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Въведение
Тази бележка предоставя информация за страната на произход (ИСП [COI]) и насоки за
политиката разглеждане от страна на лицата, отговорни за вземане на решения в
Министерството на вътрешните работи на Великобритания на конкретни видове искания за
защита и за правата на човека. Това включва дали исковете могат да оправдаят
предоставянето на убежище, хуманитарна закрила или временно разрешение за престой и
работа и дали в случай на отказ на дадена молба същата е вероятно да бъде удостоверена
като „очевидно неоснователна“ по смисъла на раздел 94 от Закона за гражданството,
имиграцията и убежището от 2002 г.
Лицата, вземащи решения, трябва да разглеждат молбите на индивидуална основа, като
вземат предвид конкретните факти за случая и всички съответни доказателства, включително:
насоките за политиката, съдържащи се в настоящата бележка; наличната информация за
страна на произход; всяка приложима съдебна практика; и насоките за работа по случаи на
Министерството на вътрешните работи във връзка със съответните политики.
Информация за страната
Информацията за страна на произход в тази бележка е проучена в съответствие с
принципите, изложени в Общи насоки на ЕС (Европейски съюз) за обработка на
информация за страна на произход (ИСП) и Насоките на Европейската служба за подкрепа
в областта на убежището, Методология на доклада за информация за страна на произход,
а именно отчитане на нейната уместност, надеждност, точност, обективност, актуалност,
прозрачност и проследимост.
Цялата информация се подбира внимателно от сигурни общодостъпни публични източници
или е информация, която може да стане публично достъпна. Пълните подробности за
публикуването на подкрепящата документация са дадени в бележките под линия.
Използването на няколко източника обикновено се прилага, за да се гарантира, че
информацията е точна, балансирана и потвърдена и че е предоставена изчерпателна и
актуална картина към момента на публикуването. Информацията се сравнява и съпоставя,
когато е възможно, за да бъдат предоставени редица гледни точки и мнения. Включването на
източник не е одобрение за него или за някое от изразените мнения.
Обратна връзка
Нашата цел е непрекъснато да подобряваме нашите материали. Ето защо, ако искате да
коментирате това тълкуване, моля, изпратете имейл на Екипа за политика и информация
за страните.
Независима консултативна група за информация за страните
Независимата консултативна група за информация за страните (НКГИС [IAGCI]) беше
създадена през март 2009 г. от Независимия главен инспектор по границите и имиграцията, за
да му даде препоръки относно съдържанието на материалите с информация за страната на
произход от Министерството на вътрешните работи. НКГИС приветства получената
информация като обратна връзка относно материалите за ИСП на Министерството на
вътрешните работи. Функцията на НКГИС не е да одобрява материалите, процедурите или
политиката на Министерството на вътрешните работи. Може да се свържете с НКГИС на
адрес:
Независим главен инспектор по границите и имиграцията,
5-ти етаж, Глоуб Хаус [Globe House], 89 Екълстън Скуеър [Eccleston Square], Лондон, SW1V
1PN.
Електронна поща: chiefinspector@icinspector.gsi.gov.uk
Информация за работата на НКГИС и списък на документите за ИСП, които са
разгледани от НКГИС, може да бъде намерена на уебсайта на независимия главен
инспектор на адрес http://icinspector.independent.gov.uk/country-information-reviews/
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Насоки за политиката
Актуализирано: 30 април
2017 г.

1.

Въведение

1.1

Основание на молбата

1.1.1

Когато общата хуманитарна ситуация в Йемен е толкова тежка, така че да прави
отстраняването нарушение на член 15 (а) и (б) от Директива на Европейския съвет
2004/83/ЕО от 29 април 2004 г. (Квалификационна директива); и/или

1.1.2

Когато ситуацията със сигурността в Йемен представлява реален риск, който
застрашава живота или лицето, така че отстраняването е нарушение на член 15 (в)
от Квалификационната директива.
Обратно към
съдържанието

2.

Разглеждане на въпроси

2.1

Достоверност

2.1.1

За информация относно оценката на достоверността, вж. Инструкция за
предоставяне на убежище относно темата за Оценка на достоверността и
статута на бежанец.

2.1.2

Лицата, които вземат решения също трябва да проверяват дали е имало предишно
заявление за виза във Великобритания или за друга форма на временно
пребиваване. Молбите за убежище, при които е установена връзка с визи, трябва да
бъдат проверени преди интервюто за предоставяне на убежище (вж. Инструкция за
предоставяне на убежище по темата за връзка с визи, молби за убежище от
кандидати за виза за Обединеното кралство).

2.1.3

Лицата, които вземат решения, следва също да разгледат необходимостта
от провеждане на тестове за анализ на езика (вж. Инструкция за
предоставяне на убежище по темата за езиковия анализ).
Обратно към
съдържанието

2.2

Изключения

2.2.1

За всички страни в конфликта има съобщения, че са отговорни за множество
сериозни нарушения на правата на човека (вж. Естество на насилието).

2.2.2

Ако има сериозни причини да се смята, че лицето е участвало в подобни дейности,
тогава лицата, които вземат решения, трябва да преценят дали е приложима една
от клаузите за изключване.

2.2.3

За допълителни указания относно клаузите за изключване, право на пребиваване по
преценка на базата на изключителни обстоятелства, право на пребиваване за
ограничен период, вж. Инструкция за убежище за изключения: Член 1Е от
Конвенцията за бежанците, както и Инструкцията за убежище за пребиваване на
базата на изключителни обстоятелства и Инструкцията за убежище за пребиваване
за ограничен период.
Обратно към съдържанието

2.3

Оценка на риска
а. Общи положения

2.3.1

При оценяването на риска лицата, които вземат решения, трябва първо да
разгледат дали лицето е изправено пред преследване или тежки посегателства
заради основание от Конвенцията за бежанците. Вж. Инструкцията за убежище за
оценка на достоверността и статута на бежанец.
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2.3.2

Само ако лицето не отговаря на изискванията на Конвенцията за бежанците, лицата,
които вземат решения, трябва да направят оценка на необходимостта от закрила
първо съгласно член 15 (а) и (б) от Квалификационната директива и, ако това не е
успешно, съгласно член 15 (в) от Квалификационната директива.

2.3.3

Член 15 (в) от Квалификационната директива се прилага само за цивилни лица, които
трябва наистина да не са били бойци, а не за лица, които са участници в конфликта.
Това може да включва бивши бойци, които истински и трайно са се отказали от
въоръжената дейност.
б. Хуманитарна ситуация

2.3.4

Йемен изпитва тежка хуманитарна криза в резултат на продължаващия
конфликт, а ООН обяви Ниво 3 (най-високото) за реакция при извънредни
ситуации за страната като цяло, въпреки че ситуацията е различна в
различните части на страната (вж. Хуманитарна ситуация).

2.3.5

Йемен има население от около 26 милиона души. От тях 80% (21,2 милиона) по
оценка на ООН имат нужда от хуманитарна помощ. Тези, които са особено уязвими,
включват приблизително 17,1 милиона души, страдащи от тежък недостиг на храна;
14 милиона души са недохранени, от които
2,2 милиона са деца, които са остро недохранени и се нуждаят от спешни грижи;
както и 3,11 милиона души, които са вътрешно разселени. Базови услуги са сериозно
засегнати, като приблизително 14,5 милиона души нямат достъп до безопасна вода и
канализация и около 14,8 милиона души са с неадекватен достъп до основни здравни
грижи (вж. Хуманитарна ситуация).

2.3.6

Йемен е зависим от външен внос за почти всички храни и лекарства. Въпреки това
по-голямата част от страната остава труднодостъпна за хуманитарните агенции
поради продължаващите въздушни удари, бойните действия на отделни места и
продължаващата несигурност, както и ограниченията на свободата на движение
(вж. Хуманитарен достъп и Свобода на движение).

2.3.7

Ограниченията за хуманитарна помощ остават в сила за области, които не са под
контрола на международно признатото правителство - главно в северните и
централните части на Йемен - с движението на хусите, подкрепяно от сили, лоялни на
бившия президент Али Абдула Салех, и други групировки, налагащи ограничения за
влизане в спорните зони на хора и на основни доставки. Хуманитарният достъп до
Аден, който е под контрола на правителството, е по-малко ограничен. Понякога
хуманитарната помощ се доставя от района на Аден до други нуждаещи се райони
(вж. Хуманитарен достъп).

2.3.8

Макар и сурова, хуманитарната ситуация в Аден (и в някои райони в южен Йемен)
като цяло не нарушава член 15 (в) от Квалификационната директива. Това обаче
може да се случи за особено уязвими хора и всеки случай трябва да се оценява
според неговите индивидуални критерии. За фактори, които трябва да се вземат
предвид, вж. Инструкция за убежище относно Хуманитарна закрила.

2.3.9

Условията в районите в източната, централната и северната част на страната,
включително в Сана, в повечето случаи вероятно ще нарушат член 15 (в) (вж.
Хуманитарна ситуация, както и Хуманитарен достъп).

2.3.10

За насоки по член 15 от Квалификационната директива вж. Инструкция относно
убежището за Хуманитарна закрила.
Обратно към съдържанието
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в. Ситуация по сигурността
2.3.11

Боевете продължават в по-голямата част от страната, но фронтовите линии са
относително фиксирани. Проправителствените сили (тези, лоялни на президента
Хади) продължават да контролират Аден и ниско разположените райони на южен
Йемен; хусите и силите, лоялни на бившия президент Салех, продължават да
контролират северните райони, включително Сана и околните провинции. "Ал Кайда
на Арабския полуостров" (АКАП) понякога контролираше районите на юг и е опозиция
на алианса между хусите и силите, лоялни на Салех. "Ислямска държава" има помалък успех с придобиването на територия, но е предприемала настъпления на юг с
бомбардировки и убийства на мишени в Аден. Най-малко 10 000 души са били убити
от началото на конфликта през 2011 г., включително над 4000 цивилни, от които 1200
са били деца (вж. Ситуация по сигурността).

2.3.12

Правителствените сили продължават да напредват в северен Йемен и, подкрепяни от
коалицията, разширяват военната си офанзива срещу контролираните от хусите
райони. Въздушните удари продължават да бъдат осъществявани спрямо
управляваните от хусите области, като има съобщения за цивилни жертви.
Сраженията продължават да бъдат най-тежки в централните южни области като Таиз,
Лахидж и северните области като Мариб, Хаджа и Саада (вж. Естество на насилието).

2.3.13

Има съобщения за използването на безразборно и незаконно насилие и от двете
страни, включително използването на забранени в международен план касетъчни
бомби, забранени противопехотни мини, както и многобройни и многократни атаки
срещу домове на цивилни, болници, училища, пазари и фабрики (вж. Естество на
насилието).

2.3.14

В северната, западната и централната част на страната, както и в някои югозападни
области нивата на безразборно насилие понастоящем вероятно са на такова ниво,
че съществуват съществени основания да се смята, че дадено лице единствено
заради това присъства там е изправен пред реален риск от посегателства, които
застрашават живота или личността му.

2.3.15

Аден все още е изправен пред огромни предизвикателства, свързани със
сигурността, включително нарастване на целенасочените убийства и присъствието
на бойни групировки като "Ал Кайда" и "Ислямска държава". Той обаче остава под
контрола на подкрепяното от Саудитска Арабия правителство. Малко над 1 милион
от хората, които са били разселени заради конфликта, са се върнали в районите си
на произход, като близо 70% от тези, които се връщат в Аден, Сана или Таиз (вж.
Аден и южен Йемен и Вътрешно разселени лица).

2.3.16

От юли 2015 г. положението донякъде се е подобрило в Аден и някои други части на
южен Йемен. Нивата на насилие в Аден не съответстват на тези, които се
наблюдават в други части на страната. Ситуацията със сигурността в Аден и в някои
райони на южен Йемен не представлява общ риск съгласно член 15 (в). Въпреки
това лицата, които вземат решения, трябва да преценят дали има конкретни
фактори, свързани с индивидуалните обстоятелства на лицето, които независимо от
това могат да го изложат на риск.

2.3.17

За информация и насоки относно Член 15 (в), включително разглеждане на
увеличени рискове и фактори, вж. Инструкция относно убежището за
Хуманитарна закрила.

2.3.18 За допълнителна информация и насоки за оценка на риска вж. Инструкцията за
предоставяне на убежище за Оценка на достоверността и статута на бежанец.
Обратно към съдържанието
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2.4

Вътрешно преместване

2.4.1

Пътуването в Йемен е ограничено от високите и променливи нива на насилие през
по-голямата част от страната, както и от силния недостиг на гориво (вж. Свобода на
движението).

2.4.2

Социалната дискриминация силно ограничава свободата на движение на жените,
въпреки че ограниченията варират в зависимост от местоположението (вж.
Свобода на движението).

2.4.3

Преместването в повечето части на Йемен продължава да бъде трудно. Голям брой
йеменци са се преместили вътрешно, за да избягат от зоните на боевете - най-вече
в областите Таиз, Амран и Хаджа.

2.4.4

В някои случаи преместването в Аден и околните райони може да бъде възможно.
Въпреки това нестабилната среда, свързана със сигурността и честото насилие,
тежката хуманитарна ситуация и липсата на възможности за поминък означават, че
това няма да е възможно за много йеменски граждани. Лицата, които вземат
решения, трябва внимателно да обмислят уместността и разумността на вътрешното
преместване за всеки отделен случай, като отчитат напълно индивидуалните
обстоятелства на конкретното лице, включително откъде произхожда в Йемен и къде
ще се завръща (вж. Преместване и вътрешно разселени лица (ВРЛ) и Свобода на
движение).

2.4.5

За допълнителна информация относно вземането предвид на вътрешното
преместване и факторите, които трябва да се вземат предвид, вж. Инструкцията за
убежище за Оценка на достоверността и статута на бежанец.
Обратно към съдържанието

2.5

Удостоверяване

2.5.1

Когато дадена молба бъде отхвърлена, малко вероятно е да е възможно да бъде
удостоверена като "очевидно неоснователна" съгласно раздел 94 от Закона за
гражданството, имиграцията и убежището от 2002 г.

2.5.2

За допълнителна информация и насоки относно удостоверяването вж.
Инструкцията относно обжалванията и обжалванията без суспендиране:
Удостоверяване съгласно Раздел 94 от Закона за гражданството, имиграцията и
убежището от 2002 г..
Обратно към съдържанието

3.

Обобщение на политиката

3.1.1

Йемен е в състояние на въоръжен конфликт, което доведе до влошаване на
ситуацията със сигурността и хуманитарната ситуация. Въздушните удари и
въоръжените сблъсъци в страната продължават особено в източната, северната и
централната част, вътре и около Сана.

3.1.2

Въпреки това положението се е подобрило в Аден и в някои други части на южен
Йемен от юли 2015 г. насам, въпреки че Аден все още е изправен пред трудности
със сигурността, включително увеличаване на броя на целенасочените убийства и
присъствието на войнствени групи като "Ал Кайда" и "Ислямска държава".

3.1.3

Макар и сериозна, хуманитарната ситуация в Аден и в някои други райони на южен
Йемен като цяло не е на такова ниво, че да нарушава Член 15 от
Квалификационната директива. Това обаче може да бъде случаят при уязвими хора
(напр. необвързани жени или хора с увреждания и т.н.). Всеки случай трябва да бъде
оценяван според индивидуалните му критерии.
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3.1.4

В северните, западните и централните части на страната хуманитарните условия в
много случаи вероятно нарушават Член 15 от Квалификационната директива. Всеки
случай ще трябва да бъде разглеждан на базата на неговите индивидуални
критерии.

3.1.5

Ситуацията със сигурността в Аден и в някои райони на южен Йемен като цяло не
представлява общ риск съгласно Член 15 (в) от Квалификационната директива, но
определени фактори, свързани с индивидуалните обстоятелства или профил на
лицето, могат въпреки това да го изложат на риск.

3.1.6

По принцип ситуацията със сигурността в други части на Йемен вероятно ще
отговаря на критериите на Член 15, буква (в).

3.1.7

Преместване в Аден и околните райони може да бъде възможно в някои случаи и да
зависи от конкретните обстоятелства. Вътрешното преместване в други райони на
Йемен е малко вероятно да бъде реална възможност за повечето хора, въпреки че
може да е за някои в зависимост от конкретните обстоятелства в техния случай.

3.1.8

Когато дадена молба бъде отхвърлена, малко вероятно е да е възможно да бъде
удостоверена като "очевидно неоснователна" съгласно раздел 94 от Закона за
гражданството, имиграцията и убежището от 2002 г.
Обратно към съдържанието
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Информация за страната
Актуализирано: 24 април 2017 г.

4.

Предистория на конфликта

4.1.1

Статия на БиБиСи Нюз със заглавие "Кризата в Йемен: кой срещу кого се бори?", от
дата 14 октомври
2016 г. съобщава, че:
"Конфликтът се корени в провала на политическия преход, който трябваше да донесе
стабилност в Йемен след въстание, което принуди дългогодишния авторитарен
президент Али Абдула Салех да предаде властта на заместника си г-н Хади през
ноември 2011 г. Г-н Хади изпита затруднения да се справи с различни проблеми,
включително с атаки на "Ал Кайда", сепаратистко движение в южната част,
продължаващата лоялност на много военни офицери към г-н Салех, както и
корупцията, безработицата и продоволствената несигурност.
Движението на хусите, което победи йеменското мюсюлманско малцинство на
шиитите зейдити и водеше поредица от бунтове срещу г-н Салех през предходното
десетилетие, се възползва от слабостта на новия президент, като пое контрола над
северните ключови области на страната - област Саада и съседните области.
Разочаровани от прехода, много обикновени йеменци - включително сунити подкрепиха хусите и през септември 2014 г. те влязоха в столицата Санаа, като
създадоха лагери по улиците и поставиха ограничения по пътищата.
През януари 2015 г. хусите засилиха превземането на Сана, като обградиха
президентския дворец и други ключови точки и на практика поставиха г-н Хади и
министрите в кабинета му под домашен арест. През следващия месец президентът
избяга в южния пристанищен град Аден.

4.1.2

След това хусите и силите за сигурност, лоялни на г-н Салех, се опитаха да поемат
контрола над цялата страна, принуждавайки г-н Хади да избяга в чужбина през март
2015 г. Разтревожени от възхода на групировка, за която се смяташе, че е подкрепена
военно от шиитската сила в региона - Иран, Саудитска Арабия и осем други предимно
сунитски арабски държави започнаха въздушна кампания, насочена към
възстановяване на правителството на г-н Хади. Коалицията получи логистична и
разузнавателна подкрепа от САЩ, Великобритания и Франция". 1
В доклада за страната относно практиките в областта на правата на човека в Йемен
за 2016 г. Държавният департамент на САЩ заяви, че "цивилните власти не са
осъществявали ефективен контрол върху силите за сигурност. Правителството е
упражнявало ограничен контрол върху военните сили и силите за сигурност поради
контрола на бунтовниците от коалицията на хусите и Салех над повечето отдели за
сигурност и държавни институции. Съревноваващите се фамилни, племенни,
партийни и сектантски влияния също са намалили авторитета на правителството.
Конфликтът между бунтовниците хуси и силите, верни на Салех, и силите, лоялни
към международно признатото правителство, ръководено от Хади, продължи през
цялата година. Саудитска Арабия и коалиция от други държави продължиха
въздушните и наземните операции

1 БиБиСи Нюз, "Кризата в Йемен: Кой срещу кого се бори?", 14 октомври 2016 г.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-29319423 [дата на достъп: 23 януари 2017 г.]
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4.1.3

срещу бунтовниците хуси и силите, лоялни на Салех. Мирният процес, ръководен от
ООН, включващ правителството, хусите и партията Общ народен конгрес на Салех
не доведе до мирно споразумение или продължително прекратяване на военните
действия. От ноември правителството, ръководено от Хади, възстанови стабилно
присъствие в Аден, както и периодично присъствие в някои други области, но все още
не се е завърнало в столицата Сана и не е успяло да възстанови напълно
върховенството на закона в територията, която контролира". 2
За пълна хронология от събития, моля, вж. БиБиСи Нюз, "Профил на Йемен Хронология"3.
Обратно към съдържанието

5.

Хуманитарна ситуация

5.1

Продоволствена сигурност

5.1.1

ООН обяви Ниво 3 (най-сериозното) за реакция на извънредната ситуация в
Йемен4.
Докладът на Службата за научни изследвания на Конгреса на САЩ от ноември 2016 г.
отбелязва, че:

5.1.2

5.1.3

5.1.4

"Хуманитарната криза в Йемен е остра, като 80% (21,2 милиона) от населението на
Йемен се нуждае от хуманитарна помощ. Според Световната здравна организация
документираните случаи на холера са достигнали над 1400 поради щети в
инфраструктурата и липса на достъп до чиста вода и канализация. Детският фонд на
ООН (УНИЦЕФ) изчислява, че 14 милиона йеменци са недохранени и 370 000 деца се
оценяват като силно недохранени или гладуващи, особено в селските райони. Според
Световната продоволствена програма почти половината от всички деца в Йемен са
със забавен растеж поради хронично недохранване". 5
През декември 2016 г. УНИЦЕФ съобщи, че: "Близо 2,2 милиона деца в Йемен са
остро недохранени и се нуждаят от спешна помощ. Най-малко 462 000 деца страдат
от тежко недохранване (ТН), което драстично увеличение с почти 200 на сто от 2014
г. насам. Допълнително други 1,7 милиона деца страдат от остро недохранване". 6
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (UNOCHA) отбеляза,
че: "Около 3,3 милиона деца и бременни или кърмещи жени са остро недохранени,
включително 462 000 деца под 5 години, страдащи от

2 Държавен департамент на САЩ, Доклади за практиките в областта на правата на човека за 2016 г. - Йемен, 3 март
2017 г. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265528 [дата на достъп: 22 март
2017 г.]
3 БиБиСи Нюз "Профил на Йемен - хронология", актуализирана на 21 ноември 2016 г.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-14704951 [дата на достъп: 23 януари 2017 г.]
4 OCHA, Извънредни ситуации, без дата, http://www.unocha.org/where-we-work/emergencies [дата на достъп:
27 февруари 2017 г.]
5 Служба за научни изследвания на Конгреса на САЩ, "Йемен: Гражданска война и регионална намеса", 16 ноември
2016 г. https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf [дата на достъп: 1 февруари 2017 г.]
6 УНИЦЕФ, Информационна бележка - "Недохранването сред децата в Йемен е най-високото до момента,
предупреждава УНИЦЕФ", 12 декември 2016 г. https://www.unicef.org/media/media_93868.html [дата на достъп: 31
януари 2017 г.]
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5.1.5

тежко недохранване. Това представлява увеличение с 57 на сто от края на 2015 г.
насам и заплашва живота и перспективите за целия живот на засегнатите". 7
Новинарският център на ООН съобщи през февруари 2017 г., че:
"Броят на хората, които изпитват несигурност с прехраната в Йемен, се е увеличил с
три милиона за седем месеца, като приблизително 17,1 милиона души - повече от
две трети от цялото население от 27,4 милиона, сега изпитват затруднения да се
изхранват, сочи съвместна оценка на три агенции на ООН.

5.1.6

От 17,1 милиона души, които изпитват несигурност с прехраната, около 7,3 милиона
се считат за нуждаещи се от спешна хранителна помощ, сочат предварителните
резултати от Спешната оценка на сигурността на прехраната и храненето, която
обясни бързото влошаване на условията с продължаващия конфликт". 8
На 13 март 2017 г., след посещение в Йемен на Ертарин Казън, изпълнителен
директор на Световната продоволствена програма на ООН (WFP), тя заяви:
"Казън […] помоли враждуващите страни и власти в Аден и Сана за достъп, за да
бъдат достигнати гладуващите хора, които ще умрат, ако не получат
продоволствена подкрепа. Хуманитарните работници помагат за промяна в Йемен,
тъй като досега са предотвратили това Йемен да изпадне в състояние на масов
глад", каза Казън. "Трудностите са свързани с това, че има области, които са
недостъпни, където хората изпитват силна продоволствена несигурност. Това са
местата, които са изложени на сериозен риск хората там да умрат от глад. […]
“Цифрите ни разказват историята, като над 17 милиона души изпитват
продоволствена несигурност и приблизително седем милиона души изпитват остра
продоволствена несигурност, […]Това е надпревара с времето и ако не увеличим
помощта, за да достигнем до тези, които са изпитват сериозна продоволствена
несигурност, ще видим ситуация, подобна на масов глад, в някои от най-тежко
засегнатите и недостъпни райони, което означава, че хората ще умрат. Като найбедната страна в региона Йемен страда от десетилетия от хронична
продоволствена несигурност и положението се влоши бързо през последните две
години поради продължаващия конфликт". 9

5.1.7

На 1 март 2017 г. Интегрираната класификация на фазите на продоволствената
сигурност [IPC], която е коалиция от хуманитарни организации, публикува обобщение
на своите констатации, свързани с продоволствената несигурност в Йемен, в която са
изброени "Най-сериозно засегнати провинции: От 22 провинции седем провинции са
във Фаза 4 (спешна ситуация) - Лахидж, Таиз, Абян, Саада, Хаджа, Ал Ходейда и
Шабуа. Десет провинции са във фаза 3 (криза) - Аден, Амран, Дамар, Сана, град
Сана, Иб, Мариб, Райма, Ал Махуит

7 Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, План за хуманитарна реакция за 2017 г., януари 2017
г. http://ochayemen.org/hrp-2017/ [дата на достъп: 15 февруари 2017 г.]
8 Новинарски център на ООН, "Йемен: Докато хранителната криза се задълбочава, агенциите на ООН призовават за
спешна помощ за предотвратяване на катастрофа", http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=56143#.WM_tY6JFeM8, 10 февруари 2017 г. http://www.un.org/apps/news/story.asp?
NewsID=56143#.WKR0Jvm8PMo [дата на достъп: 15 февруари 2017 г.]
9 Световната продоволствена програма апелира за достъп и ресурси за предотвратяване на глад в Йемен, 13 март
2017 г. https://www.wfp.org/news/news-release/wfp-appeals-access-and-resources-prevent-famine- yemen [дата на достъп:
21 март 2017 г.]
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и Хадрамаут, а три провинции са във Фаза 3- Ал Джауф, Ал Дали и Ал Бейда". 10
Обратно към съдържанието
5.2

Вода, канализация и хигиена

5.2.1

БиБиСи Нюз съобщи през декември 2016 г., че:
"Ограниченията върху вноса на гориво - от съществено значение за поддържането на
водоснабдяването - съчетани с повреди на помпи и пречиствателни станции,
означават също, че 14,4 милиона души нямат достъп до безопасна питейна вода или
канализация. Хората са принудени да разчитат на необработени доставки на вода и
на незащитени кладенци, което ги излага на риск от животозастрашаващи
заболявания. През октомври [2016 г.] беше обявено огнище на холера и остра
водниста диария. Към 24 ноември [2016 г.] 103 случая на холера бяха
потвърдени и беше съобщено за 76 смъртни случаи, свързани с холера". 11
През януари 2017 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси
съобщи, че: "Приблизително 14,5 милиона души се нуждаят от помощ, за да им бъде
осигурен достъп до безопасна питейна вода и канализация, включително 8,2
милиона, които имат остра нужда от това. Това представлява увеличение с 8 на сто
от края на 2014 г. насам и сериозността на тази необходимост се засили". 12
Обратно към съдържанието

5.3

Здравеопазване

5.3.1

В доклад на Общото събрание на ООН от 4 август 2016 г. се посочва, че:

5.3.2

"От август 2015 г. насам жителите на Таиз станаха свидетели на сериозно
влошаване на ситуацията със здравеопазването и почти на крах на здравната
система в резултат на блокадата, наложена от Народните комитети. През август
2015 г. здравната служба в Таиз съобщи, че с изключение на спешното отделение и
отделението по нефрология в болниците Таура и Ал Джумхури всичките шест
публични болници вече не функционират. По-малките частни болници с ограничен
капацитет са били затрупани заради нуждите на ранените по време на боевете.
Освен това избухването на треска денга изостри и без това тежкото здравословно
положение за цивилните, останали в Таиз;
Здравната служба на Таиз отчете 813 случая на треска денга през август
2015 г.".13
УНИЦЕФ отбеляза, че: "По-малко от една трета от населението на страната има
достъп до медицинска помощ. По-малко от половината здравни заведения
функционират. Здравните работници не са получавали заплатите си от месеци, а
хуманитарните агенции

10 IPC, Анализ на обобщение на констатациите за ситуацията от март до юли 2017 г. - Йемен, 1 март 2017 г.
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AcuteFI_Situation_MarchJuly2017_ENversion.pdf [дата на достъп: 22 март 2017 г.]
11 БиБиСи Нюз, "Конфликтът в Йемен: Колко сериозна е хуманитарната криза?" 6 декември 2016 г.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-34011187 [дата на достъп: 22 февруари 2017 г.]
12 Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, План за хуманитарна реакция за 2017 г., януари 2017
г. http://ochayemen.org/hrp-2017/ [дата на достъп: 15 февруари 2017 г.]
13 Общо събрание на ООН, "Състояние на правата на човека в Йемен", 4 август 2016 г. https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/172/38/PDF/G1617238.pdf?OpenElement [дата на достъп: 31 януари 2017 г.]
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изпитват затруднения да внесат доставки с животоспасяващи продукти заради
политическата безизходица между враждуващите страни. Поне едно дете умира на
всеки десет минути в Йемен заради предотвратими заболявания като диария,
недохранване и инфекции на дихателните пътища".14
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси заяви, че:
"Приблизително 14,8 милиона души нямат достъп до основни здравни грижи,
включително 8,8 милиона, които живеят в райони със сериозен недостиг на здравни
услуги. Има хроничен недостиг на медицински материали и само 45 на сто от
здравните заведения функционират".15
"Хюман Райтс Уоч" посочи, че:
"Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси към 2016 г.
над 600 здравни заведения са били затворени поради щети, причинени от конфликта,
недостиг на материали от изключителна важност и липса на здравни работници.
Хуманитарните работници са били отвличани, незаконно задържани и убивани,
докато са участвали в хуманитарни операции в Йемен. Често на хуманитарните
агенции се отказва достъп до райони, контролирани от съюзническите сили на
хусите и Салех".16
Обратно към съдържанието

5.4

Хуманитарен достъп

5.4.1

През март 2016 г. ВКБООН съобщи, че:
‘[…] "ВКБООН изпрати тринадесет камиона, превозващи одеяла, матраци и други
продуктите, от които има остра необходимост, като спешна помощ на област Таиз във
високопланинските райони
на югозападната част на страната. Това беше пробив, тъй като беше първият
път, когато конвой на ВКБООН премина през целия път от Аден до Таиз. "
В двете области се намират над 7500 разселени лица. Това е първият път, когато
помощ е била доставена там по директния маршрут от Аден", каза
представителят на ВКБООН в Йемен Йоханес ван дер Клаув". 17

5.4.2

Докладът на Общото събрание на ООН относно състоянието на правата на човека
в Йемен от 4 август 2016 г. отбелязва, че:
"Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси наблюдава
продължаване на военноморската блокада и ограниченията на въздушните и
сухопътните пътувания, наложени от коалиционните сили през целия разглеждан
период. Според хуманитарните организации кризата се е влошила, тъй като
суровите ограничения върху вносни жизненоважни стоки са довели до липса на
гориво за водни помпени станции, болници и домове, както и до липса на лекарства,
което е възпрепятствало предоставянето на адекватни здравни грижи за лица с
хронични заболявания и на лица, пострадали от насилието. В райони,

14

УНИЦЕФ, Информационна бележка - "Недохранването сред децата в Йемен е най-високото до момента,
предупреждава УНИЦЕФ",
12 декември 2016 г. https://www.unicef.org/media/media_93868.html [31 януари 2017 г.]
15 Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, План за хуманитарна реакция за 2017 г., януари 2017
г. http://ochayemen.org/hrp-2017/ [дата на достъп: 15 февруари 2017 г.]
16 "Хюман Райтс Уоч", "Световен доклад за 2017 г.", 12 януари 2017 г.
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/yemen [дата на достъп: 31 януари 2017 г.]
17 ВКБООН, "ВКБООН достигна от Аден до страдащия от боеве Таиз с животоспасяваща помощ", 23 март 2016
г. http://www.unhcr.org/uk/news/press/2016/3/56f2976b6/unhcr-reaches-embattled-taizz-aden-life-saving-aid.html [дата
на достъп: 28 февруари 2017 г.]
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които са под контрола на сили, които са съюзници на хусите и/или на Салех,
ограниченията включват чести откази на исканията за придвижване на персонал,
отправени от хуманитарните агенции, и отказ да се разреши доставянето на
хуманитарна помощ".18
В "Основните факти" на "Ал Джазира" за войната в Йемен през август 2016 г. се
отбелязва, че:
"В Йемен организациите за хуманитарна помощ са изправени пред големи пречки
да помогнат на йеменците, нуждаещи се от храна, лекарства и други продукти от
първа необходимост. Обсадата на хусите на части от град Таиз попречи на
доставянето на медицински материали от критична важност.

5.4.4

Боевете в Аден затрудниха Световната продоволствена програма [WFP] да
предоставя помощ там. Междувременно Саудитска Арабия оказва натиск върху
групите за хуманитарна помощ да напуснат контролираните от бунтовниците райони
на Йемен, заявявайки, че хуманитарните работници са изложени на риск. През
януари 2016 г. болница, управлявана от "Лекари без граници", беше ударена от
ракета, при което загинаха четирима души. Бомбен атентат, извършен от
коалицията, ръководена от Саудитска Арабия, рани най-малко шестима души в
болница, ръководена от "Лекари без граници", през октомври 2015 г.". 19
Докладът на Световната продоволствена програма за ситуацията в Йемен от 14
ноември 2016 г., отбелязва:
"Въпреки високата степен на несигурност през октомври Световната продоволствена
програма и нейни партньори достигнаха хора, нуждаещи се от помощ, в ключови
области, засегнати от конфликта: Ал Джауф (47 327), Хаджа (280 252) и Мариб (36
786) на север и Таиз (375 438), Лахидж (84 414), Шабуа (82 896) и Ал Дали (62 160) в
централните и южните части на страната. През октомври [2016 г.] Световната
продоволствена програма продължи да достига до областите Сана, Аден, Таиз, Ал
Дали и Лахидж чрез ваучери за храна, като 350 304 души се възползваха от
хранителна помощ.
През септември Световната продоволствена програма достигна 2,4 милиона души в
18 области чрез Общото разпределение на продоволствия [БВП] (от целта от 3
милиона). От този брой 48 процента от достигнатите лица са жени и момичета. През
октомври Световната продоволствена програма предостави продоволствена помощ
на 2,9 милиона души в 18 области.
Въпреки изключително големите предизвикателства за осигуряване на ресурси
Световната продоволствена програма продължава да предоставя спешна
хранителна помощ в труднодостъпни и засегнати от конфликти райони. През
октомври [2016 г.] СПП достигна областта Мариб за четвърти пореден месец,
подпомагайки повече хора от когато и да било преди (36 800 души в шест области,
включително град Мариб). СПП също достигна 1600 души от район Ним в провинция
Сана, който е силно засегнат от конфликта, въпреки огромните трудности, свързани
със сигурността. Използвайки местните мрежи за доставка, СПП подпомага град Таиз
чрез програмата за ваучери за продукти (ваучери за продукти чрез мрежа на
търговците - CVTN).
През октомври [2016 г.] СПП достигна 3,8 милиона души (2,9 милиона чрез общо
разпределяне на продоволствията и 813 216 чрез ваучери за продукти) в 18 области.
СПП достигна 3,2 милиона

18 Общо събрание на ООН, "Състояние на правата на човека в Йемен", 4 август 2016 г. https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/172/38/PDF/G1617238.pdf?OpenElement [дата на достъп: 31 януари 2017 г.]
19 "Ал Джазира", "Основни факти за войната в Йемен", 1 август 2016 г., http://www.aljazeera.com/news/2016/06/key-factswar-yemen-160607112342462.html [дата на достъп:
20 февруари 2017 г.]
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души (2,4 милиона чрез общо разпределение на продоволствия и 791 992 чрез
ваучери за продукти) в 18 провинции през септември".20
Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси в "План за хуманитарна
реакция" от януари 2017 г. отбелязва, че:
"Страните в конфликта рутинно налагат ограничения върху движението на хора, стоки
и хуманитарна помощ. Йемен разчита на внос за повече от 90 на сто от основните си
хранителни продукти и за почти цялото гориво и лекарства. Променливите
ограничения за вноса на Коалицията, както и въздушните удари върху важни
инфраструктурни обекти като пристанище Ал Худейда, изостриха нуждите, като силно
затрудниха търговския внос. От август 2016 г. Коалицията и правителството на Йемен
забраниха също търговски полети да използват летището в Сана. Преди забраната
по изчисления на "Йемения Еърлайнс" най-малко една трета от пътниците са
пътували в чужбина, за да търсят медицинска помощ, често за състояния, за които
лечението в Йемен вече не е налично.

5.4.6

Силите на хусите/Салех и други групировки наложиха ограничения на това хора и
основни доставки да влизат в оспорвани райони, включително има периодични
ограничения в Таиз и близките райони. Властите в Сана и други области също
понякога отказват или забавят разрешенията за хуманитарни дейности, включително
искания за движение за оценки или предоставяне на хуманитарна помощ.
Ограниченията по отношение на семинарите, хуманитарното събиране на данни и
обмена на информация също бяха периодично въвеждани и отменяни. Тези
ограничения понякога се решават чрез диалог, но загубеното време представлява
неприемливо бреме за хората, които отчаяно се нуждаят от помощ. Положителни
развития от ноември 2016 г. сочат, че тези ограничения може значително да се
подобрят в предстоящия период".21
Световният доклад на "Хюман Райтс Уоч" за 2017 г. отбелязва, че:
"Страните в конфликта продължават да блокират или ограничават това помощи от
критична важност да достигат до цивилни. Хусите и съюзническите сили са
конфискували храна и медицински изделия от цивилни, влизащи в Таиз, както и не
са позволявали на хуманитарна помощ да достигне до града, допринасяйки почти
пълния срив на здравната система.

5.4.7

Коалицията наложи военноморска блокада на Йемен, като ограничи вноса на
жизненоважни стоки като гориво, от което има спешна нужда за захранване на
генератори в болници, както и за изпомпване на вода в жилища на цивилни. През
август 2016 г. коалицията спря всички търговски полети до Сана. Според ООН
това "има сериозни последици за пациентите, които търсят спешно медицинско
лечение в чужбина".22
Информационното хуманитарно табло на Службата на ООН за координация на
хуманитарните въпроси публикувано през януари 2017 г. информация, в която се
отбелязва, че:

20 Световна продоволствена програма, "Доклад за ситуацията в Йемен #24", 14 ноември 2016 г.
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp288756.pdf?_ga=1.135159411.337 663804.1487583346
[дата на достъп: 20 февруари 2017 г.]
21 Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, План за хуманитарна реакция за 2017 г., януари 2017
г. http://ochayemen.org/hrp-2017/ [дата на достъп: 20 февруари 2017 г.]
22 "Хюман Райтс Уоч", "Световен доклад за 2017 г.", 12 януари 2017 г.
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/yemen [дата на достъп: 31 януари 2017 г.]
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"Средно 3,8 милиона души на месец бяха достигнати с обичайна спешна хранителна
помощ между януари до декември 2016 г.; близо 484 000 души са получили спешна
помощ за препитание; и почти 45 000 лица са получили подкрепа за по-дългосрочни
средства за препитание. Основните предизвикателства през 2016 г. бяха активните
конфликти, бюрократичните пречки, кризата с ликвидността, намаленият внос на
храни и недостигът на финансиране (само 59% от изискването беше постигнато)". 23
На 27 януари 2017 г. Експертната група на ООН за Йемен писа до председателя на
Съвета за сигурност, като посочи, че "всички страни в конфликта са възпрепятствали
разпространението на хуманитарна помощ в Йемен. Методите на възпрепятстване
са различни, включително отказване на движение, заплахи за хуманитарния
персонал и поставяне на условия, които се опитват да повлияят на това къде и как се
разпределя помощта".24
През март 2017 г. в своя Доклад за ситуацията в Йемен СПП предупреди, че "след
ескалирането на напрежението около пристанище Ал Худейда има опасения, че
достъпът до пристанището може да бъде ограничен и търговските кораби могат да
спрат да спират в пристанището. Ако това развитие се осъществи, то би имало
отрицателно въздействие върху доставката на хуманитарни помощ в северната част
на страната".25
Обратно към съдържанието

5.5

Вътрешно разселени лица (ВРЛ)

5.5.1

Според Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (UNOCHA)
има 3,11 милиона вътрешно разселени лица и завърнали се лица 26.
12-ият доклад на Службата за "Работната група за движението на
населението", публикуван през януари 2017 г., посочва:

5.5.2

"[…] във връзка с продължаващия конфликт 2 007 216 ВРЛ в 21 области; поголямата част - 50%, са разселени в Хаджа, Таиз, Аманат Ал Асима и Сана.
Работната група е идентифицирала 1 027 674 завърнали се лица в 19 области;
мнозинството - 68%, са се завърнали в Аден, Аманат Ал Асима и Таиз.
По-голямата част от вътрешно разселените лица са били разселени през първите 6
месеца след началото на конфликта през март 2015 г. Съобщава се, че всъщност 84%
от вътрешно разселените лица са разселени за повече от година, а други 3% са
разселени за 10-12 месеца. Динамиката на разселване в Йемен продължава да бъде
променлива с постоянни смени, ново разселване в райони на продължителни и
ескалиращи военни действия,

23 Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Йемен: Информационна хуманитарно табло (януаридекември 2016 г.), 25 януари 2017 г. http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-dashboard-january-december2016-enar [дата на достъп: 20 февруари 2017 г.]
24 Окончателен доклад на Експертната група на ООН за Йемен (S/2017/81) 27 януари 2017 г.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2017/81 [ дата на достъп: 22 март 2017 г.]
25 Доклад на СПП за ситуацията в Йемен, 15 март 2017 г. http://reliefweb.int/report/yemen/wfp-yemen-situationreport-27-15-march-2017 [дата на достъп: 21 март 2017 г.]
26 Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA), страница за Йемен - януари 2017 г.,
http://www.unocha.org/yemen [дата на достъп: 1 февруари 2017 г.]
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като едновременно с това продължава да се наблюдава появата на места, в
които хората се завръщат.

5.5.3

90% от населението, завърнало се от разселването си през последните 21
месеца, се е завърнало в 33 области. Географски това представлява само 10% от
333-те области в Йемен и следователно потвърждава, че се развиват ясни
области, в които хората се завръщат. 40% от възвръщаемостта е била установена
в пет области; четири в Аден и една в Аманат Ал Асима, като тези райони
представляват две от петте идентифицирани места, където хората се връщат". 27
Планът за хуманитарна реакция на Службата на ООН за координация на
хуманитарните въпроси, публикуван през януари 2017 г., отбелязва, че:
"От март 2015 г. насам в Йемен са били разселени над 3 милиона души, включително
2 милиона, които продължават да бъдат разселени от януари 2017 г. насам. Около
половината от вътрешно разселените лица (ВРЛ) в момента живеят в Хаджа, Таиц и
Сана. Приблизително 73 на сто живеят с приемни семейства или в жилища под наем,
което оказва затруднения при вече оскъдни ресурси, а 20 на сто живеят в колективни
центрове или спонтанно възникнали селища. Оценките за броя на разселените
останаха доста непроменени през последната година и варират между 2 милиона и
2,8 милиона души, а почти 90 на сто от разселените лица са били разселени за
повече от 10 месеца.

5.5.4

Малко над 1 милион бивши вътрешно разселени лица са се върнали временно в
районите си на произход, въпреки че устойчивостта на тези връщания остава силно
несигурна. Заради удължаването на периодите на разселване много вътрешно
разселени лица са изчерпали всичките си ресурси и са изправени пред такива
условия за разселване, които не оставят друга алтернатива, освен да се върнат.
Близо 70 на сто от завръщащите се са в Аден, Сана или Таиз.
Значителен брой завръщащи се лица живеят в повредени къщи, не могат да си
позволят ремонт и са изправени пред сериозни рискове, свързани със закрилата". 28
На 21 февруари 2017 г. Информационната служба на ООН заяви: "Сложната криза в
Йемен продължава да се задълбочава, като днес агенциите на ООН съобщават, че
може би един милион души, които са избягали, за да търсят безопасност, се връщат
в домовете си главно поради липса на достъп до доходи и основни услуги в зоните на
разселване, предупреждавайки, че връщащите се често намират ситуацията по
места за също толкова лоша. "Това е свидетелство за това колко катастрофална е
ситуацията в Йемен, че хората, които са разселени от конфликта, сега се връщат у
дома, защото животът в районите, в които са избягали в търсене на безопасност, е
също толкова лош, колкото в районите, от които са избягали", каза Айман Гарайбе,
представител за Йемен на Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците
(ВКБООН), в съвместно прессъобщение, издадено с Международната организация за
миграция (МОМ).

27 Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, Специална група за движение на населението; 12-ти
доклад - резюме, януари 2017 г. http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/task-force-on-population-movement12th-доклад на януари-2017.pdf [дата на достъп: 15 февруари 2017 г.]
28 Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, План за хуманитарна реакция за 2017 г., януари 2017
г. http://ochayemen.org/hrp-2017/ [дата на достъп: 15 февруари 2017 г.]
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"Тези завръщания не могат да се разглеждат като устойчиви", добави г-н Гарайбе,
обяснявайки, че хората често се връщат в домове, които са били повредени, и в
райони, лишени от основни услуги, и често са принудени отново да бягат.
Многосекторният доклад за оценка на местоположението, публикуван днес, както и
периодично актуализираният доклад за проследяване на движението на
населението, публикуван миналия месец, показват, че в момента има два милиона
вътрешно разселени лица (ВРЛ) в Йемен и един милион завърнали се вътрешно
разселени лица. […]

5.5.5

Г-н Гарайбе отбеляза, че всички области на Йемен, с изключение на остров Сокотра,
са засегнати от конфликта. "Преобладаващото мнозинство от единия милион
завърнали се ВРЛ в Йемен са се завърнали в Аден, Аманат Ал Асима, Таиз, Лахидж
и Шабуа, които са области, които са особено засегнати от военни действия и
несигурност", обясни той".29
На 31 януари 2017 г. Новинарската служба на ООН посочи, че "високопоставен
хуманитарен служител на ООН в Йемен е изразил изключителна загриженост за
безопасността и сигурността на гражданите в югоизточната част на страната, където
военните операции спират услуги и причиняват вреди на цивилни. "Необходимо е
спиране на боевете, за да се улесни предоставянето на помощ на Ал Мокха и да се
даде възможност за свободното движение на цивилни лица", заяви хуманитарният
координатор в Йемен Джейми Макголдрик във връзка с пристанищния град по
крайбрежието на страната на Червено море. Според оценките до 30 000 души са в
капан в Мокха, като това е приблизително една трета от населението, и те се нуждаят
от незабавна закрила и помощ, каза Макголдрик. Той отбеляза също, че десетки
цивилни лица са били ранени при многократни въздушни атаки, обстрели и
снайперски атаки в и около Мокха, което също е преустановило повечето услуги,
включително основния пазар и водоснабдителната система. Междувременно в
Дубаб, също район в област Таиз, десетки хиляди цивилни са принудени да бягат от
домовете си, за да избягат от сраженията. Г-н Макголдрик предупреди, че някои от
тях използват минирани пътища, а много от тях вече са били разселени или са
загубили работата си заради боевете". 30
Обратно към съдържанието

6.

Ситуация по сигурността

6.1

Действащи лица, упражняващи насилие

6.1.1

Материал в новините на АйТиВи "Гражданската война в Йемен - кой срещу кого се
бие?" от 10 октомври 2016 г. посочи, че:
"От март 2015 г. насам Йемен, най-бедната държава в арабския свят, преживява
кървав конфликт между бунтовниците хуси и международно признатото правителство
на Йемен.

29 Новинарска служба на ООН, "Бруталният двугодишен конфликт в Йемен принуждава разселените лица да се върнат
у дома на фона на продължаващите рискове - ООН", 21 февруари 2017 г. https://refugeesmigrants.un.org/yemens-brutaltwo-year-conflict-forcing-displaced-return-home-amid-persisting-risks-%E2%80%93-un [дата на достъп: 21 март 2017 г.]
30 Новинарска служба на ООН, "Изолирани заради бойни действия, хиляди йеменци спешно се нуждаят от помощ и
защита, заяви служител на ООН", 31 януари 2017 г., http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=56076 [дата на
достъп: 21 март 2017 г.]
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Правителството на Йемен, начело с президента Абдрабух Мансур Хади, има
подкрепата на САЩ, Великобритания и Франция. По-важното е, че коалиция,
ръководена от Саудитска Арабия - включваща ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Йордания,
Мароко, Катар, Сенегал и Судан, предоставят на правителството военна подкрепа.

6.1.2

6.1.3

6.1.4

Твърди се, че Иран - дългогодишен враг на Саудитска Арабия - мълчаливо подкрепя
бунтовниците хуси, въпреки че Иран отрича това. Освен това, така наречената
"Ислямска държава" обяви няколко провинции в Йемен, зарече се да води война
срещу хусите, а "Ал Кайда" също действа в района".31
Информацията на ООН за децата и въоръжените конфликти за Йемен гласи, че:
"През 2015 г. ООН установи драматично увеличение на тежки нарушения срещу
деца, извършени от всички страни в конфликта. Набирането на деца за войници от
въоръжени групи и милиции се е увеличило пет пъти, като са установени над 760
случая".32
Доклад за кризисната ситуация в Йемен, озаглавен "Заплахи от критична важност
2016 г." и публикуван на 5 октомври
2016 г. отбелязва:
"Гражданската война в Йемен продължава да взаимодейства с множество
конфликти. Той стана част от регионалната война на Саудитска Арабия и Иран. Това
е вътрешна йеменска война между фракциите на хусите и Салех и коалицията, която
подкрепя международно признатото йеменско правителство. Той също така включва
различни други местни конфликти в Йемен. Опитите за прекратяване на войната чрез
разрешаване само на споровете на национално ниво се провалиха, тъй като както
местните, така и регионалните участници, а и напрежението продължават да
стимулират конфликта и изключват всякакво пряко договаряне. Никоя от различните
страни в конфликта не приема, че е близо до разгром, като това значително
намалява вероятността някоя от тях да направи значителни отстъпки за постигане на
мир скоро".33
Профилът на Йемен, който е без дата, на "Чайлд Солджърд Интернешънъл" посочва,
че:
"След ескалирането на конфликта в Йемен през март 2015 г. децата бяха подложени
на високи нива на насилие. Набирането и използването на деца от въоръжената
групировка на хусите, проправителствените милиции и "Ал Кайда на Арабския
полуостров" (АКАП) се увеличи - ООН отчете петкратно увеличаване на проблема от
началото на 2015 г. Все по-често децата биват набирани насилствено и им се дават
задачи на фронтовата линия на конфликта (например на контролно-пропускателните
пунктове). Агенциите за закрила на детето изпитват затруднения да защитават
децата в климат на хронично насилие и влошаване на политическата несигурност". 34

31 АйТиВи Нюз, "Гражданската война в Йемен: Кой срещу кого се бори?", 10 октомври 2016 г.
http://www.itv.com/news/2016-10-10/yemen-civil-war-who-is-fighting-whom/ [дата на достъп: 23 януари 2017 г.]
32 Служба на Специалния представител на генералния секретар по въпросите на децата и въоръжените
конфликти, "Деца, а не войници: справка за Йемен", септември 2016 г.
https://childrenandarmedconflict.un.org/countries-caac/yemen/ [дата на достъп: 21 февруари 2017 г.]
33 Заплахи от критична важност, доклад за кризисната ситуация в Йемен за 2016 г., 5 октомври 2016 г.,
https://www.criticalthreats.org/briefs/yemen-situation-report/2016-yemen-crisis-situation-report- october-5-2016 [дата
на достъп: 24 януари 2016 г.]
34 "Чайлд Солджърд Интернешънъл", Йемен, без дата https://www.child-soldiers.org/yemen [дата на достъп:
21 февруари 2017 г.]
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6.1.5

Световният доклад на "Хюман Райтс Уоч", публикуван през януари 2017 г., посочва,
че:
"Силите на хусите, правителствените и проправителствените сили и други въоръжени
групировки са използвали деца войници, като това са приблизително една трета от
бойците в Йемен. През 2015 г. ООН установи, че 72 процента от 762 проверени
случая на набирането на деца се дължат на хусите, като това е цялостно петкратното
увеличение на набирането на деца и преминаването към принудително или неволно
набиране.

6.1.6

Според йеменското законодателство 18 години е минималната възраст за военна
служба. През 2014 г. правителството подписа план за действие на ООН за
прекратяване на използването на деца войници. Без действащо ефективно
правителство планът за действие не беше приложен". 35
Обобщението на Оценката на сигурността за Йемен на организацията "Джейнс
Сентинел", публикувано на 14 февруари 2017 г., гласи, че:
"Влошаващата се ситуация със сигурността в Йемен, ерозията на централната власт
и разпокъсаността на йеменската армия вероятно ще продължат да дават на "Ал
Кайда на Арабския полуостров" (АКАП) неограничена свобода на маневриране в
южен Йемен и ще дават възможност на "Ислямска държава" да увеличи
оперативните си възможности. Конкуренцията между АКАП и "Ислямска държава"
също вероятно може да се превърне в увеличаване на броя на големите атаки с
множество жертви, осъществявани срещу силите за сигурност и коалиционните сили,
позиции на хусите, обществени места, джамии, хотели и остатъчното западно
присъствие в страната".36
Обратно към съдържанието

6.2

Естество на насилието

6.2.1

Докладът на Общото събрание на ООН относно "Състоянието на правата на
човека в Йемен" от 4 август 2016 г. отбелязва, че:

6.2.2

"[…] нарастващ брой атаки на въоръжени групировки срещу цивилни, включително
срещу религиозни лидери, представители на правителството, членове на
държавните сили за сигурност и хуманитарни работници. Удължаването на
конфликта създаде вакууми в сигурността, които все повече се експлоатират от
въоръжени групировки. Повечето атаки, документирани от Върховния комисар на
ООН за правата на човека, са извършени от групировки, очевидно свързани с "Ал
Кайда" и "Ислямска държава в Ирак и Леванта" (ИДИЛ, известна също като Даеш);
някои от атаките обаче са извършени от групировки, които остават неизвестни". 37
В информацията за ситуацията в Йемен на Световната продоволствена програма
от ноември 2016 г. се посочва, че:
"След спиране за неопределено време на мирните преговори между силите в Йемен
и тридневното хуманитарно примирие, договорено от ООН (20-24 октомври 2016 г.),

35 "Хюман Райтс Уоч", "Световен доклад за 2017 г.", 12 януари 2017 г.
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/yemen [дата на достъп: 21 февруари 2017 г.]
36
Оценка на сигурността на организацията "Джейнс Сентинел", Обобщение - Йемен, 14 февруари 2017 г.,
източник с абонамент [дата на достъп: 6 март 2017 г.]
37 Общо събрание на ООН, "Състояние на правата на човека в Йемен", 4 август 2016 г. https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/172/38/PDF/G1617238.pdf?OpenElement [дата на достъп: 31 януари 2017 г.]
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6.2.3

боевете бяха възобновени в някои части на Йемен. Правителствените сили,
подкрепени от въздушните удари на Коалицията, разшириха военните си офанзиви
срещу контролираните от хусите райони, като сраженията са най-тежки в централните
провинции на Таиз и Лахидж и северните провинции Мариб, Хаджа и Саада.
Въздушните удари продължават да бъдат осъществявани спрямо управляваните от
хусите области, като има съобщения за цивилни жертви". 38
Министерството на външните работи и въпросите на Общността на Обединеното
кралство посочва в препоръките си за пътуване към британски граждани към 9
януари 2017 г., че:
"От 25 март 2015 г. Саудитска Арабия ръководи коалиционни въздушни удари срещу
цели на силите на хусите и силите на Салех в Йемен в отговор на искане за
подкрепа от президента Хади. Боевете продължават в цялата страна, което изостри
хуманитарната криза и нанесе щети на ключови обекти от инфраструктурата.
Достъпът до храна, чиста вода, горива и медицински консумативи е труден в целия
Йемен. Съществува висок риск да попаднете в безразборна стрелба или
бомбардировки.
ООН организира мирни преговори между йеменските страни в конфликта. През 2016
г. е имало периоди на прекратяване на военните действия, въпреки че въздушните
удари и сухопътните боеве продължават в цялата страна и до днес. Допълнителни
съобщения за произволни арести и принудителни изчезвания предизвикват
безпокойство, тъй като хусите са извършили вълна от арести на техни противници, а
списъкът на отвлечените включва политици, журналисти, учени и активисти.
Политическата ситуация и ситуацията със сигурността остават несигурни и
нестабилни.

6.2.4

Има голям риск от тероризъм в цял Йемен и специфичните методи за нападения се
развиват и нарастват като сложност. Терористични атаки се извършват често и
терористите продължават да отправят заплахи за по-нататъшни атаки. Съществува
много голям риск от отвличане и незаконно задържане от милиции на групировки,
въоръжени племена, престъпници и терористи".39
Световният доклад на "Хюман Райтс Уоч" за 2017 г. отбелязва, че:
"Десетки въздушни удари на Коалицията безразборно или несъразмерно убиват и
раняват хиляди цивилни в нарушение на военновременните закони. Коалицията
също така използва забранени от международната общност касетъчни боеприпаси.
Хусите и съюзническите войски извършиха сериозни нарушения на
военновременните закони, като поставиха забранени противопехотни мини,
малтретираха задържани и пускаха безразборно ракети в населени места в Йемен
и южна Саудитска Арабия, убивайки стотици цивилни.
Преди и след началото на военновъздушна кампания на Коалицията хусите и
съюзническите сили са използвали артилерийски ракети при безразборни атаки в
южните градове Аден, Таиз, Лахидж и Ал Далеа.

38 Световна продоволствена програма, "Доклад за ситуацията в Йемен #24", 14 ноември 2016 г.
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp288756.pdf?_ga=1.135159411.337 663804.1487583346
[дата на достъп: 20 февруари 2017 г.]
39 Министерство на външните работи и въпросите на Общността, Препоръки за пътуване в Йемен:
обобщение/актуални препоръки за пътуване, актуализирани на 9 януари 2017 г.,
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/yemen [дата на достъп: 24 януари 2017 г.]
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"Както АКАП, така и въоръжените групировки, лоялни към "Ислямска държава"
(известна още като ИДИЛ), поемаха отговорност за многобройни самоубийствени
и други бомбени атентати, които отнеха живота на десетки цивилни". 40
Обратно към съдържанието
6.3

Райони с конфликти

6.3.1

Докладът за заплахите от критична важност "Фронтови линии в Йемен, октомври 2016
г." от 6 октомври
2016 г. отбелязва, че
"Фронтовите линии на гражданската война в Йемен остават сравнително фиксирани,
тъй като никоя от страните няма военната сила да разшири значително влиянието си
извън границите на базата с хората, които я подкрепят. "Ал Кайда на Арабския
полуостров" (АКАП) допринася за сложността в гражданската война. АКАП се бори
срещу съюза между хусите и Салех и се опитва да попречи на международно
признатото правителство при йеменския президент Абдурабу Мансур Хади да
консолидира контрола си над южен Йемен.
Тази карта на фронтовите линии в Йемен опростява зоната на действие на
големите фракции в гражданската война в Йемен. […]Местата, които са силно
оспорвани, са маркирани, макар да има активни боеве по фронтовата линия
между силите на хусите и Салех и коалицията Хади. По-голямата част от
населението на Йемен е съсредоточено в северозападната и западната част на
страната; източен Йемен е слабо населен и главно пустинен". 41

40 "Хюман Райтс Уоч", "Световен доклад за 2017 г.", 12 януари 2017 г.
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/yemen [дата на достъп: 31 януари 2017 г.]
41 "Заплахи от критична важност", "Фронтови линии в Йемен, октомври 2016 г.", 6 октомври 2016 г.
https://www.criticalthreats.org/analysis/yemen-frontlines-october-2016 [дата на достъп: 25 януари 2017 г.]
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6.3.2

Картата по-долу показва най-новата ситуация към 17 април 2017 г. 42

6.3.3

Доклад за кризисната ситуация в Йемен, озаглавен "Заплахи от критична важност
2016 г." и публикуван на 5 октомври 2016 г., отбелязва:

6.3.4

"Йеменската държава продължава да се фрагментира. Фракцията на хусите и Салех
предприе стъпки за запазване на държавните институции и за създаване на
правителство със седалище в Сана, тъй като международно признатото
правителство изгражда нови представителства на държавни институции в Аден,
създавайки условия за две полулегитимни, полуфункциониращи правителства в
Йемен. Малко вероятно е едната страна да спечели военно предимство пред другата
при сегашните условия, нито има достатъчно съгласие за условията на политическо
решение, за да се договори край на войната. По този начин конфликтът вероятно ще
продължи, като дава възможност на АКАП и други салафистки групировки да
набират, организират и обучават бойци, които да бъдат използвани в Йемен и при
други военни действия".43
Министерството на външните работи и въпросите на Общността на Обединеното
кралство отбелязва в препоръките си за пътуване от 9 януари 2017 г., които са
предназначени за граждани на Обединеното кралство, пътуващи до Йемен, че:
"Обстановката в Йемен остава много напрегната и нестабилна и ситуацията със
сигурността в цялата страна е опасна […] Има продължаващи боеве между

42 Twitter.com, Risk Intelligence (@riskstaff), туит от 19 април 2017 г. в 12:58 ч. следобед британско време,
https://twitter.com/riskstaff/status/854665500919463936 [дата на достъп: 24 април 2017 г.]
43 Заплахи от критична важност, доклад за кризисната ситуация в Йемен, 5 октомври 2016 г., 5 октомври 2016
г., https://www.criticalthreats.org/briefs/yemen-situation-report/2016-yemen-crisis-situation-report- october-5-2016
[дата на достъп: 1 февруари 2017 г.]
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конкуриращи се фракции в цялата страна. Ситуацията е много променлива и в някои
области не е ясно коя фракция упражнява контрол. Тези боеве включват въоръжени
групировки като "Ал Кайда на Арабския полуостров" (АКАП) и официалния клон на
Даеш в Йемен - "Ислямска държава - Йемен". 44
Докладът на Международната кризисна група "Ал Кайда в Йемен: разширяване на
базата" от 2 февруари 2017 г. отбелязва, че:
"АКАП, а по-късно и в много по-малка степен и ново проявление на ИД, се очертаха
като най-големите победители в неуспешния политически преход и гражданската
война, която последва. АКАП се адаптира към бързо променящия се политически
терен, превръщайки се в бунтовническо движение, способно да контролира
територия и да оспорва държавната власт. Основният му успех произтича от
демонстрирания от него прагматизъм: функциониране в рамките на местните норми,
създаване на съюзи със сунитски съюзници, асимилиране в милиции и включването
в политическата икономика на контрабандата и търговията, която обхваща
различните воюващи фракции, включително съюза между хусите и бившия
президент Салех. АКАП понякога контролира територия в южната част на страната и
изглежда все по-включен в опозицията спрямо съюза между хусите и Салех,
доминиращ северната част на страната, който се бори с международно признатото
временно правителство на президента Мансур Хади, подкрепяно от Саудитска
Арабия".45
Обратно към съдържанието

6.4

Аден и южен Йемен

6.4.1

Южен Йемен включва областите на Аден, Иб, Ал Байда, Ал Далех, Лахидж,
Абян и Таиз.

6.4.2

Статия на БиБиСи Нюз със заглавие "Кризата в Йемен: кой срещу кого се бори?" от
дата 14 октомври 2016 г. съобщава, че:
"Проправителствените сили - съставени от войници, верни на президента Хади и
предимно сунитски южни племена и сепаратисти - успяха да спрат бунтовниците,
превзели Аден, но само след ожесточена, четиримесечна битка, при която загинаха
стотици.
Създавайки позиция, от която да атакуват, коалиционните сухопътни войски
достигнаха Аден през август [2015 г.] и помогнаха за прогонването на хусите и
техните съюзници от голяма част от южните райони през следващите два месеца. Г-н
Хади и неговото правителство се върнаха по това време от изгнание и създадоха
временно седалище в Аден.
Хусите също успяха да поддържат обсада на южния град Таиз и да продължават да
изстрелват ракети и да осъществяват минометен обстрел през границата със
Саудитска Арабия почти всеки ден.
Междувременно джихадистки бойци от "Ал Кайда на Арабския полуостров" (АКАП)
и клонове на т. нар. "Ислямска държава" (ИД), с които се съревновават, се
възползваха от

44 Министерство на външните работи и въпросите на Общността, Препоръки за пътуване в Йемен:
обобщение/актуални препоръки за пътуване, актуализирани на 9 януари 2017 г.,
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/yemen [дата на достъп: 24 януари 2017 г.]
45 Международна кризисна група, "Ал Кайда" в Йемен: разширяване на базата", 2 февруари 2017 г.
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/174-yemen-s- al-qaeda-expandingbase [дата на достъп: 20 февруари 2017 г.]
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хаоса, като завзеха територия на юг и увеличиха атаките си, особено в
контролирания от правителството Аден".46
Докладът на Службата за научни изследвания на Конгреса на САЩ, озаглавен
"Йемен: Гражданска война и регионална намеса" и публикуван на 16 ноември
2016 г., отбелязва, че:
"След 20-месечна война линиите на боевете в Йемен се втвърдиха. Коалицията,
ръководена от Саудитска Арабия, завладя пристанищния град Аден и районите с
низини в южен Йемен (традиционно сунитски).
От ноември 2016 г. бойните действия продължават в цялата страна, най-вече
вътре и около:
-

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Таиз. Третият по големина град в Йемен - Таиз (с население от 300 000 души
отпреди войната) продължава да е сцена на ожесточени сражения. Силите, които
са съюзници на Коалицията, контролират по-голямата част от град Таиз, но
околностите му са до голяма степен отцепени от силите на хусите и Салех, които
обграждат града от три страни. Силите на хусите и Салех само периодично
разрешават хуманитарна помощ да достига до жителите на града и над
80% от болниците в града са затворени. Градът е под обсада от септември
2015 г. и хуманитарната ситуация е изключително сериозна, като има
съобщения за рязко увеличаване на цените на храните и дори гладуващи". 47
Докладът на "Лекари без граници" "Здравеопазване под обсада в Таиз" от 30 януари
2017 г. посочва, че: "В област Таиз в югозападен Йемен бяха някои от найинтензивните и продължителни боеве, тъй като конфликтът се влоши през март 2015
г. Самият град Таиз е разделен от фронтови линии и вече почти две години жителите
на града живеят с постоянен страх и продължителни страдания". 48
"Лекари без граници" отбеляза в актуализирана информация за кризата в Йемен, че:
"Град Таиз е един от най-тежко засегнатите райони на Йемен с интензивни бойни
действия, включително ежедневни бомбардировки в
гъсто населената вътрешна част на града. Нямало е прекратяване на огъня от
юли 2015 г. насам".49
Докладът на Международната кризисна група "Ал Кайда в Йемен: разширяване на
базата" от 2 февруари 2017 г. отбелязва, че:
"ИД със своята по-брутална тактика постигна по-малко успехи в спечелването на
новобранци или превземането на територия, но войната отвори пространство за
действие на места, които са преживели насилие в сектантски стил, като например
южния пристанищен град Аден. Там групировката насочи вниманието си към
правителството на Хади и местните служители по сигурността, като осъществи
атентати и бомбени атаки, които косвено бяха от полза за силите на хусите и Салех,
защото отслабиха общите

46 БиБиСи Нюз, "Кризата в Йемен: кой срещу кого се бори?", 14 октомври 2016 г.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-29319423 [дата на достъп: 1 февруари 2017 г.]
47 Служба за научни изследвания на Конгреса на САЩ, "Йемен: Гражданска война и регионална намеса", 16 ноември
2016 г. https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf [дата на достъп: 6 февруари 2017 г.]
48 "Лекари без граници", "Йемен: Здравеопазване под обсада в Таиз", 30 януари 2017 г.
http://www.msf.org/en/article/yemen-healthcare-under-siege-taiz [дата на достъп: 6 февруари 2017 г.]
49 "Лекари без граници", "Йемен: Актуализиране на информацията за кризата - януари 2017 г.", 31 януари 2017 г.
http://www.msf.org/en/article/yemen-crisis-update-january-2017 [дата на достъп: 6 февруари 2017 г.]
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им врагове и многократно подчертаха липсата на сигурност в Аден, който е
временната столица на правителството".50
Обратно към съдържанието
6.5

Централен и северен Йемен

6.5.1

Докладът за заплахите от критична важност "Фронтови линии в Йемен, октомври 2016
г." от 6 октомври 2016 г., отбелязва:

6.5.2

6.5.3

6.5.4

"Съюзът между хусите и Салех в Северен Йемен продължава да контролира
историческите крепости както за движението на хусите, така и за бившия йеменски
президент Али Абдула Салех".51
БиБиСи съобщава, че: "[…] въпреки че военновъздушната кампания и
военноморската блокада продължават без прекъсване, проправителствените сили
не са в състояние да извадят бунтовниците от северните им бастиони,
включително Сана и заобикалящата я провинция". 52
В доклад на "Фондация Джеймстаун" от ноември 2016 г. беше отбелязано: "Хусите
запазват контрол над северозападен Йемен, а съюзът им с предишния режим на
Йемен, ръководен от бившия йеменски президент Али Абдула Салех, се задълбочи.
Хусите се радват на по-широка подкрепа от когато и да било преди. Войната помогна
на хусите да се преобразят от консервативно бунтовническо движение в национално
движение, което редовно се представя като "защитник на нацията", изправено пред
саудитската агресия".53
Докладът на Службата за научни изследвания на Конгреса на САЩ от ноември 2016 г.
отбелязва, че:
От ноември 2016 г. бойните действия продължават в цялата страна, най-вече
вътре и около:
-

Границата между Йемен и Саудитска Арабия. В далечните северни райони по
протежението на йеменско-саудитската граница силите на хусите и Салех
продължават да извършват атаки срещу кралството. В саудитските провинции
Найран и Джизан силите на хусите и Салех осъществиха нападения на саудитска
територия, а ракети "Скъд" и други балистични ракети бяха изстреляни на
саудитска територия и срещу коалиционните сили вътре в Йемен. Саудитска
Арабия и Обединените арабски емирства разполагат с много ракетни батареи
"Пейтриът", доставени от САЩ и защитаващи силите на съответната държава.

-

Провинция Мариб. Граничещ на изток с провинция Сана, в която е столицата,
областта и град Мариб са стратегически важни райони, които Коалицията,
оглавявана от Саудитска Арабия, се стреми да контролира. Провинция Мариб е
мястото, където се намира

50 Международна кризисна група, "Ал Кайда" в Йемен: разширяване на базата", 2 февруари 2017 г.
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/174-yemen-s- al-qaeda-expandingbase [дата на достъп: 20 февруари 2017 г.]
51 "Заплахи от критична важност", "Фронтови линии в Йемен, октомври 2016 г.", 6 октомври 2016 г.
https://www.criticalthreats.org/analysis/yemen-frontlines-october-2016 [дата на достъп: 25 януари 2017 г.]
52 БиБиСи Нюз, "Кризата в Йемен: кой срещу кого се бори?", 14 октомври 2016 г.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-29319423 [дата на достъп: 1 февруари 2017 г.]
53
"Фондация Джеймстаун", "Невъзможна за спечелване война: хусите, Саудитска Арабия и бъдещето на
Йемен",
11 ноември 2016 г., "Наблюдение на тероризма", Том: 14, Брой: 22: https://jamestown.org/program/unwinnable-warhouthis-saudi-arabia-future-yemen/ [дата на достъп: 1 февруари 2017 г.]
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основната рафинерия на страната заедно с един от двата основни нефтопровода.
Силите на хусите и Салех атакуват племената в Мариб и коалиционните сили. В
края на юли 2016 г. двама саудитски пилоти загинаха в Мариб, когато техният
хеликоптер "Апачи" се разби. Катастрофата на хеликоптера беше първия път,
когато саудитските военни признаха, че са загубили каквото и да било военно
летателно средство във войната. Саудитска Арабия поддържа военновъздушна
база северно от град Мариб".54
Докладът за заплахите от критична важност от 19 януари 2017 г. отбелязва, че:
"Силите на правителството на Хади подновиха усилията си да напреднат по
фронтовата линия в северен Йемен. Силите на правителството на Хади и
съюзническите милиции от южен Йемен се сдобиха с втора сигурна позиция в
северозападната област Саада в началото на декември [2016 г.], два месеца след
поемането на контрола в град Ал Бука в североизточната част на Саада. След това те
завзеха контролирания от силите на хусите и Салех щаб на 101-ва бригада в
североизточната част на Саада в началото на януари. Област Саада е бастион на
хусите и граничи със Саудитска Арабия. Силите, които са съюзници на Хади, засилиха
също офанзива в северозападната провинция Шабуа в края на декември, завземайки
територии в областите Усайлан и Байхан. Силите на хусите и Салех започнаха
контраатака, завземайки част от изгубената територия. Контролът върху
северозападната част на Шабуа ще осигури на правителството на Хади контрол над
източен Йемен".55
Обратно към съдържанието

6.6

Ниво на насилие и брой на жертвите

6.6.1

Уебсайтът "Слейт" посочи на 18 октомври 2016 г., че: "Войната в Йемен е довела до
най-малко 10 000 загинали, включително почти 4000 цивилни, според ООН, както и е
довела на разселването на 3,2 милиона йеменци от общо население от 27 милиона.
Тя срина икономиката на страната, която вече беше най-бедната държава в арабския
свят, както и предизвика смъртоносен масов глад. Инфраструктурата на Йемен е
унищожена".56
В информацията за ситуацията в Йемен на Световната продоволствена програма от
ноември 2016 г. се посочва, че: "Генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун и други
високопоставени служители на ООН по хуманитарна дейност са осъдили
военновъздушните удари срещу обществена зала в Сана на 8 октомври [2016 г.],
при които са загинали най-малко 140 цивилни. Генералният секретар също е осъдил
въздушните удари, причинили смъртта на цивилните в Ходейда на 21 септември и в
Саада на 13 август".57
БиБиСи Нюз съобщи през януари 2017 г., че:

6.6.2

6.6.3

54 Служба за научни изследвания на Конгреса на САЩ, "Йемен: Гражданска война и регионална намеса", 16 ноември
2016 г. https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf [дата на достъп: 6 февруари 2017 г.]
55 Заплахи от критична важност, доклад за кризисната ситуация в Йемен за 2017 г.: 19 януари, 19 януари 2017
г. https://www.criticalthreats.org/briefs/yemen-situation-report/2017-yemen-crisis-situation-report- периода януари-19
[дата на достъп: 1 февруари 2017 г.]
56 "Слейт", "Йемен не е просто прокси война между Саудитска Арабия и Иран", 18 октомври 2016 г.
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2016/10/the_yemen_conflict_is_not_just_a _proxy_war.html [дата
на достъп: 31 януари 2017 г.]
57 Световна продоволствена програма, "Доклад за ситуацията в Йемен #24", 14 ноември 2016 г.
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ep/wfp288756.pdf?_ga=1.135159411.337 663804.1487583346
[дата на достъп: 20 февруари 2017 г.]
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6.6.4

"Най-малко 10 000 души са загинали във войната в Йемен между бунтовниците хуси и
коалицията, ръководена от Саудитска Арабия, която подкрепя правителството,
посочва ООН. Конфликтът между хусите и правителството ескалира през март 2015 г.
Коалицията извърши военна намеса в опит да възстанови международно признатата
администрация, след като г-н Хади беше принуден да напусне страната. Оттогава
"изчисленията са, че над 10 000 души са били убити в този конфликт и почти 40 000
души са били ранени", заяви хуманитарният координатор на ООН за Йемен Джейми
Макголдрик пред репортери в столицата Сана в понеделник. Той не предостави
разбивка на цифрите за цивилни и бойци. Въпреки това в доклад на ООН се посочва,
че наблюдателите на човешките права на ниво общност са отчели 11 332 пострадали
от конфликта сред цивилните, включително 4125 убити до края на октомври 2016 г.". 58
Световният доклад на "Хюман Райтс Уоч" за 2017 г. отбелязва, че:
"След като поеха контрола над столицата Сана през септември 2014 г. хусите и
техните съюзници осъществиха кампания с произволни задържания и насилствени
изчезвания срещу предполагаеми противници. Те са изстрелвали артилерийски
ракети при безразборни атаки в южна Саудитска Арабия и в Йемен, при което са
убили 475 цивилни и са ранили 1121 между 1 юли 2015 г. и 30 юни 2016 г., сочат
данни на ООН. Хусите и съюзническите сили също така са поставили забранени
противопехотни мини, които са убили и ранили десетки цивилни".

6.6.5

6.6.6

От март 2015 г. насам "Хюман Райтс Уоч" документира седем безразборни атаки
на хусите и съюзнически сили в Аден и Таиз, при които са загинали 139 души,
включително най-малко 8 деца".59
Докладът на "Амнести Интернешънъл" за 2016 г., публикуван на 22 февруари 2017 г.,
посочва: "Според Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека
4125 цивилни, включително над 1200 деца, са били убити и повече от 7000 цивилни
са били ранени от началото на конфликта през март 2015 г.". 60
Обратно към съдържанието

6.7

Профил на жертвите и мишените

6.7.1

През септември 2016 г. материал на "Гардиън" относно данни, показващи резултата
от саудитските въздушни нападения посочи, че:
"Повече от една трета от всички въздушни нападения, ръководени от Саудитска
Арабия, срещу Йемен, са засегнали граждански обекти, като училищни сгради,
болници, пазари, джамии и икономическа инфраструктура, сочи най-изчерпателното
проучване на конфликта.
Това независимо проучване, основаващо се на данни от открити източници,
включително изследвания на място, регистрира повече от 8 600 въздушни атаки

58 БиБиСи Нюз, "Конфликтът в Йемен: Най-малко 10 000 загинали, твърди ООН", 17 януари 2017 г.
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-38646066 [дата на достъп: 1 февруари 2017 г.]
59 "Хюман Райтс Уоч", "Световен доклад за 2017 г.", 12 януари 2017 г.
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/yemen [дата на достъп: 31 януари 2017 г.]
60 "Амнести Интернешънъл": "Доклад за 2016 г./2017 г. - състоянието на правата на човека по света - Йемен", 22
февруари 2017 г. https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report- yemen [дата на
достъп: 21 март 2017 г.]
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от март 2015 г., когато започва кампанията, ръководена от Саудитска Арабия, до
края на август тази година [2016 г.]. От тях 3577 са посочени като ударили военни
обекти, а 3158 са поразили невоенни обекти.
Когато не е можело да се установи дали атакуваното място е било цивилно или
военно, нападенията са били класифицирани като неизвестни, от които има 1882
инцидента.
Едно от най-проблемните открития в проучването за Саудитска Арабия е броят на
повторните атаки, за които е съобщено. Докато някои атаки срещу граждански обекти
могат да бъдат обяснени като грешки или като това, че са място на военни лагери в
гъсто населени райони като Сана, многократните атаки срещу училищни сгради и
болници ще добавят тежест на исканията за независимо разследване.
Една училищна сграда в Дубаб, област Таиз, е била атакувана девет пъти, сочат
данните. Пазар в Сируа, област Мариб, е бил поразен 24 пъти".

6.7.2

Според проекта [Данни за Йемен] Коалицията, ръководена от Саудитска Арабия, е
атакувала повече невоенни обекти, отколкото военни през пет от последните 18
месеца. През октомври 2015 г. цифрите сочат 291 в сравнение с 208; през ноември 126 спрямо 34; декември 137 спрямо 62; февруари 2016 г. - 292 спрямо 139, както и
март - 122 спрямо 80. Въпреки обявеното през април примирие въздушните
нападения продължават. В хода на войната проучването изброява 942 атаки срещу
жилищни райони, 114 срещу пазари, 34 срещу джамии, 147 срещу училищни сгради,
26 срещу университети и 378 срещу транспортни средства и инфраструктура". 61
Световният доклад на "Хюман Райтс Уоч" за 2017 г., публикуван на 12 януари 2017 г.,
документира, че:
"58 очевидно незаконни въздушни удари на Коалицията са убили най-малко 192
деца, а многобройни въздушни удари са поразили или нанесли щети на училища.
Хусите също са изложили на риск училища и са използвали деца войници.
Коалицията носи отговорност за 60 процента от 785-е убити деца и 1168-те
ранени деца и почти половината от 101-то нападения срещу училища и болници,
посочва докладът.
Има съобщения, че 58-те очевидно незаконни въздушни нападения на коалиция,
документирани от "Хюман Райтс Уоч" от началото на кампанията, са убили близо
800 цивилни и са поразили домове, пазари, болници, училища, граждански
предприятия и джамии. Някои атаки може да се равняват на военни престъпления.
Те включват въздушни удари на претъпкан пазар в северен Йемен на 15 март, при
който са загинали 97 цивилни, включително 25 деца, както и още едно нападение
срещу многолюдно погребение в Сана през октомври, при което са били убити над
100 цивилни и са били ранени стотици други. Многократни атаки на Коалицията
срещу фабрики и други граждански икономически структури предизвикват сериозни
опасения, че коалицията умишлено се стреми да нанесе щети на ограничения
производствен капацитет на Йемен. […]

61 "Гардиън", "Едно от три саудитски въздушни нападения срещу Йемен поразява граждански обекти, показват
данните", 16 септември 2016 г. https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/third-of-saudi-airstrikes-on-yemen-havehit-civilian-sites-data-shows
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"Хюман Райтс Уоч" документира, че Коалицията е използвала забранени от
международната общност касетъчни боеприпаси при поне 16 атаки, насочени срещу
населени райони, които са убили и ранили десетки. "Хюман Райтс Уоч"
идентифицира шест вида хвърляни от въздуха и изстреляни от земята касетъчни
боеприпаси на множество места в Йемен, включително такива, произведени в САЩ и
Бразилия. Освен това "Амнести Интернешънъл" документира използването на
произведени от Великобритания касетъчни боеприпаси.

6.7.3

Хусите и съюзническите сили са поставили от началото на настоящия конфликт
множество сухопътни мини, включително забранени противопехотни мини, в
южните и източните области на Йемен като Аден, Абян, Мариб, Лахидж и Таиз.
Сухопътни мини са убили и ранили десетки цивилни, включително деца". 62
В доклада си за 2016 г. "Амнести Интернешънъл" посочва, че "хусите и съюзническите
сили, включително армейски части, лоялни на бившия президент Салех, многократно
са извършвали нарушения на международното хуманитарно право, включително
безразборни и непропорционални атаки. Те са излагали на риск цивилни в районите,
контролирани от тях, като са стартирали атаки от околностите на училища, болници и
домове, като са излагали жителите на нападения от проправителствени сили,
включително на въздушни бомбардировки от ръководената от Саудитска Арабия
Коалиция. Те също така безразборно са изстрелвали взривяващи се боеприпаси,
които засягат по-голям район, включително минометен обстрел и артилерийски
снаряди, в жилищни райони, контролирани или оспорвани от конкурентни сили,
особено в град Таиз, като са убивали и ранявали цивилни. Има съобщения, че до
ноември хусите и съюзническите сили са извършили най-малко 45 незаконни атаки в
Таиз, убивайки и ранявайки десетки цивилни. При една атака на 4 октомври са
загинали 10 цивилни, включително шест деца, и са били ранени 17 души на улица
близо до пазара Бир Баша, съобщи ООН. Хусите и техните съюзници също
продължиха да поставят забранени в международен план противопехотни мини,
които водят до цивилни жертви, както и да набират и използват детски войници. През
юни генералният секретар на ООН съобщи, че хусите са отговорни за 72% от 762
проверени случая на набиране на деца войници по време на конфликта". 63
Обратно към съдържанието

7.

Въздействие върху уязвими групи

7.1

Влияние върху всекидневния живот

7.1.1

Информацията на ООН за децата и въоръжените конфликти за Йемен гласи, че:
"Атаките в училища и болници се удвоиха, като общият им брой надхвърли 100. Поголямата част от атаките причиниха частично или пълно унищожаване на училища и
здравни заведения, като отнеха живота и осакатиха лекари и учители и лишиха
хиляди деца от основните им права на образование и здраве". 64

62 "Хюман Райтс Уоч", "Световен доклад за 2017 г.", 12 януари 2017 г.
https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/yemen [дата на достъп: 21 февруари 2017 г.]
63 "Амнести Интернешънъл": "Доклад за 2016 г./2017 г. - състоянието на правата на човека по света - Йемен", 22
февруари 2017 г. https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report- yemen [дата на
достъп: 21 март 2017 г.]
64
Служба на Специалния представител на генералния секретар по въпросите на децата и въоръжените
конфликти, "Деца, а не войници: информация за Йемен", септември 2016 г.
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7.1.2

Докладът на "Лекари без граници" за здравеопазването в ситуация на обсада
посочва, че:
"[…] условията на живот на хората се влошиха и цената на продуктите от първа
необходимост, включително храната и водата, скочи. Лошото състояние на
здравната система в комбинация с все по-тежките условия на живот предизвика
спад в здравето на хората с особено остри последици за уязвимите групи с нисък
имунитет като бременни жени, новородени бебета и малки деца.
Много семейства бяха принудени да напуснат домовете си, за да избягат от
сраженията и сега живеят в импровизирани селища в палатки, изработени от
пластмасови листове, без адекватни санитарни условия и без продукти от първа
необходимост като матраци, одеяла или оборудване за готвене. Други живеят в
пренаселени апартаменти или в празни училищни сгради. За повечето хора
здравеопазването е прекалено скъпо и хората търсят здравна помощ само в краен
случай, когато са много болни и когато вече може да е прекалено късно". 65
Обратно към съдържанието

7.2

Деца

7.2.1

В доклада на Коалицията за защита на здравето при конфликти, озаглавен "Без
защита, без уважение, здравните работници и здравните заведения под атака
през 2015 г. и началото на 2016 г." и от 23 май 2016 г., се отбелязва, че:

7.2.2

7.2.3

"Освен смъртните случаи, които са пряко свързани с боевете, според УНИЦЕФ
липсата на здравни грижи и имунизации е довела до предотвратими смъртни случаи
при близо 10 000 деца под петгодишна възраст. УНИЦЕФ също така изчислява, че
2,5 милиона деца в момента са изложени на висок риск от заболявания като диария,
1,3 милиона са застрашени от остри инфекции на дихателните пътища, 2,6 милиона
са изложени на риск от морбили, а над 320 000 са изложени на риск от тежко
недохранване".66
Информацията на ООН за децата и въоръжените конфликти за Йемен гласи, че:
"Според проверени данни на ООН през 2015 г. е имало близо 2000 деца жертви,
което е шесткратно увеличение в сравнение с предходната година. По-голямата
част от децата, които станали жертви на конфликта, са загинали при въздушни
удари и наземни сражения в цивилни райони". 67
Репортаж на "Ал Монитор", озаглавен "Последната жертва на продължаващата
война е образователната система на Йемен", от 7 октомври 2016 г. посочва, че:
"Тахер ал Шалафи, директор на Центъра за изследвания и образователни медии в
Сана, заяви пред "Ал Монитор", че повече от 2000 училища от общо 16 000
училища в Йемен вече не са подходящи за обучение на ученици поради

https://childrenandarmedconflict.un.org/countries-caac/yemen/ [дата на достъп: 21 февруари 2017 г.]
65 "Лекари без граници", "Йемен - здравеопазване под обсада", 30 януари 2017 г.,
https://msf.exposure.co/yemen [дата на достъп: 22 февруари 2017 г.]
66 Коалиция за защита на здравето при конфликти, "Без защита, без уважение, здравните работници и здравните
заведения под атака през 2015 г. и началото на 2016 г.", 23 май 2016 г.
https://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2016final.pdf [дата на достъп: 22 февруари 2017 г.]
67 Служба на Специалния представител на генералния секретар по въпросите на децата и въоръжените
конфликти, "Деца, а не войници: справка за Йемен", септември 2016 г.
https://childrenandarmedconflict.un.org/countries-caac/yemen/ [дата на достъп: 21 февруари 2017 г.]

Страница 32 от 40

няколко причини. Основната причина е унищожаването на училищните сгради
вследствие на въздушните удари арабската коалиция, ръководена от Саудитска
Арабия, както и вътрешната война между бойците на хусите, които са подкрепени от
военни сили, свързани с бившия президент Али Абдула Салех, от една страна, а от
друга страна въоръжените групировки, подкрепени от народни сили за съпротива,
свързани с президента Мансур Хади, който е международно признатият президент на
Йемен.
Въз основа на полевия доклад на Центъра за изследвания и образователни медии,
1,3 милиона от 6 милиона ученици в Йемен са били възпрепятствани да продължат
образованието си през учебната 2015-16 година, което представлява 22% от общия
брой учащи в Йемен, т.е. един от петима учащи в Йемен и в същото време само
40% от учителите в училище са били в състояние да изпълняват своите
задължения.
Муамар ал Фахд, един от учителите в училище Ал Шахид ал Хиндуана в Сана,
заяви за "Ал Монитор": "Образованието удари дъното през последните две години
и падна до нива, които не могат да бъдат описани. Това е най-лошият период в
историята на съвременен Йемен".
Образованието беше засегнато най-вече в областите Таиз и Хаджа, тъй като
образователните услуги бяха напълно преустановени в градовете Абес и Хард, близо
до границата със Саудитска Арабия. Източник посочи: "Самолет на коалицията
бомбардира всички държавни и частни училища и образованието там е спряло
напълно от миналата година насам". В тази връзка [директорът на училището]
Шалафи каза: "Въоръженият конфликт в Таиз причини затварянето на 468 от общо
1642 училища, като лиши 250 000 от общо 800 000 ученици от образование".
По време на войната 1,8 милиона ученици не можеха да ходят на училище или
защото техните училища бяха унищожени или използвани от вътрешно разселени
лица, или защото самите ученици станаха разселени лица, или бяха включени в
различните воюващи милиции. Около 60 000 ученици трябваше да сменят частните
училища с обществени, което показва, че войната е засегнала всички сегменти на
йеменското общество.
Университетите в Йемен бяха отваряни само от време на време за периода на
конфликта. Много учители бяха хвърлени в затвора или уволнени от работа от
бунтовническата групировка на хусите, трябваше да напуснат работата си или
страната, или стачкуваха в знак на протест, че не им се плаща". 68
Обратно към съдържанието
7.3

Възрастни хора

7.3.1

В материал на "Мидъл Ийст Ай", озаглавен "Това не е държава за стари хора:
войната в Йемен остави в мизерия възрастните хора", от 6 май 2016 г. се
посочва, че:
"Четвърт милион възрастни хора се борят да оцелеят само чрез
благотворителност по време на войната в Йемен, а малкото старчески домове в
страната се превърнаха в мишени.
[
Правителството знае много добре за отчайващите условия, с които се
сблъскват възрастните хора по време на война, но не прави нищо, за да помогне.
Няма

68 "Ал Монитор", "Пропада ли Йемен в пропаст?", 28 ноември 2016 г.
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2016/11/yemen-war-recovery-social-economyproblems.html [дата на достъп: 22 февруари 2017 г.]
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държавни домове за възрастни и няма бюджет за възрастните хора, е казал
източник на Министерството на социалните въпроси пред изданието. "В цялата
страна има само четири домове, които са собственост на "Майка Тереза", които
осигуряват грижи за 200 души, докато тези, които се нуждаят от помощ, са над 250
000 в цялата страна", казал източникът.
Като допълнение към проблема е фактът, че организацията "Майка Тереза" е
християнска благотворителна организация, функционираща в мюсюлманска страна.
Преминаването към друга вяра е престъпление, наказуемо със смърт в Йемен, и дори
свързването с това води до риск от подозрения и нападение от групировки като
"Ислямска държава" ("ИД") и "Ал Кайда". Както беше демонстрирано в Аден,
нападение, за което ООН наистина обвини ИД, подобни домове все още не могат да
гарантират безопасен или комфортен живот на възрастните хора в Йемен". 69
Обратно към
съдържанието
7.4

Хора с увреждания

7.4.1

В документа на "Хюман Райтс Уоч" "Комюникета: с увреждания в Йемен, да бъдеш
оставен в развалините" от 11 май 2015 г. се посочва, че:
"Според Службата на ООН за правата на човека в Йемен живеят около три милиона
души с увреждания. Много от тях са изложени на особено голям риск, тъй като не
могат да избягат, за да бъдат в безопасност или да имат достъп дори до основни
услуги. Поради ограничените наличности на гориво, липсата на електричество и
улиците, осеяни с останки, хората с увреждания - особено тези в инвалидни колички
- не могат лесно да се придвижват и на практика са затворени в домовете си.
Повече от 300 организации, предоставящи специализирани услуги за хора с
увреждания, трябваше да затворят, като съоръженията на много от тях са в руини.
Има съобщения, че в много болници в Йемен, които продължават да
функционират, на хората с вече съществуващи увреждания се отказва достъп до
лекарства, от които се нуждаят, поради спешната нужда от лечение на хора,
пострадали в конфликта.
Училища и общежития за деца с увреждания, включително училище и общежитие
за момичета, управлявано от "Асоциацията за грижи и рехабилитация на слепи АлАман", бяха сред сградите, разрушени при въздушните удари на коалицията на 20
април [2015 г.]".70
Обратно към
съдържанието

7.5

Болници, здравни услуги и хуманитарни работници

7.5.1

От 3507 лечебни заведения 1579 са изцяло функциониращи, 1343 функционират
частично и 504 не функционират71.
В материал от 28 ноември 2016 г. "Ал Монитор" заяви: "Йемен не е в състояние да
осигури здравни грижи за голяма част от населението. Повече от половината от
здравните заведения не работят или само частично функционират, което

7.5.2

69 "Мидъл Ийст Ай", "Това не е държава за стари хора: войната в Йемен остави в мизерия възрастните хора",
от 6 март 2016 г. http://www.middleeasteye.net/Yemen-old-peoples-home [дата на достъп: 22 февруари 2017 г.]
70 "Хюман Райтс Уоч", "Комюникета: с увреждания в Йемен, да бъдеш оставен в развалините", 11 май 2015 г.
https://www.hrw.org/news/2015/05/11/dispatches-disabilities-yemen-left-rubble [дата на достъп: 22 февруари 2017 г.]
71 СЗО, "Инфографика на здравната система в Йемен", 11 ноември 2017 г.
http://www.who.int/hac/crises/yem/sitreps/yemen-herams-infographic-november2016.pdf?ua=1 [дата на достъп: 22
февруари 2017 г.]
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7.5.3

7.5.4

причинява това жителите на Йемен да страдат от наранявания при войни и болести,
които са на практика забравени в развития свят като треска денга и холера.
Световната здравна организация заяви, че броят на случаите на холера в Йемен се е
удвоил за по-малко от две седмици, надхвърляйки 4000 до средата на ноември [2016
г.]. Освен това Международният комитет на Червения кръст изчислява, че над 6
хиляди йеменци са загубили един или повече крайници по време на тази война, което
увеличава броя на хората с увреждания в Йемен, който през 2014 г. по оценки е 2
милиона души.72
В доклад на Коалицията за защита на здравето при конфликти от 23 май 2016 г. се
отбелязва, че
"Хуманитарни работници, превозващи медицински материали, са изложени на
постоянен риск от отвличане. През март 2015 г. бойци на хусите отвлякоха трима
доброволци на "Инкат" [Inqath], група за помощ, която осигурява медицински
консумативи за болниците в Аден, докато доброволците превозваха с такси кутии с
лекарства до болница "Ал Джумхури", освобождавайки ги седмица по-късно.
Следващия месец три линейки на Министерството на общественото здраве и
населението бяха откраднати от въоръжени сили и използвани за немедицински
цели. През май [2015 г.] хуманитарни работници в конвой от пет превозни средства,
доставящи медицински консумативи до медицинско съоръжение в квартал Муалла в
Аден бяха спрени на контролно-пропускателен пункт и задържани, докато две от
техните семейства не платиха по 1000 щатски долара". 73
"Амнести Интернешенъл" съобщи през ноември 2016 г., че:
"Силите, борещи се с хусите в южния град Таиз в Йемен провеждат кампания с
тормоз и сплашване на болничния персонал и застрашават цивилните лица, като
разполагат бойци и военни позиции в близост до медицински заведения...
По време на посещение в Таиз по-рано този месец изследователите на
организацията са интервюирали 15 лекари и други служители на болницата, които
описали как през последните шест месеца членовете на въоръжените сили,
борещи се с хусите, редовно са ги тормозели, задържали или дори заплашвали,
че ще ги убият.
[…]Поне в три случая болници са били затваряни заради заплахи срещу персонала.
При последния инцидент в понеделник, 21 ноември, една фракция от силите, борещи
се с хусите, нападнала и закрила болница "Ал Таура", която е най-голямата
обществена болница в Таиз, очевидно като отмъщение срещу болничния персонал,
който осигурил спешно медицинско лечение на трима ранени бойци на хусите.
Според очевидци трима въоръжени мъже щурмували офис в болницата и заплашили,
че ще убият медицинския персонал, ако не болницата не бъде затворена веднага. Те
също се опитали да извадят двамата оцелели бойци на хусите - единият които е бил
непълнолетен, от отделението за интензивно лечение и от отделението за
възстановяване, но им е било попречено от медицинския персонал. […]

72 "Ал Монитор", "Пропада ли Йемен в пропаст?", 28 ноември 2016 г.
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2016/11/yemen-war-recovery-social-economyproblems.html [дата на достъп: 21 март 2017 г.]
73 Коалиция за защита на здравето при конфликти, "Без защита, без уважение, здравните работници и здравните
заведения под атака през 2015 г. и началото на 2016 г.", 23 май 2016 г.
https://www.safeguardinghealth.org/sites/shcc/files/SHCC2016final.pdf [дата на достъп: 22 февруари 2017 г.]
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7.5.5

Няколко от лекарите казали на "Амнести Интернешънъл", че беззаконието,
обхванало Таиз, е създало вакуум в сигурността, излагайки ги на все по-големи
рискове спрямо силите, борещи се с хусите, които се опитват да упражняват контрол
в болниците. Един член на административния персонал определил силите, борещи
се с хусите, като "фактическата власт". Той казал, че те често идвали в болницата,
искайки лечение за бойци с военни рани. Лекарите казали на "Амнести
Интернешънъл", че ако бойците, воюващи с хусите, бъдат върнати поради липса на
капацитет в болницата, в някои случаи те стават агресивни или прибягват до
насилие. Медицинският персонал заявил, че в някои случаи лекарите са били
принудени да изпълняват работата си под дулото на пистолет. Персоналът на
болница "Ал-Таура" казал на "Амнести Интернешънъл", че бойците са създали
отбранителни позиции, включително чрез паркиране на танкове около болницата,
игнорирайки молбите на служителите и местните власти да не го правят. Това е
изложило на сериозен риск болничните сгради, персонала и пациентите заради
ответен огън от силите на хусите".74
В материала на "Араб Уийкли" "Хуманитарните работници в Йемен под кръстосан
огън" с дата 5 февруари 2016 г. посочва, че:
"[…] умишлените атаки, насочени към международни участници, принудиха мнозина
да евакуират своя персонал в чужбина, докато други се борят да предоставят
хуманитарна помощ и защита на обсаденото население в Йемен, като същевременно
са изправени пред по-големи предизвикателства, свързани със защитата на техните
собствени хуманитарни работници, особено на членовете на персонала от страната.
"Най-малко 90 международни хуманитарни служители са напуснали Йемен от
началото на кризата. Сега молим международните организации да наблюдават
отблизо движението на своя персонал и да ограничат движението им до техните
помещения", каза Али Шохра от Министерството на планирането, което отговаря за
координацията на работата на международните организации, работещи в Йемен.
"Заплахите за сигурността на хуманитарните работници продължават да бъдат
неизбежни и реални", добави Шохра".75
Обратно към съдържанието

7.6

Заетост

7.6.1

През ноември 2016 г. "Ал Монитор" съобщи: "Малката работна сила в Йемен, която
по изчисления е 4,2 милиона души през 2013-2014 г., трябва да издържа 21 милиона
души в страната и да носи тежестта на реконструкцията с план за интегриране на
все повече и повече хора в работната сила чрез предлагане на повече работни
места. Това продължава да бъде предизвикателство при непрекъснатото изтичане
на мозъци от страната и ниското ниво на образование сред работната сила. Около
70% от работниците в Йемен имат само основно образование". 76

74 "Амнести Интернешънъл", "Йемен: болници и медицински персонал, подложени на атаки от силите, воюващи с
хусите, в Таиз", 23 ноември 2016 г. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/11/yemen-hospitals-and- medicalworkers-under-attack-by-anti-huthi-forces-in-taiz/ [дата на достъп: 22 февруари 2017 г.]
75 "Араб Уийкли", "Хуманитарните работници в Йемен под кръстосан огън", 5 февруари 2016 г.
http://www.thearabweekly.com/Opinion/3698/Humanitarian-workers-in-Yemen-in-the-crossfire [дата на достъп: 22
февруари 2017 г.]
76 "Ал Монитор", "Пропада ли Йемен в пропаст?", 28 ноември 2016 г.
http://www.al-monitor.com/pulse/tr/contents/articles/originals/2016/11/yemen-war-recovery-social-economy-
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7.6.2

7.6.3

През декември 2016 г. "Индипендънт" отбеляза, че: "Въздушните удари бяха
осъществени спрямо почти всяка индустрия, унищожавайки безброй работни места и
мечти. Блокадата по въздух, море и суша от съседна Саудитска Арабия направи
горивото и храната по-оскъдни, което доведе до огромно нарастване на цените в
страна, която внася 90 на сто от храните и лекарствата си. Банковата криза
допринесе за сътресенията, оставяйки държавните служители без заплати и
нанасяйки вреди на бизнеса. [...] "Въздушните удари, фактическата блокада и сривът
на централната банка заедно ускориха почти тоталния крах на йеменската
икономика", казва Скот Пол, старши съветник по хуманитарна политика на
хуманитарната организация "Оксфам Америка". Тези стъпки показват, че всички
основни участници са готови да водят икономическа война и да изложат
обикновените хора на риск от огромни страдания, за да затвърдят позициите си". 77
Доклад за кризисната ситуация в Йемен, озаглавен "Заплахи от критична важност" и
публикуван на 8 февруари 2017 г., гласи, че: "Недостатъчното управление
застрашава легитимността на правителството на Хади. Правителството на Хади все
още не е изплатило по-голямата част от заплатите в южен Йемен, предизвиквайки
чести антиправителствени протести".78
Обратно към съдържанието

8.

Свобода на движение

8.1.1

Докладът на Държавния департамент на САЩ за практиките в областта на правата на
човека за 2016 г. публикувана н 3 март 2017 г.:
"Законът предвижда свобода на вътрешното движение, пътуванията в чужбина,
емиграцията и репатрирането. Преди 2014 г. преходното правителство си
сътрудничеше със Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН)
и с други хуманитарни организации за предоставянето на закрила и помощ на
вътрешно разселените лица (ВРЛ), бежанците, завърналите се бежанци, лицата,
търсещи убежище, лицата без гражданство и други лица с проблеми. Завземането
от страна на хусите и произтичащия от него конфликт обаче затрудниха
хуманитарните организации да достигнат до много райони на страната поради
опасения, свързани със сигурността. Правителството, ръководено от Хади, не
прилагаше и не можеше да приложи закона, дори в контролирани от правителството
области, поради проблеми с капацитета и управлението.
Според ВКБООН законите и политиките на страната са в съответствие с
международните стандарти, но капацитетът на властите да защитават и
подпомагат нуждаещите се лица е бил ограничен. Никой орган не успя да
предоставя услуги в някои части на страната.
Бунтовническите сили, силите за съпротива, части от армията и силите за
сигурност, както и членове на племена оперират контролно-пропускателни
пунктове по големите пътища. В много региони, особено в райони извън
ефективния контрол на сигурността на централната власт, въоръжени

problems.html [дата на достъп: 21 март 2017 г.]
77 "Индипендънт", "Последната жертва на гражданската война в Йемен? Икономиката", 27 декември 2016 г.
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/yemen-civil-war-saudi-arabia-air-strikes- a7497531.html [дата на
достъп: 22 февруари 2017 г.]
78 Заплахи от критична важност, доклад за кризисната ситуация в Йемен, 8 февруари 2017 г.
https://www.criticalthreats.org/briefs/yemen-situation-report/2017-yemen-crisis-situation-report- february-8-2017 [дата
на достъп: 15 февруари 2017 г.]
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представители на племената често ограничаваха свободата на движение,
оперирайки собствени контролно-пропускателни пунктове понякога с военни или
други служители по сигурността, както и често подлагаха пътниците на физически
тормоз, изнудване, кражба или кратковременни отвличания с цел откуп. Щетите по
пътищата, мостовете и друга инфраструктура от конфликта също възпрепятстваха
доставката на хуманитарна помощ и търговски пратки.
Социалната дискриминация силно ограничи свободата на движение на жените.
Като цяло жените не се ползваха с пълна свобода на движение, въпреки че
ограниченията варираха в зависимост от местоположението. Някои наблюдатели
съобщиха за увеличени ограничения за жените на консервативни места като
Саада. "Оксфам" съобщи, че мъжете на контролно-пропускателните пунктове все
повече настояват за спазване на системата "махрам", културното задължение на
жените да бъдат придружавани от роднини от мъжки пол на публично място, в
райони, контролирани от радикални ислямски групи като АКАП. В информацията
също така се отбелязва, че анкетираните жени поставят като най-основен фактор,
ограничаващ свободата на движение на жените, липсата на културно приемане,
последван от липсата на сигурност.

8.1.2

8.1.3

Властите са изисквали разрешения за пътуване за всички граждани, напускащи Сана,
които не са йеменци. Службата на Върховния комисар за правата на човека съобщи,
че местните власти са изгонили най-малко 155 лица от Аден след кампания "носете
вашата идентификация", която според свидетели е била използвана за разселване на
жители на северната част на страна, които по-късно са били заловени и насилствено
транспортирани извън Аден".79
Световният доклад на "Фрийдъм хаус" за 2016 г. отбелязва, че: "Свободата на
движение, правата на собственост и стопанската дейност са нарушени от
ситуацията със сигурността и корупцията. […]Жените продължават да се сблъскват
с дискриминация в много аспекти от живота. Жените трябва да се сдобият с
разрешение от съпруга или баща си, за да получат паспорт и да пътуват в
чужбина".80
На 9 януари 2017 г. Министерството на външните работи и въпросите на Общността
на Обединеното кралство посочи в препоръките си за пътуване към британски
граждани:
"Ситуацията остава много напрегната и променлива. Сблъсъци и въздушни удари
причиниха временно спиране или закриване на летищата в цялата страна.
В момента въздушното пространство на Йемен се контролира от коалиционните сили,
ръководени от Саудитска Арабия. Коалицията в Йемен, ръководена от Саудитска
Арабия, обяви, че от 15 август 2016 г. международното летище Сана ще бъде
отворено за полети на ООН и други международни хуманитарни организации.
Хуманитарните организации трябва да изпратят уведомление до коалицията преди
всеки полет и ще им бъде издадено разрешение въз основа на състоянието на
военните операции. Поради огнище на холера йеменските пътници, които летят до
Аман чрез полети на Хуманитарната въздушна служба на ООН или чрез търговски
полети, бяха посъветвани да предоставят удостоверение, че не са болни, издадено
от акредитирани източници преди пътуването до Йордания.

79 Държавен департамент на САЩ, Доклади за практиките в областта на правата на човека за 2016 г. - Йемен, 3
март 2017 г. http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2016&dlid=265528 [дата на достъп: 7
март 2017 г.]
80 "Фрийдъм хаус", "Свободата по света за 2016 г. - Йемен", 14 юли 2016 г.
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2016/yemen [дата на достъп: 20 февруари 2017 г.]
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Полетите на "Йемения Еъруейз" от летището в Сана са спрени до по-нататъшно
уведомление. "Йемения Еъруейз" периодично изпълнява полети от летището в Аден,
които беше отворено отново през май 2016 г., но графикът на компанията подлежи
на промени или отмяна в последния момент.
Няма преки товарни или пътнически полети между Йемен и ЕС. Предишни
авиационни инциденти включват неуспешен опит за бомбардиране на самолет,
предназначен да отпътува за САЩ, както и две бомбени устройства, идентифицирани
във въздушни товари с произход от Йемен".81
Обратно към съдържанието

81 Министерството на външните работи и въпросите на Общността на Обединеното кралство,
"Препоръки за пътуване в Йемен: безопасност и сигурност", актуализирани: 9 януари 2017 г.,
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/yemen [дата на достъп: 24 януари 2017 г.]
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Контрол на версиите и информация за
контакт
Информация за контакт
Ако имате въпроси относно този документ и Вашият пряк мениджър, старши служител за
работа с досиета или технически специалист не могат да Ви помогнат или смятате, че в този
документ има фактологически грешки, напишете електронно писмо на Екипа за политики и
информация за страните.
Ако забележите някакви грешки във форматирането в този документ (счупени връзки,
правописни грешки и т.н.) или имате коментари относно оформлението или ориентирането в
него, можете да напишете електронно писмо до Екипа за насоки, правила и формуляри.

Одобрение за публикуване
По-долу е дадена информация за това кога това тълкуване е одобрено за публикуване:
 Версия 3.0
 Валидна от 14 юни 2017 г.
Промени от последната версия на това тълкуване
Актуализиране на информацията за страната и промяна в оформлението на ИСП
Обратно към съдържанието
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