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 وقضيمان   الإنسيان حقيق  عي  والمي افاا  النسيا  تهميم  مي  تزيي  اليمم  في القائمة الحرب إن" 

ن يحمييي الميي افاا  ميي  ال اييهمر وال عنميير والانيي  أميي  يسيي هم    وسييته   القييانقن غميياب وفييي

سمحاسي  الننياو والما ي ي ل تت يي ومحاولا  الاغ مال والق ل وال ي لهالما تم ته يي ن  ههيا  ومي  

الاميل السيتمي واليذا قي   ثميا  الي التيال ي لل الاسيعرا اا الاق  يال  سيقا  اليمم الحرب فيي ه نذ

ل ائيي  سييقد تنيي  النسييا  الممنمييا  والميي افاا  عيي  حقييق  إمنيي  ا  وفييي  الييا الحريييةأوصييل الادييا  

قضيايا كيان اليمم   ال ا مم عتاكثر تهمماا واس ااا ا م  القاق   كما س سانم في أننسه  أ الإنسان

و الماييا كة أفييي رييق  الامييل عتييا إينييا  حتييقل لمنانضيي ها ووقنهييا مثييل الييزوا  الماعيير لتن مييا   

فيي  يل قضيايا فيي  يل قاي  الهيائرا  ونيذه الالسماسمة لتمرأول  فم  سمسي هم  الاميل عتيا 

 المانمية  ول المنهقيةجممي   رد هالققانم  ال ولمةل إن المن مي  الي ولي كميا ماا ك هم  ققا  لا تا

مسيوولة وفاعتية وقيا  و عتيا إق يرا   الن ي و ههريقةلا ال اامل م  ال هق ا  إالمم  م عقو  أزمةه

م  انهميا  الانيا  الإنسانع  حقق   والأرنال والم افاا وعتا الألص النسا   تحمي الممنمم حتقل 

 "مح م.  لمق  ومقاجهةلتمن م  الممني ال ح مة 
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 خلفية عن التغريات السياسية
 

 عاي  همهالي  هرحميل نمياا اليرئمس السياه  فيي اليمم   وال 2011الثيق ا فيي  الحراك السماسي ها  

لتن رو الان قالمية هي    آلمة  تضمنتوال ي   ماا  و منتس ال ااون الختمنيعتي صالح  تم الاتنا  عتا 

. وراقيا ليا ميرحت م إ 2014ا عياا إليليمم  ي اوال ي قسمت الن رو الان قالمة ف  2011نقفمار  23م  

عتيا أن تن هيي المرحتية الثانمية  في المرحتة الأولا  مناق  نا االرئمس عا   ه   ان خاب لانق نا تم  

 اناقي  فييموتمر حقا  ورني والذا الققانم  الان خاهمة وإجرا   هإ لال تا يدا  عتا ال س ق  وإصدا 

ز وتمم يفمي    م  الننقب والمرتاهة هالحراك في جنقب المم  ماا كة قاائلع ا   غم 2013ما س  18

 هماا كة الحركة الحقثمة ال ي تسمهر عتا محافمة صا و وع و منار  م  شمال المم .

ل اهميل  ةمي  محاوليا  ج ي يعي  قتقهيا اليأم  منتيس  أعرهيت مااقثية 2013ينياير \في كانقن الثياني 

حييزب المييوتمر  وموي ييي  ومناويي و عايي  ه عتييااييل الييرئمس السيياه  ق   الان قالميية ميي امتميية المسييا  

  .يسمهر عتم الاااي الذا لا يزال 

الح و  م  الساق ية وأيضا ضم  المنيار   الأمني فياام  العتا  ا  وق  شه   نذه الن رو ت نق  

  عمتميافيي و1نقيل الأسيتحة المهرهية  ا  فيي عمتميا ونقتت وسائل الاعداا تزايي   .المخ تنة في المم 

 . واغ مالا  ال هاد واح نازا 

هميينهم وهييم  السييتنمم   وتييقاتر المقاجهييا )أو حركيية أناييا  ه  الحييقثمم   حركيية هالإضييافة الييا تميي   

هثديا   20142أغسيهس  22حمث قامت الحركة في  . منار  المم  أغت الا سمهرو الحقثم  تقس  و

قياا    لا اش ااكا إن تهق   أاع ااما   أماا وز ا  ال التمة والعهرها  والاتاالا  وال ي ما لاثت 

لي لقل  الاسي ا ا وشي عقا فيي ليا قيرف فيي شيمال غيرب الااصيمة إالحيقثمم  هالقصيقل عتا أثرنيا 

 صناا . 
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نيا ا تحيث الإقامية الناريية  تيم وضي  اليرئمس  عاي   هي  منايق   ها  سمهرو الحقثمم  عتا صناا   

انيي لات  حييم   فيييحعقم يي    اسيي قالة واسيي قال   تقيي يم  ممييا أجاييره عتييا  20153ميي   ينيياير  20فييي 

  ميا أسيمقه هاليي"إعدان مالحيقثم ع  ص  غت  المنار  في المم    وأمقاجها  واش ااكا  عنمنة في 

قامييت  20156مييا س 26فييي  الارلمييان. هحييلهمقجايي   وقييامقا  2015 5ميي  فاراييير 6 " فييي4ال سيي ق ا

ه ايية هيذل  سعرية وم نمية  فعانيت رائرا  ساق ية هال را  المنال النقا الممني وقا  أن اد ع

قي  عىيح حا ي  تاليمم  بأن  بالأمم المتحدة الإنسانفوض حقوق م عبر 2015مارس  31في و .الحرب

 . 7والاشتباكات الداخىم  "عاصف  الحزم"وذلك عىح ضوء  الانهمار

 

 تأثري التغريات السياسة على أوضاع النساء يف اليمن. 

ه خايمص نسياة م اتقية ل قصيما    وتق يمي 2013لتميرأو فيي ميا س الموتمر القرني  غم إناقا    

 اميم  ك مع سياا  و تحقمي    وال ننمذيية والقضيائمةال ش يامة   المئة ل مثمل المرأو في الستهاه 30

 وليية لاييوون منتييس الوزا و الاييوون الاج ماعميية ووزيييرو و  الإنسييان فييي وزا و حقييق وزيييرا   ثدييا 

مع    ئمس النمهق ية وتامم  قاضمم  فيي  مس اا و فيكما تم تامم    م  الحعقمة %9أا  القز ا 

النسيا  فيي  هحريية تقاجي الم اتي   أن السيوال غمير .8قضياو 9صيل ة الاتما لدان خاهيا  مي  أققاا التنن

  وهقميت أوضياا النسيا  نيذه المعاسي مي   تاقم اأكثر أصاح المنالا  الاامة السماسمة والاج ماعمة 

  لا المقا.إوصقلا  ت نق  مس مر في 2011منذ 

المثتييث النهييا   نييذا رييرادتاييعل أو  عيي مثتييت ميي  الر   فييي إرييا  حالمييا تاييم  النسييا  فييي الييمم  

عتا الم نمم  والمنايت  ال ح مية  ض ا ناأ" وعاصنة الحزا"ثقل  لمهماإفي المم   ويضاد  ناحرو لم ا

 في المم .   القاتمة-المذنامةفي تأجمج الص اعا   ما تتاا  م   و  و

فيي  الإنسيانالم افاا  ع  حقيق   عتا الألصينال النسا  في المم  والمثتث نذا الام  ضم  و

 وض  ن  م  ناحمة سدام ه  النس ية والننسمة.  
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وتنانيل حقيق  النسيا    عتيا تنانيلقي يم يقيقا صالح عتي فيي إ سيا  تقتمي   عا  هفق  قاا نماا 

الاامية  النضيا ا فيي  وال ضيمم  عتيمه  في المعان الااا مهالاه ع ا الماالاو لالناشها  و تقاج 

 . نا إزوا  القاو ا  ول ان المثل غمر إنسانمة  ا معانا  لان اا  ثقاف فسحأ في المقاهل

 ال يي تهي   حيزا لققي  نيذه الان هاكيا  هالامل هناعتمة و نماا عا  ه صالح تس هم  موسسا لم  

النميياا  سييقا إلالحييراك الثييق ا  ضييم كيي   فييي الييمم   أن النسييا عتمييا و  نقنيية النسييا  فييي الييمم . كم

 ول يي  هسييقق  و وال اييهمر والاح نيياز ميي  قاييل السييتها  المقالميية لتييرئمس السيياه  9لتق ييل  وتار ضيي

فيي هنييا  تاييق  لت وليية الممنميية فييي المن ميي  الميي ني والناشيها  ا  انخررييت النسيي كمييا .وموسسيات 

فاالميا  ميوتمر الحيقا  اليقرني واليذا حميل ا هالنسيا  وحقيق  الميرأو مي  لديال وموسساتها وعداق ه

والاميل   يامة وال ننمذييةفمما ي ات  هماا كة النسيا  فيي السيتها  ال شي   وتاق اٍ  ج يةاق راحا  

وذل  مي  لديال   الحرجة والم اتقة هالحقق  النس ية لتنسا  في المم  الال زاا هماالنة القضاياعتا 

نيا  وفي ح سيال وصيقل إومنانضية ل يان ال لتميرأو م اتقة ه ح ي  سي  اليزوا   عتا تش ياا الامل 

 الا الة والقضا  وال اتمم وغمرنا.   لاإالنسا  

لستممة كان يقاهتها  أوضاا  تاعل واقاا مريرا فيي حمياو النسيا   فنيي الن يرو غمر أن نذه ال قجها  ا 

شي ياة عتيا الأناا  نماعة محافمة أهم  سمهرو ل شه   منار   في 2012الا  2011 و م  المم 

 الق يل الاتنيي والاح نياز  الا ي  م  الان هاكا  والنرائم وعتا اليألص منهيا  الم ن والقرف وتم  ص  

رو منيار  سيمهفيي  الان هاكا  النسا  في المحافمة و نذه وتننمذ ننما  ض  الم نمم  وق  رالت

هيم  الننسيم  النايل الخميا   وتيم  فير   ا تي ا النسيا  عتيا  جايا إ"جماعة أناا  الش ياة  فقي  تيم 

م  لدال ال ه يي  هالق يل لتنسا  ترنم   ح  وال ضمم  عتا  النسا  الاامدا  في منال ال اتمم  كما 

مي  قايل  ا تيم  صي  لروقي  نايا  الشي ياةأالان  هيم  ال ولية وجماعية  ن اا ن إوإها .10ال اذي "هو 

مي  عي    هاليذلمرو وسيقق تقاج  الم نمم  ك  اأماس ه اد أيضا وتمثتت في  الرسممة الققف الأمنمة

  11.كضحايا والن ما  النسا 

فنيي مقاهتية مي  .  يرو الان قالمية تيم ال اير   لتنسيا  مي  قايل حتنيائه  فيي الحيراك السيتميوفي الن

م هميا سيماة الناشيها  فيي الثيق و ليا تايقي  إعمي    ونيق أهيرز وجيقه الحيراك الثيق ا  حمم الامخ 

                                                      
http://www.yemeress.com/alsahwa/13934 99 
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 عيقف قضيائمة عتمي  مي  قايل عي و ناشيها   تم  ف ق  و  12.لا معان لترقصإيان  ه حقيل الساحة إ

هممارتية القضيا  فيي السيمر فمميا هاي  اش عت نوليا  الناشيها  هحمث ومنمما  حقققمة ونسائمة و

 .   13همنريا  ال عقو 

ال عنمر وت اتيي  هيي فييي الييمم  الإنسيياناا  عيي  حقييق  ميي افال عنيي  ضيي    اوقيي  تييم  صيي  حاليينييذا 

كميا ذكير  وسيائل الاعدياا . 14هاي  المنياهر ال ينميةعاير  ووال اهمر عار وسيائل ال قاصيل الاج مياعي 

ه ير سياقها  كميا تارضيت  زنيرو صيالح فيي م ينية عي ن مميا أ ف الياغ مال الناشهة امحاولة الممنمة 

تيم ال اير    تاهمر م   لدال نش  فم يق  اقص لها. وفي الاحي ا  اليألمرو لاإ 15و ف عثمانالقزيرو أ

وكانت الألمرو قي   16مسمرو ستممة  إرا   نانة  فيإلا الض ب والإوناة الذهحاني كحتي  وأ لعريمة ال

 ي جاماة صناا . فالااامة  لا ته ي  هخت   مداهسها م  قال التنان إتارضت أيضا 

تقفميت وق    الم نمم  كضحاياالقسائل الإعداممة سقق  ع   كامر م   أك  " الحزا عاصنة“ه   وم  

 القا  المضا  لتهائرا .  النرحا جرا سااد ققا هإت التحني وني الناشهة سالا

 

 يف شرق أسيا ومشال أفريقيا  اإلنسانحقوق  موقف التحالف اإلقليمي للمدافعات عن

 ميير مسيياق  ال ال سييتمحميي   هييق   أا 2014أغسييهس  المنيي ل  منييذ ال اييام  فييي وتمييرو الانيي إن 

 لإسقا  نمياافي عمتمة ال  ممر الستممة   غم ماا ك هم  في المم أو الحقثمم    –لنماعة أناا  ه 

  الاميل السماسي  السيتمي فيي اليمم عتيا اسي مرا ية  ن يائج لهميروكيان لي   قي  لح عتي صا عا  ه

  .ه عم وجق  ال ولة وموسساتها لاصة هما ي ات 

وتانييمهم ل ننميير  الممنيييعتييا القاقيي     هييق  النماعيا   الإ ناهميية عييق و     كانييتوفيي ننييس  الققييت

في تهق  ال قتر الهائني. كل نيذه الاقاميل  مهما  المسن  الذا تار  ل  م نمم  م  الامال عامدا
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احييث عيي  وسييائل سييتممة وقانقنميية الرامميية لتلااييت  و ا  فييي انسيي ا  الييأف  أميياا الحتييقل السماسيية 

 لت نانم عتا الخدافا  المهروحة وإينا  حتقل لها . 

ليا إفي  ل نذه القض  الم ر ا أ ف ال  لل الاسعرا الساق ا م  لدال عمتمة " عاصنة الحيزا"  

 ريياه  رييائني لتخدافييا  القائميية الييا ترسييمختييقتر حييا  فييي الاداقييا  السماسييمة  الييل الييمم   وأ ف 

هنقنييا مي  هاضييهم  الييألرف قي وضي ب هايير  الحيائت ال نييا ب الناجحية ال ييي كيان الحييقثم  وال ميا ا  

 فاالما  موتمر الحقا  القرني.  م  لدال  2011 الاا  منذ

 و ا هيا زا  ماي ركة  عسعرية عرهميةقمة ش ا الامخ وال ي ن ج عنها اتنا  عتا تاعمل ققو كما لاات 

الم اتيي  فييي . فييإن إعدييان اليي ول الارهميية شييوون الييمم ال يي لل فييي فييي ميي   الخمييا ا  الاسييعرية و

الخمييا   تحييت ورييأوالأ اضيي  الممنميية  يضيي  شيياقب اليي ول  الاسييعرية ضييم هالامتمييا  المسييانمة 

 . الاسعرا والذا يت ي فعرو وأساس ال ضام  هم  الااقب أصدا  

ق ميل مي   500إليا ق  ا تنات حامتة الضحايا م  المي نمم    في المم ومنذ ه   الامتمة الاسعرية  

 الأسيتحة فييوسيائل الاعدياا ماتقميا  مقتقية عي  نهي  مخيازن  إلا نش   هالإضافة 17رنل 60همنهم 

 سمناعس ههريقة شي ي وقال الحقثمم  والتنان الااامة والذا  الممنمة م المحافما  في  الم ن و

   الأرنال والنسا . م وسدامة الم نمم أم  الخهق و عتا 

السيتمي الحيراك   و ا  فييقي  لايا   الإنسيانكانت النسا  في المم  وتح ي ا المي افاا  عي  حقيق    

قي  احي تت  و .ميوتمر الحيقا  اليقرني فيي  يل السينقا  اليألمرو الان قالمية وفاالميا الامتمة  وضمان

حييقل معانييا ضييم  الحم ييز الايياا والييذا أتييا  لهيي  القميياا هعثميير ميي  النقاشييا  ميي  موسسييا  ال وليية 

 عاا.   في المن م  هاعل وقضايان  ال ي يهالا  ههاأو الحقق   حقققه 

واسيي امال  عتييا مقاجه هيياوالامييل  االان هاكييا  ال ييي تارضيي  لهيي الميي افاا  تقثميي وقيي  إسيي هاعت 

 غيم وجيق  العثمير مي  ال ه يي ا  وال يقترا  الأمنمية  .ومحا ه ها أمامه  لمناهالم احة جمم  الأ وا  ا

    .تحت الققانم . من م  منضقالالقانقن ول ولة ة خاضاال

 الإنسيانتيم نسي  الأسيس ال يي تسي هم  عتيا أساسيها المي افاا  عي  حقيق  "  عاصنة الحزا"منذ 

ضية لتخهير سيقا  والانخرا  في الامل السماس  والاج ماعي  وني الان أكثر عر   االامل عتا قضايان

 . الم اا ل هم  النها  الم اا عة الهمران والرصاصعار مضا ا   النقا أوعار القا  

 الان  النياتج عنهيا  مميا هيالنزاعا  الهائنمة وه ها تاار ال اقم  و تقاج  مامر هالغ الم افاة ونا ني 

 اليمم  مياأن   المنحيا الهيائني لتاني  فيي فق ان ال ضام  هم  نسا  الاا  القاح .   يو ا إلاق  
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الهامحية المنهقية واليذا يهي د اليا حمايية مايالح الي ول  اليإقتممي فيي أشيعال الصي اانق الا إح  

 الااقب في الحرية والام  هعرامة.  والمماناة لح 

نايا  أليا يسي ها  مقاجهية الحيقثمم  و الإنسيانحقيق   الم افاا  ع  المم  وهالألصالنسا  في إن 

ما   ولمةم   وم  شاقب المنهقة   ون ت للالمم   الاسعرية فيش ياة ه والامتمة   . منم 

 مقاجه  لهيرسين المي افاا  عتيا اليألص والنسيا  عمقميا إعتيا ميا نيق عتمي  في اس مر القض وإذا 

حميياته  وسييدام ه  الننسييمة  مهيي  ا تزاييي  فييي ننسيي  الننسيي  والنسيي ا والانيي  لهيير ال المييق  و

 . الإنسانهحقق   ال ا ا لدان هاكا  الم اتقةموثر عتا اس مرا ن  في سوالنس ية والمانقية  كما 

  في شهادة موثق  ذكرت إحدى المدا عات والموجودة  ي المم  مىخص ع  الوضع كالتالي: 

  هيم  الاشي ااكا  عني  ال  لل  ل أح  يس ه  الاقا ا ولم تمتئ النثث فان : "لحج محا ظ 

 فيي واحي  مس انا سقف تقج  لا هالرصاص فمما الاسااد سما ا  اس ه اد الأرراد وي م

  فم  الننق  ل مركز الم  القصقل والمسانم  الاامتم  يس ه  لم المحافمة

 الميقا ل  وكيذ والعهرهيا  الميا  انقهياا مي  الضيال  الننقهمة: تاياني المحافما  أح  :الضالع 

 ويايا  الا ي  لمق ل ا ف مما الاقا ا في القناصة لرصاص المقارنم  وي ار  ال ذائمة

 وجيق  وعي ا الضيال  فيي الاوضياا لخهيق و الاصياها  عي   وتح يي   صي  الحيالي الققيت في

 لترص . ومنمما  موسسا 

 عميا ا  م  ع   لاح را  ا ا مما الهاون هقذائ  مااش و الامق  اس ه اد : تمالمعلا مديريه 

 هاييمم  الاييق و  عيياا )مرفيي  12انييس  الهنييل وق ييل عيي ن م ينيية شييقا ا اعيير  ميي  ا شييا ا

 والنرحا.  الق تا م  ع   الا اضاف  وفنرت  راسلا ال رقت

   عتيا السيمهرو  المسيتحم  مي  محاولية فيي مااشي و الاميق  اس ه اد :تم خورمكسر مديري 

 وجرحا. ق تا هم  الاش ا  لسقق  ا ف مما  الرئاس  والقص  ع ن مها 

   مرنيا مي  5 فيي اميراه هق يل وتسيا  المنيازل احي  عتيا نياون قذينية سيقهت كريتر مديري 

   الاق و مرف ) جس نا ع   اسها وفال

 اسيي ه اد ييي م انيي  حمييث ما وميية شييا  المنييار  نييذه فييي الإغاثيية عمتمييا  تنيي   الإشييا و ننييا أن

 ال ذائمة. المقا ل  وكذ والعهرها  المماه انا اا م  ستنا المذكق و وتااني المنار  المسانم 

يييرف  شييمال افريقمييا فييي الشيي   الأوسييت و الإنسييانل حييال  الييإقتممي لتميي افاا  عيي  حقييق  ن اإ 

 يا  تقاجيي  حييزمييا  وتأل الاسييعرية كحتييقلتنضييمل القسييائل   الاسييعرا فييي الييمم  وينييان ال يي لل
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حائديا يناتي     أنتمي  ممياحيرب  وتحقيتي  إلياالص اا في المم   ال حال  تهمم كما يرف   الااقب 

 م  الاا  الممني.  وحائدا لت ضام المنهقة شاقب  هم 

   

 

  :أفريقياومشال يف الشرق األوسط  اإلنسانالتحالف اإلقليمي للمدافعات عن حقوق  لذلك يدعو 
 الضيي ت عتيا الحعقمييا   المنهقيية إلياشياقب رف  ال يي لل الاسيعرا فييي اليمم  وييي عق لي

 وإينيا  مخيا  قا  سماسي  ليا حيإاليأرراد  ستممة و عيقوهذل النهق  نحق حتقل  المانمة في

 سماسمة. 

 تسييقية لدافييا  وأالسماسيي   المسييتح ههيي د ال  ممييرالامييل  جمميي  أشييعال ال حييال  رف ييي 

 سماسمة. 

  سيي ي  لييا ال حييرك هاييعل إالإغاثيية ال ولميية  نمئييا  و يخييصال حييال  المن ميي  اليي ولي  يناشيي

الحماو لهيم وأليذ  جمم  م هتاا عتا تقفمر  لتم نمم  والاملعتا تح ي  منار  آمنة  لتامل

 سااد لمزاولة عمتهم  ون أا ته ي . إماا فر  الإغاثة والأنا  في ف ح المنال االضم

  ياة سي  ليا إينيا  حتيقل إي عق ال حال  المن م  ال ولي وممثتي الي ول المانمية فيي اليمم  و

عرضيية فق ييية نمييرا لعييقنهم الييأكثر  لهييم حمايييةوتييقفر  الإنسييانعيي  حقييق   تحمييي الميي افاا 

 زمة الحالمة. أفي ال لتخهر

  هعمنميية  رييا م م اتيي اج ميياا  الم حيي و لاقيي المخ ايية فييي الييأمم  ال حييال  الهمئييا ييي عق

يايال إالمي نمم  ومة الحاصتة في المم  وتح ي ا فمميا ي اتي  ه حممي  الإنسانالاس ناهة لتعا ثة 

ميي ا ا  الهاميية  كمييا  يناشيي   ال حييال  الهمئييا  المخ ايية فييي إالمسيياع ا  لهييم وتقصييمل ال

الم قاجي ي  فيي اليمم  واليذي  ليا يمعينهم الايق و 18إجديا  السيق يم  الامم الم ح و  لت  لل  ل

 لا سق يا في الققت الحالي.إ
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