة(  وكان التحقيــق معــي يتــم يومي
وربــط يــدي بالســالم مــن الســاعة العشــرة ليــاً إلــى الرابعــة صباحــًا إلجبــاري علــى االعتــراف بتهــم 
كثيــرة منهــا التخابــر والعمالــة مــع العــدوان ضــد الوطــن ، وكانــوا يعطوننــي وجبــًة واحــدة فــي اليــوم ال 
تكفــي لســد جوعــي و يجبرونــي علــى شــرب  قهــوة زرقــاء طعمهــا غريــب، تجعلنــي ال أشــعر بجســمي 
وســريعة النســيان ،وبعــد شــهرين مــن الســجن االنفــرادي اخرجونــي إلــى ســجن ملــيء بالســجينات. زادت 
معانــاة برديــس وأطفالهــا وتدهــورت حالتهــا الصحيــة والماديــة، ولكنهــا لــم تيــأس، عملــت ملــف بقضيــة 
اختطافهــا واالعتــداء عليهــا وارفقــت تقريــر طبــي بذلــك ورفعتــه إلــى المحكمــة لكــن دون جــدوى. تــم 
اإلفــراج عــن برديــس بعــد أن كتبــت تعهــدًا علــى نفســها بــأن ال تخــرج مــن صنعــاء ومازالــت برديــس تبحــث 

ــة. عــن حقهــا وعمــن يأخــذ بيديهــا للوصــول إلــى العدال

معـــزولة عـــن العـالــم
ســــجــون الحوثي مقــابر للنســـــاء
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اختطاف النساء من خطوط السفر

معاناة امهات رهن االعتقال مع اطفالهن

علــى عــادة الجماعــات االرهابيــة وقطــاع الطــرق تعمــد الميليشــيا الحوثيــة لمضايقــة النســاء   
تابعــون  عناصــر  يقــوم  إذ  ذمــار،  محافظــة  مفــرق  فــي  خصوصــًا  الســفر  خطــوط  فــي  واختطافهــن 
للجماعــة الحوثيــة بتوقيفهــن وإجبارهــن علــى التنــازل عــن جميــع أغراضهــن ومجوهراتهــن، إلــى جانــب 

قانونــي. بــدون أي مســوغ  اإلفــراج عنهــن  خياليــه مقابــل  مبالــغ  دفــع 

تــروي إحــدى الناجيــات تحفظــت علــى ذكــر اســمها أنهــا كانــت مســافرة مــع ثاثــة أطفــال عندمــا   
أوقفتهــا قــوات الحوثــي عنــد نقطــة تفتيــش، احتجزوهــم، دون طعــام أو مــاء أثنــاء الطقــس الحــار جــدًا، 
تقــول:” توســلت إليهــم أن يســمحوا لنــا بالمــرور لكنهــم رفضــوا، لقــد أهانونــا وهددونــا باالغتصــاب، 
ــة  ــا فــي منطقــة منعزل ــا، تركونــا فــي الشــارع لي ــا فــي البــكاء، عندمــا انتهــوا معن شــعرنا بالذعــر وبدأن

ومعزولــة، كنــا خائفيــن، واألطفــال فــي حالــة رعــب “

خالــف الحوثيــون جميــع معاهــدات واتفاقيــات حقــوق الطفــل والعهديــن  الدولييــن الخاصيــن،   
واتفاقيــات جنيــف لحقــوق اإلنســان حيــث ســجلت عشــرات الحــاالت ألطفــال تــم احتجازهــم مــع أمهاتهــم 
المعتقــات وكل ذلــك فــي ظــروف اعتقــال خافــًا للمواثيــق والقوانيــن الدوليــة وتعرضــوا للتعنيــف 
الجســدي واللفظــي مــن بيــن األطفــال الذيــن تــم اعتقالهــم مــع أمهاتهــم المعتقــات بســبب قضايــا 

سياســية وخــروج فــي مســيرات مناهضــة للحوثييــن:

تــم احتجازهــم مــع والدتهــم وفــاء محمــد علــي الشــبيبي لمــدة ٤5 يــوم ومارســت المليشــيات ضدهــم 
أبشــع وســائل التعذيــب والتعنيــف.

ــان أحمــد الحيــدري  • الطفــل مديــن ســامي الشــرحبي عمــره ســبعة أشــهر تــم احتجــازه مــع والدتــه حن
أميــن عــام منظمــة صحفيــات بــا قيــود وتــم حرمانــه مــن الطعــام المناســب واألدوات الصحيــة كحفاظــات 

األطفــال والمــواد المعقمــة والمطهــرة.

ــان أحمــد الحيــدري  ــه حن ــم احتجــازه مــع والدت - الطفــل مديــن ســامي الشــرحبي عمــره ســبعة أشــهر ت
أميــن عــام منظمــة صحفيــات بــا قيــود وتــم حرمانــه مــن الطعــام المناســب واألدوات الصحيــة كحفاظــات 

األطفــال والمــواد المعقمــة والمطهــرة.

- أســامة العمري ١٤ ســنة تم احتجازه مع والدته لمدة ثاثة أيام.

- صاح محمد الكوماني ثاث ســنوات تم احتجازه مع والدته لمدة أســبوع
وهنالــك حــاالت اخــرى موثقــة يصعــب ســردها فــي التقريــر لكنهــا ســجلت كحــاالت لانتهــاك فــي مكتــب 
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بصنعــاء، وهــذه مخالفــة لــكل االتفاقيــات المتعلقــة بالطفولــة 

ــزج باألطفــال فــي غياهــب الســجون. ــًا، التــي تحــرم ال وبروتوكوالتهــا الملحقــة، دولي

مي حسن البعداني ٦ سنوات 
حمد حسن البعداني 5 سنوات

انجي حسن البعداني سنتان
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رصد اعترافات الحوثيين باعتقال النساء والتشجيع عليها

اعتــرف قياديــون حوثيــون فــي صفحاتهــم علــى موقــع التواصــل االجتماعــي )فيــس بــوك(   
بوجــود هــذه المعتقــات الســرية فــي العاصمــة صنعــاء، التــي تقبــع بداخلهــا عشــرات النســاء وكــذا 
تفيــد  مواطنيــن  مــن  والشــكاوى  الباغــات  مــن  الكثيــر  للمليشــيات  التابعــة  األمنيــة  األجهــزة  بتلقــي 

الحوثييــن. المشــرفين  قبــل  مــن  قريباتهــن  باختطــاف 

وهنــا نلجــأ لاستشــهاد ببعــض القرائــن مــن خــال اعترافــات قيــادات المليشــيا الحوثيــة، فوفقــًا   
العتــراف احــد قيــادات الحوثييــن حســين العمــاد فــي صفحتــه علــى الفيســبوك )بــأن الحوثييــن يعتقلــون 
النســاء حيــث قــال التقــي الســيد القائــد بكوكبــة مــن االعامييــن المتميزيــن وقــدم لهــم النصــح العظيــم 
وتمنيــت لــو يلتقــي أيضــا بكوكبــة مــن البحــث الجنائــي بقيــادة أبــو صقــر ســلطان زابــن الذيــن يبيعــون 

ويشــترون فــي الســجناء ويطلبــون 5 مليــون ريــال مقابــل اطــاق الســجين الواحــد(.

قرينــة أخــرى تأتــي واضحــة بــا شــك مــن خــال تصريــح المفتــي الحوثــي وحثــه “علــى ضــرورة   
الــرادع لمــن يتحدثــون عــن جريمــة اختطــاف النســاء.” وزعــم المفتــي الحوثــي، خــال خطبــة  العقــاب 
الجمعــة فــي مســجد بشــارع مجاهــد، وســط العاصمــة صنعــاء، أن “النســاء المعتقــات كــن ُيــدرن شــبكات 
إلفســاد أخــاق شــباب وبنــات األمــة”، حــد قولــه. كمــا قــام الحوثيــون بإنتــاج فيديــو عــرض علــى قناتهــم 
الرســمية قنــاة المســيرة تحــت اســم خطــوط حمــراء اعترفــت فيــه جماعــة الحوثــي بــأن هنالــك المئــات مــن 
ــه تحــت مســمى القبــض علــى شــبكات دعــارة  النســاء معتقــات فــي ســجونهم مفاخريــن بمــا قامــوا ب
نســائية ومحاكمــة ٦٤ امــرأة منهــن ليكشــف الفيديــو حقائــق صادمــة بشــأن اعتقــال النســاء، ويؤكــد أن مــا 
طرحتــه التقاريــر مــا هــو إاّل قطــرة فــي بحــر الجرائــم اليوميــة التــي يرتكبهــا االنقابيــون مــن إخفــاء وابتــزاز 

واســتباحة لألعــراض واألمــوال.

معـــزولة عـــن العـالــم
ســــجــون الحوثي مقــابر للنســـــاء
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اساليب ال اخالقية ممنهجة العتقال واختطاف النساء
مارســــت مليشــــيات الحوثــــي أســــاليب غيــــر مشــــروعة فــــي عمليــــات االختطــــاف التــــي قامــــت   
بهــــا كالتشــهير  والوصــم بالعــار  واســتخدامهن كوســيلة البتــزاز ُأســرهن أو كوســيلة لجنــي االمــوال 

والذهــب. باألمــوال  ومقايضتهــن 

ــارة، واتهامــات التخابــر، وعمــدت لتســجيل اعترافــات للنســاء  ــة الدعــ وتــم تلفيــق تهــم ممارســ  
المختطفــات تحــت الضغــط وبثهــا فـــي وســــائل االعــام لاعتــراف بارتكابهــــن الجرائــــم، وكل هــذا دون 
القانونيــة. ولالتزامــات  اليمنــي  المجتمــع  وتقاليــد  أعــراف  لــكل  قانونيــة وبشــكل مخالــف  مســوغات 

كمــا أن بــث الفيلــــم الوثائقــــي الــذي أنتجــه اإلعــام األمنــــي للميليشــيا الحوثيــة ، أظهــــر عــــددًا   
مــن النســاء المختطفــات فــي ســجونهم, والصقــوا بهــن عــدد مــن التهــم والجرائــم االخاقيــة بغــرض 
االســتهداف السياســي لهــن ولخصومهــم, »كانــت أبــرز التهــم التــي وجهــت للنســاء بحســب الفيلــم, 
إدارة خايــــا اجراميــــة منظمــــة مرتبطــــة بــــدول العــــدوان  كمــــا يســــميها الحوثيــــون ويقصــــد بهــــا دول 
التحالـف العربـي لدعـم الشـرعية فـي اليمـن لتدميـر المجتمـع اليمنـي, واالتجـار بالبشـر وتجـارة الجنـس, 
وتجـــارة المخـــدرات, والســـرقة باإلكـــراه. وذكـــر الفيلـــم أن إدارة البحـــث الجنائـــي ألقـــت القبـــض علـــى عـــدد 
مـــن شـــبكات الدعـــارة المنظمـــة مـــن النســـاء والتـــي تديرهـــن منظمـــات حقوقيــــة وانســــانية وشــــخصيات 
مرتبطــــة بــــإدارة نظــــام علــــي عبداللــــه صالــــح بحســــب قيــــادات حوثيــــة ظهــــرت فــــي الفيلــــم, وأظهــــر 
ــن  ــن مارسـ ــات وأنهـ ــن مذنبـ ــرار بأنهـ ــات لإلقـ ــن باعترافــ ــن يدليــ ــات وهــ ــن المختطفــ ــددًا مــ ــي عــ الوثائقــ
الدعـــارة وغيرهـــا مـــن االعمال غيـــر المشـــروعة, كما ُيظهر صـــوًرا لمحتجـــزات فـــي ســـجن البحـــث الجنائـــي 
و يأتــي هــذا الفيلــم كقرينــة واعتــراف مــن قبــل الميليشــيا باعتقــال النســاء مــن جهــة، وبوجــود ســجون 
ســرية، وبــأن معظــم المعتقــات ناشــطات حقوقيــات وسياســيات وإعاميــات ومدنيــات ، إذ لــم ينجــو مــن 

جرائمهــم بحــق النســاء أيــة فئــة.

وهــذا يؤكــد أيضــا علــى أن التهــم الملفقــة جاهــزة بــدون أيــة ضمانــات قانونيــة وقبــل أيــة   
محاكمــات وبــدون حضــور أي دعــم قانونــي واســتيفاء االجــراءات القانونيــة أثنــاء تســجيل االعترافــات.

  https://www.youtube.com/watch?v=xYAeKjZFGpw الفيلم الوثائقي خطوط حمراء 
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يعتبــر التعذيــب بموجــب القانــون الدولــي مــن ضــروب المعاملــة الســيئة، وهــو دائمــًا غيــر   
قانونــي وتــم حظــره دوليــًا منــذ عقــود وفقــًا للمــادة 172 للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

الســيئة. المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  يحظــر  الــذي  والسياســية، 

ألــم نفســي أو جســدي  يحــدث التعذيــب عندمــا يتســبب شــخص مــا بصفتــه الرســمية، فــي   
أو معانــاة شــديدة لشــخص آخــر لغــرض محــدد. فــي بعــض األحيــان تعــذب الســلطات أي شــخص النتــزاع 

معلومــات. علــى  للحصــول  أو  بجريمــة،  منــه  اعتــراف 

وأحيانــًا يســتخدم التعذيــب كعقــاب ليبــث الخــوف فــي المجتمــع وتختلــف أســاليب التعذيــب؛   
ــة. ويمكــن أن يكــون ذا طبيعــة  ــل الضــرب والصدمــات الكهربائي فيمكــن أن يكــون ذا طبيعــة جســدية، مث
ــل الحرمــان مــن  ــة الجنســية. أو يمكــن أن يكــون ذا طبيعــة نفســية، مث ــل االغتصــاب أو اإلهان جنســية، مث

طويلــة.  لفتــرات  االنفــرادي  الحبــس  أو  النــوم 

ــل  ــز مليشــيات الحوثــي بالعنــف المفــرط ضــد النســاء، وتعرضــت النســاء النتهــاكات مــن قب تتمي  
المليشــيات، بمــا فــي ذلــك االخفــاء القســري واالعتقــال والقتــل واالغتصــاب واإلهانــات والفصــل مــن 
الوظائــف والتشــهير.  وقــد شــجع صمــت المنظمــات الدوليــة المعنيــة وعــدم التحــرك الجــاد لوقــف هــذه 

النســاء. إنســانية الضحايــا مــن  انتهــاك  التمــادي فــي  الحوثيــة علــى  الميليشــيا  الممارســات 

تــروي أحــام )اســم مســتعار( ناجيــة مــن ســجون الحوثــي تجربتهــا بأنــه جــرى احتجازهــا فــي   
أماكــن متفرقــة منهــا ســجن خلــف البحــث الجنائــي وفيــا فــي شــارع تعــز بصنعــاء، وتضيــف »أفــرج عنــي 

لقيــادات حوثيــة«. كبيــرة  أســرتي مبالــغ ماليــة  االختفــاء مقابــل دفــع  مــن  بعــد شــهرين 

وثقــت مصادرنــا ســماع حــراس البحــث الجنائــي فــي الليل صراخ النســاء أثنــاء تعذيبهــن والتحقيق   
المجــاورة. األحيــاء  بعــض  إلــى  صراخهــن  ويصــل  معهــن 

شــهادة ناجيــة طلبــت عــدم ذكــر اســمها؛ )تــم اعتقالــي فــي 6 مــارس 2019، تــم تعذيبــي   
بالصعــق الكهربائــي والمــاء البــارد وقــص شــعري وخلــع اظافــر قدمــي، فــي يــوم صحيــت وانــا فــي 
العنايــة المركــزة فــي مستشــفى 48 وتــم نقلــي الــى الســجن المركــزي وتعالجــت هنــاك أيضــًا، وتــم 
إخراجــي مــن المعتقــل فــي تاريــخ 20 ينايــر 2020، كنــت أســمع أصــوات النســاء المعتقــات وصراخهــن 

النصفــي(. بالشــلل  واصيبــت  التعذيــب  تتحمــل  لــم  امــرأة  هنــاك  وكانــت 

اعــداد كبيــرة جــدًا فــي ســجون الحوثــي ليســت فقــط النســاء ولكــن أيضــًا الشــباب ولكــن ال أحــد   
يعلــم أيــن هــذه الســجون الســرية، وهــذه الســجون ليســت فقــط فــي صنعــاء بــل أيضــًا فــي صعــده هنــاك 
نســاء تــم إرســالهن إلــى ســجون صعــده وال نعلــم أيــن مصيرهــن، وهنــاك نســاء مختفيــات منــذ 7 ديســمبر 

2017 لــم يســتطع األهالــي الوصــول إليهــن.

التعذيب وسوء المعاملة )شهادات للناجيات(
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مهــا ســعيد “اســم مســتعار” امــرأة يمنيــة، اعتقلتهــا جماعــة الحوثــي االنقالبيــة ألكثــر مــن 70   
يومــا، فــي ســجن ســري بالقــرب مــن مبنــى األمــن السياســي جنــوب العاصمــة، روت مهــا أثنــاء المقابلــة 
مــع الفريــق كيــف أنهــا تشــاركت مهــا مــع20 امــرأة فــي زنزانــة واحــدة ضيقــة، وتعرضــت للتعذيــب علــى 
يــد عناصــر الميليشــيات الذيــن كانــوا يعتــدون عليهــن بالضــرب والقــذف بــكالم بــذيء. وأوضحــت أنهــا 
أثنــاء وجودهــا فــي الزنزانــة، كانــت تســمع بانتظــام حــراس الســجن وهــم يعذبــون الســجينات فــي الغــرف 
األخــرى فــي ســاعات المســاء، وكان ُيفهــم ممــا ُيســترق مــن االســتماع لحديثهــم بــأن هنــاك بعــض 
ــوا يقولــون بأنهــا انتهــت ويتباحثــون حــول طريقــة نقــل الجثــث. الحــاالت قضــت تحــت التعذيــب حيــث كان

وفقــا لشــهادات حقوقييــن ادلــوا بهــا لفريقنــا انــه عندمــا كلــف عبــد العزيــز البغــدادي، النائــب   
العــام الســابق المعيــن مــن الحوثييــن، لجنــة خاصــة لتفقــد الســجينات، رفعــت اللجنــة تقريــرًا أوضحــت فيــه: 
الشــكاوى التــي تقدمــت بهــا عــدة ســجينات حيــث تحدثــن أنهــن يتعرضــن لكافــة أنــواع التعذيــب الجســدي 
مــن ضــرب بـــعصي وأســاك كهربائيــة، وصفــع ، وإيقــاف النفــس بخنقهــن ، وإغراقهــن بالمــاء ،إضافــة إلــى 
التعذيــب اللفظــي مــن إهانــة وتحقيــر وصفــع وتعذيــب نفســي، بهــدف االعتــراف بأشــياء لــم يفعلنهــا.

أشــارت إحــدى الشــاهدات - رفضــت ذكــر اســمها - لمــا تعّرضــت لــه مــن انتهــاكات واعتــداءات   
أثنــاء احتجازهــا هــي وأخريــات فــي )بدرومــات( وســجون ســرية، تابعــة للميليشــيا الحوثيــة، وتشــرف 
عليهــا قيــادات حوثيــة موغلــة فــي اإلجــرام، وقالــت إنهــم اعتــدوا عليهــا بالعصــي الكهربائيــة وقامــوا 

رأســها. شــعر  بحاقــة 

وتعــد هــذه أحــد األســاليب التــي اســتخدمتها الحوثيــون فــي نقــاط التفتيــش تشــمل حاقــة   
الــرأس، وخاصــة للعرائــس الجــدد المســافرات بيــن المحافظــات للقــاء أزواجهــن . وتؤكــد تقاريــر المنظمــات 
الحقوقيــة المحليــة والدوليــة، أن آالف مــن المواطنيــن الذيــن غــادروا المناطــق التــي يســيطر عليهــا 
نقــاط  عنــد  ومخاطــر  النتهــاكات  تعرضــوا  األقــارب،  لزيــارة  أو  الرواتــب،  الســتام  أو  للعمــل،  الحوثيــون 

الرجــال. بالنســاء واعتقــال  التحــرش  التفتيــش، منهــا 
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قامــت الميليشــيا الحوثيــة بتشــكيل ميليشــيا نســائية غيــر نظاميــة تعــرف بـــــــ “الزينبيــات” وهــذه   
الميليشــيا النســوية تختلــف عــن التشــكيات النســوية  النظاميــة كالشــرطة النســائية والمجنــدات مــن حيــث 
طبيعــة التنظيــم ومرجعيتــه القانونيــة، فهــي ال تتبــع أّيــًا مــن اجهــزة الدولــة النظاميــة وإنمــا مجموعــة 
مــن النســوة الذيــن تســتقطبهم الجماعــة عبــر دوافــع ايديولوجيــة بحيــث تكــون المشــرفات مــن الصــف 
األول مــن النســاء القياديــات بالجماعــة أو زوجــات قيادييهــم  ومــن ثــم  النــزول فــي ترتيــب القيــادة بــأن 
يكونــوا مــن النســاء المنتميــات فكريــًا ومذهبيــًا للجماعــة وصــوالً إلــى النســاء الاتــي يتــم اســتقطابهن 
ــدروس ودورات مكثفــة  ــة والظــروف المعيشــية علــى أن يخضعــوا ل ــر اســتغال حاجاتهــن االقتصادي عب

فــي فكــر وايديولوجيــة الجماعــة.

والوجــه االخــر لهــذا االختــاف عــن التشــكيات النظاميــة األخــرى هــو مــن حيــث المهــام التــي   
تقــوم بهــا ومــدى التزامهــا باإلجــراءات القانونيــة، فهــي تقــوم بأعمــال غيــر قانونيــة ضــد النســاء وبدون 
المهــام  الحوثيــة، ومــن هــذه  المليشــياوية  القيــادات  بأوامــر  تأتمــر  تفويــض وســند قانونــي وإنمــا 
مداهمــة المنــازل عنــوة وتفتيــش البيــوت وتفتيــش النســاء واختطــاف النســاء وتســليمهن للمحققيــن 
والقيــام بالعمليــات الوحشــية بحــق النســاء مــن تعذيــب وضــرب واالســهام بعمليــات توزيــع الســجينات 
لجلســات االغتصــاب التــي يكّنــون عنهــا بـــــــ “  التطهيــر”. هــذه المليشــيات النســوية متهمــة بالمشــاركة 

بــكل عمليــات اختطــاف واخفــاء وتعذيــب النســاء.
  

وقــد أشــار تقريــر فريــق الخبــراء المعنــي باليمــن والــذي قــدم لمجلــس األمــن فــي ٢7 ينايــر   
٢٠٢٠ لهــذا التشــكيل بوضــوح، وممــا ورد بالتقريــر حــول تركيبــة هــذه الميليشــيا النســوية ومهامهــا ) 
يتــم اختيــار معظمهــن مــن أســر هاشــمية ، جهــاز اســتخباراتي موجــه نحــو النســاء ، وتشــمل مســؤوليات 
، وتلقيــن النســاء أفــكار الجماعــة ، وحفــظ النظــام فــي ســجون  الزينبيــات تفتيــش النســاء والمنــازل 
النســاء ، وقــد وّثــق الفريــق انتهــاكات ارتكبتهــا الزينبيــات ، تشــمل االعتقــال واالحتجــاز التعســفيين للنســاء 
، والنهــب ، واالعتــداء الجنســي ، والضــرب ، والتعذيــب ، وتيســير االغتصــاب فــي مراكــز االحتجــاز الســرية(.

أجهزة مختصة لالنتهاكات بحق النساء

الزينبيات ،، تشكيل عصابي نسائي

  https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/12/2019/yemen-one-of-the-worst-places-in-the-
world-to-be-a-woman/ اليمن من اسوء البلدان في العالم للنساء
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خُلــص فريــق التحقيــق الخــاص بالتقريــر وفقــًا لعمليــات البحــث والتقصــي واالســتماع لشــهادات   
المباشــرة  بالمســؤولية  الحوثيــة  الميليشــيا  تتبــع  واســتخباراتية  أمنيــة  أجهــزة  ضلــوع  إلــى  الناجيــات 
عــن االنتهــاكات الخاصــة بالنســاء، وهــو مــا ورد بتقريــر لجنــة الخبــراء الــذي أكــد  أن التحقيقــات تفضــي 
إلــى وجــود شــبكة مختصــة بتعذيــب الناشــطات واعتقالهــن بقيــادة مديــر إدارة البحــث الجنائــي فــي 
صنعاء)ســلطان زابــن( الــذي يشــرف ويديــر شــبكة واســعة للقمــع السياســي للنســاء تحــت ســتار مكافحــة 
البغــاء، ووجــود ارتبــاط بيــن وزارة الداخليــة والنيابــة العامــة والســلطات القانونيــة الخاضعــة لســلطة 

الميليشــيا الحوثيــة بالضلــوع فــي عمليــات االعتقــال واالحتجــاز. 

ووفقــًا لتقريــر المنظمــة اليمنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر التــي تحصلــت علــى معلومــات مــن   
عامليــن بالبحــث الجنائــي تفيــد أن هنــاك شــخصين يدعيــان أحمــد مطــر، وحســن بتــران همــا المســؤوالن 

بأســماء وهميــة. كانــوا  البقيــة  والتعذيــب فيمــا  التحقيــق  عــن 

أجهزة استخباراتية وأمنية حوثية معنية بعذابات النساء
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استهداف الناشطات والمدنيات والمدافعات 
عن حقوق اإلنسان

ــن يدافعــون عــن  ــن عــن حقــوق اإلنســان الذي ــة المدافعي ــة بحال ُتعــرِّف المقــررة الخاصــة المعني  
الحقــوق اإلنســانية للمــرأة هــن المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان وأي مدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان 
يعملــون فــي الدفــاع عــن حقــوق المــرأة أو القضايــا الجنســانية. يعتــرف اإلعــان الخــاص بالمدافعيــن عــن 
حقــوق اإلنســان بالــدور الهــام الــذي يؤديــه المدافعــون عــن حقــوق اإلنســان، بمــا فــي ذلــك المدافعــات 
عــن حقــوق اإلنســان، ويحــدد الحقــوق ذات الصلــة لجميــع المدافعيــن عن حقوق اإلنســان والتزامــات الدول.

المدافعــات معرضــات للمخاطــر التــي يتعــرض لهــا أي مدافــع عــن حقــوق اإلنســان، لكــن كنســاء   
يتــم اســتهدافهن بتهديــدات جنســانية أو عنــف علــى أســاس الجنــس. أســباب اســتهداف المدافعــات 
عــن حقــوق اإلنســان متعــددة األوجــه ومعقــدة، وتعتمــد علــى الســياق المحــدد الــذي تعمــل فيــه 
المدافعــة عــن حقــوق اإلنســان. غالًبــا مــا ُينظــر إلــى عمــل المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان علــى أنــه تحــٍد 
للمفاهيــم التقليديــة المتعلقــة باألســرة وأدوار الجنســين فــي المجتمــع، ممــا قــد يــؤدي إلــى تعــدي 
عامــة الســكان والســلطات عليهــن. ولهــذا الســبب، تتعــرض المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان للوصــم 
والنبــذ مــن قبــل قــادة المجتمــع، والجماعــات الدينيــة، واألســر والمجتمعــات التــي تعتبــر أنهــن يشــكِّلن 

تهديــًدا للديــن أو الشــرف أو الثقافــة مــن خــال عملهــن.

باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن عمــل المدافعــات عــن حقــوق متعلقــة بالنــوع االجتماعــي يجعلهــن   
أكثــر عرضــه للهجــوم والتهديــد مــن نظرائهــن الذكــور ويتــم تهديــد ُأســرهن بهــدف إيقــاف المدافعــات 

 https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/7%B٦5BFCF9B٦-D4-27E9C8-CD-3
CF٦E4FF9٦FF7%9D/S_70_2020.pdf  تقرير لجنة الخبراء المعني باليمن الى مجلس االمن
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معانــاة الناجيــات مــن االعتقــال ال تنتهــي باإلفــراج عنهــن لكنهــا تبقــى حاضــرة فــي وجــدان مــن   
عايشــت هــذه التجربــة وتبقــى آثارهــا الجســدية والنفســية ناهيــك عــن الضغــوط االجتماعيــة والمجتمعية 
التــي تقابلهــا ممــا يؤثــر علــى حاضرهــا ومســتقبلها فــا يمكــن للناجيــة مــن االعتقــال أن تعــاود االنخــراط 
فــي الحيــاة بشــكل تلقائــي طبيعــي فمــا بالــك إن صاحــب هــذا االعتقــال تعذيــب وتلفيــق تهــم وتشــويه 
ســمعة كمــا تفعــل الجماعــة الحوثيــة مــع الســجينات. لــذا فــإن مأســاة المعتقلــة ال تنتهــي بإطــاق 
ســراحها وهنــا يأتــي ضــرورة التدخــل وتقديــم الدعــم النفســي واتخــاذ تدابيــر الحمايــة للناجيــة، واســتثمار 
طاقاتهــا فــي أعمــال إيجابيــة تشــعرها بوجودهــا وأهميتهــا وتدعــم إحساســها باألمــان النفســي. أمــام 
مــرارة هــذا الواقــع وحاجــة الناجيــات للتأهيــل النفســي والمهنــي، يجــب إنشــاء مراكــز حمايــة الناجيــات 

مــن ســجون الحوثييــن بهــدف احتــواء المعتقــات الســابقات ومــد يــد المســاعدة لهــن.

ويمكــن دعــم إنشــاء مركــز متخصــص لاســتضافة لتلبيــة االحتياجــات المختلفــة للناجيــات مــن   
العنــف فــي اليمــن بمــا يضمــن الخصوصيــة والســرية للناجيــات مــن العنــف وتوفيــر خدمــات شــاملة 
ُتناســب احتياجاتهــن ليصبــح لــدى النســاء وأطفالهــن مســاحة آمنــة تضمــن مزيــدًا مــن الســرية وتتيــح 
لهــن االســتفادة مــن المزيــد مــن األنشــطة االجتماعيــة واالقتصاديــة ضمــن منظومــة متكاملــة قائمــة 
علــى حقــوق االنســان وتمكيــن المــرأة وضمــان تعافيهــا واســتقاليتها مــن أجــل تعزيــز حصــول النســاء 
والفتيــات اليمنيــات الناجيــات مــن العنــف علــى الرعايــة والدعــم بشــكل أفضــل فــي ظــل الحــرب والصــراع 
القائــم. دعــم مركــز اســتضافة وتوجيــه المــرأة هــو جــزء مــن تمكيــن النســاء وإتاحــة مســاحات آمنــه لهــن، 
وتقديــم ســبل الدعــم المختلفــة لمركــز االســتضافة المفتــوح والمجهــز لاســتضافة للوصــول إلــى جميــع 

النســاء المعرضــات للعنــف فــي اليمــن. 

منــذ انقــاب مليشــيات الحوثــي علــى الســلطة فــي ســبتمبر 2014 أصبحــت النســاء معرضــات   
يتــم  اللواتــي  النســاء  علــى  القمعيــة  الممارســات  تؤثــر  كمــا  العدائيــة،  واألعمــال  والعنــف  للقمــع 
اعتقالهــن واإلمعــان فــي التنكيــل بهــن، إذ ُيمــارس بحقهــن التعذيــب وانتهــاك األعــراض علــى خلفيــة 
نشــاطهن أو نشــاط أقربائهــن. وحتــى الناجيــات اللواتــي كتبــت لهــن حيــاة خــارج الســجون، يعانيــن أيضــًا 
ارتكبــت بحقهــن. التــي  االنتهــاكات  لهــن مســؤولية  أن يحمِّ االندمــاج فــي مجتمــع فضــل  تحــدي  مــن 

  https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/HRDefenders.aspx  المدافعات 
 عن حقوق االنسان
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التوصيات:

إلى جماعة الحوثي:

الى الحكومة الشرعية: 

الى المجتمع الدولي:

١-االفــراج عــن جميــع النســاء المعتقــات فــي الســجون الرســمية والســرية والمحتجــزات فــي أقســام 
الشــرطة والبحــث الجنائــي واألمــن السياســي بصنعــاء وذمــار.

٢-التوقف عن اعتقال المزيد من النســاء.
3-االفصاح عن أماكن النســاء المعتقات والمخفيات قســريا واالفراج عنهن فورًا.

٤-تمكيــن المنظمــات الحقوقيــة والنســوية وناشــطي حقــوق االنســان مــن زيــارة المعتقــات وتقديــم 
العــون القانونــي لهــن.

5-وقــف كافــة ممارســات العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ضــد المــرأة بمــا يتضمنــه مــن اســتهداف 
النســاء وكل ممارســات االســتغال واالنتهــاكات بحقهــن.
٦-التوقف عن اســتغال وابتزاز وإرهاب ُأســر المعتقات.

7-التوقــف عــن اغتصــاب الســجينات واســتغالهن جنســيًا، واالمتنــاع الفــوري عــن التهديــد بتلفيــق تهــم 
ال أخاقيــة لهــن.

١-تنفيــذ برامــج التأهيــل النفســي والبدنــي للنســاء ضحايــا االنتهــاكات وخاصــة الناجيــات مــن ســجون 
الحوثيــة. الميلشــيا 

٢-العمــل علــى تعديــل بعــض القوانيــن التــي تحفــظ حقــوق المــرأة وكرامتهــا وحقهــا فــي الحيــاة 
والمســاواة.

3-االهتمــام بالمــرأة النازحــة والاجئــة ومراعــاة النــوع االجتماعــي عنــد تقديــم المســاعدات اإلنســانية 
وإشــراك النســاء بصــورة فاعلــة فــي إدارة شــؤون مخيمــات النازحيــن.

٤-اطــاق كافــة الســجينات اللواتــي فــي ســجونها وخاصــة الســجينات فــي قضايــا غيــر جنائيــة ، ومراقبــة 
الســجون مــن قبــل لجــان مختصــه.                            

١-الضغــــط علــــى مليشــــيات الحوثــــي إلطــــاق سراح النســــاء المعتقــــات والمخفيــــات قســــرًا فــــورًا دون 
قيــد أو شــرط، ووقــف كافــة االنتهــاكات التــي يمارســونها بحــق النســاء.

٢-إدراج مليشــيا الحوثــي ضمــن قائمــة المنظمــات اإلرهابيــة لتورطهــا بارتــكاب جرائــم وانتهاكات جســـيمة 
ضـد النساء واألطفـال

3-فتــح تحقيــق يتــواله المقــرر الخــاص بالعنــف ضــد المــرأة يختــص بجرائــم العنــف الــذي تعرضــت لــه 
النســاء مــن قبــل قيــادات الميلشــيات الحوثيــة

ــا األمــــم المتحــــدة مــــع  ــاء ضمــــن أجنــدة المشــــاورات التــــي تجريهــ ــاكات النســ ٤-إدراج ومناقشــــة انتهــ
مليشــــيا الحوثــــي.

5-تأمين الحماية الازمة للنســاء واألطفال من مخاطر العمليات العســكرية.
٦-تطبيــق برنامــج دعــم عاجــل ماديــًا ومعنويــًا للنســاء الناجيــات مــن ســجون الحوثــي يتضمــن الدعــم 
الصــاق  بعــد  مــن ذويهــن  للنبــذ  يكــن عرضــًة  بعضهــن  لهــن الســيما وأن  الحمايــة  النفســي وتوفيــر 

بحقهــن. مســيئة  تهمــًا  الحوثييــن 
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خاتمة

توصيات عامة:
١-تفعيــل دور المــرأة بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية والحيــاة العامــة وفــق مبــدأ الحصــة )الكوتــا( 

التــي تــم اعتمادهــا بمخرجــات الحــوار الوطنــي بنســبة ال تقــل عــن الثلــث.
٢-تفعيــل دور المــرأة فــي كل مفاوضــات ومشــاورات صناعــة الســام امتثــاال للقــرار ١3٢5 وفقــا للكوتــا 

المقــرة فــي مخرجــات الحــوار الوطنــي كحــد أدنــى.
3-تبنــي مشــروعات وخطــط التمكيــن االقتصــادي للمــرأة بمــا يســهم باســتقالها المــادي ويدعــم 

دورهــا بالحيــاة العامــة ومشــاركتها السياســية.

ــر والبحــث فيــه نرجــو نحــن فريــق  فــي هــذه اللحظــة التــي تختتمــون فيهــا قــراءة هــذا التقري  
العمــل، أن تكــون هــي لحظــة البدايــة لمحاوالتكــم مســاعدة مــا تبقــى مــن الســجينات النتشــالهن مــن 
العــذاب ونيــل حريتهــن، ومــد يــد الدعــم والمســاعدة للناجيــات الاتــي ال يزلــن بحاجــة ماســة لهــذا الدعــم، 
أمــا وإن كنــت علــى تمــاس ســابق بهــذا الملــف، فنرجــو أن تســتكمل اســتئناف جهــودك كفــرد وكمنظمــة 

ــا. ــأال تتوقــف هن ب

فــكل جهــد بذلنــاه فــي هــذا التقريــر لــم يكــن يســتهدف رصــد الحــاالت فقــط، وإن كان هــذا عامــل   
مهــم لاسترشــاد ومتابعــة الجنــاة حتــى ال يفلتــوا مــن العقــاب وال تســقط جرائمهــم بالتقــادم، لكننــا فــي 
الوقــت نفســه نســتهدف اســتكمال الجهــود، ففــي كل حــرف كتبنــاه ورقــم رصدنــاه لــم تكــن هــذه مجــرد 
أرقــام ففــي كل لحظــة كنــا نســتمع لصــدى صــوت أنيــن المعتقــات وعذاباتهــن فــي الســجون، ولنظــرات 

الــذل واالنكســار والعجــز فــي أعيــن ذويهــم، ولحاجــة واشــتياق أطفالهــن.

كنــا والزلنــا علــى تمــاس مباشــر بعذابــات الناجيــات وجروحهن الجســدية والنفســية العميقة التي   
مــا زالــت بحاجــة إلــى تضميــد، وأوضاعهــن االجتماعيــة والماديــة التــي هــي بحاجــة إلــى دعــم وإســناد.

 
نتوجــه فــي تحالــف نســاء مــن أجــل الســام باليمــن وتكتل ٨ مــارس من أجل نســاء اليمن و المنظمة   
اليمنيــة لمكافحــة االتجــار بالبشــر بالشــكر الجزيــل إلــى كل مــن أدلــوا بشــهاداتهم مــن الضحايــا وذويهــم 
وشــهود العيــان، وإلــى كل مــن أســهم بمدنــا بمعلومــة وإثــراء التقريــر طــوال فتــرة جمــع المــادة والرصــد 

واإلعــداد والمراجعــة، وإلــى كل المنظمــات المعنيــة بشــؤون النســاء اليمنيــة والدوليــة.

وإلــى كل فريــق العمــل مــن راصديــن ومحلليــن وتأتــي علــى رأس هــذه القائمــة الطويلــة وفــي   
مقدمتها األســتاذة نورا الجروي الناشــطة السياســية والتي مرت بظرف االعتقال ونجت منه فحملت على 
عاتقهــا حمــل هــذا الملــف الثقيــل وايصــال اصــوات النســاء رغــم كل الصعوبــات والتحديــات التــي واجهتهــا 
والخــذالن والجحــود، لكنهــا أبقــت القضيــة نصــب اعينهــا وكانــت المرجــع والموجــه والمرشــد لــكل هــذا الجهــد.

ــر النســاء الســجينات  ــل كل هــذا وذاك كل الشــكر والعرفــان إلــى بطــات هــذا التقري ختامــًا وقب  
المعتقــات والمعذبــات والمعنفــات، أنتــن فــي نظــر القانــون وفــي نظرنــا جميعــًا ضحايــا يجــب أن تســتعاد 
حقوقهــن لكــن أيضــًا أنتــن البطــات، ارفعــن رؤوســكن بفخــر فالمجــرم والجــاد هــو مــن لــه الخــزي والعــار 

دائمــًا وأبــدًا.
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كشــف فريــق لجنــة خبــراء األمــم المتحــدة فــي تقريــره الــدوري عــن اليمــن، جانــب “مظلــم” مــن مهــام 
“الزينبيــات”، وهــي شــبكة اســتخباراتية تتبــع لميليشــيا الحوثــي. وقــال الفريــق إن هــذه الشــبكة تشــارك 

فــي قمــع النســاء اللواتــي يعارضــن الحوثييــن بوســائل مختلفــة، منهــا العنــف الجنســي.

فــي تفاصيــل القصــة، كشــف تقريــر الخبــراء األممييــن النهائــي الســنوي بشــأن اليمــن أن الفريــق حــدد 
شــبكة الحوثييــن المتورطــة فــي قمــع النســاء الاتــي يعارضــن الميليشــيات، بمــا فــي ذلــك مــن خــال 
اســتخدام العنــف الجنســي، موضحــا أن هــذه الجماعــة مشــكلة برئاســة ســلطان زابــن، مديــر إدارة البحــث 

الجنائــي فــي صنعــاء.

تقرير أممي يكشف “زينبيات” الحوثي.. قمع ومهام مرعبة

معـــزولة عـــن العـالــم
ســــجــون الحوثي مقــابر للنســـــاء
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