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 نسانمجلس حقوق اإل

 الجلسة التاسعة والثالثون 

 2018سبتمبر  أيلول/ 10-28

 من جدول األعمال  10و 2 انالبند

 التقرير السنوي لمفّوض األمم المتّحدة السامي لحقوق اإلنسان 

 وتقارير مفوضيّة األمم المتّحدة لحقوق اإلنسان واألمين العام

 

 التعاون التقني وبناء القدرات

 

 2014حالة حقوق اإلنسان في اليمن بما في ذلك االنتهاكات واإلساءات منذ أيلول/ سبتمبر 

 

فريق الخبراء  التّي توّصل إليها مخرجاتالوفيه األمم المتّحدة السامي لحقوق اإلنسان  مفوضتقرير                 

وملّخص التعاون التقني المقّدم من مفوضيّة األمم المتّحدة المستقلّين  البارزين الدوليين واإلقليميين

 اّدعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان*للتّحقيق في لحقوق اإلنسان إلى اللّجنة الوطنيّة 

 

ّصملخّ 

نّاألقسام.31ّّ/36تقديمّالتقريرّالحاليّتماشيًاّمعّقرارّمجلسّحقوقّاإلنسانّرقمّّيتمّ  منVIIّّإلىIّ ّتتضم 

لّإليهاّفريقّالخبراءّالدوليينّواإلقليميينّالبارزينّالتقريرّ المخرجاتّواالستنتاجاتّوالتوصياتّالتيّتوص 

اّالقسمالمعنيّباليمنّالذيّت ّالمستقل ينّ ّةّالمقد مةالمساعدةّالتقنيّفيلخ صّ VIIIشكلّبناًءّعلىّهذاّالقرار.ّأم 

 منّمفوضي ةّاألممّالمت حدةّلحقوقّاإلنسانّإلىّالل جنةّالوطني ةّللت حقيقّفيّاد عاءاتّانتهاكاتّحقوقّاإلنسان.ّ

 

 

 

 

 

 

 

مّالمرفقاتّكماّوردت  *تعم 

ّ

 
Distr.: General 

6 August 2018 

Original:ّّّEnglish 

 ترجمة غير رسمية 

 الجمعيّة العاّمة 

 

 

 

ّ



 

 

2 
 

A/HRC/39/  

 المحتوىّ

ّ

 المعني باليمن   البارزين المستقلّين التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين واإلقليميينالمخرجات 

 

I. .............................................................................................................3......المقدمةّوالوالية 

II. ................................................................................................4-3..........................المنهجية 

III. 5-4...........................إلطارّالقانوني.......................................................................................ا 

IV. 6-5.............................................................................................................................السياق 

V. ............................................................................18ّ-6..........................انتهاكاتّالقانونّالدولي

9ّ-6الهجماتّضدّالمدنيين................................................................................................... .أ

 12ّ-9........................نسانية.....................................يودّالمفروضةّعلىّوصولّالمساعداتّاإلالق .ب

 14-12..................................االعتقالّالتعسفي،ّاالختفاءّالقسري،ّالتعذيبّوسوءّالمعاملة.............. .ت

 15-14انتهاكاتّحريةّالتعبير............................................................................................... .ث

 16-15.....................................................................................................العنفّالجنسي.... .ج

 17-16..............................................تجنيدّاألطفالّواستخدامهم............................................ .ح

VI. .....................18ّ-17.................................................................................................المساءلة

VII. ...................................................................................................19ّ-18االستنتاجاتّوالتوصيات

ّّ

 ةالمساعدة التقنيّ 

VIII. ............................................................................................................20ّ.......المساعدةّالتقني ة

 

ّالمرفقاتّ

 األطرافّالفاعلةّّتحديد .1

 القيودّالمفروضةّ .2

 الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث .3

 الضرباتّالجويةّضدّالمدنيين .4

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّ



 

 

3 
 

A/HRC/39/  

ّ

I. الوالية المقّدمة و 

 

2014ّأيلول/ّسبتمبر1ّّ،ّيغط يّهذاّالتقريرّالفترةّالممتد ةّمنّ 36/31رقمّمجلسّحقوقّاإلنسانّقرارّتماشيًاّمعّ -1

ّمجلسّحقوقّاإلنسان2017ّأيلول/ّسبتمبر29ّّالُمعتمدّفيّ.ّفيّقرارهّهذا2018ّحزيران/ّيونيو30ّّإلىّ ،ّطلب 

المعنيّالبارزينّالدوليينّواإلقليميينّتأليفّفريقّمنّالخبراءّّالمتحدةّلحقوقّاإلنسانّألمملّالمفوضّالساميمنّ

وإجراءّ،ّإعدادّتقريرّبشأنهاأوضاعّحقوقّاإلنسانّو مراقبةعلىّللعمل،ّفيّجملةّأمور،ّ(ّفريقّالخبراءاليمنّ)ب

انونّالدوليّولغيرهاّمنّمجاالتّالقنتهاكاٍتّوإساءاٍتّلحقوقّاإلنسانّالدوليةّتدقيقّشاملّفيّجميعّاالدعاءاتّبا

عينّ،ّمعّاألخذّب2014ّسبتمبرّ/منّقِبلّجميعّأطرافّالنزاعّمنذّأيلولّالُمرتكبة،ّالمناِسبةّوالمطبقةّفيّهذاّالشأن

مثلّهذهّاالنتهاكاتّوالظروفّالمحيطةّبلّهذهّاالنتهاكاتّوتحديدّالوقائعّاألبعادّالجنسانيةّالمحتملةّلمثاالعتبارّ

 نّتحديدّالمسؤولينّعنها.ّوحيثّأمكّ-ّواإلساءات

 

جندوبيّ)منّتونس(ّوالسيدّتشارلزّّكمالّ،ّعي نّالمفوُضّالساميّالسيد2017كانونّاألول/ّديسمبر4ّّفيّ .1

ّللعملّكخب ّباركّ)منّأستراليا( ّميليسا ّوالسيدة ّالمتحدة( ّجندوبي.ّراغاراوايّ)منّالمملكة ّالسيد ّءّبرئاسة

ّ

نونّالدوليّاألخرىّمجاالتّالقالحقوقّاإلنسانّو اد عاءاتّبشأنّانتهاكاتّوإساءاتّفيّفريقّالخبراءقّدق ّ .2

،ّطب قّالخبراءّالتيّارتكبتهاّأطرافّالنزاع.ّباإلضافةّإلىّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّ،قةالمناِسبةّوالمطب ّ

جئينّوالقانونّالدوليّاإلنسانيّو  .وليالقانونّالجنائيّالدالقانونّالد وليّلّل 

 

3. ّ منّأجلّتطبيقّالواليةّواسعةّالنطاقّالموكلةّّولّوالمصادرّوالوقتّالُمتاحّللخبراءوصالمحدوديةّلنظراً

ّالخبراءّإليهم، ّّاختار ّحوادث ّعلى ّوأهمبناًء ّاالدعاءات ّخطورة ّاالنتهاكاتمدى ّأنماط ّإظهار ّفي ؛ّيتها

فيّاألبعادّلحوادث.ّكماّنظرّالخبراءّعّالجغرافيةّللمواقالداعمة؛ّواّاّوالشهودّوالوثائقوالوصولّإلىّالضحاي

زّلىّالُمساءلة،ّركّ وفيّضوءّتشديدّالواليةّع.ّاألكثرّضعفًاّمجموعاتالنتهاكاتّوفيّأثرهاّعلىّالجنسانيةّلّل

 متىّأمكن.ّعنهاّتحديدّالمسؤولينّتحديدّوقائعّاالنتهاكاتّوظروفهاّوالخبراءّعلىّ

ّ

ّيتمّاستخدامّمصطلحّ"القواتّالمواليةّ .4 ّالتعذر، ّالتقريرّتحديدّالجهاتّالفاعلةّحيثّأمكنّوعند يحاولّهذا

لإلشارةّإلىّأيّمنّالجهاتّالتيّتحاربّضدّقواتّالحوثيين/ّصالحّومصطلحّ"سلطاتّاألمرّللحكومة"ّ

شّفيهاّالغالبيةّالعظمىّمنّالواقع"ّلإلشارةّإلىّالجهاتّالتيّتسيطرّعلىّصنعاءّوالمناطقّاألخرىّالتيّتعي

 السكان.ّ

ّ

استخدمّالخبراءّفيّهذاّالت قريرّمصطلحّ"القواتّالمواليةّللحكومة"ّلإلشارةّإلىّاألطرافّالتيّتحاربّقواتّ .5

الحوثيين/ّصالح،ّومصطلحّ"سلطاتّاألمرّالواقع"ّلإلشارةّإلىّاألطرافّالتيّتسيطرّعلىّصنعاءّوالمناطقّ

ا ّنّاليمن.ّالمجاورةّحيثّيعيشّمعظمّسك 

 

ّالتقريرّالّيدعيّشمولي ّ .6 ّاللحوادثّذاتّالصلةّاالستثنائيّ لعددلّتوثيِقهّة ّإن  لتيّوقعتّضمنّالُمدةّالتيّتنص 

ّاّفريقّالخبراءبالرغمّمنّذلك،ّي عتبرّّعليهاّالوالية.ّ  نتهاكات.لتقريرّيبي نّأبرزّأنماطّاالأن 

ّ

ّ

II. المنهجية 

ةّّالخبراءقامّ .7 ودجيبوتيّواألردنّّ،إلىّعدنّوصنننننننعاءّوصننننننعدةّوالحديدةّفيّاليمنبزياراتّواألمانةّالعام 

والمملكةّالعربيةّالسنننننعودي ةّوسنننننويسنننننراّوالوالياتّالمت حدةّاألميركي ةّلكن همّواجهواّقيوداًّأمني ةّولوجسنننننتيةّ
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ةّفيّاإلعدادّلزياراتّمخط طّّلهاّإلىّاليمنّولمّيتمك نواّمنّزيارةّجميعّالمحافظاتّالمتضنننرّ  ةّروإداريةّهام 

اّتعز.ّ فوتغرافيةّّاصننننورًّّاسننننتعرضننننواووثائقّأخرىّوتقاريرّّأخذّالخبراءّبعينّاالعتباركذلك،ّخصننننوصننننً

 وصورّأقمارّصناعية.ّمقاطعّفيديوّو

ّ

ّمعّتحديد2018ّفيّشننننننباط/ّفبرايرّّالدعواتّلتقديمّالمعلوماتّعلىّشننننننبكةّاإلنترنتّفريقّالخبراءهّوجّ  .8

طلباتّخطي ةّللحصننننولّعلىّمعلوماتّمحد دةّّالخبراءّأرسننننلّكما كموعدّنهائي.2018ّحزيران/ّيونيو1ّّّ

ّمنّإلىّ نيسان/ّأبريل23ّّفيّّوالدولّاألعضاءّفيّالتحالف2018ّنيسان/ّأبريل17ّّفيّّالحكومةّاليمنيةكل 

فيّهذاّّوالمّيحصننلّملكن ه.2018ّوز/ّيوليوّتمّ 11ّفيّصنننعاءّفيّّوسننلطاتّاألمرّالواقع2018ّ ّردّ  علىّأي 

 الصدد.ّ

ّ

ّممارساتّتقصيّالحقائقّالتيّتهدفّإلىّضمانّسّلمةّاعتم .9 دّفريقّالخبراء،ّوكأولويةّبالنسبةّإليه،ّأفضل 

ّالمعلوماتّالواردةّمنّالمصادرّّهمالشهودّوالضحاياّوأمان ورفاههم.ّولهذهّالغاية،ّيتضمنّالتقريرّالحالي 

نحتّموافقتهاّالمستنيرةّفحسب،ّبحيثّالّيؤديّ ّاتّإلىّتلكّالمعلومّنشرالتيّقدّم  .ّتقعّاضررّبهإلحاقّأي 

حمايةّالضحاياّوالشهودّوغيرهمّمنّاألشخاصّالمتعاونينّمعّفريقّالخبراء،ّعلىّفيّالمسؤوليةّالرئيسيةّ

ّعاتقّالدولّالتيّيحملونّجنسي تهاّوالتيّيقيمونّفيها.ّ

 

ّاإلثباِتّالتاليّفريقّالخبراءّة،ّاعتمدمعّالممارسةّالمرِعي ّتماشيًاّ .10  .صديق"للت ّّوجيهة"ت وفُّرّأسبابّ:ّمعيار 

ّ

 

ّانتهاكات،ّمرتكبينّمزعومينّبإلىّمعلوماتّتربطّّفريقّالخبراءتوصلّّحيثما .11 ّأنماِط ّأو ّمحددة انتهاكاٍت

اّفيأُحيلتّهذهّالمعلوماتّإلىّمفوضّاألممّالمتحدةّالسا التّالتيّلمّالحاّميّلحقوقّاإلنسانّبسريةّّتامة.ّأم 

متىّّالمسؤولةالجهةّأوّالمجموعةّّنتهاكات،ّتم ّتحديدكافيةّلتحديدّأفراٍدّمسؤولينّعنّاالّمعلوماترّفيهاّتتوف ّ

 .ّأمكن

ّ

يّالتّمساعدةلليعب رّفريقّالخبراءّعنّامتنانهّيشكرّفريقّالخبراءّّالضحاياّوالشهودّالذينّشاركوهّتجاربهم.ّ .12

 .كاالتّاألممّالمتحدةّوشركائهاللدعمّالذيّتلقَّاهّمنّووّالجهاتّالحكوميةّوغيرّالحكوميةّاقد مته

 

III. اإلطار القانوني 

 

ّاليمنّطرفّفيّتسعّمعاهداتّمن .13 حقوقّاإلنسانّيبقىّتطبيقهاّساريًاّأصلّثّلثّعشرةّمعاهدةّدوليةّعنّّإن 

تقعّعلىّعاتقّالحكومةّاليمنيةّالتزاماٌتّايجابيةّفيّالمناطقّالتيّفقدتّالسيطرةّفيّفتراتّالنزاعّالمسلح.ّ

 .ّّالفعليةّعليها

ّ

فيّذلكّصنعاءّاقعّعلىّمساحاتّشاسعةّمنّاألراضيتسيطرّسلطاتّاألمرّالو .14 وتمارسّفيّتلكّالمناطقّّّبمّا

 .وظيفةّمشابهةّلوظيفةّالحكومة.ّوبهذاّتكونّمسؤولةّبموجبّالقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسان

ّ

15. ّ ّفي ّاليمن ّدولي. ّنزاعّمسلحّغير ّاإلنسانيّبموجبّّفيّهذاحالة ّالدولي ّالتزاماتّبالقانون ّتنشأ اإلطار،

ّجميعّأطرافّالنزاعالقانونّالعرفي.ّوالمعاهداتّ بماّفيّذلكّالقواتّالمسلحةّالتابعةّلهاّو/ّأوّاألشخاصّّوإن 

ّ ّأوّسيطرتها ّأوّتحتّإشرافها مةّبتطبيقّالقانونّالدوليّأوّالمجموعاتّالتيّتعملّبناءّعلىّتعليماتها ُملز 

لتزامّبالتاليّاالّويجبّعليهاّالنزاعّفيّطرافأّاليمنّوقواتّالتحالفّوالجهاتّالفاعلةّغيرّالرسميةعرفي.ّال
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عّلوةّعلىّذلك،ّيجبّعلىّجميعّهذهّ.ّخّللّاألعمالّالقتاليةحتياطّلتمييزّوالتناسبّواالاألساسيةّلمبادئّالب

ّدنيينّواألهدافّالمدني ة.ّأنّتحرصّبشكلّدائمّعلىّتجن بّالسك انّالمدني ينّوالماألطرافّ

لعديدّمنّالدولّلطرفاّفيّنظامّروماّاألساسيّللمحكمةّالجنائيةّالدولية،ّوكذلكّالحالّبالنسبةّّاليمنّليس .16

انونّالدوليّالقّجزًءاّكبيًراّمنّنظامّروماّاألساسيّيحاكيفيّاليمن.ّلكنّّفيّالنزاعّةشاركمىّالاألخر

 العرفي.

  

IV. سياقال 

ّ

.ّوقدّاًماع33ّمنذّّثورةّشعبيةّضد ّنظامّالرئيسّعليّعبدهللاّصالحّالحاكمّفيّاليمنّقامت،2011ّفيّالعامّ .17

بهّعبدّربهّالسلطةّإلىّنائّقلّ ون دولّمجلسّالتعاونّالخليجيّالرئيسّصالحّالحصانةّّتوسطتّفيهّأعطىّاتفاق

نّفيّالعامّولكّدستور.ّصياغةّالرافقتهّعمليةّعقدّاليمنيونّمؤتمرّالحوارّالوطنيّالذيّمنصورّهادي.ّعندئذّ

لمسلحةّلحكومةّبقيادةّالرئيسّهاديّوالحوثيينّوالمجموعاتّاالمواليةّلقواتّالتصاعدّالصراعّبين2014ّّ

المجموعاتّوالحوثيونّاستولىّّفيّأيلول/ّسبتمبرّمنّهذاّالعامّ.ومسودةّالدستورتقاسمّالسلطةّّرتيباتحولّت

ىّمنّالسيطرةّعليهاّوعلىّمناطقّأخرّواالعاصمةّصنعاءّوأحكمعلىّلمتحالفةّمعّالرئيسّصالحّاالمسلحةّ

 .البّلد

ّّ

ّمارسّّفي .18 ّشكّ 2015آذار/ ّضمّ لتّ، ّتحالفا ّالسعودية ّالعربية ّالكويت،ّّالمملكة ّاألردن، ّمصر، البحرين،

ّلبدءّعملّعسكريّبناءّعلىّطلبّالرئيسّهادي.1ّالعربيةّالمتحدةّاإلماراتوّالمغرب،ّالسنغال،ّالسودان،ّ

أطلقتّ.ّلهّالمشورةّتقد موّهذاّالتحالفّالوالياتّالمتحدةّاألميركيةّوالمملكةّالمتحدةّوغيرهاّمنّالدولّتدعم

استهدفّّدموي ةً،ّفيّأكثرّهذهّالحوادثوّالمدنيينفيّصفوفّخسائرّكبيرةّّبةمسب ّّقواتّالتحالفّحملةّجوية

قاعةّالكبرىّفيّصنعاءّماّأسفرّعنّمقتلّماّالّيقلّالعزاءّفي2016ّّّأكتوبرّ/تشرينّاألول8ّفيّّالتحالف

132ًّّعنّ باإلضافةّإلىّالضرباتّالجوية،ّفرضتّّطفًّل.24ّآخرينّبينهم695ّّوإصابةّمنّالذكورّمدنيا

العامّنهايةّّالواقعّعلىّالموانئّاليمني ةّّفرضتّحصاًراّبحكمّاألمركماّّّقيودًاّشديدةًّّحالفّالبحريةقواتّالت ّ

أعاق2017ّّ التحالفّمطارّأغلقتّقواتّ،2016ّأغسطسّآب/ّفيّّاإلمداداتّاألساسيةّإلىّالبّلد.وصولّممّا

 حتىّاآلن.ّالمدنيلطيرانّأمامّااّالمطارّمغلقًّاّيزالّمّ.صنعاءّالدوليّبشكلّفعلي

ّ

ّ

لسكانّاعلىّتستمرّاألعمالّالقتاليةّبشكلّكثيفّفيّبعضّمناطقّاليمنّبالرغمّمنّاألثرّاإلنسانيّالخطيرّ .19

ّوا ّالصحية ّالرعاية ّالى ّالوصول ّومحدودية ّالغذائي ّاألمن ّانعدام ّالعنف ّهذا ّويُفاقم لقيودّالمتضررين.

كانّلوقف كذلكّ، الحيويةّ. علىّالوارداتّوالسلّع منّذّالمفروضّة أغسطسّّ/آبدفعّرواتبّموظفيّالقطاعّالعاّم

ّعدن2016ّ ّإلى ّصنعاء ّمن ّالمركزي ّللبنك ّالحكومة ّنقل ّمّ،بعد ّالمدنيينّدمًراأثًرا ّ.على

ّّ

ّيضالىّاألرعّيطرةتستمرّالسفيّحينّّبعدّانقضاءّثّلثّسنواتّعلىّالقتالّاألماميةجبهاتّالمّتتبدلّلعموماًّ، .20

ّعبرّوأمباشرةًّّيّاليمنجنوبّسيطرتهاعززتّاإلماراتّالعربيةّالمتحدةّ.ّعلىّالمستوىّالمحليّفيّالتغير

الرئيسّقاومةّمعلىّالرغمّمنّّقواتّالحزامّاألمنيّوقواتّالنخبةّالحضرميةّوالشبوانيةّأيّقواتّالتابعةّلهاال

 منها.ّّهئهاديّلهاّوتبرّ 

ّ

                                                           
 قطرّعضوّلغايةّتاريخّحزيران/ّيونيو2017ّ 1
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هاّتبناأخرىّّناطقصنعاءّوعدنّوموهجماتّأخرىّاجتاحتّالهجماتّاالنتحارية2016ّّو2015ّفيّالعامينّ .21

ّ ّوالقاعدة ّاإلسّلمية ّبالدولة ّيسمى ّما ّالضحايا.ّمسببة ّمن ّكبيًرا ّعددًا

 

ّبعدّيومي2017ّنوفمبرّتشرينّالثاني/4ّّفيّ .22 نّأعلنّأطلقّالحوثيونّصاروًخاّمنّاليمنّباتجاهّالسعودية.

هذاّّفعرُّّة،األسابيعّالّلحقالحدودّاليمنيةّالجويةّوالبحريةّوالبرية.ّفيّعلىّتامّحصارّفرضّّعنّتحالفّال

ًّ  ة.لىّالمملكةّالعربيةّالسعوديعواصلّالحوثيونّإطّلقّالصواريخ2018ّّالعامّ.ّفيّالحصارّتدريجيا

ّ

منّصالحّالحوثيينّوّوتحالفّالحكومةّمنّجهةصراعّثنائيّبينّصنفّالنزاعّكالتيّتإنّالنظرةّالمبسطةّ .23

فيّالسنةّالماضيةّبسببّتغيرّالتحالفاتّّأكثرّتشويشاًّيوًماّدقيقة،ّأمستّّتكنبالرغمّمنّأنهاّلمّّ،جهةّأخرى

 الفصائل.ّوانقسامّوانتشارّالمجموعاتّالمسلحةّ

 

ّفيّكانونّاألول/ّاندلعتّاشتباكاتّبينّالرئيسّالسابقّصالححلفاءّبينّالحوثيينّوّبعدّاستمرارّالتوتر .24 هما

ّالحوثيوقُّّ،فيّصنعاء2017ّديسمبرّ ّينتلّصالحّعلىّيد ّفيّ. ّيناير ّالثاني/ المجلسّأعلن2018ّّكانون

ّاالنتقاليّالجنوبيّالذيّأنشئّفيّ ّبينطوارئّفيّعدنّالحالة2017ّّمايوّأيار/ ّواندلعتّاشتباكاتّمكثفة

الّتزالّقواتّالمجلسّاإلنتقاليّّ.لتحالفاّبعدّتدخلّعدنإلىّالهدوءّالحذرّّوعاد.ّوقواتّالحكومةمناصريهّ

 .ّيّاليمناإلماراتّالعربيةّالمتحدةّتسيطرّعلىّأهمّالمدنّجنوبالجنوبيّالمدعومةّبشكلّكبيرّمنّ

ّ

ًّّأطلقّالتحالفّوالقوىّالمواليةّله2018ّفيّحزيران/ّيونيوّ .25 بعدّظاهريًاّّولكنّتمّوقفهّعلىّالحديدةّعدوانا

ألفّنازحّمن120ّّأكثرّمنّّهربفيماّوألممّالمتحدةّبالقيامّبجهودّالوساطة.ّمنّأجلّالسماحّلّبضعةّأسابيع

الحيويّمرفأّالمدينةّّضررتّفيّحالّالخطرّالجديّعلىّالمدنيينّالوكاالتّاإلنسانيةّمنذرتّ،ّحالمحافظة

ّ ّ.القتالجراء

ّ

ّآذار/ّمارسّ .26 ّلتنسيقّالشؤونّاإلنسانيةّالي2017ّمنذ ّالمتحدة أزمةّإنسانيةّفيّّمنّأكبرصن فّمكتبّاألمم

ًّلهذاّالمكتب مليونّشخص22.2ّّإنسانيةّّألشخاصّالذينّيحتاجونّإلىّمساعدةعددّاّالعالم،ّحيثّبلغّوفقا

،ّوذلكّحت ىّتاريخّنيسان/ّأبريلّمليونّنسمة29.3ّمنّأصلّّ،إليهاّمليونّشخصّفيّحاجةّماسة11.3ّبينهمّ

حةّوغذاءّوالسكنّوالصرفّالصحيّوالمياهّبماّفيّذلكّقطاعّالصمختلفّالقطاعاتّيطالّالنقصّ.2018ّ

ّوالحماية.ّ

 

V. انتهاكات القانون الدولي 

 

 هجمات ضد المدنيين ال .أ

 

إلى2018ّّحتىّحزيران/ّيونيو2015ّّالمدنيينّفيّاليمنّمنّآذار/ّمارسّّفيّصفوفوصلّعددّاإلصاباتّ .27

رجحّأنّيكونّالعددّالحقيقيّللخسائرّالبشريةّأعلىّمنّفيّحينّيُّّجريح،10231ّقتيلّو6475ّّبينهم16706ّ

 ذلكّبكثير.ّ

 

ّتسب بتّ .28 ّاإلصاباتّّّمعظمّسقوطفيّغاراتّالتحالفّالجوية ّالمدنية الماضيةّّفيّالسنواتّالثّلثةالموث قة.

ّزفافّومرافقّاحتجازّوقواربّمدنيةالغاراتّالجويةّمناطقّسكنيةّوأسواقّوجنازاتّوحفّلتّهذهّّاستهدفت

عبرّإجراءّّحادثةّمنّهذاّالنوع13ّفيّّّفريقّالخبراءّحققالجوي.ّّقصفكماّلمّتسلمّالمرافقّالطبيةّمنّال

وتحليلّصورّاألقمارّالصناعيةّوالصورّّوالعودةّإلىّمصادرّموثوقةّأخرىّمقابّلتّمعّالضحاياّوالشهود

 ّالحديدة.ّفيديوّوزيارةّالمواقعّفيّمحافظاتّصنعاءّوصعدةّوالالفوتوغرافيةّومقاطعّ
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ّ

ّهائًّلّوخسائرّ .29 تأثرتّالمناطقّالسكنيةّبشكلّمتكررّبالغاراتّالجويةّالتيّسببتّفيّأغلبّاألحيانّدماًرا

استعرضّفريقّالخبراءّ بينّالمدنيينّ. استهدفتّفيهّاحا60ّبشريّة المنازلّوالمبانيّالسكنيةّادثّة لغاراتّالجويّة

ّالتيّاستهدفتّالخبراءّفيّالغاراتّالجويةّكذلك،ّحققّّ.ّلطف233ّوامرأة84ّّينهمّمدنيينّب509ّمقتلّمتسببةّب

مدنيًا15ّّفجّعطانّفيّمدينةّصنعاءّوأسفرتّعنّمقتلّّاًّفيّمنطقةبنىّسكنيم2017ّآب/ّأغسطس25ّّّفي

التيّّحادثةال.ّكماّحققّفريقّالخبراءّفيّطفّل11ًّّنساءّو7ّّكانّبينّالضحاياّآخرين.25ّعلىّاألقلّوجرحّ

فيّمنطقةّبابّنجرانّفيّمدينةّصعدةّضمنّمحافظةّصعدة2017ّّديسمبرّنّاألول/ّكانو20ّوقعتّيومّ

ّأطفال3ّونساء3ّّمدنيًاّبينهم12ّّنّمقتلّعرّسفأماّغاراتّجويةّتابعةّللتحالفّمنزلّأسرة3ّّتّحيثّاستهدف

 ل.ّألقاعلیّ

ّ

الهجماتّعلىّاألهدافّالغاراتّالجويةّعلىّاألماكنّالعامةّبماّفيّذلكّلةّعنّحا29ّاستعرضّفريقّالخبراءّ .30

حققّفريقّكذلكّمدنياً.311ّّفادات،ّعنّمقتلّاإلأسفرت،ّبحسبّالتيّفيّمناطقّذاتّكثافةّسكانيةّعاليةّو

2017ّآب/ّأغسطس23ّّالغارةّالجويةّيومّّالغاراتّالجويةّفنادقّومنهاهماّفيتّينّاستهدفالخبراءّفيّحادثت

تشرينّالثاني/ّنوفمبر1ّّاءّوالغاراتّالجويةّيومّمحافظةّصنعفيّفيّمنطقةّبيتّأثريّفيّمديريةّأرحبّ

رجًّلّمدنيا55ًّّأحدّالفنادقّفيّسوقّالليلّفيّمحافظةّصعدةّوأدتّإلىّمقتلّأكثرّمنّّالتيّاستهدفتو2017ّ

 بينّالضحايا.منّفتىّعلىّاألقل12ّّتينّحالالّمنّفيّكلوقعّآخرين.ّو50ّوجرحّ

 

ّأسفرتّفظيعةّللغايةّحادثةّاألسواق.ّوفيالغاراتّالجويةّفيهاّّاستهدفتّحادثة11ّالخبراءّّكماّاستعرض .31

ّينمدني107ّمديريةّالمصطبةّفيّمحافظةّحجةّعنّمقتلّخميسّفيّالعلىّسوقّّقواتّالتحالفّالجويةّغارات

أسواقّعلى5ّّاستهدافّ،ّتمّفريقّالخبراءّحديدّواليةت.ّمنذ2016ّآذار/ّمارس15ّّفيّّطفًّل25ّّمنّبينهمّ

سوقّعلى2017ّّكانونّاألول/ّديسمبر26ّّيومّّالتيّوقعتّالخبراءّفيّالغاراتّالجويةاألقل.ّوحققّفريقّ

 آخرين.46ّعلىّاألقلّوإصابةّمنّالذكورّمدنيًا36ّّفيّّتعزّوالتيّأدتّإلىّمقتلّمحاصيصّ

ّ

ّاستهدفتّهكذاّتجمعات،ّغاراتّجوية5ّالخبراءّاستعرضّوّفيّهذهّالهجماتّالجنازاتّواألعراسولمّتسلمّ .32

علىّالقاعةّالكبرىّفيّمدينةّصنعاءّأثناءّتشييعّوالدّأحد2016ّّتشرينّاألول/ّأكتوبر8ّّفيّهجومّالّهاومن

24ًّّبينهم695ّّّوجرحّّمدنيا132ًّّكبارّالمسؤولينّوالذيّأودىّبحياةّماّالّيقلّعنّ .ّكماّحققّفريقّصبيا

منطقةّبنيّقيسّفيّمحافظةّفيّيةّالرقةّقرّعلى2018ّنيسان/ّأبريل22ّّالخبراءّفيّغارةّجويةّللتحالفّيومّ

ّ ّوالتي ّّاستهدفتحجة ّعن ّيقل ّال ّما ّقُتل ّزفاف. 23ّّحفل ً ّمدنيا ّالذكور ّمن ّبينهم ّ.صبيان8ّمن

ّ

مراكزّلّلحتجازّمنذّبدايةّالنزاعّبماّفيّذلكّالغاراتّالجويةّّاستهدفتغاراتّجوية4ّّاستعرضّالخبراءّ .33

ذكًراّمدنيًا63ّّديدةّوالتيّقُتلّفيهاّماّالّيقلّعنّعلىّسجنّمديريةّاألمنّفيّقضاءّالزيديةّفيّمحافظةّالح

نّاألول/ّكانو13ّيومّّالتيّوقعتّمعظمهمّمنّالمعتقلين.ّحققّالخبراءّفيّالضرباتّالجويةّلقواتّالتحالف

احتجازّضمنّمعسكرّللشرطةّالعسكريةّفيّمدينةّصنعاءّحيثّقُتلّماّالّيقلّعنّعلىّمرفق2017ّّديسمبرّ

 .صبيان8ّّوبينهمّمنّالمعتقلين،ّبعضهمّمنّالذكورّمدنيًا39ّ

ّ

منّتشرينّّاستهدفتّجويةحادثةّلغارات11ّّمنّأصل9ّّّاستعرضّالفريقّ .34 قواربّمدنيةّقبالةّشواطئّالحديدّة

اختفاءّثنتينّمنها.ّأدتّهذهّالهجماتّإلىّمقتلّأوّكماّحققّفيّا2018ّوحتىّأيار/ّمايو2015ّّالثاني/ّنوفمبرّ

حيثّقُتل2017ّّآذار/ّمارس17ّّيومّّوقعتّ.ّكماّتمّاستعراضّحادثةّأخرىاألسماكمنّصيادي40ّّحواليّ

آخرينّاعتُبرواّفيّعداد10ّّواحدّباإلضافةّإلىّّيمنيّ ّمرأةّصوماليةّومدنيّ ا11ّبينهمّّاصومالي ّّاالجئ32ّ

 لتحالفّقاربهم.ّةّتابعةّلالمفقودينّعندماّاستهدفتّطائر

ّ
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بموجبّالقانونّللمرافقّالطبيةّوالمواقعّالتعليميةّوالثقافيةّوالدينيةّعلىّالرغمّمنّالحمايةّالخاصةّالممنوحةّ .35

الجويةّطيلةّفترةّالنزاع.ّاستعرضّالتحالفّغاراتّعددّكبيرّمنهاّجراءّّقدّتضررّأوّدُمرفّ،الدوليّاإلنساني

وحصلّالخبراءّعلىّمعلوماتّموثوقةّتفيدّّحاالت.منّهذهّال32ّالخبراءّالمعلوماتّالمتعلقةّبماّالّيقلّعنّ

مّعلىّلّلماكنّالمحمية،ّلمّّ-ّ no-strike listّ-"المحظورةاألهدافّ"بأنّقائمةّ علىّالنحوّّقادةّالتحالفتُعمَّ

 .الواجب

ّ

ّعددٌّّ .36 ق  ّفيالتيّوقعتّّومنّبينهاّالغارة،ّغاراتّجويةّالضررّبمرافقّتابعةّلمنظمةّأطباءّبّلّحدودّمنّالّأْلح 

كانونّالثاني/21ّّّفيتلكّالتيّوقعتّوّ،ّ)عيادة،ّمديريةّحبان،ّمحافظةّتعز(2015ّكانونّاألول/ّديسمبر2ّّ

)مستشفى،2016ّّآب/ّأغسطس15ّّّفيّالغارةّالتيّوقعتّوّ،ّ)سيارةّإسعاف،ّمحافظةّصعدة(2016ّينايرّ

ًّمنطقةّعبس،ّمحافظةّحجة(.ّ سيارةّّوأنَّّهّالمواقعّمعّالتحالفّجميعّهذّتبادلّإحداثياتتمّّكانّقدّأنهِّعلما

أفادتّالمنظمةّأنّغارةّجويةّأصابت2018ّّحزيران/ّيونيو11ّّفيّوعّلمةّواضحة.ّاإلسعافّكانتّتحملّ

معّّهذاّالمرفقّإحداثياتّبالرغمّمنّتبادلّمحافظةّحجةفيّلعّلجّالكوليراّفيّمديريةّعبسّّاجديدًّّامركزًّ

  مناسبة.12ّالتحالفّفيّ

ّ

تثيرّالقضاياّالمحددةّالتيّحققّفيهاّالخبراءّمخاوفّجديةّحولّعمليةّاالستهدافّالتيّيطب قهاّالتحالف.ّطلبّ .37

يتلقّأيّّمدةّولكن هّلألسفّلمحولّعمليةّاالستهدافّالمعت ّالخبراءّمنّالتحالفّالحصولّعلىّمعلوماتّمحددةّ

ّ ّللوالّتقدمّردّحتىّتاريخه. ّالتابعّللتحالفّفريقّالتقاريرّالعلنيةّالمختصرةّ أيّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ

 .نتائجّالغاراتّالجويةّولذلكّاقتصرّعملّالخبراءّعلىّالنظرّفيّ.تفاصيلّحولّعمليةّاالستهداف

ّ

ّفريقّالخبراءّتتوفرّلدىّ،عمليةّاالستهدافبشأنّّبناًءّعلىّالحوادثّالتيّتمتّدراستهاّوالمعلوماتّالواردة .38

 :يليإلعتقادّبماّأسبابّوجيهةّل

ّ

تثيرّمخاوفّجديةّبشأنّاحترامّّالجوار،بغيابّأيّهدفّعسكريّظاهرّفيّ .أ ّاألهدافّالتيّيتم ّضربهّا فإن 

ّاستخدامّالذخائرّالموجهةّبدقةّيشيرّعادةّ مبدأّالتمييزّوكيفيةّتحديدّاألهدافّالعسكريةّواختيارها.ّوإن 

 تمّضربهّهوّالهدف.ماّإلىّأنّ

دةّيثيرّعددّالضحاياّالمدنيينّمخاوفّجديةّبشأنّطبيعةّ .ب  .تهافعاليمدىّوتقييماتّالتناسبّالمعتم 

يار .ت أيّتدابيرّاحترازيةّاألسلحةّالمستخدمةّمخاوفّجديةّبشأنّطبيعةّّيثيرّتوقيتّبعضّالهجماتّوخ 

دةّ  .مدىّفعاليتهاومعتم 

ّالفشلّفيّالتأكدّمنّ .ث -noّ-قائمةّاألهدافّالمحظورة""إلىّّالوصولّّجميعّالقادةّالمعنيينّاستطاعةإن 

strike list ّ-ّ،ّذههجد يةّبشأنّالقدرةّعلىّااللتزامّبالحمايةّالمخصصةّليثيرّمخاوفّّلّلطّلعّعليها

 األهداف.ّ

ّشنّ  .ج يثيرّّأوائلّالمستجيبينوإصابتهاّّ،فيّبعضّالحاالتّ،المتقاربةّّزمني ا"الضرباتّالمزدوجة"ّّإن 

الضرباتّّفيحترازيةّاتخاذّتدابيرّاوُّمحدَّثةّتناسباتّتقييمّتمّإعدادّيّكانّمخاوفّجديةّبشأنّماّإذا

ّ.ّتاليةال

ّ

ّ،اإلنسانيّالتيّيوفرهاّالقانونّالدوليّالحمايةّتؤديّبالفعلّإلىّتبديدأخطاءّّتإذاُّوجدفيّعمليةّاالستهداف،ّ .39

أفرادّعلىّّمرتكبةّمنّقبلّجرائمّحربّإلىّ،حسبّالظروفّ،األفعالهذهّانتهاكات.ّوقدّترقىّفهيّقدّتشك لّ

 .الحكومةّاليمنيةّبماّفيّذلكّالمسؤولينّالمدنيينفيّالمستوياتّفيّالدولّاألعضاءّفيّالتحالفّوكلّ
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أسفرتّهجماتّالقصفّوالقنصّمنّقبلّأطرافّالنزاعّعنّأعدادّكبيرةّمنّالضحاياّالمدنيينّفيّمحافظاتّ .40

بيئةّذاتّّلىّمثلّهذهّالهجماتّفيّمدينةّتعز،ّوهيّمدينةٌّالخبراءّع زّفريقركّ وقدّ.ّوتعزّومأربولحجّحجةّ

فريقّالخبراءّمنّالوصولّإلىّتعزّألسبابّ فيّالبّلد.ّلمّيتمكنالكثيفّوالدائمّقتالّتشهدّجزًءاّمنّالضريةّحّ 

 .متعددةّمعلوماتّمنّمصادرّموثوقةالأمنيةّلكنهّحصلّعلىّ

ّ

ةّفيّالمدينةّبماّفيهاّقواتّالحوثيين/ّصالحّوالقواتّناشطفيّتعزّلكثرةّالجماعاتّالمسلحةّالتعق دّالوضعّ .41

الكثيرّّيتحملووالميليشياتّالسلفيةّوميليشياتّحزبّاإلصّلحّوالجماعاتّالجهادي ة.ّهاديّلرئيسّالمواليةّل

منّالمدنيينّفيّتعزالمحاربةّطرافّاألّمن ّبشكلّمستمرطوطّالمواجهةّتتغيرّخبينماّّ.مسؤوليةّوقوعّضحايّا

ّنتيجةًّّداخل ّلّلشتباكاتّالمستمرةّالمدينة ّعلىّالمرتفعاتّ، ّصالحّعلىّسيطرتها حافظتّقواتّالحوثيين/

عّالمحيطةّبالمدينةّمنذّبدايةّالنزاع.ّ حوثيين/ّالقواتّقامتّبهّّتقاريرّعنّالقصفّالذيّفريقّالخبراءوقدّجم 

باتّبينّصااالّمعظمّأدىّإلىوالذيّفيّالمدينةّّتحتّسيطرتهاّالواقعةّجزاءاألصالحّمنّالمرتفعاتّومنّ

ّومعّذلكّفإنّتحديد ّالمدنيينّفيّتعزّسقوطّمسؤوليةّعلىّمنّتقعّالمدنيين. ّمنّّ،الضحايا يقتضيّمزيدًا

ّّّالتحقيق.ّ

ّ

ضّمدنيينّومنّبينهمّنساءّوأطفالّللقصفّوالقنصّّفريقّالخبراء ظهرّالمعلوماتّالمتوفرةّلدىتُّ .42 منّتعر 

ّ،بجانبهاّبيوتهمّأوّفيّقِبلّقواتّالحوثيين/ّصالحّومنّأطرافّأخرىّفيّالنزاعّأثناءّتواجدّهؤالءّالمدنيين

علىّالرعايةّالطبيةّللحصولّأثناءّتنق لهمّوّ،وفيّطريقهمّلشراءّالطعامّ،وأثناءّجلبهمّللمياهّمنّاآلبارّالمحلية

ّلو ّضروريةالّموادلاّتوصيلتنقلهم .ّ ّيوميةّواتعرضّأنهمّبعضّالشهوداد عىّوقد فيّنطاقّّلهجماتّشبه

ّسكنهم.ّ

ّّ

ّبانتظامأتتّّنّضرباتّالهاونّوالمدفعيةّوالسّلحّالخفيف،ّأّعلىّنحوّمتَّسقوّ،أفادّعددّكبيرّمنّالشهود .43

ّللّوهضبةّالدفاعّالجويّوهضبةّالدفاعّالمركزيّباإلضافةّإلىّةّسوفتيلّوهضبةّالصّ تب ّومنّناحيةّهضبةّ

تحتّسيطرةّقواتّالحوثيين/ّّكانتّجميعهاّلّالقحوصّوالتياوالحوضّوالصالحينّوجبالخولةّوالحريرّ

 الهجمات.ّّتلكّوقوععندّصالحّ

ّ

ّحينئذٍّأنهمّقالواّّنّمنهميكثيرلكنّطّلقّالنار،ّوإلّتبادلٍّوسطّّأنفسهمّعالقينّالضحايامنّضئيلّعددّوجدّلقدّ .44

شهودّفيّالاستطاعّقدّوّ،عسكريةأوّأهدافّّقواتٍّمناطقّناشطةّباألعمالّالعدائيةّأوّقربّقربّلمّيكونواّ

 كثيرّمنّاألحيانّتأكيدّهذهّالمعلومات.

 

ّفيذاتّتأثيرّواسعّالنطاقّألسلحةّامّقواتّالحوثيين/ّصالحّاستخدّحولّماُّزعمإزاءّّقلقٌّّفريقّالخبراءإنّ .45

ّفيإذّحالةّحربّالمدنّ ّمنّالممكنّأنّتُّيُعدّعشوائيًانيةُّمدُّبيئةّّأنّاستخدامها ّأفعالّانتهاكاتّ. شكلّهكذا

 ّللقانونّالدوليّاإلنساني.
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 القيود المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية .ب

 

القانونّالدوليّاإلنسانيّّإن.ّعائقًاّخطيًراّفيّاليمنّتشك لّالقيودّالمفروضةّعلىّوصولّالمساعداتّظلت .46

ّريعّومنّدونّأيّعوائقّبماّفيّذلكسلّمرورّاإلغاثةّاإلنسانيةّبشكلّيتسهجميعّأطرافّالنزاعّعلىّيوجبّ

 ّضروريةّللبقاءّعلىّقيدّالحياة.الّخرىاألموادّالوّوالموادّالغذائيةّيةدواأل

 

لىّمستندًاّإبدرجاتّمتفاوتةّحكمةّومُّبحري ةّوجوي ةّقيودًاّفيّاليمنّفرضّالتحالفّ،2015ّمنذّآذار/ّمارسّ .47

من90ّّ%حواليّيستوردّاليمنّكانّألسلحة.ّقبلّالنزاعّحظرّاّبشأن2216ّقرارّمجلسّاألمنّرقمّأحكامّ

ومدمرةّّالنطاقّواسعةّاآثارًّهذهّكانّلحصاراتّاألمرّالواقعّالطبيةّوالوقود.ّستلزماتّالموادّالغذائيةّوالم

 علىّالسكانّالمدنيينّخصوًصاّفيّالمناطقّالتيّتسيطرّعليهاّسلطاتّاألمرّالواقع.ّ

ّ

تسهيلّالشحنّالتجاريّإلىّل آليةّاألممّالمتحدةّللتحققّوالتفتيشّفيّاليمنتمّإنشاءّصارمة،ّّبعدّفرضّقيودٍّ .48

ّتفتيٍشّاتّعمليّبإجراءّالتحالفاستمرّّ،ذلكبالرغمّمنّسيطرةّالحكومةّ.قعّتحتّالتيّالّتّموانئّالبحرّاألحمر

ّّ،إضافية ّتبدوّتعسفية، ّالدخولمنّبواخرّّعّ ن مّ وعلىّقاعدةٍ ّيُّكذلكّ. الموادّبقائمةّمكتوبةّالتحالفّصدرّلم

تصلّمدةّالحصولّعلىّتصريحّمنّآليةّّوفيمادونّسابقّإنذار.ّمنعّبعضّالموادّمنّيتمّعلًماّأنهّالمحظورةّ

الحصولّعلىّتصريحّإضافيّستغرقّيقدّ،ّكمعدٍلّعامّساعة28ّإلىّاألممّالمتحدةّللتحققّوالتفتيشّفيّاليمنّ

 أسابيع.بضعةّالتحالفّمنّ

ّ

التحالفّفرضّ،ّلسعوديةصواريخّالتيّأطلقهاّالحوثيونّعلىّاالرداًّعلىّّ،2017نوفمبرّّتشرينّالثاني/6ّفيّ .49

ّ ّتامًّحصاًرا ّاليمنيةعلىّا ّالحدود ّّانعًّامّكافة ّّالمساعداتّاإلنسانيةجميع ّوالمواد ّفيها ّبما ّيةغذاألالتجارية

وبعدّأنّأعلنّالتحالفّأنهّالدخولّّوالوقودّمن واإلغاثيةّالطارئة"ّّ"الموادّاإلنسانيةيسمحّبدخولّقدّإلىّالبّلدّ.

فيماّدخلتّأولّباخرةّّ.تشرينّالثاني/ّنوفمبر26ّشحناتّالموادّالغذائيةّإلىّالحديدةّبتاريخّوصلتّأولىّ

ديسمبرّ.22ّمحملةّبالوقودّفيّ أبريلّكانونّاألولّ/ فتحّكلّالموانئ2018ّفيّنيسانّ/ ّ.أعلنّالتحالفّعنّإعادّة

 .ماّتزالّموجودةّالقيودكانت2018ّّيوّحتىّحزيران/ّيونّهإالّأن

 

اّمروعًّتركتّأثًراّّ،الحصارّالمفروضّفيّتشرينّالثاني/ّنوفمبرالتيّفاقمهاّوّ،يةّللقيودفإنّالطبيعةّالتعس .50

ّالشحنّالتجاري.ّعلىّّ)مثب ًِطا(

 

إمكانيةّالوصولّإلىّالموادّّبشكٍلّكبيروّكذلكّتراجعت.ّهائًّلّّعلىّالسكانّالمدنيينّوكانّأثرّهذهّالتطورات .51

ّنتيجةًّ ّالموادّإلىّاألسواق.وصيلّترتفاعّتكاليفّّالالغذائيةّوالوقود ّالتكاليفّالمرتفعةّلتّاطقدّوّهذه هذه

قدّوغالبيةّالسكان.ّللنسبةّباسلعّبعيدةّالمنالّمنّحيثّالتكلفةّمنّالّمحدودةالالكمياتّالمستهلكينّحيثّأمستّ

السكانّربعّرّتأث ّّ،ّحيثدفعّأجورّموظفيّالقطاعّالعامنّعأكثرّبسببّتوقفّالحكومةّاليمنيةّّالمشكلةّتفاقمت

كانتّوتضاؤلّالقدرةّالشرائيةّّعنّارتفاعّاألسعاربالتاليّفإنّاآلثارّالمترتبةّ.2016ّبهذاّمنذّآب/ّأغسطسّ

 سكانّاليمن.ّكارثيةّعلىّ

 

القيودّعلىّالوارداتّّتشديدّالمدنيينّفيّاليمنّبسببيلحقّبالسكانّسوكانّمنّالممكنّتوقعّالضررّالذيّ .52

.ّعّلوةّعلىّذلكّبحلولّتشرينّمنذّماّقبلّالنزاععلىّالوارداتّبشكلّأساسيّّاعتمدًّمكانّّاليمنألنّّ،البحرية

رّمنّةّوحذ ّفروضالقيودّالمتأثيراتّّالضوءّمراراًّوتكراراًّعلىّدوليالمجتمعّالطّسل 2017ّّالثاني/ّنوفمبرّ

تجاهّالقيودّمخاوفّإضافيةّفرضّمدةّّريكذلكّتث.ّنّعنهعل ّالمُّّإغّلقّالموانئالتيّقدّتنجمّعنّيةّالكارثاآلثارّ

 .داالقتصايصيبّّميٍّنُظُّّضررٍّ
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8.4ّمليونّشخصّيعانونّمنّانعدامّاألمنّالغذائيّو17.8ّحواليّّكانّ،2018نيسان/ّأبريلّحتىّتاريخّ .53

أكثرّالوصولّإلىّالمياهّالنظيفةّىّأمسومعط لةّةّي ّطبالافقّالمرماّكانتّكمليونّكانواّعلىّشفيرّالمجاعة.ّ

 كوليراّفيّالتاريخّالحديث.للّأوسعّتفٍشّ عانىّاليمنّمنّوّصعوبةًّ

 

ّالقيودّعلىّوبالرغمّمنّاألث .54 ّرّالكبيرّلهذه فيّتحقيقّاألهدافّّلنّتكونّفع الةعلىّاألرجحّّإنهاالمدنيين،ّ

خّللّالسنواتّالثّلثّمنّ.ّكذلكّبالموادّالمحظورةةّنشورمواضحةّوبسببّغيابّقائمةّّعلنةالعسكريةّالمُّ

ّالبحرية،ّ ّعملياتّالتفتيشّرأيةّأسلحةّعبضبطّيتمّلمّفرضّالقيود آليةّاألممّقواتّالتحالفّوالتيّتجريها

 .المتحدةّللتحققّوالتفتيش

ّ

اإلثنانّّحصلكماّ،ّعنهومسؤوليتهماّالحاصلّّبشأنّاألذىةّكافيّتإشعارالتحالفّوالحكومةّاليمنيةّتلقىّا .55

عسكريةكافيّةّفرصةٍّعلىّ منّميزّة مّا الرّ ب ّتُّّقدّلتصويبّالوضعّ. لمّليينّاألشخاص.ّفائقّةرّالمعاناّة ّّوالمستمرّة

 .ّالدوليّلقانونابحسبّماّيقتضيهّّهاأوّتعليقالقيودّّإلغاءّفيالتحالفّلقدّفشلّ

ّ

ًّّأغلقّالتحالف2016ّآب/ّأغسطس9ّّفيّ .56 ّللطيرانّالمدنيّالجويةّرحّلتأمامّالّمطارّصنعاءّالدوليّفعليا

ّمنعّم ّّالرعايةّالصحيةالحصولّعلىّّمنآالفّاليمنيينّما ّالرعايةّنذلكّالوقتّكانّّفيفيّالخارج. ظام

طرقّّسلوكّىعلىّااللتجاءّإلّزمنةمجبرّالمرضىّالذينّيعانونّمنّأمراضّوأُّ .تّلشىّقدّالصحيةّفيّاليمن

تكاليفّكلّذلكّمقابلّوّالجمةّطراخالمبّةٍّمحفوفّفيّرحّلتٍّّةنشطّوعبوًراّلجبهاتّسفًراّطويًّلّتتطلبّبديلةّ

ّيّبسببّعدمالهّللّاألحمرّاليمنّجمعيةتوفيّمؤسس2017ّّآب/ّأغسطس31ّّفيّعلىّسبيلّالمثال،ّباهظة.ّ

إلىّالخارجّلتلقيّالسفرّقدرتهّعلىّعدمّإلنقاذّحياتهّوّالمطلوبّإلىّالعّلجداخلّاليمنّالوصولّّاستطاعته

ّأغسطسّذلكّالعّلج ّآب/ ّمنذ ّيُسمحّإالّللرحّلت2016ّّ. ّوتلكّالجويةلم ّالمتحدةّّاإلنسانية ّلألمم التابعة

ّحتىّهذهّالرحّلتّ،2017تشرينّالثاني/ّنوفمبرّوخّللّالحصارّالذيّفُرضّفيّّ،مطارّصنعاءّاستخدامب

 ّأسابيع.3ّمنّدخولّالمطارّألكثرّمنُّمنعتّ

ّ

فيّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّّأنّتحطّ ّللطيرانّالمدنيّالجويةّكانّعلىّالرحّلت2016ّآب/ّأغسطسّقبلّ .57

.ّلمّيشرحّالتحالفّالضرورةّالعسكريةّإلغّلقّالمطارّبشكلّفيّطريقهاّإلىّاليمنوهيّتفتيشّخضوعّلللل

ّعاجلالطبيّالعّلجّالتلقيّيريدونّألنهمّبالفعلّّالخارجسفرّإلىّللّاألشخاصّالذينّيسعونحتىّأمامّكاملّ

 ّ.هناك

ّ

القيودّالجويةّوالبحريّةّفرضّأنّ ّعتقادلّلمنطقيةّأسبابّفرّتتو .58 للقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّّاانتهاكًّشك لّيهذّه

لّأنحكومةّاليتوجبّعلىّوالقانونّالدوليّاإلنساني.ّ لحقوقّاالجتماعيةّلالكاملّّتطبيقالإلىّتدريجيًاّّتتوص 

علىّّيتوجب.ّكذلكّالدنياّلهذهّالحقوقتحقيقّالمعاييرّتعملّأقل هّعلىّضمانّأنّوّاليمنسكانّواالقتصاديةّل

بشكلّسريعّومنّ"ّمرورهاّتسهيلبمرورّاإلغاثةّاإلنسانيةّوّالسماحالتحالفّفيّعضاءّالدولّاألالحكومةّو

تركتهّاّبالنظرّإلىّ".دونّعرقلة علىّالسكانّّأثٍرّإنسانيٍّشديدّمنّّبحكمّاألمرّالواقعّةمفروضالّاتحصارلمّا

ّهذهّوبغيابّأيّأثرّ،المدنيين ًّّاتالحصارّعسكريّيمكنّالتحققّمنه،ّفإن  بحسبّمبدأّالتناسبّلّتشكلّانتهاكا

ّعليهّّوينتهكّيخالفّاإلغّلقّالفعليّلمطارّصنعاءّأنّكماّ.القانونّالدوليّاإلنساني الدوليّلقانونّاماّنص 

 ّّوالجرحى.بشأنّحمايةّالمرضىّاالنسانيّ

ّ

نتيجةّقدّتمّإعدادهاّوتطبيقهاّوبماّأنّهذهّالقيودّّ.إلىّجرائمّدوليةالنيةّّشرطّمعّتوافرأفعالّكذاّهرقىّقدّت .59

لتُّنّأمنّالمحتملّفلسياساتّالدولة،ّبالتاليّ ةّكاف ةّمستوياتّالجهاتّالمسؤوللّالمسؤوليةّالجنائيةّالفرديةّحم 

 .ّفيّاليمنكماّّلتحالففيّاالدولّاألعضاءّفيّحكوماتّّ(المستوياتّتلكّىأعلّفيهاّابم)
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ةّّوهيّتشهدّأعمااًلّّ،إستراتيجيةّتقعّبينّصنعاءّومرفأيّعدنّوالحديدةّتعزّمدينةّذاتّأهمية .60 قتاليةّمستمر 

الّّالتياألساسيةّ)اإلنسانيةّوالموادّّوصولّاإلمداداتأعاقتّأطرافّالنزاعّ.ّعلىّالوصولّشديدةّاقيودًّو

لقيودّالتيّفرضتهاّقواتّالحوثيين/ّصالحّلّعلىّقيدّالحياة.ّكانّلبقاءّالسكانّالمدنيينّفيّتعزّ(غنىّعنها

اّبشكلّخاص.ّ ّّأثًراّضار 

ّ

صالحّعلىّطريقينّّ/ينسيطرتّقواتّالحوثيّ،2016وحتىّآذار/ّمارس2015ّّّمارسّ/آذارّحواليمنذّ .61

شهدتّالفترةّّالغربي.ّهاجانبانبّالشرقيّللمدينةّواآلخرّعلىّ،ّأحدهماّعلىّالجمؤديينّإلىّتعزرئيسيينّ

ّمن ّمارسّالممتدة ّّ/تموزحتىّّآذار/ ّاشتباكاتّمسل 2015ّيوليو ّبينّقواتّالحوثي، ّمستمرة صالحّّ/ينحة

سمحّ داخلّالمدينةّ. محليّة ولكنّّفقطّنقاطّالتفتيشّللمدنيينّآِمرووجماعاتّمسلحّة المدينّة تجريدهمّبمغادرّة ّبعّد

تركهمّإالّبعدّةّالمدينةّربمغادللمدنيينّّالقادةّالمسؤولونّعنّنقاطّالتفتيشّسمحلمّيمتلكاتهمّالشخصية.ّومنّم

ّسيًراّعلىّاألقدامّوغالبًاّماّكانولكنّفقطّكذلك،ّكانّبإمكانّالمدنيينّالدخولّإلىّالمدينةّألمتعتهمّالشخصية.ّ

اّاّوأدويةّخاصةّبهمماّيحملونهّمنّموادّغذائيةّّيُصادرّأوّيُنهبّمعظم لشاحناتّالتيّعندّنقاطّتفتيش.ّأم 

ضّلتحملّإمداداتّإنسانيةّ بدأّنتيجةّلذلك،ّمنّأشكالّالتدخل.ّّلغيرّذلكوّلتأخيرّولُمدٍدّطويلةفكانتّتتعر 

اإلمداداتّّتوصيلجنوبّالمدينةّلّغيرُّمعبَّدطريقّجبليّّجاريةّباستخدامالتالسلعّاإلنسانيةّوّدوّالموادمورّ 

ّاألسا ّسية. ّّأوّعدنّإبالرحّلتّمنّّصارتبالتالي، ّإضافية الطريقّّأثناءّسلوكتستغرقّساعاتّكثيرة

 الجنوبي.

 

هتّّماعند،2015ّفيّآب/ّأغسطسّ .62 ّأمستّبعدّشماالًّّالقواتّالمواليةّللحكومةّتوج  قيودّالّاستعادةّعدن،

 لتعزيزّهذهّالقيود.ّّقن اصينّأكثرّحدةّحيثّاستخدمتصالحّين/الحوثيالمفروضةّمنّ

ّ

إلىّسقّاألممّالمتحدةّللشؤونّاإلنسانيةّ،ّأشارّمن2016وفيّأعقابّزيارةّّلهّإلىّتعزّفيّكانونّالثاني/ّينايرّ .63

ّاستغرقّوصولهاّحيثداخلّالمدينةّّمديرياتوصولّالمساعداتّاإلنسانيةّإلىّثّلثّالماثلةّأمامّّتحدياتال

 .اّعديدةأشهرًّ

ّ

حيثّكانت2016ّّإلىّكانونّالثاني/ّيناير2015ّّخّللّالفترةّمنّتموز/ّيوليوّّ،المتاحةاستناداًّإلىّالمعلوماتّ .64

ّّالتيّالقيودّتبدوفيّأشد ها،ّ ّللقانونّالدولي.ّقواتّالحوثيين/فرضتها ّّصالحّانتهاًكا تدعوّالحاجةّإلىّإنما

 تحقيقاتّإضافي ةّبشأنّالقيودّوالعوائقّالتيّتفرضهاّجميعّاألطرافّفيّتعز.

ّ

 التعسفي، االختفاء القسري، التعذيب وسوء المعاملة االحتجاز .ت

 

ّ،أنحاءّالبّلدّجميعّفيواسعّبشكلّاالعتقالّالتعسفيّّعلىّانتشارّفريقّالخبراءالتيّأجراهاّّتؤكدّالتحقيقات .65

الحاالت،ّلمّيُبل غّالمحتجزونّبأسبابّّمعظمسوءّالمعاملةّوالتعذيبّفيّبعضّمرافقّاالحتجاز.ّفيّّوكذلك

ّتوجيهّأيّتهمّضد همّ،اعتقالهم ّيتم  ّمنّالتواصلّمعّمحامينّ،ولم ّمنعوا وُعزلواّعنّالعالمّّ،ةاضأوّقّكما

مرافقّاحتجازّغيرّمعلنّتستخدمّاألطرافّ.ّبعضهمّمفقودًاّيزالماّراتّطويلةّأوّغيرّمحددة.ّالخارجيّلفت

إلبقاءّالمحتجزينّّ،غيرّشرعيةالمعلوماتّتكونّهذهّالمحاولةّّهذهّدكّ أوفيّحالّت ّّ،فيّمحاولةّواضحةّعنها

بأن همّّمناطقّتحتّسيطرةّسلطاتّاألمرّالواقعمعتقلينّفيّىّذلك،ّأفادّبضعةّإضافةّإلّالقانون.ّنطاقخارجّ

األساسيةّللمحاكمةّالعادلةّبماّالمرعيةّّاألصولّالقانونيةهكتّاإلجراءاتّالمتبعةّانت ّبحيثّمثلواّأمامّمحاكمّ

اّفيّّفيّذلكّالحقّفيّالتمثيلّالقانوني. غيابّاحتجاًجاّعلىّفقدّأضربّالمعتقلونّعنّالطعامّّ،عدنّوالمكّلأم 

ونُف ِذتّأحكامٌّباإلعدامّفيّصنعاءّوعدنّفيّغيابّالمعاييرّالقانونيةّوقدّأُصِدرتّّ.االجراءاتّالقانونيةّالواجبة

 المرعية.

ّ
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ضّالمعتقلون .66 ،ّكلّهماقغرللضربّكماّتم ّصعقهمّبالكهرباءّوتعليقهمّرأساًّعلىّعقبّوإأثناءّاالستجوابّّتعر 

ّاألّذلك ّمعصوبو ّهم ّاألّعينفيما ّمكبلو ّأو ّهُّيديو/ ّعلىّذلك، ّعّلوة ّالعنفد ّ. ّبممارسة ّأُّّدوا سرهمّضد

ّجِّواحتُّ ّالمطلقّللتعذيبّفيّالحبسّاالنفراديّلفتراتّطويلةزوا ّالمنع ّلمبدأ ّالمعّفيّانتهاٍك ّالقاسيةّأو املة

.ّلرعايةّالطبيةافيُّشًحاّفادًحاّوالمرافقّتلكّعنّسوءّاألوضاعّفيّّمعلوماتٍّّوردتّتقاريرٌّأوقدّّوالّلإنسانية.

 .االحتجازّأثناء إلىّذلك،ّوردتّادعاءاتّعنّحاالتّوفاةّإضافةًّ

 

قواتّّكللحكومةّوكذلمنّقبلّالقوىّالمواليةّّالُممارسّباالحتجازّذاتّصلةتّمقابّلّفريقّالخبراءأجرىّ .67

ّوّ،التحالف ّوّسجنزار ّالمنصورة ّبسجن ّ)المعروف ّالمنصورة ّفي ّب ّأحمدمبنى ّعدن.ّّ(IIّبئر ّفي

 

غيرّفع الّّهافيّ،ّأصبحّنظامّالعدالةّالجنائيةمناطقالعلىّّتهاالقوىّالمواليةّللحكومةّسيطرّاستعادتّبعدّأن .68

عّ.إلىّحٍدّكبير قالّالتعسفيّاالعتّانتشارّمماّأدىّإلىالقواتّالمدعومةّمنّالتحالفّإلىّملءّالفراغّّماّشج 

ّمتحدة.ّّعتبارهمّمعارضينّللحكومةّأوّلإلماراتّالعربيةّالالاعتُقلّمئاتّاألشخاصّوقدّعلىّنطاقّواسع.ّ

 

تقاريرّمتماسكةّتتحد ثّعنّارتكابّانتهاكاتّفيّمرافقّاحتجازّأوّمراكزّغير2017ّّوائلّالعامّظهرتّفيّأ .69

أماكنّجميعّمنّالتحالفّتسليمّالرئيسّهاديّّطلبخاضعةّلسيطرةّاإلماراتّالعربيةّالمت حدة.ّحّبهاّصرَّّمُّ

حدثتّخارجّإطارّمؤسساتّالدولةّوتقديمّملفاتّالقضاياّإلىّالسلطاتّةّالتيّاستُّوالسجونّالسري ّّاالحتجاز

ّّاك،ومذ 2ّّالقضائية. ّأطلقّسراحّعشراتّالمعتقلين ّأن ه ّمن ّلبالرغم ّيونيو ّشهرحزيران/ ّكان2018ّغاية

 جد ا.ازّفيّالجنوبّمحدودةّحتجرافقّاالتهمّعلىّمسلطّأنّ عونّيد ّالمسؤولونّفيّالحكومةّ

 

ضّالمعتقلونّ .70 لريانّوالبريقةّاّمرفقيّاحتجازّمنّمرافقّاالحتجازّومنهاّعددٍّلمعاملةّالقاسيةّفيّاللتعذيبّوتعر 

نصورةّأكتوبرّفيّأبينّوسجنّلحجّالمركزيّوسجنّالم7ّمرفقّو(؛ّاإلماراتّالعربيةّالمت حدةتحتّسيطرةّ)

ّاألمني() ّقواتّالحزام ّاللسياسيّفيّمأربّ)؛ّومرفقّاحتجازّاألمنّاتحتّسيطرة ّّ.حكومة(تحتّسيطرة

ّ

لىّيدّعمعتقلينّذكورّبالغينّعنفّالجنسي،ّبماّفيّذلكّاغتصابّالّفيتحقيقاتّّفريقّالخبراءكذلك،ّأجرىّ .71

ّهممّاستجوابتّ،ّفقدفيّمرفقّاالحتجازّالتابعّللتحالفّفيّالبريقةصفّالمعتقلينّووبحسبّموظ فينّإماراتيين.ّ

ضواّلّلعتداءّالجنسيّكماّيديّاألّيومقي دعينّاألّيمعصوبوُّعراةوهمّ اّفيّسلّلغتصابوتعر  جنّبئرّ.ّأم 

جريدّت،ّتم2018ّأحمدّفقدّداهمتّالقواتّاإلماراتيةّالمرفقّوارتكبتّأعمالّعنفّجنسي.ّفيّآذار/ّمارسّ

خّللمعتقلّمنّمّلبسهمّبشكلّجماعيّبينماّقامّاإلماراتيونّبف200ّحواليّ ّعمليةّحصّفتحاتّشرجهمّقسراّ.

ّ ّهذه ّالتفتيش ّاغتصاب ّتم ّاليدالعديد ّوأصابع ّوعصي ّمختلفة ّأدوات ّباستخدام ّالمعتقلين ّين.من

ّّ 

يادينّسعوديةّبشكلّروتينيّباعتقالّصمحافظةّالحديدة،ّتقومّقواتّفيّمحيطّفيّسياقّالعملياتّالبحريةّ .72

ل/ّأكتوبرّّفريقّالخبراءيمنيين.ّحققّ ن/ّأبريلّونيسا2016ّفيّحاالتّوقعتّفيّالفترةّماّبينّتشرينّاألو 

مملكةّصياداّعلىّيدّقواتّالتحالف.ّنُقلّالضحاياّإلىّمرافقّاحتجازّفيّال148ّ،ّّحيثّتمّاعتقال2018ّ

همّبعضّللضربّواالستجوابّفيماّاحتُجزّعنّالعالمّالخارجي.ّوتعرضّكثيرّمنهمّالعربيةّالسعوديةّوعزلوا

ّعلىّاحتجامعتقًّل18ّّ.ّتمّاإلفراجّعنّمعظمهمّباستثناءّلفتراتّطويلةّفيّالحبسّاالنفرادي زهمّأكثرّمنّّمر 

 .مفقودينّناّيزالومعامّوهمّ

ّ
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A/HRC/39/  

أنّحكوماتّكلّمنّاليمنّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةّوالمملكةّبّعتقادلّلّوجيهةتوفرّلفريقّالخبراءّأسبابّ .73

هذهّ.ّوحيثّتبدوّمعظمّحقوقّاإلنسانّبماّفيّذلكّاالختفاءّالقسريلّانتهاكاتٍّالعربيةّالسعوديةّمسؤولةّعنّ

ّ ّجرائم ّإلى ّترقى ّقد ّفهي ّبالنزاع ّالتاليةّحربالاالنتهاكاتّمرتبطة ّّ،االغتصاب: ّأو ّالقاسيةّو/ المعاملة

 و/ّأوّانتهاكّالكرامةّالشخصية.التعذيب،ّّو/ّأوّوالمهينة،

 

باالحتجازّمنّقبلّّصلةذاتّتّ)بماّفيّذلكّمعّمحتجزينّسابقين(ّالمعنيّباليمنّمقابّلّفريقّالخبراءأجرىّ .74

ّالوصولّإلى األمنّّوجهازجهازّاألمنّالقوميّّسلطاتّاألمرّالواقعّوزارّسجنّصنعاءّالمركزي.ّغيرّأن 

ًّ)وهماّمرفقاّاحتجاز(ّّالسياسيّفيّصنعاء ّتقديمّضمامنّقبلّسلطاتّاألمرّالواقعّبكانّمشروطا ناتّبأن 

ّبالتيّيتمّزيارتهاّلنّتستهدفهاّالغاراتّالجوية.ّّمرافقال كونّفريقّالخبراءّلمّالتاليّفإنّهذهّالزياراتّلمّتتم 

 ّيكنّفيّموضعّتوفيرّهذهّالضمانات.ّ

ّ

ّمنّأيلول .75 زتّسلطاتّاألمرّالواقعّسيطرتهاّعلىّمرافقّاالحتجازّالتيّكانت2014ّّسبتمبرّّ/اعتباًرا عز 

ّالحكومةّسابقًا ّّ،تديرها ّأنّاستولتّعلىّبعضّوهذا ّفيالمناطقّبعد ّوإبّذلكّداخلّّبما صنعاءّوصعدة

ّعي نتّسلطاتّاألمرّالواقعّ"مشرفين"ّمسؤولينّعنّمرافقّاالحتجازّوعزلتّ ّوأجزاءّمنّتعز. والحديدة

وعّلوةّعلىّذلكّقامتّهذهّالسلطاتّبتحويلّالمساجدّوالمدارسّّأوّزعمتمسؤوليّالسجونّ أنّالّحاجةّلهمّ.

 .ّّيرّرسميةغازّقّاحتجصادرةّمنّالمعارضينّالسياسيينّإلىّمرافوالمنازلّالمُّ

ّ

سلطاتّاألمرّالواقع،ّبمنّفيهمّالطّلبّوالمدافعونّيتم ّاعتبارهمّمعارضينّل أولئكّالذينّالمعتقلينّومنّبين .76

ّإلىّأحزابّسياسية.ّنتمينّمُّعنّحقوقّاإلنسانّوالصحفيونّواألشخاصّال

ّ

منّاألشخاصّمنّّاحتجازّعددٍّكذلكّتمّاستهدافّأعضاءّالطائفةّالبهائية.ّيملكّفريقّالخبراءّمعلوماتّعنّ .77

ّعلىّاعتقالّبعضهةّفيّصنعاءّعلىّأساسّمعتقدِّالطائفةّالبهائي ّ ،2018ّمّّأكثرّمنّعامين.ّفيّالعامّهمّوقدّمر 

باإلعدامّفيّصنعاءّبعدّجلسةّاستماعّلمّيُسمحّلهّوالّألسرته2013ُّّّحكمّعلىّبهائيّآخرّمعتقلّمنذّالعامّ

ّالحكمّنفسهّ،بحضورها فريقّسلطاتّاألمرّالواقعّطلبّّرفضتّ.جميعهاحلّالجمعياتّالبهائيةّّعلىّكماّنص 

ّفيّّالخبراء ّالضحية ّفيّاجتحاالمرفقّلزيارة ّفيّخطابّمتلفز ّمارس23ّّز. 2018ّآذار/ قائدّوصفّ،

 ضدّاإلسّلم".ّفيّحربٍّّشاركٌّم"شيطاني"ّو"بأنهّّالبهائيالمعتقدّالحوثيينّ

ّ

وجهازّاألمنّّجهازّاألمنّالقوميّمعلوماتّتفيدّبممارسةّسوءّالمعاملةّوالتعذيبّفيّّفريقّالخبراءتلقىّ .78

أخرىّتحتّّمرافقّاحتجازٍّمنّضمنّّوسجنيّهبرةّوالثورةّفيّصنعاءّةالجنائيّاتالسياسيّوقسمّالتحقيق

 ّّ.سيطرةّسلطاتّاألمرّالواقع

ّ

ّالسابقين .79 ّالمعتقلين ّمن ّكبير ّعدد ّسراحهمّيعتقد ّإطّلق ّتم ّّبأنه ّلألخّلل ّاألطرافّسرىتبادل ّ.بين

 

حقوقّاإلنسانّالدولية.ّّاتعنّانتهاكّأنّسلطاتّاألمرّالواقعّمسؤولةّعتقادلّلّوجيهةفريقّالخبراءّأسبابّلدىّ .80

فإنّهذهّاالنتهاكاتّقدّّوفيّالحاالتّالتيّيرتبطّفيهاّاالعتقالّمنّقبلّسلطاتّاألمرّالواقعّبالنزاعّالمسل ح

 أوّانتهاكّالكرامةّالشخصية.ّّ/وّ،التعذيبو/ّأوّّ،والقاسيةّالمعاملةّالمهينةّالتالية:حربّالجرائمّترقىّإلىّ

ّ

 حرية التعبيرانتهاكات  .ث

 

أطرافّالنزاعّفيّاليمنّّضيقت2014ّأيلول/ّسبتمبرّ منذنهّأّعتقادلّلّوجيهةتوفرّلفريقّالخبراءّأسبابّ .81

واجهّالمدافعونّعنّحقوقّاإلنسانّمضايقاتّوتهديداتّّالحقّفيّحريةّالتعبير.علىّبشكلّخطيرّالخناقّ
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A/HRC/39/  

فيها منّالحكومةّاليمنيةّوسلطاتّاألمرّالواقعّوقواتّالتحالفّبمّا المملكةّ وحمّلتّتشويهُّسمعةّالّهوادةّفيهّا

 ّ.سلطاتّاألمرّالواقعالعربيةّالسعوديةّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةّو

 

علىّالنوعّّامبنيًّّمحددًا افعاتّعنّحقوقّاإلنسانّقمعًاوالمدّ،ّواجهتّالصحفياتّوالناشطاتمناخفيّهذاّال .82

العديدّمنّّواجهتارتكبتهاّأطرافّالنزاع.ّّحالةّمماثلة20ّالّيقلّعنّّماّفريقّالخبراء.ّوقدّوثَّقّالجنسي

 التمييزّضدّالمرأة.ّّترس خّالنساءّتهديداتّمنّجميعّالجهات،ّمماّيشيرّإلى

ّ

وذلكّمنّخّللّمنعهّموظفيّمنظماتّ .83 عملّاإلعّلمّالدوليّومنظماتّحقوقّاإلنسانّ، استمرّالتحالفّفيّإعاقّة

علىّأقل2017ّّوسائلّاإلعّلمّالدوليةّمنّالطيرانّفيّرحّلتّاألممّالمتحدة،ّمنذّمطلعّعامّوحقوقّاإلنسانّ

ّأمامّهكذاّمراقبينّمستقلينّإالّخياراًّو احداًّوهوّالطيرانّفيّالرحّلتّالجويةّتقدير.ّوبسببّذلك،ّلمّيبق 

ّمنّهناكّإلىّمناطقّأخرىّمدنيال ا ّالسفرّبر  ّثم ّالحكومة، ّإلىّالمناطقّالتيّتسيطرّعليها ّالتيّتوصلهم ة

التحالفّ اإلجراءّالذيّاتخذّه فإنّهذّا وبالنظرّإلىّاألمنّالمنعدمّأصًّلّ، عابرينّخطوطّالجبهةّاألماميةّالنشطةّ.

ّّسهمّفيويُّالنزيهةّللوضعّفيّاليمنّةّومستقلالتغطيةّاليعيقّ  ّ.عالميًاّمهملٌّّاليمنالنزاعّفيّأن 

 

بمضايقةّوسائلّاإلعّلمّفيّالمناطقّالواقعةّتحتّسيطرتهاّ،ّقامتّالقواتّالمواليةّللحكومة2016ّعامّالمنذّ .84

منظماتّالمجتمعّالمدني.ّويبدوّأنّالحالةّقدّّمراكزّوالمراقبينّمنّخّللّمراقبةّالقنواتّالتلفزيونيةّومداهمة

ّآب/أغسطسّ ّمنذ 2017ّتدهورت ّّ ّاألمني ّالحزام ّقوات ّقيام ّمحافظتيّمع ّفي ّالنخبة ّوقوات ّعدن في

حضرموتّوشبوةّبترهيبّأولئكّالذينّيُعتقدّأنهمّينتقدونّالقواتّاإلماراتيةّوالقواتّالمدعومةّمنّاإلماراتّ

ممارساتّعلىّّةاحتجاجاتهمّالسلمي ّياق،ّاعتُقلّالصحافيونّوالمتظاهرونّبسببّالعربيةّالمتحدة.ّوفيّهذاّالس

للعملياتّالعسكرية.ّعّلوةّعلىّذلك،ّفيّأعقابّتوحيدّالعناصرّالفاعلةّالمتحالفةّّالعلنيّاالحتجازّوانتقادهم

معّالمجلسّاالنتقاليّالجنوبيّوالمدعومّمنّقِبلّاإلمارات،ّتمّاستهدافّوسائلّاإلعّلمّالتيّيُعتقدّأنهاّمرتبطةّ

دنّفيّآذار/ّمارسّ،ّمثلّاقتحامّوإحراقّمبانيّجريدةّفيّعلرئيسّهاديّفيّالحكومةبالعناصرّالمواليةّل

2018.ّ

 

بممارسةّالتخويفّواالحتجازّّفيّالمناطقّالواقعةّتحتّسيطرتها،ّقامتّسلطاتّاألمرّالواقع2015ّعامّالمنذّ .85

ّباإلضافةّلتنفيذّمداهماتّلم إعّلميةّفيّؤسساتّالتعسفيّوسوءّالمعاملةّوالتعذيبّضدّاألصواتّالمنتِقدة

لكترونيةّإخباريةّومراقبةّقنواتّتلفزيونيةّإلواقعّبحجبّمواقعّصنعاء.ّعّلوةّعلىّذلك،ّقامتّسلطاتّاألمرّا

ّتمّ ّوقد ّالمدني. ّكبيرّمنّمنظماتّالمجتمع ّأغلقتّمقراتّعدد ّداهمتّأو ّكما ّالنشر. ّعن وحظرّصحٍف

ينّأوّلتعبيرهمّعنّآرائهمّفيماّاستهدافّالضحاياّبسببّانتمائهمّأوّاإلعتقادّبانتمائهمّّإلىّالخصومّالسياسي ّ

فيّذلكّالحساباتّالمصرفيةّالثنتينّعلىّيتعلقّبا ّبمّا دتّسلطاتّاألمرّالواقعّاألصول  م  ج  لنزاعّالمستمر.ّكمّا

ّداً.يزالّالحسابّالمصرفيّلواحدةّمنّّالمنظماتّغيرّالحكوميةّمجمّ ّاماألقلّمنّالمنظماتّغيرّالحكومية؛ّو

ّ 23ًّّّبأنّفريقّالخبراءعِلم ّويُد عىّأنّّاتسلطيزالونّمحتجزينّلدىّّامعلىّاألقلّصحفيا األمرّالواقع.

زّلدىّجهازّاأل زونّمنّالسياسيّوجهازّاألمنّالقوميّمعظمهمّمحتج  فيّصنعاء،ّبينماّيُعتق دّأنّآخرينّمحتج 

ّفيّذمارّوإبّفيّمراكزّاحتجازّغيرّرسمية.ّبينماّيظلّمكانّالعديدّمنّهؤالءّالصحافيينّمجهوالً.
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 العنف الجنسي  .ج

 

ّةالمحدودّالقدرةّتانهاروّ.2014فيّاليمنّمنذّأيلول/ّسبتمبرّّمنّالعنفّالجنسيّجديدةستوياتّانتشرتّم .86

وقدّظهرتّوالناجونّيقعونّضحاياّمنّجديدّ.لعنفّالجنسيّوالجنسانيّ.لتصديّللالعدالةّالجنائيةّنظامّلّأصًّلّ

اءّالنزوحّوالفقرّوالعنفّالعشوائي.ّيتعرضّالنساءّواألطفالّوالرجالّلخطرٍّّواطنّضعفٍّمّ  شديدّّجديدةّجر 

 منّجميعّأشكالّالعنفّالجنسيّوالمجالّمحدودّلإلستمرارّفيّتدابيرّالحمايةّوالعدالة.ّ

ّ

ّمئاتحويّجنسيّفيّمرفقّالبريقةّللمهاجرينّفيّعدنّالذيّكانّيالعنفّالحاالتّفيّّفريقّالخبراءحققّ .87

الذينّقبضتّعليهمّقواتّالحزامّّالمهاجرينّاإلثيوبيينّوالصوماليينّواإلريتريينّوطالبيّاللجوءّوالّلجئين

ّأُفيد،ّحدثتّعملياتّاغتصابّاألمنيّواحتجزتهم .ّكانتّالظروفّفيّمركزّاالحتجازّمريعة.ّوبحسبّما

مرأًىّتامّمنّمعتقلينّآخرين،ّّمختلفةّمنّالمرفق،ّوغالباًّماّكانّذلكّيحدثّعلىّواعتداءّجنسيّفيّأجزاءٍّ

كيفّكانّالحراسّيختارونّكلّّفريقّالخبراءحراس.ّوصفّالناجونّوالشهودّلوالبماّفيّذلكّأفرادّالعائلةّ

ةّوليهم.ّوقدّإليلةّنساًءاّوفتياناًّلكيّيُسيؤاّ صفّأحدّالمحتجزينّالسابقينّغرفةًّللحراسةّتحتويّعلىّثّلثةّأ سرَّ

ّخورض.ّوكانّيُطلبّمنّالنساءّالهنفسالوقتّنساءّفيّالّمنّتدونّعلىّعددٍّالحراسّيعمنّّحيثّكانّعددٌّ

لّلغتصابّأوّاالنتحار.ّوأفادّآخرونّبأنّاألفرادّالذينّيحاولونّالمقاومةّأوّالتدخلّكانواّيتعرضونّللضربّ

ّفيّمرةٍّ ّأمرّالحراسّمئاتّالمعتقلينّاإلثيوبي ّّأوّالرميّبالرصاصّأوّالقتل. ّالذكورّينواحدةّعلىّاألقل،

باالغتصابّّةشفوي ّبالوقوفّعراةّلساعاتّأمامّعشراتّالمحتجزاتّاإلثيوبياتّكِعقاب.ّوأُفيدّأنّتهديداتّ

 ترافقتّمعّالعقوبة.

ّ

قّسراحّجميعّطلمنّمنصبه.ّأعىّوزيرّالداخليةّعلناًّبأنهّأقالّقائدّالمرفقّ،ّاد 2018ّإبريلّ/ّفيّبدايةّنيسان .88

ّمرفقّجديدّفيّمحافظةّلحج.كانّيتمّتدشينّإالّأن هّ،2018ّفقّبحلولّأيار/ّمايوّالمهاجرينّمنّالمر

 

فيّمنطقةّالبساتين،ّفيّّفيّادعاءاٍتّبارتكابّقواتّالحزامّاألمنيّللعنفّالجنسيّفريقّالخبراءقّحق ّكذلك،ّ .89

تمركزتّفيّ،ّسيطرتّقواتّالحزامّاألمنيّعلىّالمنطقةّحيث2017ّعامّالمديريةّدارّسعدّفيّعدن.ّمنذّ

وتُّ المنطقةّوؤقاعدةٍّضمنّمركزّشرطةّالبساتينّ. النازحين/المهجرينّمنّالّلجئينّواألشخاصّألف40ّّيّهذّه

ّعديدة.ّواليمنيينّالمهمشين.ّأغلبيةّالّلجئينّهمّمنّالجنسيةّالصوماليةّوقدّعاشواّفيّاليمنّمنذّسنواتٍّداخلياًّ

 

المستمرّوالمنتشرّلقواتّالحزامّاألمنيّالسلوكّالعدوانيّّفريقّالخبراءمنّالضحاياّوالشهودّلّعددٌّوصفّ .90

ّ ّالسكان ّيشملضد ّالجنسي.ّوالذي ّّالعنف ّاالغتصابشملت ّاالنتهاكات ّاالختطافّ،هذه ّأو ّ،واالعتقال

 ّواالبتزاز.ّّّ،فاءتواالخ

 

الممارساتّالمتكررةّكانتّقيامّقواتّاألمنّباختطافّواغتصابّالنساء،ّأوّالتهديدّبذلك،ّكطريقةّألخذّّإحدى .91

كانتّتدخلّإلىّالمنازلّليّلًّوتأخذّّالمالّغصباًّمنّعائّلتهنّومحيطهنّاإلجتماعي.ّوقدّأُفيدّبأنّّقواتّاألمن

ياٍلّيتلقونّتقاريرّمنتظمةّعنّالعنفّالجنسي.ّغتصابهن.ّوقدَّرّقادةّالمجتمعّالمحليّأنهمّكلّبضعّلالالنساءّّ

حتىّشهرّّكانتّاالنتهاكاتّالّتزالّمستمرة.ّبشأنّهذهّاالنتهاكاتّولمّتُجِرّالسلطاتّأيةّتحقيقاتّأوّاعتقاالت

ّ.2018ّّأيار/ّمايوّ

 

أشكالّّاالغتصابّوغيرهّمنّواحكومةّوقواتّالحزامّاألمنيّارتكبالموظ فيّبأنّعتقادّأسبابّوجيهةّلّلتتوفرّ .92

ضةّللخطر،ينّالعنفّالجنسيّالخطيرّمستهدف ّةالمهاجرينّمنّجنسياتّأجنبي ّّبمنّفيهمّالمجموعاتّالُمعرَّ

لقانونّلانتهاكاتّ.ّإنّالحكومةّمسؤولةّعنّمنهاّالنساءّواألطفالّأخرىّمهمشةوالنازحينّداخليًاّومجموعاتّ
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ُمساءلةّبموجبّالقانونّتخضعّللالحكومةّفإنّبالنزاع،ّّمرتبطةتبدوّّالحاالتّنوبماّأالدوليّلحقوقّاإلنسان،ّ

ّ.فيّهذاّاإلطارّمسؤوليةًّاّ.ّوقدّتتحملّدولّأخرىّأيضًّاإلنسانيالدوليّ

 

لشخصيةّامسؤوليةّارتكابّجرائمّحربّمتمثلةّفيّاالعتداءّعلىّالكرامةّأفرادّوعّلوةّعلىّذلك،ّقدّيتحملّ .93

 ّإلىّاالغتصابّوأشكالّأخرىّمنّالعنفّالجنسي.وباألخصّالمعاملةّالمهينةّوالمذلةّباإلضافةّ

ّ

أطرافّةّعد ّادعاءاتّبوقوعّحاالتّعنفّجنسيّارتكبتهاّّفريقّالخبراءتلقىّباإلضافةّإلىّماّسبقّذكره،ّفقدّ .94

لتيّتمّالتحققّاالنتهاكاتّاتشكلّّ.2018ّحتىّالعام2015ّّاليمنّويعودّتاريخهاّمنّالعامّّالقائمّفيّنزاعالفيّ

نزاعّلجنسيّمنّقبلّأطرافّالالعنفّاّمنّحاالتّالمزيدوجودّّاحتمالمنهاّفيّهذاّالتقريرّمؤشراتّعلىّ

 ّتطلبّمزيدًاّمنّالتحقيق.تّالتي

ّ

 تجنيد األطفال واستخدامهم .ح

 

الذينّالّتتجاوزّأعمارهمّصبيانّواالستخدامّللّتجنيدحالةّمؤكدةّمنّال842ّأبلغّاألمينّالعامّلألممّالمتحدةّعنّ .95

ونُسبّماّيقاربّثلثيّهذهّالحاالتّإلىّقواتّالحوثيين/ّصالحّمعّزيادة2017.3ّّفيّاليمنّفيّعامّّسنة11ّ

فيّّحاالتعددّالّبالمقارنةّمعّملحوظةّفيّعددّالحاالتّالمنسوبةّالىّقواتّالحزامّاألمنيّوالجيشّاليمني

منّحريتهمّمنّقِبلّالقواتّوالجماعاتّالمسلحة،ّبناًءّّالصبيانّ.ّكذلكّوثقتّاألممّالمتحدةّحرمان2016عامّال

كشفتّتحقيقاتّالصبيانّحولّارتباطّهؤالءّّعلىّادعاءاتٍّ تجنيدّاألطفالّفيّّفريقّالخبراءبأحزابّمعارضةّ.

 مماثلة.ّّواستخدامهم،ّعنّمخاوفّ 

 

يين/ّصالحّالتحالفّوقواتّالحوثالحكومةّوالقواتّالمدعومةّمنّأنّتفيدّبمعلوماتّمهمةّّفريقّالخبراءتلقىّ .96

لنِشطةّاكةّجميعهاّتقومّبتجنيدّاألطفالّأوّتطويعهمّضمنّالقواتّأوّالجماعاتّالمسلحةّوتستخدمهمّللمشار

قاريرّتسنة،ّولكنّهناك17ّّو11ّأعمارّاألطفالّفيّمعظمّالحاالتّبينّّتتراوحفيّاألعمالّالحربية.ّوقدّ

لوماتّعلىّمعّفريقّالخبراءمتماسكةّحولّتجنيدّأوّاستخدامّأطفالّلمّيتجاوزواّالثامنةّمنّالعمر.ّحصلّ

 موثوقةّعنّاستخدامّاألطفالّفيّالكثيرّمنّالمحافظاتّالمتأثرةّبالنزاع.ّ

ّ

فياتّلحوثيين/ّصالحّقامتّبتجنيدّاألطفالّقسًراّفيّالمدارسّوالمستشوبحسبّشهودّومصادر،ّفإنّقواتّا .97

ّاعتمدتّفيّمناطقّأخرىّعلىّالمناشداتّالقومية ّأنها ّعلًما ّالّوالمنازل، ستقطابّوعلىّالحوافزّالمادية

وإلىّجانب صالحّاألطفالّذلك،ّاألطفالّللتجنيدّ. ّالتفتيشقاطّتشغيلّنولّفيّالمعاركّاستخدمتّقواتّالحوثيينّ/

 ولزرعّاألجهزةّالمتفجرة.ّ

 

ّأولئكّاألطفالّقامتّبتجنيدّبأنّالقواتّالمواليةّللحكومة مصادرإد عتّ .98 للخطرّفيّّرضةًّاألكثرّعِّّوباألخص 

ّقدّقامتدين.ّون ّلألطفالّالمجّكبيرةّمتّتلكّالقواتّدفعاتّماليةلنازحينّداخليًاّفيّمأِرب،ّوقد ّامخيماتّ

فيّالمعاركّعلىّّايضًّأمواّخدِّاستُّإالّأنهمّّأدوارّداعمةفيّّاألطفالّمراًراّباستخدامّالقواتّالمواليةّللحكومة

لذينّتمّاعتقالهمّ،ّمثلّشبوةّوالحديدة.ّكماّأفادتّادعاءاتّموثوقةّبأنّاألطفالّاالخطوطّاألماميةّللجبهات

مواّفيّعملياتّخدِّاستُّقلواّمنّقبلّالحكومةّوقواتّالتحالفّوأثناءّالقتالّمعّقواتّالحوثيين/ّصالح،ّاعتُّ

ّتبادلّاألسرى.ّ
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99. ّ عنّآراءّمناقضةّّّفيّاليمنبالرغمّمنّتعبيرّأطرافٍّلزمةّالتيّصادقّعليهاّاليمنّمُّّالقانونيةّاألدواتإن 

تشكلّانتهاكاتّللقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّوفيّبعضّالحاالتّقدّبالتاليّفإنّهذهّاألعمالّّلذلك.

ّانتهاكاتّللقانونّالدوليّاإلنسانيّوجرائمّحرب.ّ

 الُمساءلة

ّّالمعلوماتّ .100 القانونّفيّإطارّتشيرّبشكلّواضحّإلىّأنّاإلنتهاكاتّوالجرائمّّفريقّالخبراءالتيّجمعهّاإن

 فيّاليمن.ّّالدوليّقدّتكونّارتُِكبتّومازالتّتُرت كب

 

حمايةّّهاواجبمنّإذّّ،والجرائمّاالنتهاكاتفيّمعالجةّهذهّالرئيسيةّّالقانونيةّتتحملّالحكومةّالمسؤولية .101

بماّفيهاّاليمنّوالدولّّفّفيّالنزاعاطراألدولّكافةّالتتحملّكذلكّّ.الخاضعينّلواليتهاّالقضائي ةّاألشخاص

إلىّّالتيّترقىو الُمرتك بةّمنّقبلّقواتهاّالوطنيةهذهّاالنتهاكاتّّفيّالتحقيقمسؤوليةّاألعضاءّفيّالتحالفّ

 ّ.هاومحاكمةّمرتكبيّ،جرائمّ 

ّ

لمساءلةّلخطورةّوضعّحقوقّاإلنسانّفيّاليمن،ّتدعوّالحاجةّإلىّمقاربةّشاملةّآخذينّبعينّاالعتبارّ .102

وضمانّالةّوالسريعةّةّوالفع ّكافيالّاتالتعويضّعلىّالحصولّفيوّالحقّفيّمعرفةّالحقيقةّإعمالمنّأجلّ

ّتكرارّ ّّ.نتهاكاتاإلعدم ّهذه ّاإلفّلتّمنّالعقابّالعملياتتساهم ّالقانونّفيّمكافحة ّحكم وأخيرا،ّّوإعادة

 ّّّالمصالحة.

ّ

إلىّزيادةّّ)اللجنة(ّويشيرّالتقريرّالرابعّللجنةّالوطنيةّللتحقيقّفيّادعاءاتّانتهاكاتّحقوقّاإلنسان .103

 ذلكّيؤكدّالتقريرّانّاللجنةّمنّوبالرغمّجميعّأطرافّالنزاع.ةّمنّقبلّرتكبماالستعدادّللتصديّلّلنتهاكاتّال

تستمرّفيّإعاقةّّالوصولوأنّمشاكلّذاتّصلةّبسلطاتّاألمرّالواقعّفيّصنعاءّنّتعاونّمحصلّعلىّلمّت

ليستّاللجنةّفإنّ،ّسطحيًا.ّأخيًراّالزالحكومةّوالتحالفّالّبلمنّقِّّتعاوناليبدوّأنّإلىّذلكّّضافةباإل.ّعملها

 ّمستقلة.ّهيئةًّ

ّ

للتحقيقّفيّادعاءاتّمتعلقةّبهجماتّغيرّ مشتركّلتقييمّالحوادثالفريقّالأنشاّالتحالف2016ّّفيّالعامّ .104

النتائجّ(2ّوّةالمطلوبّيةالفريقّيفتقرّإلىّاالستقّلل(1ّّأن:ّرٍّومأّةِّفيّجملّيبدومشروعةّمنّقبلّالتحالف.ّو

ّّ.هماّمنّآليٍةّلضمانّتطبيقّتوصيات(3ّكافيةّوغيرّّعلىّتفاصيلّ ّلّإليهاّتشتملُّتوصّ تالتيّةّالعلني ّ

ّ

عمليةّمساءلةّحقيقيةّومشتركةّوشاملةّعبرّّالّبدّلمسارّالسّلمّواالستقرارّطويلّاألمدّفيّاليمنّأنّيمرّ  .105

ّهذاّاألمرّ.ّيتطلبالتيّتتحملّالمسؤوليةّحكوميةغيرّالالفاعلةّالجهاتّوحكوميةّالالفاعلةّّالجهاتّجميعّتضمّ 

أ السياقّ.بّاعمقًّكثرّتفكيًرّا ّةوطنيالمساءلةّالّاتآلي ّكذلكّفإنّاستعراضّخياراتّالمساءلةّالقابلةّللتطبيقّفيّهذّا

اتّلتزاميتماشىّمعّاالّبماّللتطبيقّّوقابلٍّمستدامٍّّجنائيةٍّّمساءلةٍّّتحديدّإطارِّلةّي ّضرورخطوةّّوهّالدوليةو

 الدولية.المعاييرّالوطنيةّو

VI. والتوصيات االستنتاجات 

بأنّحكوماتّكلّمنّاليمنّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةّّعتقادأسبابّوجيهةّلّلّالخبراءفريقّتتوف رّلدىّ .106

والمملكةّالعربيةّالسعوديةّمسؤولةّعنّارتكابّانتهاكاتّلحقوقّاإلنسانّبماّفيهاّالحرمانّغيرّالقانونيّمنّ

وتجنيدّّ،واالختفاءّالقسريّ،وسوءّالمعاملةّ،والتعذيبّ،واالغتصابّ،واالحتجازّالقسريّ،الحقّفيّالحياة

ّخطيرةّ،األطفال ّولللّوانتهاكات ّالتعبير ّوجهّحري ة ّعلى ّومنها ّوالثقافية ّواالجتماعية ّاالقتصادية حقوق

 الخصوصّالحقّفيّمستوىّمعيشيّالئقّوالحقّفيّالصحة.ّّ
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ّتتوف رّلدىّ .107 ّفريقّالخبراء فيّالمناطقّالتيّّبأنّسلطاتّاألمرّالواقعّمسؤولةّعتقادلّلأسبابّوجيهة

لحقوقّاإلنسانّبماّفيهاّاالحتجازّالقسريّوالتعذيبّوسوءّّعنّارتكابّانتهاكاتٍّّتسيطرّعليهاّبشكلّفعلي

 ّّ.حري ةّالتعبيرّوالمعتقدعلىّّةٍّخطيرقيوٍدّفرضّوّالمعاملةّوتجنيدّاألطفال

ّ

اّعددًّقدّارتكبتّّفيّاليمنحّالمسل ّّأطرافّالنزاعّبأنّعتقادلّلوجيهةّّفريقّالخبراءّأسبابّ تتوف رّلدىّ .108

 ةّفإن:ةّومستقل ّمنّقبلّمحكمةّمختصّ ّقرارٍّوبانتظارّّ،لقانونّالدوليّاإلنسانيلّنتهاكاتاالمنّكبيًراّ

ّ

يمكنّأنّّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةحكومةّوالتحالفّبماّفيّذلكّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّالمنّّاأفرادًّ .أ

ّمستوىرقىّإلىّوالتيّقدّتّ،حتياطالتناسبّو/ّأوّاالو/ّأوّّالتمييزمبادئّلّهجماتّمنتهكةّواذنف ّقدّّواكوني

 .ّجرائمّحرب

قدّواإلماراتّالعربيةّالمتحدةّحكومةّوقواتّالتحالفّبماّفيّذلكّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّالمنّّاأفرادًّ .ب

ّّواارتكب ّجرائم ّأن ّيمكن ّوالتعذيبّوانتهاك ّالقاسية ّالمعاملة ّتشمل ّحربّوهي ّجرائم الكرامةّتشكل

همّأوّقواتّهمّإلىّصفوفاإلنسانيةّواالغتصابّوتجنيدّاألطفالّدونّالخامسةّعشرّمنّعمرهمّأوّضمّ 

 ّّاستخدامهمّللمشاركةّالنشطةّفيّاألعمالّالقتالية.

جرائمّحربّوهيّتشملّالمعاملةّالقاسيةّترقىّإلىّّقدّأفعااًلّّواارتكبقدّسلطاتّاألمرّالواقعّمنّّاأفرادًّ .ت

ّهمّإلىّصفوفوانتهاكّالكرامةّاإلنسانيةّوتجنيدّاألطفالّدونّالخامسةّعشرّمنّعمرهمّأوّضمّ والتعذيبّ

 همّأوّاستخدامهمّللمشاركةّالنشطةّفيّاألعمالّالقتالية.ّقوات

ّ

ّرفعّّحد دّالخبراء،ّحيثّأمكن،ّاألفرادّالذين .109 منّالمحتملّأنّيكونواّمسؤولينّعنّجرائمّدولي ةّوقدّتم 

ضّالساميّلحقوقّاإلنسانّقائمةّبأسمائهمّإلى ّمنّّ.المفو  ّمنّالمعلوماتّحولّعدٍد تدعوّالحاجةّإلىّمزيٍد

 لتحديدّالمسؤوليات.ّخبراءّالموثقةّمنّقبلّالدثّاوالح

ّ

انتهاكاتّجميعّبغيةّتحقيقّالعدالةّل .110 ضوءّلقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّوالقانونّاإلنساني،ّوعلىّاضحايّا

 رفعّالتوصياتّالتالية:ّيّريقّالخبراءح،ّفإنّفاستمرارّالنزاعّالمسل ّ

ّ

 طراف النزاعإلى أ

 

لقانونّالدوليّلحقوقّاإلنسانّلّالتيّتشكلّانتهاًكاوكبةّضدّالمدنيينّرت ّعمالّالعنفّالمُّالوقفّالفوريّأل .111

األعمالّطاتّالممكنةّلحمايةّالمدنيينّمنّآثارّاالحتياّ،ّواتخاذّكاف ةهماتطبيقالدوليّاإلنسانيّالواجبّّوالقانون

  .الّسيماّالنساءّواألطفالاألساسيةّحتياجاتّالسكانّالمدنيينّالقتاليةّواالستجابةّال

المدنيينّواألهدافّالمدنية،ّضدّتّحظرّالهجمابماّيتعل قّالدوليّاإلنساني،ّبماّفيّذلكّّاحترامّالقانون .112

 ّ ؛األساسيةّحتياطواالالتمييزّوالتناسبّمبادئّبو

113. ّ ّالّلزمة ّالتدابير ّاتخاذ ّعلى ّالمفروضة ّالمتناسبة ّغير ّالقيود ّلرفع ّالدخول لإلمداداتّّوالسريعاآلمن

بماّفيّاألشخاصّّتنقُّلكذلكّعنّلرفعهاّوّ،للسكانّالمدنيينّإلىّاليمنالسلعّالضروريةّّوغيرهاّمنّاإلنسانية

  مطارّصنعاءّالدولي.ّذلكّتنقلهمّعبر

ّبااللتزاماتّ .114 ّلتسالوفاء ّاإلغاثةهيل ّّاإلنسانيةّمرور ّبسرعة ّعراقيل ّدون ّوومن ّتسهيل إلىّالوصول

 ّ .ّهداخلّاليمنّوخارجّدونّعوائقمنّالمرافقّالطبيةّ

115. ّ ّضمان ّنظر ّقاضّفي ّللقضايا ّوفقا ّحريتهم ّمن ّاألشخاصّالمحرومين ّجميع ّالمحليّاحتجاز قانون

 ّ.والدولي

ّأدلةٍّبّةمودعتكونّمأنّويّعلىّأساسّقانونيّفقطّجرتّالمستمرّالمتصلةّبالنزاعّعتقاالتاالأنّبضمانّ .116

  وكافية.ّّموثوقة
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اّشيًّااالحتجازّغيرّالرسميةّونقلّالمحتجزينّفيهاّإلىّمرافقّاالحتجازّالرسميةّتمّفقجميعّمراتوثيقّ .117

  .القانونّالمحليّوالدوليمعّ

  .ّبناتهمّ/احتجازّأبنائهماكنّبأمالمعتقلينّسرّسجلّوطنيّللمفقودينّوإبّلغّأُّاستحداثّ .118

ّ،والتخويفّخفاءاإلعتقالّوبماّفيّذلكّاالّوالمعتقدّيأالرّلجميعّاالعتداءاتّعلىّحريةالفوريّالوقفّ .119

 .ّأوّالمعتقدّحريةّالتعبيرّملممارستهّواغيرهمّممنّاعتقلينّوجميعّالصحافي ّّوإطّلقّسراح

شكالهّبماّفيّذلكّالعنفّبجميعّأقائمّعلىّالنوعّاالجتماعيّجنسيّوالعنفّالالّالعنفّوقفّممارسات .120

 واضطهادّالناشطات.ّ،االحتجازفيّمرافقّوالعنفّالجنسيّّ،الجنسيّضدّالنساءّواألطفال

االنتهاكاتّوالجرائمّتنظرّفيّجميعّوّراعيّالنوعّالجنسيالةّتنزيهةّوفع ّومستقلهّشفافةّوّجراءّتحقيقاتإ .121

 .ّوتحقيقّالعدالةّللضحاياّالمرتكبينّمساءلةّضمانّبهدفالمعاييرّالدوليةّّتماشيًاّمع

 ح.ّتجنيدّاألطفالّواستخدامهمّفيّالنزاعّالمسل ّقفّومنعّو .122

ّمستقل ّ .123 ّآلية ّاألطفالإنشاء ّجميع ّلضمانّتحديد ّومختصة ّالفتياتّ-ّة ّفيهم ّأوّّ-ّبمن ّتجنيدهم الذينّتم

ّتأهيلهمّ ّوإعادة ّوإطّلقّسراحهم ّالقتالية ّاألعمال ّفي ّللمشاركة ّأطرافّالنزاع ّجميع ّقبل ّمن استخدامهم

 ودمجهم.

ّ

 جامعة الدول العربيةبما في ذلك إلى المجتمع الدولي، 

 

لّإلىّوةّوالوصي ّلاقتعمالّالوقفّاألبهدفّمينّالعامّإلىّاليمنّالمبعوثّالخاصّلألبقيادةّتعزيزّالجهودّ .124

 .ّالجسيمةّوالجرائماالنتهاكاتّّماّيخصفيّسّلمّمستدامّوشاملّوضمانّالمساءلةّ

ّّ.اليمنفيّاألسلحةّالتيّيمكنّأنّتستخدمّفيّالنزاعّّتوفيرّاالمتناعّعن .125

 

 إلى مجلس حقوق اإلنسان

 

واليةّّتجديدّمنّخّللعمالّالمجلسّأجدولّعلىّإلنسانّفيّاليمنّاحقوقّّوضعإبقاءّمسألةّضمانّ .126

 خبراء.ّفريقّال

ّ،اليمنفيّّالتيّينطويّعليهاّالنزاعأبعادّحقوقّاإلنسانّّىعلىّتسليطّالضوءّمجلسّاألمنّعلّحثُّّ .127

 الجرائمّاألكثرّخطورةً.ّلمرتكبيوالحرصّعلىّمكافحةّاإلفّلتّمنّالعقابّ

 

VII. المساعدة التقنية 

 

األممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسانّتقديمّالمساعدةّالتقنيةّإلىّاللجنةّالوطنيةّاليمنيةّ واصلتّمفوضية .128

خّللّالفترةّ.36/31ّعمّلًّبقرارّمجلسّحقوقّاإلنسانّرقمّّ،للتحقيقّفيّادعاءاتّانتهاكاتّلحقوقّاإلنسان

ّ ّبالتقرير، ّنظّ المشمولة ضيّدوراتّتدريبيةّوورشاتّعملّّسبعمتّالمفوضية ّوموظفيّاللجنةّحوللمفو 

وإدارةّّواإلدارة،ّوكتابةّالتقارير،ّ،القانونّالدوليّالُمطبق،ّورصدّوتوثيقّحقوقّاإلنسان،ّومنهجياتّالتحقيق

 .ليةّوالمعلوماتالشؤونّالما

 

وقدّأجرتّالمفوضيةّدورتينّتدريبيتينّفيّكوااللمبورّبماليزياّفيّتشرينّالثاني/ّنوفمبرّوكانونّاألول/ّ .129

لمراقبيّحقوقّاإلنسانّالميدانيينّالتابعينّللجنةّالوطنيةّللتحقيقّ.ّوقدّأجريتّالجلسةّاألولى2017ّديسمبرّ

أجريتّّالتيّزتّالجلسةّالثانيةفيّمجالّحقوقّاإلنسان.ّوركّ اتّالتحقيقّوالرصدّمنهجي ّّالجلسةّوقدّتناولت

دماجّمنّالمنظورّالجنسانيّواإلّ،ورصدّحقوقّاإلنسان،ّالُمطب قةعلى:ّالقوانينّالدوليةّلمحققيّاللجنةّالوطنيةّ

 ّالتوثيقّفيّظلّمحدوديةّالوصول.وّ،(ي)الجندر

ّ
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في2018ّّّفيّكانونّالثاني/ّينايرلمفوضيّاللجنةّالوطنيةّاليمنيةّللتحقيقّأقامتّالمفوضيةّورشةّعملّ .130

فضلّالممارساتّألّتوثيقّانتهاكاتّحقوقّاإلنسانّوكتابةّالتقارير.ّوشملّذلكّتباداًلّحولّّ،أديسّأبابا،ّإثيوبيا

ان،ّاألردن2018ّمعّاللجنةّاإلثيوبيةّلحقوقّاإلنسان.ّفيّآذار/ّمارسّ شةّعملّالمفوضيةّورعقدتّّ،فيّعم 

 .اإلرهابّأخرىّللمفوضينّحولّحمايةّحقوقّاإلنسانّفيّسياقّمكافحة

ّ

حولّّنظمتّالمفوضيةّدورةّتدريبيةّلمحققيّاللجنةّالوطنيةفيّبيروت،ّلبنان،2018ّّفيّآذار/ّمارسّ .131

ّأبريلّمنهجياتّالتحقيقّفيّانتهاكاتّحقوقّاإلنسان يبيةّتدرةّدورةّنظمتّالمفوضي ّ،2018ّ.ّوفيّنيسان/

ّوال ّاإلدارة ّاللموظفي ّاللجنشؤون ّفي ّحولمالية ّالوطنية، ّوحّة ّاألرشفة ّالممارساتّفيّمجال مايةّأفضل

وباإلضافةّإلىّذلكّ، يوليوّالمعلوماتّفضًّلّعنّالمسائلّالماليةّومسائلّالميزانيةّ. فيّعمان،2018ّّفيّتموزّ/

ّ ّالنظمتّاألردن، ّمفوضية ّتتمكنّالمفوضيةّمنّللمفوضين،ّحولندوة ّولم إقامةّّالقانونّاإلنسانيّالدولي.

 إضافيتينّكانتاّمقررتانّفيّجنيف،ّسويسرا.ّورشتيّتدريبٍّ

ّ

 1مرفق رقم 

 في النزاعتحديد األطراف الرئيسيّة 

 القوات الُمسلّحة الملكيّة السعودية .1

 تاريخ تولّي المنصب/ مالحظات  المنصب اإلسم  الرقم

 وليّالعهدّمحمدّبنّسلمانّ 1

 

،2015ّكانونّالثاني/ّيناير23ّّ وزيرّالدفاعّ

قائدّالتحالفّفيّعمليةّ"عاصفةّ

 4الحزم"

 

ّرئيسّهيئةّاألركانّالمشتركة 5الجنرالّفياضّالرويلي 2

 

 2018ّشباط/ّفبراير27ّّ

األميرّالفريقّركنّفهدّبنّتركيّ 3

ّبنّعبدّالعزيزّ

 

2018ّّشباط/ّفبراير27ّّ قائدّالقواتّالمشتركة

 قائدّالتحالفّ

 6ّفريقّأولّفهدّبنّعبدهللاّالمطير 4

ّ

 2018شباط/ّفبراير27ّّ قائدّالقواتّالبرية

الفريقّأولّاألميرّتركيّبنّبندرّ 5

7بنّعبدّالعزيزّآلّسعود
  

 

 2018شباط/ّفبراير27ّّ قائدّسّلحّالجو

                                                           
4 https://www.mod.gov.sa/en/Leaders/Minister/Pages/CV.aspx 

ّمحلّالجنرالّعبدّالرحمنّبنّصالحّآلّبنيانّالذيّشغلّالمنصبّمنذّالعامّ 5 .2014ّحل 

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1729621 

ّمحل 6 scommander-saudi-http://www.janes.com/article/78278/top-األميرّالفريقّالركنّفهدّبنّتركيّبنّعبدّالعزيزّ حل 

replaced 

ّمحل7ّ  =1729618https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsidاللواءّمحمدّصالحّالعتيبي.ّّ حل 
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 األدميرالّفهدّبنّعبدهللاّالغفيلي 6

8 

 

 البحريةقائدّ

 

 2017ّتشرينّالثاني/ّنوفمبر4ّّ

الفريقّأولّمزيدّسليمانّ 7

 9العمرو

 

ّقائدّالدفاعّالجوى

 

 2018شباط/ّفبراير27ّّ

الفريقّأولّجارهللاّبنّمحمدّبنّ 8

 جارهللاّالعلويط

 

 2018شباط/ّفبراير27ّّ قائدّقوةّالصواريخّاالستراتيجية

 اللواءّالطيارّعبدهللاّالغامديّ 9

 

 نائبّقائدّقواتّالتحالف العملياتّالجويةمديرّ

    

 

 

 القوات المسلحة اإلماراتية .2

تاريخ تولّي المنصب/  الموقع المنصب اإلسم  الرقم 

 مالحظات

ّالشيخّخليفةّبنّزايدّآلّنهيانّ 1

 

تشرينّالثاني/ّنوفمبر3ّّ  القائدّاألعلى

2004ّ 

ّالشيخّمحمدّبنّزايدّآلّنهيانّ 2

 

 األعلىنائبّالقائدّ

 

  

 10محمدّبنّراشدّآلّمكتوم 3

 

   وزيرّالدفاع

الفريقّأولّحمدّمحمدّثانيّ 4

 11الرميثي

 

ّ رئيسّأركانّالقواتّالعامة  2005كانونّالثاني/ّيناير3ّّ

ّاللواءّعيسىّسيفّالمزروعيّ 5

 

ّنائبّرئيسّأركان

 

  

                                    

6 

اللواءّصالحّمحمدّصالحّ

ّاألميريّ

 

   قائدّالقواتّالبري ةّ

 اللواءّإبراهيمّناصرّمحمدّالعلوي 7

 

قائدّالقواتّالجويةّوقواتّ

 الدفاعّالجويّ

 

  

اللواءّالركنّبحريّطي ارّالشيخّ 8

سعيدّبنّحمدانّبنّمحمدّآلّ

 12نهيان

ّ قائدّالقواتّالبحري ة تشرينّاألول/ّأكتوبر11ّّ

2017ّ 

                                                           
ّمحل 8  الفريقّالركنّعبدهللاّبنّسلطانّبنّمحمدّالسلطان.ّ حل 

ّمحلّالفريقّأولّ 9 ّّمحمدّبنّعواضةّبنّمنصورّسهيم.ّ حل 

10 https://uaecabinet.ae/en/biography 

11 https://uaecabinet.ae/en/details/news/ chief-of-staff-of-armed-forces-promoted-to-the-rank-of-minister 

ّمحلّاللواءّركنّبحريّإبراهيمّالمشرخ.ّ 12  حل 
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كانونّّ–2015ّأيار/ّمايوّ عدن قائدّقواتّالتحالف العميدّعليّأحمدّالطنجيّ 9

 2016ّالثاني/ّينايرّ

ّ–2016ّكانونّالثاني/ّينايرّ عدن قائدّقواتّالتحالف  العميدّعليّالنعيمي 10

 2016ّتموز/ّيوليوّ

 العميدّسلطانّالحبسيّ 11

 

كانونّّ-2016ّتموز/ّيوليوّ عدن قائدّقواتّالتحالف

 2017الثاني/ّينايرّ

 العميدّناصرّالعتيبيّ 12

 

ّ–2017ّكانونّالثاني/ّينايرّ عدن قائدّقواتّالتحالف

 2017ّتموز/ّيوليوّ

كانونّّ-2017ّتموز/ّيوليوّ عدن قائدّقواتّالتحالف العميدّأحمدّالبلوشيّ 13

 2018ّالثاني/ّينايرّ

 العميدّمحمدّالحسنيّ 14

 

ّ–2018ّكانونّالثاني/ّينايرّ عدن قائدّقواتّالتحالف

 حتىّاليومّ

الساحلّ قائدّقواتّالتحالف العميدّعبدّالسّلمّالشاهيّ 15

  الغربيّ

 

 

 حكومة اليمن 

a. 13القوات المسلحة اليمنية 

تاريخ تولّي المنصب/  الموقع المنصب اإلسم  الرقم 

 مالحظات

  14القائدّاألعلى الرئيسّعبدّربهّمنصورّهاديّ 1

 

 2012ّشباط/ّفبرايرّ 

مستشارّالرئيسّفيّالشؤونّ اللواءّعليّمحسنّاألحمرّ 2

ّاألمني ةّوالعسكري ةّ

 

 

2012ّكانونّاألول/ّديسمبرّ 

 

ّ 15ّوزيرّالدفاع اللواءّمحمدّأحمدّسالمّالصبيحي 3 ّيومّ آذار/ّمارس25ّّإختُِطف 

2015ّّ 

للقواتّمستشارّالقائدّاألعلىّ اللواءّمحمدّعليّالمقدشيّ 4

القائمّبأعمالّوزيرّ 16المسلحة

 .2018ّالدفاع،ّآذار/ّمارسّ

رئيسّهيئةّاألركانّاليمني ةّمنّ 

حتى2015ّّفترةّأيار/ّمايوّ

  2017أيلول/ّسبتمبرّ

 

 

                                                           
ي،ّّديدةالهيكلّالجديدّلخمسةّفروعّعسكريةّجأس سّ 13 ،ّةّوالدفاعّالساحليالبحري ّاتّالقوتابعةّلوزارةّالدفاع:ّالجيش،ّالقواتّالجوي ةّوالدفاعّالجو 

 حرسّالحدود،ّوقواتّاالحتياطّاالستراتيجي.ّ

  واإلنتاجّالرئاسيّتقعّتحتّمظل ةّالقائدّاألعلى.ّ ألويةّالصواريخّوفقًاّللهيكلّالجديد، 14

 .2018ّحتىّآذار/ّمارس2015ّّالمركزّشاغرّمنّآذار/ّمارسّ 15

 (.2017ّ)124ّالمرسومّالرئاسيّ 16
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 2017أيلول/ّسبتمبر4ّّ  رئيسّهيئةّاألركانّ 17اللواءّطاهرّعليّالعقيلي 5

 18اللواءّصالحّمحمدّتميس 6

 

تشرينّالثاني/ّنوفمبر22ّّ  سيئون المنطقةّالعسكريةّاألولىّ

2016ّ 

ّمدرع37ّّلواءّ  اللواءّصالحّمحمدّتميس 

 

ّقائدّالمحورّالعملي اتيّالخشعةّ الخشعةّ

 

 أحمدّعليّهاديّ العميد 

 

 ثمود مدرع315ّلواءّ

 

 

  العبر مشاةّآلي23ّّلواءّ 19العميدّسميرّشرفّالحكيمي 

     

ّحرسّالحدود11ّّلواءّ 20فهميّحاجّمحروساللواءّ 

 

  الرومة

 قائدّالمحورّالعملي اتيّثمود سيئونّ مشاة135ّّلواءّ العميدّعبدّربهّعبدهللاّ 

     

 21اللواءّفرجّسالمينّالبحسني 7

 

 2015ّمنذّالعامّ المكّل المنطقةّالعسكري ةّالثانية

  قاعدةّالريانّالجويةّ مشاةّآلي27ّّلواءّ 22العميدّعوضّسالمّالجوعي 

 

 

ّالعميدّأحمدّحسنّالحمديّ 

 

ّدفاعّجوي190ّّ

 

  قاعدةّالريانّالجويةّ

معسكرّالحت،ّ مشاة123ّّلواءّ العميدّعبدهللاّمنصورّالوليدي 

 المهرةّ

 قائدّالمحورّالعملي اتيّالغيظة

  الغيظة مشاة137ّّلواءّ العميدّمحمدّيحيىّالقاضي 

 2018ّنيسان/ّأبريل12ّّإستقالّيومّ سقطرى مشاةّبحرية1ّّلواءّ العميدّمحمدّعليّالصوفيّ 

 

ّ مأرب 24المنطقةّالعسكريةّالثالثة 23اللواءّأحمدّحسنّجبران 8   2017كانونّالثاني/ّيناير21ّّ

 2017كانونّالثاني/ّيناير21ّّ معسكرّصحنّالجن مشاة13ّّلواءّ 25اللواءّأحمدّحسنّجبران 

معسكرّصحنّ مدرع14ّّلواءّ العميدّمحسنّالداعريّ 

  الجن

 

 عتق مشاةّآلى21ّّلواءّ العميدّجهدالّحنشّكرمّ 

 

 عتق المحورّالعملي اتي

                                                           
ّمحلّاللواءّمحمدّعليّالمقدشي،ّالمرسومّالرئاسيّرقمّ 17  (.2017ّ)125ّحل 

ّمحلّاللواءّعبدّالرحمنّالهّليليّبموجبّالمرسومّالرئاسيّ 18  .(2016)154ّحل 

ّمحلّالعميدّحمودّناجي.ّ 19  حل 

ّمحلّالجنرالّصالحّمحمدّتميسّبموجبّالمرسومّالرئاسيّحّ 20  (.2016ّ)157ّل 

ّمحلّاللواءّأحمدّبنّبريكّفيّّ 21 ىّالرئيسّهاديّاللواءّفرجّالبحصانيّمحافًظاّلحضرموتّليحل   .2017ّيوّحزيران/ّيون29ّكماّسم 

ّمحلّالعميدّعبدّالعزيزّالشميري.ّّ 22  حل 

ّمحلّاللواءّعبدّربهّالشدادي 23  .ّحل 

نّاللواء2018ّ)36ّالمرسومّالرئاسيّ 24 بعةّمعّتعيينّقائدّمشاةّآليّمنّالمنطقةّالعسكريةّالسا26ّ(ّقضىّبتأسيسّمحورّعملي اتيّجديدّتضم 

 ،ّقائدًاّللمحور.ّفرحّبهيباللواء،ّاللواءّ

ّمحلّاللواءّعبدّربهّالشدادي.ّ 25  حل 
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 26العميدّعليّصالحّالكليبي 

 

2017ّّتشرينّاألولّ عتق مشاة19ّّلواءّ

 عتقّالعملي اتيّالمحور

ّالعميدّخالدّناصرّيسليمّ 

 

  صافر مشاةّ 107لواءّ

ّالعميدّعبدّربهّالشد اديّ 

 

  صرواح مدرع312ّّلواءّ

 27العميدّناجيّحنش 

 

 مأرب جبلي3ّّلواءّ

 

 

تشرينّالثاني/ّنوفمبر21ّّ عدن المنطقةّالعسكريةّالرابعة 28اللواءّفضلّحسن 9

2016ّ 

 خورّمكسرّ مدرع39ّّلواءّ العميدّعبدهللاّالصبيحيّ 

 

 

     

 29الناخبيالعميدّعبدهللاّصالحّمحمدّ 

 

 دفاعّجوي120ّلواءّ

 

  عدنّ

ّالعميدّأبوّباكرّحسينّ 

 

 المحورّالعملي اتيّأبين زنجبار مشاة15ّلواءّ

 العميدّمحمدّأحمدّملحم 

 

ّالمحورّالعملي اتيّأبين أهوار مشاة111ّلواءّ

 

ّالعميدّناصرّعبدّربهّالتمجي 

 

ّالمحورّالعملي اتيّأبين شقرة مشاة115ّلواءّ

 

  حمزةّعليّسالمالعميدّ 

 

ّالمحورّالعملي اتيّأبين جعار مشاة119ّلواءّ

 

 العميدّصادقّسرحانّ 

 

ّالمحورّالعملي اتيّتعز تعز مدرع22ّّلواءّ

 

ّالعميدّعبدّالرحمنّالشمسانيّ 

 

 

السجنّالمركزي،ّ مشاة17ّلواءّ

 تعز

 المحورّالعملي اتيّتعز

ّالعميدّعدنانّالحمادي 

 

 

 المحورّالعملي اتيّتعز  وتعزّمطارّالمخا مدرع35ّلواءّ

 بابّالمندبّ دفاعّجوي170ّّلواءّ العميدّعبدّالعزيزّالمجيديّ 

 

 المحورّالعملي اتيّتعز

 30العميدّثابتّمثنىّناجيّجواس 

 

ّالمحورّالعملي اتيّالعند قاعدةّالعندّالجويةّ مشاة131ّّلواءّ

 

ّالعميدّمحمدّعليّعبدّالحقّ 

 

 

 المحورّالعملي اتيّالعند لحج مشاةّآلي201ّّلواءّ

ّالعميدّأبوّبكرّفرجّالعتيقيّ 

 

 المحورّالعملي اتيّالعند عدن مدرع31ّّلواءّ

                                                           
ّمحلّالعميدّمسفرّالحارثي.ّ 26  حل 

ّمحلّ 27  عليّعائض.ّالعميدّمنصورّحل 

 (.2016ّ)155ّ .ّالمرسومّالرئاسيeg, Chatham House, Peter Salisbury, 2018s Southern Powder K’Yemenّمقالةّ 28

ّمحلّالعميدّمحسنّمحمدّ 29  .ّالخابيحل 

 .eg, Chatham House, Peter Salisbury, 2018Ks Southern Powder ’Yemenّمقالةّ 30
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 المحورّالعملي اتيّالعند خورّمكسرّ طيران39ّّلواءّ 31العميدّعبدهللاّالصبيحي 

 مقبلّصالحّاللواءّ 

 

 محافظّالضالع  الضالع مدرع33ّلواءّ

 33المنطقةّالعسكريةّالخامسة 32ّاللواءّيحيىّحسينّصّلح 10

 

2018ّّشباط/ّفبراير27ّّ  ميديّ

 35المنطقةّالعسكريةّالسادسة 34اللواءّهاشمّعبدهللاّاألحمر 11

 

2018ّّشباط/ّفبراير27ّّ الجوفّ

 2017ّآب/ّأغسطسّ نهم المنطقةّالعسكريةّالسابعة 36اللواءّناصرّالذيباني 12

العميدّناصرّعبدّربهّهاديّ 13

 منصورّ

 

ّ عدنّ الحمايةّالرئاسيّلواء

ّالعميدّسندّعبدهللاّالرهوة 

 

 قصرّالمشرقّ  كريترّ اللواءّالرئاسيّاألولّ

ّالعميدّعبدّالرقيبّدبوانّ 

 

  تعز اللواءّالرئاسيّالثانيّ

  خورّمكسر اللواءّالرئاسيّالثالث العميدّإبراهيمّحيدانّالسياريّ 

 اآلنّفيّالحديدةّ دارّسعيد اللواءّالرئاسيّالرابعّ العميدّمهرانّالقباطيّ 

 ّ

ّالعميدّعدنانّرزيق

 

ّ

 اللواءّالرئاسيّالخامسّ

ّ

 تعز

 

ّ

 وقوات النخبة 37األمن في المحافظات وقوات الحزام األمني

 تاريخ تولّي المنصب/ مالحظات الموقع المنصب اإلسم  الرقم 

  عدن مديرّأمن اللواءّشّللّالشايعّ 1

  عدن   

العميدّوضاحّعمرّعبدّ 2

ّالعزيزّ

قائدّقواتّالحزامّ

 دعم2ّّولواء38ّّاألمني

ّ عدن

                                                           
31.Ibid  

 (.2018ّّ)20ّالمرسومّالرئاسيّ 32

 منطقةّالمسؤوليةّهيّتحتّسيطرةّسلطاتّاألمرّالواقع.ّ 33

ّمحلّاللواءّوائلّالدليميّالذيّكانّقائدًاّمنذّالعام2018ّ)20ّالمرسومّالرئاسيّ 34 ّ.2015ّّ(ّحل 

 .منطقةّالمسؤوليةّهيّتحتّسيطرةّسلطاتّاألمرّالواقع 35

ّمحلّاللواءّإسماعيلّزحزوح.ّّ 36  حل 

 ّعةّلوزارةّالداخلية.لتكونّخاضعةّلمديريةّاألمنّالعامّفيّكلّمحافظةّوالتيّبدورهاّتاب2016ّتأس ستّبموجبّمرسومّرئاسيّفيّآذار/ّمارسّ 37

 .ّ)2016(60ّالمرسومّالرئاسيّرقمّ 38
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العميدّمنيرّمحمدّعليّ)أبوّ 3

ّيمامة(ّ

 

  عدن دعم1ّّلواءّ

 العميدّنبيلّالمشوشي 4

 

 2017ّأزيلّفيّالعامّ عدن دعم3ّّلواءّ

ّالعميدّصالحّالسيدّ 5

 

 لحج مديرّأمن

 

 

ّالنقيبّفيصلّالسليميّ 6

 

  لحج قائدّالحزامّاألمنيّ

  لحج دعم4ّّلواءّ العقيدّهادرّالشخاتي 7

ردفان،ّ دعم5ّّلواءّ العقيدّمختارّعليّالنوبيّ 8

 الضالعّ

ّ

ّالعقيدّخضرّالنوب 9

 

  أبين مديرّأمن

 العميدّعبدّاللطيفّالسيدّ 10

 

  أبين قائدّالحزامّاألمنيّ

ّاللواءّفرجّسالمينّالبحسنيّ 11

 

قائدّقواتّالنخبةّ

 الحضرمي ةّ

 محافظّحضرموتّ حضرموتّ

المقدمّمحمدّسالمّالبهارّ 12

ّالقميشي

ّ

قائدّقواتّالنخبةّ

 الشبواني ة

 

  شبوة

  شبوة قواتّالتدخلّالسريعّ الرائدّمهديّمحمدّبراهماّّ 13
     

b.  المجموعات المسلحة 

 مالحظاتتاريخ تولّي المنصب/  الموقع المنصب اإلسم  الرقم 

حمودّسعيدّالمخّلفيّ)منّ 1

 دونّرتبةّعسكرية(ّ

رئيسّمجلسّتنسيقّ

 39المقاومة

 الروضةّوزيدّالموشكي - تعز

ِكّلبة،ّأجزاءّمنّ -

التحرير،ّحوضّ

 األشراف،ّجبلّاإلخوةّ

ّمشارفّالكامبّ -

 ثعباتّ-  

 

العقيدّعادلّعبدوّفارعّ 2

ّالذبهانيّ)أبوّالعباس(

 

 المدينةّالقديمةّ - تعز 40ُحماةّالعقيدة

قلعةّالقاهرةّومبانيّ -

 األمنّالسياسيّ

 مظفرّوالقاهرةّبالكاملّ -

 جمهوريّ -

 منطقةّالجهملي ةّ -

ّثورةّ -

 

                                                           
قاتلينّالتابعينّلإلصّلحّيةّماّبينّالمالقائدّالعسكريّهوّالعميدّصادقّسرحان.ّمجلسّتنسيقّالمقاومةّهوّهيئةّشاملةّتنس قّالعملياتّالعسكر 39

 والوحداتّالعسكريةّالتابعةّلعليّمحسن.ّ

 فيّدماج.ّّذاتّأصولّمجموعةّسلفيةّفيّتعز 40
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عدنانّرزيقّالشبوانيّ)منّ 3

 دونّرتبةّعسكرية(ّ

 تعز كتائبّالحسمّ

 

المقرّالرئيسيّفيّجامعةّ -

 تعزّ

 المناخّ -

أجزاءّمنّمنطقةّالمطارّ -

 القديمّ

 حوضّاألشرافّ -

 

شيخّصادقّمهيوبّحسنّ)أبوّ 4

الصدوكّ)منّدونّرتبةّ

                        عسكرية(ّ

ّعصيفرةّّ- تعز كتائبّالتوحيد

ّاألشرفيةّّ-

ّبابّموسىّوالمدينةّالقديمةّّ-

حوضّاألشرافّبينّّ-

ّمستشفياتّالجحمليةّوالثورةّ

 

امّ 5 الحسينّبنّعلي،ّحاليًاّعز 

الفرحانّ)منّدونّرتبةّ

 عسكرية(ّ

ناشطّفيّاألجزاءّالغربيةّمنّ  41الصعاليكّلواء

 المدينةّوفيّمنطقةّجبلّالدباب

 

 

 

أبوّزرعةّالمحرميّ)منّدونّ 6

 رتبةّعسكرية(ّ

القائدّاليمنيّلجبهةّ

 42الحديدة

 

  الحديدة

بدأتّبالعملياتّعلىّالساحلّ الحديدة قواتّالمقاومةّالوطنية 43العميدّطارقّصالح 7

الغربيّمنّجبهةّاليمنّفيّ

 2018ّنيسان/ّأبريلّ

 

عبدّالرحمنّالهجريّ)منّدونّ 8

ّرتبةّعسكرية(ّ

مقاومةّتهامة/ّسواعدّ

 تهامةّّ

 

،ّكانت2017ّمنذّمطلعّالعامّ الحديدة

هذهّالقواتّتتقد مّبشكٍلّمط ردّ

شمااًلّعلىّطولّساحلّالبحرّ

 44الحديدة.األحمرّنحوّمحافظةّ

ّ

أبوّزرعةّالمحرميّ)منّدونّ 9

 رتبةّعسكرية(

العملياتّفيّمناطقّحيس،ّ الحديدة ألويةّالعمالقة

التحيتا،ّالجراحي،ّالخوخة،ّ

ّزبيد،ّوجبلّراس.ّّ

 

رائدّالحبهيّ)منّدونّرتبةّ 
 عسكرية(ّ

 اللواءّاألول

 

  الحديدة

شيخّحمديّشكريّ)منّدونّ 
 رتبةّعسكرية(ّ

 اللواءّالثانيّ

 

  الحديدة

                                                           
 خليطّمنّالشبابّالمحليينّذويّخلفياتّإيديولوجيةّمختلفةّولمّينتمواّفيّالبدايةّإلىّأيّحزبّسياسي.ّ 41

 دعمهاّقائدّالتحالفّفيّالجبهةّالغربية،ّالعميدّالركنّ)اإلماراتّالعربيةّالمتحدة(ّعبدّالسّلمّالشحي.ّ 42

 إبنّأخّ)أوّأخت(ّالرئيسّالسابق. 43

 .ّ ,Peter Salisbury, 2018Foreign Affairs, The New Front in Yemen, What's at Stake in Hodeidahمقالةّ 44
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الشيخّعبدّالرحمنّاللحجيّ 
 )منّدونّرتبةّعسكرية(ّ

 اللواءّالثالثّ

 

  الحديدة

الشيخّنزارّالوجيهّ)منّدونّ 
 رتبةّعسكرية(

 اللواءّالرابعّ

 

  الحديدة

 سلطات األمر الواقع 

 تاريخ تولّي المنصب/ مالحظات الموقع المنصب اإلسم  الرقم 

1 

 

ّسياسي،ّبّلّرتبةّعسكرية  قائدّالثورة عبدّالملكّبدرّالدينّالحوثيّ

 

رئيسّاللجنةّالثوري ةّ محمدّعليّعبدّالكريمّالحوثي 2

 45العليا

 

 عسكري،ّبّلّرتبة صنعاء

 46مهديّالمشاط 3

 

رئيسّالمجلسّ

 السياسيّاألعلى

 سياسي،ّبّلّرتبةّعسكرية 

 

ّاللواءّيحيىّمحمدّالشامي 4

 

ّمساعدّالقائدّاألعلىّ

 

  صنعاء

ّعبدّالكريمّأميرّالدينّالحوثيّ 5

 

 رئيسّاللجنةّالتنفيذي ةّ

 

 عسكري،ّبّلّرتبة صنعاء

ّاللواءّمحمدّناصرّالعاطفي 6

 

  صنعاء وزيرّالدفاعّ

اللواءّمحمدّعبدّالكريمّ 7

ّالغماريّ

 

  صنعاء  رئيسّاألركانّالعامة

8 

 

اللواءّعبدهللاّيحيىّالحكيمّ)أبوّ

  عليّالحكيم(

رئيسّاالستخباراتّ

ّالعسكريةّ

 

  صنعاء

 االستخباراتّالعسكريةّ العميدّعامرّعليّالمرانيّ 

 

  

قواتّاالحتياطىّ 47اللواءّمهديّمقولة 9

 48العام

 

كانونّاألول/ّديسمبر11ّّ صنعاء

2016ّ 

 الحمايةّالرئاسي1ّّلواءّ الشعيبيّّ عقيدّمحمد 

 

  صنعاء

ّالحمايةّالرئاسي2ّّلواءّ العقيدّمحمدّالجبريّ 
 

  صنعاء

ّالعميدّفؤادّالعماد 
 

 الحمايةّالرئاسي3ّّلواءّ

 

  صنعاء

 الحمايةّالرئاسي4ّّلواءّ العميدّعبدهللاّعباسّ 

 

  صنعاء

                                                           
كريةّواألمنية،ّالعملّبشكٍلّعملّبثّلثّطرق:ّاالندماجّضمنّالقواتّالعسكريةّواألمنية،ّالعملّبالتوازيّمعّالقواتّالعسكماّيقودّلجانّشعبي ةّت 45

 منفردّومنّجانبّواحد.ّ

ّمحلّصالحّعليّالصمادّالذيّقُتلّفيّنيسان/ّأبريلّ 46  .2018ّحل 

ّمحلّاللواءّعليّبنّعليّالجائفيّالذيّقُتلّفيّالهجومّعلىّالقاع 47  ةّالكبرى.ّحل 

 لصواريخ.ّاومجموعةّألويةّّقيادةّالعملياتّالخاصةتتكونّالقدرةّالقتاليةّلقوةّاالحتياطّالعامّمنّألويةّالحمايةّالرئاسيةّو 48
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ّاللواءّمحمدّناصرّالعطيفيّ 
 

مجموعةّألويةّ

 49الصواريخ

 

 وزيرّالدفاع صنعاء

 50الخاصةقيادةّالعملياتّ اللواءّحسينّالروحانيّ 

 

معسكرّ
 الصباحة

 

مدفعية،83ّّلواءّ العميدّعليّمحسنّعبيد 10

ّكاتيوشا

 

معسكرّ

 السواد

 احتياطّالدفاعّ

قائدّالقواتّالجويةّ اللواءّإبراهيمّعليّالشاميّ 11

 والدفاعّالجوى

 

  قاعدةّالدليمي

  ضّلعّشمّلن دفاعّجوي140ّلواءّ العميدّعليّحسينّالرونيّ 

 معسكرّالسمع دفاعّجوي160ّلواءّ عبدهللاّالصعرالعميدّركنّمحمدّ 

 

 

12 

 

اللواءّعبدّالخالقّبدرّالدينّ

 الحوثي

   قائدّالقواتّالخاصةّ

قائدّالمنطقةّالعسكريةّ اللواءّمباركّصالحّالمشنّ 13

 الثالثةّ

 

  مأرب

14 

 

اللواءّعبدّاللطيفّحمودّ

 51المهدي

قائدّالمنطقةّالعسكريةّ

 الرابعة

  

ّالتهيشّالعميدّحمود 
 

 تعز  22اللواءّ

 

بقيّمخلًصاّلحزبّالمؤتمرّالشعبيّ
ّالعامّ

 

 مدرع35ّلواءّ العميدّحمودّأحمدّدهمش 

 

 دهمش تعز

ّمشاة17ّلواءّ غيرّمعروف 
 

ّالجند،ّحولّمطارّتعزّالدوليّ تعز
 

قاعدةّطارقّالجوية،ّبالقربّمنّمطارّ تعز دفاعّجوي170ّلواءّ العميدّعبدهللاّالحداد 
ّالدوليتعزّ

 

قائدّالمنطقةّالعسكريةّ اللواءّيوسفّالمدني 15

 الخامسة

 

  الحديدة

قائدّالمنطقةّالعسكريةّ اللواءّمحمدّيحيىّالهواريّ 16

 السادسة

عمران/ّ

ّصعدة

 

 

ّاللواءّحميدّالخراشيّ 17

 

قائدّالمنطقةّالعسكريةّ

 السابعةّ

ذمار/ّ

 صنعاء

 

 قائدّعسكريّ العميدّزكرياّالمتة 18

 

  

ّاللواءّصالحّمسفرّ 19

 

   مساعدّوزيرّالدفاعّ

                                                           
 تتألفّالقوةّالقتالي ةّمنّاللواءّالخامسّواللواءّالسادسّواللواءّالثامن.ّّ 49

نّلواءّمكافحةّاإلرهابّوالقواتّالخاصة،ّاألخيرةّ 50  .تخضعّألوامرّالعميدّأحمدّدحانّالشيعانيّتتضم 

ّمحلّاللواءّأبوّعليّالحكيم.ّّ 51  حل 
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ّالنقيبّعليّحمودّالموشكي 20

 

نائبّقائدّالقواتّ

 العامة

  

ّاللواءّأبوّعليّالكحّلني 21

 

هيئةّاإلسنادّ

 اللوجستيةّ

 

  

قائدّالقوةّالبحريةّ اللواءّمحمدّفضلّ 22

ّوالدفاعّالساحلي

 

  

ّاللواءّمحمدّالمقداد 23

 

   قائدّالعملياتّ

اللواءّعبدّالقادرّأحمدّقاسمّ 24

 الشاميّ

   رئيسّاألمنّالسياسيّ

   رئيسّاألمنّالقوميّ اللواءّعبدربّصالحّجفرانّ 25

 

 2الملحق رقم 

 تحالفقيود على الوصول المفروضة من قبل الحكومة اليمنية / الال

 مقدمة

ألحكامّّاستناداًّ،ّقامّالتحالفّبفرضّقيودّبحريةّوجويةّصارمةّفيّاليمنّبدرجاتّمتفاوتة،ّّوذلك2015ّمنذّآذار/ّمارسّ

٪ّمنّاحتياجاتهّمنّالوقود90ّ(.ّقبلّالنزاع،ّاستوردّاليمنّزهاء2015ّ)2216ّحظرّاألسلحةّالواردةّفيّقرارّمجلسّاألمنّ

آثاٌرّواسعةّومدمرةّعلىّالسكانّالمدنيين.ّيستنتجّالفريق52ّّاتّاألمرّالواقعّهذهوالموادّالغذائيةّوالطبية.ّوقدّكانّلحصار

ّ.أنّتلكّالحصاراتّتنتهكّقاعدةّالتناسبّفيّالقانونّالدوليّاإلنسانيّمنّبينّااللتزاماتّالقانونيةّالدوليةّاألخرى

 التناسب -القانون الدولي اإلنساني 

شنّهجوٍمّيمكنّأنّيؤديّإلىّخسائرّعرضيةّيُحظرّالتالي:ّ"ّّ ناسبّتنصّعلىكماّجاءّفيّالقانونّالعرفي،ّفإنّقاعدةّالت

فيّأرواحّالمدنيينّأوّإصابةّالمدنيينّأوّإلحاقّأضراٍرّبأهدافّمدنية،ّأوّإلىّأيّمزيجّمنّتلكّالنتائج،ّحيثّيكونّذلكّ

يتعلق ّتقييمات53ّ". بالميزةّالعسكريةّالملموسةّوالمباشرةّالمتوقعة مفرطاًّفيمّا التناسبّهيّترجيحات/احتماالتّمستقبلية،ّّإن 

وبالتاليّيجبّأنّتستندّإلىّتوقعاتّمعقولة،ّوليسّإلىّنتيجةّمعروفة.ّفيّالواقع،ّهذاّيطب قّمعيارّ"إمكانيةّالتوقعّأوّتحديدّ

الهجماتّالتيّتُعتبر54ّّماّيُحتملّأنّيحصل".ّإذاّكانّالضررّالذيّقدّيلحقّبالمدنيينّمفرًطا،ّيجبّإلغاءّالهجومّأوّتعليقه.

 ّ.55تنتهكّقاعدةّالتناسبّهجماتّعشوائيةّوقدّتشكلّانتهاكاتّجسيمةّلقانونّالنزاعّالمسلح

                                                           
ّا 52 فّالحصارّبأنهّآليةّمعلنةّوُمخطٌرّبهاّوحياديةّوفعالةّتهدفّغلىّمنعّايّوصول،ّبغض ِ لنظرّعنّالشحناتّأوّاالتجاه.ّفيّالقانونّالدولي،ّيُعر 

تشرين26ّّالى6ّّنّمحصار،ّباستثناءّالفترةّّّالمناطقّالبحريةّقدّالّتنطبقّعليهاّصفةإذنّفالقيودّالمفروضةّعلىّالوصولّالىّاليمنّعبرّ

يّالنزاعاتّالمسلحةّ.ّوقدّتنطبقّصفةّحصارّعلىّإغّلقّمطارّصنعاء.ّومعّذلك،ّمنّالمفهومّأنّالحصاراتّيمكنّتطبيقهاّف2017الثاني/نوفمبرّ

راتّاألمرّالواقع"ّلوصفّاعّمسلحّغيرّدولي.ّلذلك،ّيعتمدّهذاّالتقريرّعلىّمصطلحّ"حصاالدوليةّبينماّهذاّالتقريرّيعتبرّأنّاليمنّفيّحالةّنز

ّجميعّعملياتّالتحالفّالتيّتقيدّالوصولّإلىّاليمن.

53  CIHL ّ-ّ14ّقاعدة ّ

54CIHL ّ 19  قاعدة -AP I  , 2(57 المادة)(b(  ّ

55 ّAP I 51ّّالمادة)b)(5(ّ
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فهاّالقانونّالدوليّاإلنسانيّبأنهاّأعمالّعنفّضدّالخصم.الهجماتتنطبقّقاعدةّالتناسبّعلىّ ،ّالتيّيُعر ِ
تقليديًا،ّيُفهمّمن56ّّ

ّللقوةّالجسدية.ّومعّذلك،ّتعكسّتلكّالكلمةّحالةّالنزاعّالمسلحّاليوم،ّويجدّفريقّالخبراءّهجماتكلمةّ" "ّبأنهاّاستخداٌم

البارزينّأنّالُحجةّالتيّتقترحّتضمينّكلمةّ"هجمات"ّمعاٍنّأوسعّهيُّحجةٌّمقنعة،ّحيثّيمكنّأنّنجدّالعنفّالُمّلزمّأليّ

وفيّاألدل ةّاإلرشاديةّالخاصةّبالمبادئّالعسكرية،ّّّيّفيّالمصنفاتّالقانونيةأيّعملية.ّيتزايدّقبولّهذاّالرأّنتائجهجمةّفيّ

ّ.57وقدّتبن تهّالمحكمةّالجنائيةّالدولية

إذاّتمّالتوسعّأكثرّفيّتفسيرّنطاقّكلمةّهجماتّلتشملّالحصارّوالقيودّاألخرىّالتيّتسببّالموتّواإلصاباتّالجسيمة،ّ

ّالغرضّمن58ّّمنّالمتوقعّأنّتُلحقّالضررّبالمدنيينّبشكلّغيرّمتناسب.ّفإنّمثلّهذهّالقيودّتكونّمحظورةّإذاّكان إن 

معّّسققاعدةّالتناسب،ّهوّالحفاظّعلىّاإلنسانيةّفيّأوقاتّالصراعّوحمايةّغيرّالمقاتلين.ّوقراءةّقاعدةّالتناسبّهذهّقدّتت ّ

ّالدائ ّباالهتمام ّاالحتياطات، ّاتخاذ ّشروط ّتتضمنه ّالذي ّلألطراف ّالصريح ّوالمدنيينّااللتزام ّالمدنيين ّالسكان ّبتحييد م

59ّواألهدافّالمدنيةّلدىّإجراءّالعملياتّالعسكرية.

 القيود البحرية

لتّالتحالفّفرضّقيودّ بعدّفترةّوجيزةّمنّخوضّالتحالفّفيّاليمن،ّأغلقتّالحكومةّاليمنيةّالمياهّاإلقليميةّللبّلد،ّوخوَّ

بّعلىّالسفنّالتيّتريدّدخولّ اليمنّأنّتحصلّعلىّإذنّبذلك،ّكماّكانتّتخضعّلتفتيشّالتحالف.ّوعلىّعلىّالدخول.ّفتوج 

رّوصولّالبضائعّالتجاريةّواإلمداداتّاإلنسانيةّومنعتهاّمنّدخولّاليمن.ّوقدّتناقصتّالشحناتّإلىّ الفورّسببتّالقيودّتأخُّ

يفّالتأمينّوالمخاطرّالتشغيليةّاليمنّبسببّالتأخيرّوالشكوكّالتيّاعترتّشركاتّالنقلّالبحري،ّوكذلكّبسببّتزايدّتكال

٪ّفقطّمنّالوارداتّالتيّكانتّتدخلهّقبل15ّ،ّلمّيعدّيدخلّاليمنّسوى2015ّفيّمنطقةّتشهدّنزاعاً.ّبحلولّحزيران/ّيونيوّ

 .60األزمةّاليمنية

وفيّ فتيشّفيّاليمنالت،ّاستمرتّهذهّالقيودّحتىّبعدّإنشاءّآليةّاألممّالمتحدةّللتحقُّقّو50إلى48ّّوفقاًّلفقراتّالتقريرّمنّ

ّالحصا2017تشرينّالثاني/نوفمبرّ ُّرفع ّوبينما ّعلىّاليمن. ّكليًا ّفارضاًّحصاًرا ّالتحالفّمنّالقيود ّزاد رّالُكل يّبشكلّ،

ّ.2018حزيران/ّيونيو30ّّتدريجي،ّبقيتّالقيودّوعملياتّالتفتيشّمفروضةّحتىّ

ّاأل ث ر

أصبحّاليمنّالذيّدمرتهّسنواتّالنز أصبحّأكثرّاعتماداًّعلىّالوارداتّفيّالوقتّالحاضرّ، اعّوالُمعتمدّعلىّالوارداتّأصّلًّ،

منّالسابق،ّأيّقبلّالنزاع.ّوالّيمكنّفيّهذهّالحالةّأنّتستجيبّالمساعداتّاإلنسانيةّوحدهاّإلىّالحاجات.ّفيّهذهّاألثناء،ّ

يستوعبّياًّغالبيةّالواردات،ّوالذيّكانّوتأثراًّبضرباتّالتحالفّالجوية،ّتأذ تّقدرةّميناءّالحديدةّالذيّكانّيستقبلّتاريخ

                                                           
56I AP 49ّالمادة ّ

57 Phillip Drew, The Law of Maritime Blockade: Past, Present and Future (Oxford University Press, 2017), p 97 

note 33; Michael Schmitt (ed), Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (Cambridge 

University Press, 2013); Prosecutor v Bosco Ntaganda (Trial Chamber) [2014] ICC- 01/04-02/06, para 46. 

 

طبيقهاّعلىّالهجمات.ّت،ّيمكنّتقديمّحجةّمؤداهاّأنهّينبغيّتطبيقّقاعدةّالتناسبّعلىّنطاقّأوسعّعلىّالعملياتّالعسكريةّمنّنطاقّوبدالًّمنّذلك 58

ذُِكرّعنّالتناسبّّ(ّالذيّاستعارّما1994طبقّعلىّالنزاعاتّالمسلحةّفيّالبحارّ)ويبدوّأنّهذاّهوّنهجّدليلّسانّريموّبشأنّالقانونّالدوليّالم

 لتغطيةّسيناريوّالحصار،ّدونّأنّيصفّالحصارّبأنهّهجومّأوّعملّمنّأعمالّالعنف.

ّ

59 CIHL القاعدة AP I, 15 ّ57ّ)1(المادة

60 https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/25%20June%202015%20USG%20Yemen.pdf  

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/25%20June%202015%20USG%20Yemen.pdf
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/25%20June%202015%20USG%20Yemen.pdf
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منّنصفّعملياتّالتخزينّوالطحنّالغذائيّفيّاليمن.ّومعّذلك،ّظلّميناءّالُحديدةّهاماًّجداًّأثناءّالنزاع،ّحيثّدخلّأكثرّ

ّ.61٪ّمنّمجملّوارداتّاليمن70ِعبرهّحوالىّ

جماالًّلتلبيةّمعظمّمختلفةّخّللّالنزاع،ّكانتّكافيةّإرغمّانخفاضّإجماليّالوارداتّمنّالموادّالغذائيةّاألساسيةّفيّفتراتّ

وفرّالغذاءّعموماًّ.ّوبالتالي،ّفإنّت2017احتياجاتّاليمن،ّهذاّعلىّاألقلّقبلّالحصارّالذيّفُرضّفيّتشرينّالثاني/ّنوفمبرّ

ّ.وجوداءّالمليسّهوّالمشكلةّفيّاليمن،ّبلّاألسعارّهيّالمشكلة،ّحيثّأنّالناسّفيّاليمنّالّيستطيعونّشراءّالغذ

نعدامّاألمن،ّوالبُنيةّالقدّارتفعتّاألسعارّبسببّزيادةّتكاليفّإيصالّالغذاءّإلىّاألسواق.ّوبينماّيعودّذلكّجزئياًّإلىّسيطرةّ

ّي نسبّتقريباًّجميعّالمعنيينّبأعمالّتجاريةّالسبب رة،ّوالضرائبّاإلضافيةّداخلّاليمن، الرئيسيّلزياداتّّالتحتيةّالمدمَّ

ّوفيّكلّيومّتتأخرّفيهّالسفنّفيّالطريق،ّيتحملّأصحاباألسعارّإلىّ ّالتحالفّعلىّالوارداتّالبحرية. الشحناتّّقيود

التنبؤّبحدوثهّّغراماتّتأخيرّتصلّإلىّعشراتّآالفّالدوالراتّفيّاليوم.ّإنّارتفاعّتكاليفّالتأخير،ّكماّعدمّالقدرةّعلى

ّية.أوّبالحصولّعلىّإذنّدخول،ّأدتّإلىّتضخمّفيّأسعارّاألغذ

بلّالبنكّاليمنيّوفيّالوقتّنفسه،ّعانىّمعظمّاليمنيينّمنّخسارةّمداخيلهمّبسببّالنزاعّبماّفيّذلكّعدمّدفعّالرواتبّمنّق

ّآثارّالزياداتّفيّاألسعارّمقترنةًّباضمحّللّالقدرةّالشرائيةّلدىّاليمنيينّقدّكا نتّكارثيةّعلىّسكانّالمركزي.ّإذًا،ّفإن 

ّاليمن.ّ

ّالم ّالوضع ّساء ّبشكلّملحوظّبسببّالوقد ّترديّأصًّل ّنوفمبرّقيود ّوفيم2017التيّفُرضتّفيّتشرينّالثاني/ ّباتتّ. ا

التاليّإلىّتدنيّعددّاإلمداداتّغيرّكافية،ّساهمتّحالةّالحصارّالتيّالّيمكنّتوقعهاّفيّارتفاعّاألسعارّبشكٍلّأكبرّمؤديةًّب

هذهّالفجوة.أنونّمنّالجوع.ّالّيمكنّللمساعداتّاإلنسانيةّاألشخاصّالقادرينّعلىّتوفيرّالغذاءّوزيادةّعددّالذينّيعا ّنّتسدّ 

ّأنّاستيرادّالو2017ّتشرينّالثاني/ّنوفمبرّوفيماّكانّباإلمكانّتلبيةّالحاجاتّالغذائيةّقبلّحصارّ قودّبشكٍلّعامّلمّيكنّإال 

عيسىّالذيّكانّّتّالحكومةّميناءّرأسعندماّأغلق2017ّكافيًاّطوالّفترةّالنزاع.ّوقدّتفاقمّهذاّالوضعّفيّحزيران/ّيونيوّ

ىّالسفنّالمتجهةّوالقيودّالمستمرةّالمفروضةّعل2017ّتشرينّالثاني/ّنوفمبرّمركًزاّأساسي اّالستيرادّالوقود.ّأدىّحصارّ

هّإلىّاليمن.ّفيّالفتر ذار/ّةّالممتدةّمنّآإلىّموانئّالبحرّاألحمرّإلىّتراجعّطلباتّالدخولّأوّرغبةّوكّلءّالشحنّفيّالتوج 

اني/ّنوفمبرّ٪ّمقارنةّمعّالفترةّالسابقةّلحصارّتشرينّالث66-50تراجعتّالطلباتّبنسبة2018ّّمارسّإلىّحزيران/ّيونيوّ

2017.ّ

يةّفيّالعالم.ّوفيّأعلنّمكتبّاألممّالمتحدةّلتنسيقّالشؤونّاإلنسانيةّأنّاليمنّأمسىّأكبرّأزمةّإنسان2017ّفيّآذار/ّمارسّ

نّشخصّمليو8.4ّمليونّعددّاألشخاصّالذينّيعانونّمنّانعدامّاألمنّالغذائيّو17.8ّإلىّ،ّوصل2018ّنيسان/ّأبريلّ

حيةّصمليونّنسمة.ّإشارةّإلىّأنّاألشخاصّالجياعّهمّأكثرّعرضةّلمضاعفات29.3ّّعلىّحافةّالمجاعةّوذلكّمنّأصلّ

هذاّاإلطار،ّّىّنطاقّغيرّمسبوق.ّفي،ّانتشرّوباءّالكوليراّفيّاليمنّعل2017نيسان/ّأبريل27ّّولإلصابةّباألمراض.ّمنذّ

ّ.أد ىّالشحّفيّالوقودّإلىّتفاقمّاألزمةّالصحيةّبسببّتأثيرهّعلىّتشغيلّالمرافقّالصحيةّوإمداداتّالمياه

ّتقييمّالتناسبّ

ّاألذىّالّلحقّبالسكانّالمدنيينّ

كانّالضررّالذيّلحقّبالسكانّالمدنيينّفيّاليمنّبسببّالقيودّالشديدةّالمفروضةّعلىّالوارداتّالبحريةّقابًّلّللتوقعّنظًراّ

إلىّاعتمادّالبلدّعلىّالوارداتّقبلّالنزاعّوإلىّاألهميةّالتيّيحملهاّميناءّالُحديدة.ّكذلكّفإنّاعتمادّالسكانّعلىّالوارداتّ

                                                           
61ّhttps://logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_yemen_hodeidahcontingencyplan_170322_0.pdf 

ّ 

ّ

https://logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_yemen_hodeidahcontingencyplan_170322_0.pdf
https://logcluster.org/sites/default/files/logistics_cluster_yemen_hodeidahcontingencyplan_170322_0.pdf
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قاءّعلىّقيدّالحياةّواألذىّوالقتلّواإلصابةّالتيّقدّتنجمّعنّاألثرّاالقتصاديّلقطعّهذاّالصمامّالبحريةّكسبلّأساسيةّللب

ّالحيويّكانّأمًراّمعلوًماّومتاًحاّلمنّخططّلهذهّالقيودّالبحريةّونفذ ها.ّ

ّتقييمّالتناسبّالّيجبّأنّيكونّثابتًا.ّفيّالواقع،ّيتطلبّاستمّ،إضافةًّإلىّذلك رّهذهّالقيودّالبحريةّراتجدرّاإلشارةّإلىّأن 

د ث.ّوكانّمنّواجبّمنعطفًاّيحتاجّإلىّتقييٍمّمح2017ّتقييماًّمستمراً.ّوفيّمثاٍلّواضحٍ،ّشكلّحصارّتشرينّالثاني/ّنوفمبرّ

السياق،ّشددّالمجت فيّهذّا معّالدوليّآنذاكّوبشكلّالتحالفّإعادةّتقييمّآثارّوسائلهمّعلىّالسكانّالمدنيينّومدىّالتناسبّفيهاّ.

رّعلىّمسألةّآثارّالقيودّالمفروضةّوحذرّمنّالنتائجّالكارثيةّالتيّقدّتترت بّعنّاإلغّلقّالمعلنّم ّجميعّالموانئ.لتكر 

ّأماّالشاغلّاإلضافيّفيتمثلّبتراجعّقدرةّالسكانّالمدنيينّعلىّالتعافيّكل ماّطالتّمدةّهذهّالقيود.ّّ

ّالميزةّالعسكريةّ

للبياناتّالصادرةّعنّالتحالف، (.2015ّ)2216ّّتهدفّالقيودّالمفروضةّإلىّتعزيزّالحظرّعلىّاألسلحةّبموجبّالقرارّوفقًّا

ّ.فيّهذاّاإلطارّسل طّالتحالفّالضوءّبشكٍلّمحددّعلىّاستخدامّالحوثيينّللصواريخّالبالستيةّضدّالسعودية

.2015ّاإلعّلنّعنهاّألولّمرةّفيّالعامّالّيقومّفريقّالخبراءّبأيّتقييمّبشأنّماّإذاّكانّباإلمكانّتوقعّفعاليةّالقيودّعندّ 

ولكنّتبي نّأنّالعكسّصحيحّخصوًصاّعلىّضوءّالتدابيرّالتيّاتخذتّومنهاّآليةّاألممّالمتحدةّللتحققّوالتفتيش.ّويُستبعدّ

كذلكّأنّتكونّالقيودّفع الةّبغيابّقائمةّواضحةّوعلنيةّبالموادّالمحظورة.
62ّ

لمجلسّاألمنّالذيّأوكلتّإليهّمهمةّالتحقيقّفيّانتهاكاتّحظرّاألسلحةّعلىّأدل ةّكذلكّيشتملّتقريرّفريقّالخبراءّالتابعّ

إضافيةّتثبتّعدمّفعالي ةّهذهّالقيود.ّفقدّوجدّهذاّالفريقّأنهّماّمنّمؤشراتّتدلّعلىّوصولّصواريخّباليستيةّإلىّاليمنّ

أنّعملياتّالتفتيشّالتيّأجرتهاّآليةّاألممّكما63ّّعبرّموانئّالبحرّاألحمرّوأنّاحتمالّدخولّأسلحةّأخرىّمستبعدٌّأيًضا.

64ّالمتحدةّللتحققّوالتفتيشّوقواتّالتحالفّعلىّامتدادّسنواتّفرضّالقيودّالبحريةّلمّتكشفّعنّوجودّأيّأسلحة.

لعربيةّالسعوديةّومنّالواضحّأنّفعالي ةّهذهّالقيودّمحدودةّنظًراّإلىّأنّالحوثيينّماّزالواّقادرينّعلىّضربّالمملكةّاّ 

ّالصواريخ.ّب

أنّتحققّميزةّع التحالفّالّيمكنّمنطقيًّا ّالقيودّالبحريةّالتيّفرضهّا العواملّمجتمعةّأن  وملموسةّتبي نّكلّهذّه سكريةّمباشرّة

الّأن هّبداّجليًاّإ2015ّتتمث لّبمنعّالحوثيينّمنّتهريبّاألسلحة.ّوحتىّلوّلمّيكنّهذاّاالستنتاجّمعلوًماّفيّآذار/ّمارسّ

ّ.قضاءّاألشهرّوالسنواتتدريجيًاّمعّان

                                                           
ّ.149لفقرةّ(ّا1994سبيلّالمثال،ّيتطلبّقانونّمكافحةّالتهريبّلوائحّمكافحةّتهريبّعلنيةّأوّضمنّإطارّمنطقي.ّدليلّسانّريموّ)لىّعّ 62

63 S/2018/68 ّ33ّ المرفق

64 S/2018/68 ّ78الفقرة. 

ّ
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ّتقييمّالتناسبّ

ّاألذىّ ّآثارّالقيودّالبحريةّالتيّفرضتهاّقواتّالتحالفّعلىّالسكانّالمدنيينّفيّاليمنّواضحة.ّوإن  لّلحقّبالمدنيينّقابلّاإن 

هاّعلىّمدارّأكثرّمنّثّلث ات.ّوقدّحصلّسنوّللتقييمّوقدّتم ّتقديرهّبشكلّدقيقّخصوًصاّمعّاستمرارّالقيودّالبحريةّوتطور 

ّمن ّحظيّكل  ّكما ّعنه ّوبمسؤوليتهما ّبالمدنيين ّباألذىّالّلحق ّكاٍف ّعلىّإشعاٍر ّاليمنية ّبالفرصةّالتحالفّوالحكومة هما

ّلتصويبّالوضع.ّّّ

رّالمعاناةّالمستمرةّوالبالغةّلمّليينّاألشخاص.ّعندماّكانّالتحالفّقا دًراّعلىّتقييمّاألذىّماّمنّميزةّعسكريةّيمكنّأنّتبر 

رةّوالملموسةّالمتوقعةّّلحقّبالسكانّالمدنيينّبسببّالقيودّالبحريةّوالذيّكانّمفرًطاّبالمقارنةّمعّالميزةّالعسكريةّالمباشال

ّقّذلك.لهذهّالقيود؛ّكانّهذاّالتحالفّملزًماّوفقًاّللقانونّبإلغاءّأوّتعليقّهذهّالقيود.ّوهوّقدّفشلّفيّتطبي

 إغالق مطار صنعاء 

،ّاتخذ2015ّذّالعامّالدوليّأكبرّمطاٍرّفيّاليمنّكماّكانّاألكثرّنشاًطاّوأهميةًّوصلةّالوصلّمعّالعالم.ّمنكانّمطارّصنعاءّ

إلزامّالرحّلتّبالهبوطّفيّالمملكةّالعربيةّال سعوديةّللخضوعّللتفتيشّالتحافّتدابيرُّمقي دةّللوصولّإلىّالمطارّشملتّأحيانًّا

ّقبلّالتوجهّإلىّاليمن.

ماّتسب بّمقامّالتحالفّبإغّلقّالمطارّبشكلّفعليّمنّخّللّإغّلقّالمجالّالجويّالمحيطّبه2016ّّآب/ّأغسطس9ّّفيّ

بإلغاءّالرحّلتّالتجاريةّجميعها.ّفيّهذاّاإلطار،ّاعترفّالتحالفّبمسؤوليتهّعنّإغّلقّالمطارّحيثّأعلنّأن هّيملكّالسلطةّ

حاتّالتيّجاءتّعقبّإغّلقّمطارّصنعاءّعلىّتطبيقّالقرارّواستندتّالتوضي65ّإلعادةّفتحّالمطارّأمامّالرحّلتّالتجارية.

66ّ(ّالذيّيُفترضّأنّيضمنّسّلمةّالركاب.2015)2216ّ

ّنوفمبرّ ّأد ىّحصارّتشرينّالثاني/ ّسبق، ّإلىّكلّما ّالرحّلتّاإل2017ّباإلضافة ّأمام نسانيةّإلىّإغّلقّمطارّصنعاء

ّّورحّلتّاألممّالمتحدةّلمدةّثّلثةّأسابيع.

ّاألثرّ

غيرّالمتوف رّفيّاليمن.ّوبسببّالنزاع،ّتدهورتّّالطبيّالنزاعّكانّاآلالفّيسافرونّإلىّالخارجّسنوي اّلتلقيّالعّلجقبلّ

عايةّالصحيةّالمتاحةّفيّاليمنّماّأد ىّإلىّارتفاعّعددّالمرضىّالذينّيحتاجونّللسفرّإلىّالخارج.ّوبحسبّتقديراتّ الر 

ريّالرئيسيّفيّالبّلد،ّكانّثلثّالركابّيسافرونّإلىّالخارجّلتلقيّالرعايةّالخطوطّالجويةّاليمنيةّوهيّالطيرانّالتجا

،ّأعلنت2017ّآب/ّأغسطس22ّّفيّرسالٍةّإلىّاألمينّالعامّلألممّالمتحدةّمؤرخةّفي67ّّالصحيةّقبلّإغّلقّالمطار.

لخارجّلوالّألفّشخصّعلىّاألقلّبسببّظروفّصحيةّكانّيمكنّعّلجهاّفيّا13ّوزارةّالصحةّفيّصنعاءّعنّوفاةّ

ّ.2018ّومنّالمؤك دّأنّهذاّالعددّقدّارتفعّبحلولّحزيران/ّيونيوّ 68إغّلقّالمطار.

نجمّعنّإغّلقّالمطارّمشاكلّجمةّلألشخاصّالذينّيعانونّمنّأمراضّمزمنةّأوّال ذينّيحتاجونّإلىّرعايةّطارئةّغيرّ

القادرينّعلىّمغادرةّالبّلدّللحصولّعلىّالعّلجّالطبيّعبرّطرقّبديلة.ّفبالنسبةّلغالبيةّالسكانّفيّالمناطقّالواقعةّتحتّ

ىّالمطاراتّفيّمحافظتيّحضرموتّوعدنّيتطلبّسفًراّطويًّلّعبرّجبهاتّسيطرةّسلطاتّاألمرّالواقع،ّكانّالوصولّإل

                                                           
65 https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1655689 

66 http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1527487 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1655689 

67 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YEMEN%202017%20HNO_Final.pdf 

ّفيّالملف 68

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1655689
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1527487
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1655689
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YEMEN%202017%20HNO_Final.pdf


 

 

36 
 

A/HRC/39/  

ضّالمسافرونّعلىّنقاطّتفتيشّعديدةّتابعةّلمختلفّأطرافّالنزاعّ ناشطةّمقابلّتكاليفّباهظةّفيّمعظمّاألحيان.ّوتعر 

ّ.ّللتفتيشّوأحيانًاّللمضايقةّأوّاالعتقال

ّالجويةّعلىّالقاعةّالكبرىّفيّتشر ّأكتوبرّفيّأعقابّالغارة ،ّاعترفّمسؤولونّسعوديونّومنّقوات2016ّينّاألول/

ّبتوجيهّنقلّالمصابينّجراءّالغارةّ"الذينّتتطلبّحالتهمّ ّقاموا التحالفّبغيابّالرعايةّالصحيةّالمّلئمةّفيّاليمنّعندما

69ّّعّلًجاّطب يًاّخارجّاليمن".

ّتقييمّالتناسب

اصّالذينّوقدّشملّذلكّاألشخ2016ّتّالتجاريةّمنذّآب/ّأغسطسّفرضّالتحالفّإغّلقًاّتاًماّلمطارّصنعاءّأمامّالرحّل

اّاالستثناءاتّفقدّاقتصرتّعلىّالرحّلتّالمنظمةّمنّقبلّالمم لكةّالعربيةّيحتاجونّإلىّعّلجّطبيّطارئّفيّالخارج.ّأم 

ذاّالنوع،ّيبدوّحّمنّهالسعودية.ّولمّيقد مّالتحالفّتوضيًحاّحولّالضرورةّالعسكريةّإلغّلقّالمطارّبالكامل.ّوبغيابّتوضي

ّأنّإغّلقّمطارّصنعاءّالدوليّينتهكّمبدأّالتناسبّفيّالقانونّالدوليّاإلنساني.

 الخالصة 

القيودّعلىّالوصولّتنتهكّ وبناًءّعلىّاألدلةّالمتاحة،ّتتوف رّأسبابّوجيهةّللتصديقّبأنّعملياتّالحصارّبحكمّاألمرّالواقعّ

ّالتناسبّفيّالقانونّالدوليّ ّالدولي70ّّاإلنساني.مبدأ ّلتطبيقّمبادئّالقانون ّتطوري  ّعلىّفهم ّالخّلصة ّهذه ّتعتمد وفيما

اإلنسانيّإالّأن هاّتتماشىّوهذهّالمبادئ.ّوبالن ظرّإلىّالنتائجّالخطيرةّلهذهّالتدابيرّالُمقي دةّعلىّالسكانّالمدنيينّفيّاليمن،ّ

ة. ّهذهّالمقاربةّمبرر  ي عتبرّفريقّالخبراءّأن 
ّّ

ّّ

ّ

ّّ

                                                           
69 http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1547693 

ّاإلخّللّفيّتطبيقّالقواعدّاألخرىّمنّالقانونّالدوليّاإلنسانيّبماّفيّذلكّمبدأّالوقايةّعندّالهجوم.هذهّالمخرجاتّمنّدونّ 70

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1547693
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 3رقم الملحق 

 الفريق المشترك لتقييم الحوادث

 مقدمة

وّهيئةّتحقيقّوهّ )JIAT (حادثةّتمّالتحقيقّفيهاّمنّقِبلّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث71ّاستعرضّالخبراءّملخصاتّ 

المدنية.ّتناولتّّكانّقدّأنشأهاّالتحالفّرداًّعلىّادعاءاٍتّبأنّالضرباتّالجويةّتضربّأوّتؤثرّعلىّالمدنيينّأوّاألهداف

أوّمنظماتّ سانجميعّهذهّالملخصاتّباستثناءّواحدّمنها،ّالقضاياّالتيّلفتتّمفوضيةّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلن

 .إليها الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث اهالمجتمعّالمدنيّانتب

ًّماّيُطلبّمنهمّاتخ ّالقادةّالعسكريينّغالبا اذّقراراتّفيّ"ضبابّعندّتقييمّالنتائج،ّتمّاألخذّفيّعينّاإلعتبارّحقيقةّأن 

ّ ّنفسّالمعلوماتّالمتوفرةوالحرب"، ّقدّالّيكونّلديهم ّوأنّالقادة ّمنّالحوادثّالّيمكنّتجنبها، الذينّّألولئكّأنّعددًا

ّالخبراءّمسألةّأنّالمعلوماتّالمتاحةّللعامةّقدّالّتنضويّإال علىّملخصاتّالنتائجّّيراجعونّحادثةّبعدّأوانّحدوثها.ّوقبِل 

لخصاتّعنِّذكرّالتيّتوصلّإليهاّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث.ّومعّذلك،ّأعربواّعنّقلقهمّالشديدّحيالّصمتّهذهّالم

ّهذهّالملخصاتّنادراًّماّعالجتّالتقاريرّالتتفاصيلّالتحليّلتّالقانوني يّتفيدّبسقوطّضحاياّةّالتيّتمّإجراؤها،ّوحيالّأن 

 .منّالمدنيين

وهيكلهّاإلبّلغيالتيّيت بعّتقديمّمعلوماتّعنّمرجعيتهّوعمليةّالتعيين الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ طلبّالخبراءّمن .ّهّا

قامتّوزارةّّتلقىّالخبراءّمعلوماتّموثوقةّتشيرّإلىّأنهّفيّبعضّاألحيان،ّولمّيتلقىّالخبراءّأيّردّعلىّذلك.ّكذلك،

علوماتّموثوقةّتشيرّمالخارجيةّالسعوديةّبتغييرّنتائجّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّبدرجٍةّكبيرة.ّمنّقبلّتلقىّالخبراءّ

لخارجيةّالسعودية.ّحدّكبيرّمنّقبلّوزارةّاّإلىّأنهّفيّبعضّاألحيان،ّتمّتغييرّنتائجّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّإلى

الذيّيت بعهّّكماّطلبّالخبراءّالحصولّعلىّمعلوماتّحولّالقواعدّاإلجرائيةّللفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّواألسلوب

ّدّعلىّذلك.رالتحالفّلتحديدّماّإذاّكانّسيتمّتنفيذّتوصياتّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث،ّولمّيتلقّالخبراءّأيّ

 اختيار الحاالت 

تقديمّمعلوماتّعنّعمليةّاختيارّالحاالت،ّلكنهمّلمّيتلقواّأيّرد ّعلىّ الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ طلبّالخبراءّمن

فيّحاالتّبارزةّّولكنّيبدوّأنهاّاختارتّالتحقيقّفيّغالبيةّالحاالتّالتيّّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثذلك.ّوقدّأجرىّ

ّالمحمية.ّعلىّسبيلّالمثال،ّحققّهدافقليلةّجداًّفيّصفوفّالمدنيينّأوّلمّتحدثّأضرارّتذكرّفيّاألّوقعتّفيهاّخسائر

ّفيّ ّالحوادثّفيّالضررّالذيّلحقّبمستشفًى ّيوليو7ّّالفريقّالمشتركّلتقييم 2015ٍّّتموز/ ّتبعي  والذيّحصلّكضرٍر

 فيّتلكّالفترة.ّ 71بلّاألممّالمتحدةالستهدافّهدفّمنفصلّوهذاّبحسبّادعاءّفريقّالخبراءّالُمعيَّنّمنّقِّ

لضرباتّالمباشرةّعلىّلمّيحققّفيّادعاءاٍتّفيّنفسّالِقسمّالُمشارّإليهّمنّتقريرّاّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّويبدوّأن

تمبرّزح،ّفيّصعدةّأيضاً،ّفيّأيلولّ/ّسباوعلىّمستشفىّر2015ّمركزّمرانّالصحيّفيّصعدة،ّفيّنهايةّآبّ/ّأغسطسّ

 .،ّوكانتّتلكّالضرباتّدمرتّذينكّالمرفقينّبالكامل2015

اختارّالنظرّفيّالحاالتّالتيّتشيرّفيهاّالمنظمةّالُمد عيةّ الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث وفيّبعضّالحاالتّ،ّيبدوّأن

الحاالتّالتيّلمّحدوثّالضربةّالجويةّغيرّالقانونيةّإلىّوجودّهدفّعسكريّمحتملّفيّموقعّالضربة،ّبدالًّمنّالنظرّفيّ

تشرينّاألولّ/29ّّتُث رّبشأنهاّمثلّهذهّالشكوك.ّعلىّسبيلّالمثال،ّأشارّتقريٌرّلمنظمٍةّدوليةّيوث ِقّالهجومّالذيّوقعّفيّ

علىّمبنىّإدارةّاألمنّفيّالزيديةّشمالّمدينةّالحديدة،ّأشارّإلىّوجودّقواتّالحوثيينّ/ّصالحّالمسلحةّفي2016ّّأكتوبرّ

                                                           
ْيّمجلسّاألمن2140ّّ)2014ّ(ّو2216ّّ)2015( 71  إنّلجنةّمجلسّاألمنّبشأنّالعقوباتّمدعومةٌّبفريقّمنّالخبراءّتمّإنشاؤهّبموجبّقرار 
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لمّيحققّالىّجانبّهذهّالحادثةّفيّحوادثّأخرىّمد عاةّفيّنفسّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّويبدوّأنّمرفقّاالحتجاز.ّ

 .التقريرّوالّتشيرّإلىّأيّوجودّعسكريّفيّالمواقعّالتيّتعرضتّللهجوم

ضرارّماّبعدّتنفيذّأتقاريرّعلىّأسئلةّالخبراءّاإلضافيةّحولّمنهجيتهّأوّوصولهّإلىّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ لمّيرد ّ

ة.ّكماّأنهّلمّيشرحّإجراءاتّتقديمّأوّتلقيّالشكاوى  .المهمَّ

 الحاالت 

الضرباتّعلىّالمدنيينّالمرئيينّأوّاألهدافّالمدنيةّالمرئيةّعلىّاألُسسّ الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ بشكلّعامّ،ّيُبرر

ضيّأوّخ1الثّلثةّالتالية:ّ (ّبأنّالهدفّكان3ّ(ّبأنّالتحالفّلمّيكنّمسؤوالًّعنّالهجوم؛2ّطأّتقني؛ّ(ّبأنّماّجرىّحادٌثّع ر 

  .هدفًاّعسكريًا

ّ

ضيّأوّخطأّتقني (1 ّحادٌثّع ر 

ذُكرّأعّله،ّقبِلّالخبراء10ّّفيّ وكمّا ضيةّ. حاالت،ّخلُصّالفريقّإلىّأنّالضرباتّضدّالمدنيينّأوّاألهدافّالمدنيةّكانتّع ر 

بشأنّالحاالتّالتيّلمّت ذُكرّفيهاّملخصاُتّالفريقّّالخبراءّ ّالقلقُّ النزاعّالمسلح.ّومعّذلكّ،ّيساورمسألةّأنّالحوادثّتقعّأثناءّ

المشتركّلتقييمّالحوادثّالضحاياّالمدنيين.ّعلىّسبيلّالمثال،ّرداًّعلىّاالدعاءاتّّبشأنّالضربةّعلىّالشارعّالرئيسيّفيّ

أكدّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّأنّ"الذخيرةّالموجهةّبالليزرّ،2015ّأيار/ّمايو،ّأوّفيّحزيرانّ/ّيونيو2ّّصعدةّفيّ

صتّالفريقّإلىّالتيّادعتّسقوطهاّالمنظمةّالُمبل ِغة.ّوفيّحالةّأخرى،ّخل29ُّّأخطأتّهدفها"،ّلكنهّلمّيذكرّاإلصاباتّالـّ

لمّيُشرّإلىّاإلصاباتّ،ّلكنه2015ّأيارّ/ّمايو26ّّمنزالًّعنّطريقّالخطأّفيّضواحيّتعزّفيّ أنّضربةّجويةّأصابت

التي47ّّالخمسةّعشرّفيّصفوفّالمدنيينّالتيّادُّعيّأنهاّنتجتّعنّتلكّالضربة.ّكماّأنهّلمّيتناولّالـضحاياّالمدنيةّالـّ

 فيّمنطقةّأرحبّشمالّصنعاء،ّوالُمرتبطّسقوطهاّبخطأّفيّتحديدّبئر.2016ّايلولّ/ّسبتمبر10ّّادُّعيّأنهاّسقطتّفيّّ

أيًضاّأنهّفيّإحدىّالحاالت،ّردّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّعلىّاالدعاءاتّبوقوعّهجومّعلىّقافلةّوقدّالحظّالخبراءّ

ّ ّ"لبرنامجّالغذاءّالعالمي،ّرد  ّأن  ّقواتّبأنهّ)الفريق(ّوجد ّلبرنامجّالغذاءّالعالميّوأن  ّالشاحناتّكانتّبالفعلّقافلةّ هذه

ّ"كماّأشارّ ".دها/مرورهاوقاتّالقافلةّومواقعّوجوالتحالفّلمّتكنّتعلمّبأ المسؤولينّ الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّأن 

كاتّالقافلة،ّوهذاّمخالٌفّلإلتفاقياتّ مواّلقواتّالتحافّمذكرةًّتُظهرّتواريخّوأوقاتّتحرُّ المشرفينّعلىّهذاّالبرنامجّلمّيقد ِ

ّهذاّالنظامّأُنشئّللمساعدةّعلىّتعزيزّأمانّوأمنّّ."الدولية لكنّهذاّالتفسيرّلنظامّتفاديّالتضاُربّهوّغيرّصحيح.ّإذّأن 

ّبحسبّالقانونّ ّالىّإعفاءّاألطرافّمنّواجباتها النشاطاتّاإلنسانيةّوالموظفينّفيّالمجالّاإلنساني،ّوهوّالّيهدفّأبداً

ّالدوليّاإلنساني.

ّمسؤوليةّتطبيقّمبادئّا ّمنّواجبّإن  ّإن  ّأخرى، ّبعبارة ّعلىّعاتقّاألطراف. ّتقعّدائًما لتمييزّواالحتياطاتّوالتناسبية

التحالفّتحديدّماّينويّمهاجمتهّتحديداًّصحيحاً.ّوليسّمنّواجبّالمنظماتّاإلنسانيةّتحديدّماّالّيُسمحّبمهاجمته.ّعّلوةّ

ةّالمعنية،ّكانّلدىّالتحالفّافتراٌضّبأنّبعضّالقوافلّعلىّذلك،ّتلقىّالخبراءّمعلوماتّموثوقةّتشيرّإلىّأنهّخّللّالفتر

 كانتّتحملّأعتدة/موادّعسكرية.ّوقدّيكونّهذاّاالفتراضّأثَّرّعلىّعمليةّاالستهداف.

الفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّبالتعويضّللضحاياّعنّالخسائرّأوّاألضرار.ّوطلبّّحاالت،ّاوصى10ّمنّأصل8ّّوفيّ

 لمّيتلقواّأيّرد.ّمعلوماتّعنّمتابعةّهذهّالتوصيات،ّلكنهمالخبراءّأنّيقدمّالتحالفّ

 (ّالتحالفّلمّيكنّمسؤواًلّعنّالهجوم2

زعم.ّفيّهذهّالحاالت،ّيقدمّالخبراءّالمّلحظاتّالعامةّالتالية.ّأوالً،ّهذهّحالةّ،ّينفيّالتحالفّأنهّنفذّالهجماتّكماّي33ُّّفيّ

ٍتّموثوقّبها.ّوفيّمراتّكثيرةّقامتّتلكّالمنظماتّبزيارةّالمواقعّاالدعاءاتّصدرتّمنّمنظماٍتّلحقوقّاإلنسانّوكيانا

وتحدثتّمعّالضحاياّوالشهودّفورّوقوعّالهجمات،ّكماّقامّبعضهاّبإجراءّتحليلّللُحف رّالتيّأحدثتهاّالضرباتّولألسلحة.ّ
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لنّأنّ"...ّعاصفةّالحزمّركزتّ،ّأع2015ّنيسانّ/ّأبريل21ّّثانياً،ّعندماّأعلنّاالئتّلفّّنهايةّ"عمليةّعاصفةّالحزم"ّفيّ

علىّأهدافّمحددةّللغاية،ّبماّفيّذلكّالسيطرةّعلىّالمجالّالجويّاليمنيّومنعّميليشياتّالحوثيينّوأنصارهمّمنّاستخدامّ

ّالـ ّالدقائق ّالجويّاليمنيّخّلل ّالمجال ّعلى ّالكاملة ّالسيطرة ّالتحالفّمن ّتمكن ّوقد ّاليمني. ّالجو األولىّمن15ّّسّلح

كانّقدّتمّضربّالمواقعّمن33ّّثالثًا،ّحتىّوإنّكانتّالمعلوماتّغيرّقاطعةّبأنهّفيّكلّحالةّمنّالحاالتّالـّ.72ّالعملية"

الجو،ّيظلّمنّغيرّالمحتملّأنّتكونّقواتّّالحوثيينّ/ّصالحّهاجمتّمواقعّفيّمناطقّتحتّسيطرتهاّالفعليةّالخاصة.ّ

ةّفعليةّمنُّسلطةّاألمرّالواقعّوقتّوقوعّالهجمات.ّوفيّحالة،ّوقعتّالهجماتّعلىّمناطقّكانتّخاضعةّلسيطر25ّوفيّ

ثمانيّحاالت،ّمنّغيرّالواضحّأيّطرفّكانّمسيطراًّفعلياًّعلىّالمواقعّوقتّوقوعّالهجمات.ّلذاّمنّالصعبّفهمّكيفّ

 .يمكنّأنّيكونّالضررّقدّحدثّنتيجةًّلسبٍبّغيرّالضرباتّالجويةّكماّادُّعي

ّاستنتجّالفريفيّثمانيّنتائجّمنّالنتائجّالتس ّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث، ّالتيّأصدرها قّأنّالتحالفّلمّعةّاألخيرة

همّالقلقّأكثرّبشأنّيضربّالمواقعّكماّادُّعي".ّواستنتاجّالفريقّفيّالحالةّالتاسعةّغيرّواضح.ّوبالتاليّفإنّالخبراءّيساور

ّ.فاإلنكارّالشاملّللضرباتّالجويةّللتحالّعلى ماّيبدوّأنهّتزايدّالعتمادّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث

 (الهدفّكانّهدًفاّعسكريًا3

نتّقدّضربتّأهدافاًّحالةّالستنتاجِّأنّالهجماتّكا24ّفيّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّوماّيثيرّالقلقّأيضاً،ّهوّتوصُّلّ

ّعسكرية.

المعنية،ّاتُّخذت28ّّّحالةّمنّالحاالتّالـ25ّيقلّعنّتلقىّالخبراءّمعلوماتّموثوقةّمفادهاّأنهّخّللّالفترةّالتيّشملتّماّالّ

فقةّعلىّالهجمات،ّمعّقراراتّاستهدافّديناميكيةّمنّقبلّالقادةّالميدانيينّالذينّفشلواّوبشكلّروتينيّفيّالتشاور،ّقبلّالموا

لوماِتّتفاديّت"ّوّمعاألشخاصّالعاملينّفيّالقيادةّالمشتركةّوالذينّلديهمّمعلوماتّحولّ"لوائحّعدمّاإلستهدافّبالضربا

 .2018و2017ّّالتضاُرب.ّوليسّمنّالواضحّماّإذاّكانتّتلكّهيّالحالّأيضاًّفيّعاميّ

ّالمعلوماتّأوّ ّالميدانيينّمنّالوصولّإلىّمثلّهذه ّتمكنّالقادة دمّسعيهمّعلدىّالخبراءّمخاوفّجديةّمنّأنهّعندّعدم

شلواّفيّاتخاذّفالّلزمةّإلجراءّتقييماتّالتناسبّوقدّيكونواّّللحصولّعلىّمثلّهذهّالمعلومات،ّلنّتكونّلديهمّالمعلومات

أوّاألضرا فيّاألرواحّأوّاإلصاباتّالمدنيّة لتجنبّأوّتقليلّالخسائرّالمدنيّة رّالتيّتصيبّاألهدافّجميعّاالحتياطاتّالمعقولّة

ّالمدنية.

ّجميعّالضرباتّاألربعةّوالعشرين،ّباستثناءّواحدةّمنها،ّكانتّعلىّماّيظهرّ لحاالت،ّذكرتّأنهّهدفّمدني.ّفيّإحدىّاإن 

ةّوإعادةّمنظمةّغيرّحكوميةّدوليةّأنّقواتّالحوثيينّ/ّصالحّالمسلحةّوضعتّّمكتبًاّفيّمركزّالنورّفيّصنعاءّلرعاي

جمات.ّومعّذلك،ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّاألولّبشأنّاالحتياطاتّمنّاله58ّتأهيلّالمكفوفين.ّويبدوّأنّهذاّينتهكّالمادةّ

يرّوقائيةّلحمايةّهكذاّانتهاكاتّالّتُعفيّاألطرافّاألخرىّفيّالنزاعّمنّالتزاماتها،ّوالّسيماّفيّماّيخصّاتخاذّتدابفإنّ

 المدنيين.

لدىّالخبراءّمخاوفّجديةّبشأنّندرةّالمعلوماتّالتيّقدمهاّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّحولّكيفيةّتوصلّالتحالفّالىّ

الظاهرةّقدّأصبحتّأهدافًاّعسكريةّنتيجةّالستخدامهاّمنّقِبلّقواتّالحوثيينّ/ّصالح.ّوحيثّاعتبارّأنّاألهدافّالمدنيةّ

ّالحوادث يعتمد ّتقييمّ الفريقّالمشتركّلتقييم ّإلىّأنّمركز ّيشير ّما ّالّيوجد ّالتيّتصله، علىّالمعلوماتّاالستخباراتية

ّيشيرّالىّكيفيةّ االستخباراتّالمشتركّقدّقامّبتقييمّموثوقيةّهذهّالمعلوماتّمنّقبلّوإذاّكانّاألمرّكذلك،ّليسّهناكّما

                                                           
 الملخصّاليوميّالصادرّعنّوزارةّالدفاعّالسعودية: عمليةّعاصفةّالحزم،21ّّنيسانّ/ّإبريل72ّ2015ّ

https://www.saudiembassy.net/press-release/saudi-ministry-defense-daily-briefing-operation-decisive-storm.  

2015آذارّ/ّمارس26ّّوكانتّعمليةّعاصفةّالحزمّقدّأُطلقتّفيّ  
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ًّبهّللمعلوماتّحصولّذلكّالتقييم.ّكماّالّيوجدّدليلّعلىّأنّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ ًّمستقّلٌّخاصا يُجريّتقييما

االستخباراتية.ّباإلضافةّإلىّذلك،ّوكماّذكرناّأعّله،ّربماّكانّهناكّافتراضّلدىّالتحالفّبأنّبعضّأنواعّالمركباتّكانتّ

يقّ.ّوقدّخلُصّالفر2016كانونّالثانيّ/ّيناير21ّّتحملّأسلحة.ّوفيّإحدىّالحاالت،ّتمّضربّسيارةّإسعافّفيّصعدةّفيّ

المشتركّلتقييمّالحوادثّإلىّأنهاّكانتّتحملّأسلحة،ّوهوّاستنتاجّيتناقضّمعّالمعلوماتّالتيّقدمتهاّالمنظمةّاإلنسانيةّ

ّ.المسؤولةّعنّسيارةّاإلسعاف

التحالفّلتقييمّّولماّكانّهناكّالقليلّمنّالتفاصيلّالواردةّفيّملخصاتّالفريق،ّغداّمنّالمستحيلّالتأكدّمنّكيفيةّإجراء

ّالت ّكانّإناسب،ّلدىّتحديدّهدفّعسكري،ّومنّماهيةّاالحتياطاتّالُمتَّخذةّفيّالهجوم.ّكماّالّيمكنّالتأكدّمما الفريقّذا

دّتكونّاالستجابةّ.ّقمنفردةيُجريّتقييماتهّالمستقلةّبشأنّكيفيةّتنفيذّهذهّاإلجراءاتّفيّحاالتّّالمشتركّلتقييمّالحوادثّ

تتناقضّّدثالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوااألكثرّرمزية،ّحيثّأنّنتائج2016ّّرسّآذار/ّما15ّللهجومّعلىّسوقّخميسّفيّ

ًّ ّأنّيكونّمعّادعاءاتّالتحالفّالسابقة،ّحيثّأشارتّالنتائجّإلىّأنهّبسببّتسميةّالسوقّ"سوقّالخميس"ّلمّيكنّممكنا

 التحالفّقدّتوقعّوجودّمدنيينّفيّالسوقّيومّالثّلثاء.

نّالبيضاءّعلىّمرفقّاحتجاز،ّوجدّالتحالفّأنّسج2015ّتشرينّاألولّ/ّّأكتوبر11ّّعّفيّوفيماّيتعلقّبالهجومّالذيّوق

األعدادّالكبيرةّّّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث"لمّيكنّسجناً"ّبلّكانّمستودعاًّلتخزينّاألسلحة.ّلمّيشرحّالتحالفّوالّ

دعاءاتّالتيّتفيدّبأنّل.ّوفيّمسألةّمشابهة،ّرداًّعلىّاالالتيّادُّعيّبأنهاّسقطتّمنّالضحاياّالمدنيينّأوّالعاجزينّعنّالقتا

أنّّالحوادثّّالفريقّالمشتركّلتقييم،ّزعم2015ّآبّ/ّأغسطس18ّّّالتحالفّهاجمّعلىّنحوّغيرّقانونيّنقابةّللمعلمينّفيّ

منّالضحايا94ّّوطّالمبنىّفقدّصفتهّكموقعّمحميّألنّقادةّمنّالحوثيينّكانواّفيّالمبنى،ّولكنّالفريقّلمّيشرحّمسألةّسق

ّلحقوقّاإلنسانّ ّالمتحدة ّأكدOHCHRّالمدنيينّالذينّادعتّمفوضيةّاألمم ّيتعلقّبحالةّأخرى، ّوفيما الفريقّّسقوطهم.

نهّلمّيتناولّأنّالجسرّالمستهدفّكانّخالياًّمنّالمدنيينّوالمركباتّخّللّوقتّالهجومين،ّولكّالمشتركّلتقييمّالحوادث

 قديرّالذينّافادتّمفوضيةّاألممّالمتحدةّلحقوقّاإلنسانّانهمّسقطوا.علىّاقلّت110ّالمدنيينّالـّ

ّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث،ّالّيعنيّأنهاّلمّتُكنّتُجرى.إنّعدمّذكرّتقييماتّالتناسبّوالتدابيرّاالحترازيةّفيّملخصاتّ

،ّوعلىّتقليديةّبينّدولةّوأخرى ومعّذلك،ّتشيرّالمعلوماتّالموثوقةّإلىّأنّالجيشّالسعوديُّمدربّعلىّخوضّنزاعات

وجهّالخصوص،ّهوّمدربّعلىّمهاجمةّاالرتالّالعسكريةّفيّبيئاتّتقشفية،ّولمّيتدربّعلىّاالطّلقّاوّبشكلّكاٍفّعلىّ

إنّنوعّالحربّالتقليديةّالتيّتدربّالجيشّالسعوديّعلىّخوضهاّسيتطلبّّ 73مكافحةّالمتمردينّفيّالبيئاتّالحضرية.

مقاربةًّمختلفةّلتقييماتّالتناسبّوالتدابيراالحترازيةّعنّتلكّالمقاربةّالمطلوبةّعندّالتخطيطّللعملياتّالعسكريةّفيّالمناطقّ

 المأهولةّبالسكان.

 ستنتاجاال

وقدرتهّعلىّإجراءّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّجديّحيالّاستقّلليةّّبحسبّالمعلوماتّالمتاحةّلهم،ّيشعرّالخبراءّبقلق

تحقيقاتّنزيهةّفيّالحاالتّالتيّينظرّفيها.ّومنّثمّيبدوّأنّاالئتّلفّالّيملكّآليةّتتفقّمعّالمبادئّاألساسيةّوالمبادئّ

الدوليّلحقوقّاإلنسانّواالنتهاكاتّالخطيرةّالتوجيهيةّبشأنّالحقّفيّاالنتصافّوالجبرّلضحاياّاالنتهاكاتّالجسيمةّللقانونّ

يجريّّالفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادثّّ.ّكماّأنّلدىّالخبراءّمخاوفّجديةّبشأنّماّإذاّكانّفريق74ّللقانونّالدوليّاإلنساني

ّتقييماتّالتناسبّواالحتياطاتّالخاصةّبه،ّوإذاّكانّاألمرّكذلك،ّلديهمّقلقّحولّكيفيةّإجرائهّلها.

                                                           
 لمّيتمكنّالخبراءّمنّالحصولّعلىّهكذاّمعلوماتّحولّالتدريبّالعسكريّبالنسبةّللدولّاالخرىّفيّالتحالف 73

الدوليّلحقوقّاإلنسانّّلضحاياّاالنتهاكاتّالجسيمةّللقانونّالضرر بشانّالحقّفيّاالنتصافّوجبرّالمبادئّاالساسيهّوالمبادئّالتوجيهية 74

كانونّاألول/ديسمبر16ّّالمؤرخ60/147ّّبموجبّقرارّالجمعيةّالعامةّانيّالدوليّ،ّالمعتمدةّوالمعلنةّواالنتهاكاتّالخطيرةّللقانونّاإلنس

2005.ّ
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  4م رقالملحق 

 الضربات الجوية ضد المدنيّين 

سكريةّضدّالحوثيينّدولّبقيادةّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّتحالفًاّإلطّلقّعمليٍةّع10ّ،ّشك لت2015ّّآذار/ّمارس26ّّبتاريخّ

ّوالس ّوالمغربّوالسنغال ّوالكويت ّواألردن ّومصر ّالبحرين ّالسعودية، ّجانب ّالتحالفّإلى ّهذا ّوشمل ّاليمن. ودانّفي

 .2017اتّالعربيةّالمتحدةّوقطرّحتىّحزيران/ّيونيوّواإلمار

يتّعاصفةّالحزمّلمدةٍّتقلّعنّشهٍرّواحدّوركزتّعلىّاكتسابّتفوقّ استمرتّالمرحلةّاألولىّمنّهذهّالعمليةّوالتيّسم 

وفيّ 75معسكراتّومستودعاتّاألسلحة.الجويّواستهدافّالصواريخّالباليستيةّالحوثيةّوتجمعاتّالقواتّومواقعّالقيادةّو

أبريل22ّّ األملّانتقلتّمنّالتركيزّعلىّالعملياتّالعسكرية2015ّّنيسانّ/ وهيّعمليةّاستعادّة أعلنّالتحالفّعنّعمليةّجديدّة

ةّبماّفيّذلكّالضرباتّالجوية. إلىّالعمليةّالسياسيةّرغمّأنهاّانطوتّعلىّاستخدامّالقو 
تُبي نّالمعلوماتّالموثوقةّالتيّ 76

ّالتحالفّقدّشنّحواليّجمعهاّمشروعّبياناتّاليمنّ 30ّولغاية2015ّّآذار/ّمارس1ّّألفّغارةّجويةّفيّاليمنّمنذ18ّّأن 

ّ 77ماّيشيرّإلىّشد ةّالحملة.2018ّحزيران/ّيونيوّ

كانتّالضرباتّالجويةّللتحالفّوالّتزالّالسببّالرئيسيّفيّمقتلّالمدني ينّوتدميرّالبنىّالتحتيةّالمدنيةّفيّهذاّالنزاع.ّلمّ

الحملةّالجويةّحتىّبعدّأنّبداّأثرهاّواضًحاّعلىّالسكانّالمدني ين.ّوفيّظلّغيابّتعدادّشاملّللضحاياّّهذهتتراجعّحد ةّ

كذلك،78ّّمدنيًاّعلىّاألقلّجراءّضرباتّالتحالفّالجوية.4300ّالمدني ينّفيّاليمن،ّأفادتّمفوضيةّحقوقّاإلنسانّعنّمقتلّ

ّأنّحملةّالتحالفّالجويةّقدّماّمنّتقييٍمّشاملّومستقلّللنتائجّالمترتبةّعنّال ضرباتّالجويةّعلىّالبنىّالتحتيةّفيّاليمنّإال 

ّساهمتّمنّدونّأدنىّشكّفيّترديّالحالةّاإلنسانيةّوالوضعّاالقتصاديّفيّاليمن.ّ

ةّعلىّاليمن.ّوكماّهوّالحالّفيّأبعادّكثيرةّمنّعملياتّالتحالف،ّغابتّالشفافيةّبشكٍلّواضحٍّومستمرّفيّالحملةّالجوي

أوّمناهجّتقييمّّتىّتاريخه،ّوبالرغمّمنّالمطالبات،ّلمّيقمّالتحالفّبتبادلّقواعدّاالشتباكّوإجراءاتّالتشغيلّالموحدةوح

كذلكّفإنّتشكيلّالتحالفّلفريقّالتقي 2016ّّيمّالمشتركّفيّالعامّالتناسبّأوّالمعاييرّالمعتمدةّللتفريقّبينّالمدنيينّوالمقاتلينّ.

إلىّتحسيٍنّمجٍدّ ّ(.3ّّّذاتّصلةّبالشفافيةّأوّالوضوحّ)راجعّالملحقّلمّيؤدّ 

ّالّيقلّعنّ ّحيثّقُتلّما ّبحسبّمفوضيةّحقوق1750ّّكانتّاألشهرّالتسعةّاألولىّمنّالحملةّالجويةّاألكثرّشدةً مدنيًا

ليّاإلنسانيّأوّاإلنسان.ّيُثيرّعددّكبيرّمنّالضرباتّالتيُّشن تّخّللّهذهّالمرحلةّقلقًاّجديًاّبشأنّانتهاكاٍتّللقانونّالدو

ردًاّعلى2015ّّأيار/ّمايو11ّّنيسان/ّأبريلّو6ّاحتمالّارتكابّجرائمّحرب.ّويشكلّقصفّالتحالفّلمحافظةّصعدةّبينّ

ّ ّفي ّذلك. ّعلى ّواضًحا ّمثااًل ّالمحافظة ّهذه ّمن ّالسعودية ّالعربية ّالمملكة ّعلى ّالحوثيين 8ّّهجمات

تُظهرّصورّاألقمار79ّّبأنّمدينةّصعدةّبكاملهاّكانتّهدفًاّعسكريًا.ّأوحىّالمتحدثّالرسميّباسمّالتحالف2015ّأيار/ّمايوّ

                                                           
753EGe51MjqOkhttps://www.youtube.com/watch?v=  

76-hope-of-renewal-operation-ends-storm-decisive-http://www.operationrenewalofhope.com/operation 

begins/#sthash.p0HaZrz6.dpbs 

موز/ّيوليوّ)منّكانونّالثاني/ّينايرّحتىّت2018ّ،ّوألفينّفيّالعام2017ّفيّالعام2016ّ،5200ّّفيّالعام2015ّ،4800ّّفيّالعام5800ّّحواليّ 77

2018ّّ.) 

منّالتحالفّحولّمعلوماٍتّمحددةّعنّعملياته،ّيعتمدّالخبراءّعلىّالمعلوماتّالمتاحةّللعموم.ّ 78 ّغيابّردّ  ّفيّظل 

Saudi Ministry of Defense, Brig. Gen. Ahmed al- Assiri, News Conference, May 9, 2015, video clip, 

https://www.youtube.com/watch?v=l38aLG9l_ec (accessed May 29, 2015). 

0162ّفيّالعام4800ّّو2015ّفيّالعام5800ّّ(ّمع2018ّحزيران/ّيونيوّ-(ّوألفينّ)كانونّالثاني/ّيناير2017)4300ّ(،2016ّ)4700ّحوالي79ّّ

 (.2018ّ)كانونّالثاني/ّينايرّحتىّتموز/ّيوليو2018ّّوألفينّفيّالعام2017ّّفيّالعام5200ّّو



 

 

42 
 

A/HRC/39/  

موقعًاّمستهدفًاّبالغاراتّالتيّألحقتّالضررّبمئاتّالمبانيّأو803124ّّأكثرّمن2015ّّالصناعيةّلصعدةّبعدّأيار/ّمايوّ

ّاستهدفتّإحدىّالضرباتّمنزاًلّ ّإلىّناجين. ّلهمّإلىّصعدة،ّتأكدّالخبراءّمنّالدمارّالكبيرّوتحدثوا رتها.ّوفيّزيارةٍ دم 

ّمنّالعائلةّنفسهاّبينهم27ّّمسفرةًّعنّمقتلّ ّاستهدفتّضرباتّأخرىّمحطة17ّّفردًا وقوٍدّمكتظة.ّكماّشاهدّطفًّلّفيما

الخبراءّبأمّالعينّدمارّالبنىّالتحتيةّالمدنية.ّعلىّسبيلّالمثال،ّبقيّجسرّواحدّمنّأصلّتسعةّجسورّبينّصنعاءّوصعدةّ

ّمفتوًحا.ّّّ

اّعانونّمنّتداعياتهوفيّأحدّأكثرّالهجماتّوضوًحاّعلىّالبنىّالتحتيةّاالقتصاديةّفيّاليمنّالتيّالّيزالّالسكانّالمدنيونّي

رتّهذهّالضربةّالجويةّرافعاٍتّومس2015ّحتىّاليوم،ّقامّالتحالفّفيّآب/ّأغسطسّ تودعاتّبقصفّميناءّالحديدة.ّدم 

.ّزارّالخبراءّالمرفأّمهمةّعلىّنقطةّالعبورّالرئيسيةّللبضائعّالتجاريةّوالمساعداتّإلىّشمالّاليمنّحيثّتقيمّأغلبي ةّالسكان

لقابلّللتوقعّالضرباتّعلىّالعملياتّفيّهذاّالمرفأ.ّوفيّهذاّالسياق،ّيثيرّاألذىّوتحدثواّإلىّمصادرّورصدواّأثرّهذهّا

ّنونّالدوليّاإلنساني.ّوالناجمّعنّالضرباتّالجويةّعلىّالمرفأّوالذيّيطالّمعظمّأنحاءّاليمنّقلقًاّجديًاّبشأنّانتهاكاٍتّللقا

ّغيرّأ2016ّكانّلمفاوضاتّالسّلمّالتيّجرتّفيّالعامّ بيرّفيّآب/ّنّشدةّالحملةّالجويةّارتفعتّبشكٍلّكأثًراّمحدودًا

اّالّيقلّعنّمقُتل2016ّّعندّانهيارّالمحادثات.ّفيّالفترةّالممتدةّبينّآب/ّأغسطسّوكانونّاألول/ّديسمبر2016ّّأغسطسّ

اعتمدهاّالتيّّمدنيًاّجراءّالضرباتّالجويةّالمختلفة.ّوقدّحصلّالخبراءّعلىّمعلوماٍتّتفيدّبأنّممارساتّاالستهداف600ّ

اونهمّمعهّوتوقفواّالتحالفّفيّهذهّالفترةّشابتهاّأخطاٌءّعديدةّلدرجةّأنّبعضّالداعمينّالدولي ينّللتحالفّوضعواّحدًاّلتع

ماّالضربةّالجويةّعنّبيعّاألسلحةّإلىّالدولّاألعضاءّفيه.ّفيّهذهّالفترةّتمّتنفيذّأبرزّضربتينّجويتينّفيّهذاّالنزاعّوه

ّصنعاءّوالضربةّالتيّاستهدفتّمستشفىّعبسّفيّمحافظةّالحجة.ّّّعلىّالقاعةّالكبرىّفيّ

2016ّأكتوبرّّتشرينّاألول/8ّزارّالخبراءّموقعّالحادثةّواجتمعواّبناجينّوأقرباءّضحاياّالغارةّالجويةّالتيُّشنتّفيّ

تّعنّمقتلّتّالضرباخّللّعزاءّلوالدّوزيرّالداخليةّفيّسلطاتّاألمرّالواقعّفيّالقاعةّالكبرىّفيّمدينةّصنعاء.ّأسفر

فيّصنعاءّّطفًّل.ّلحظةّوقوعّالهجوم،ّكانتّالقاعةّالكبرىّوهيّأكبرّصالة24ّرجًّلّو671ّرجًّلّعلىّاألقلّوجرح137ّّ

ينّعلًماّأنهاّتت سعّلحواليّألفّشخص.ّوكانّبينّالحضورّقادةّسياسيينّوعسكري ينّموالينّ لحوثيينّوللرئيسّلمليئةّبالُمعز 

ّأ هذاّاالستهدافّنتيجةّّنّاألغلبيةّالساحقةّكانتّمنّالمدنيين.ّوفقًاّللفريقّالمشتركّلتقييمّالحوادث،ّجاءالسابقّصالح،ّإال 

ينافيّإجراءاتّّلمعلوماتّمخابراتيةّخاطئةّأوردتهاّالسلطاتّاليمنيةّوأنّهذهّالضربةُّشنتّمنّدونّموافقةّمّلئمةّأوّبما

بيعةّهذاّالعزاءّإلىّعلىّالظروفّبماّفيّذلكّاإلعّلنّالمسبقّوالعلنيّعنّطالتحالفّبماّفيّذلكّالتدابيرّاالحترازية.ّوبناًءّ

المدنيينّجانبّتوقيتّالضربة،ّكانّمنّالمفترضّأنّيكونّالمعنيونّفيّالتحالفّمدركينّلخطرّوقوعّعددّكبيرّمنّالضحا يّا

ّاألثرّغيرّالتناسبيّعلىّالمدنيينّوالذيّيفوقّأيّميز نّهذهّالضربةّكانّةّعسكريةّمكتسبةّمجراءّهذهّالضربة.ّبالتاليّفإن 

لمدنيينّأوّالحدّمنّالضررّقابًّلّللتوقع.ّماّمنّأدلٍةّتشيرّإلىّأنّالتحالفّاتخذّأيّتدابيرّوقائيةّلمنعّأوّتقليصّعددّالضحاياّا

ّإلىّالخبراءّعلىّالمطالبةّبسّ  ّالذينّتحدثوا ّالناجونّوأقرباءّالضحايا مرتكبينّإلىّوقّالالّلحقّباألهدافّالمدنية.ّوأصر 

علمّالخبراء،ّلمّيتحققّأيّمنّهذينّاألمرين.ّّّ ّالعدالةّودفعّتعويضاتّمالية.ّعلىّحدّ 

،ّفتفيدّالمعلوماتّالتيّاط لعّعليها2016ّآب/ّأغسطس15ّّأماّبالنسبةّإلىّالضربةّالجويةّالتيّاستهدفتّمستشفىّعبسّفيّ

كلمّمنّالمستشفىّالمذكورّوأنّالطاقم15ّّإلى10ّّعلىّبعدّفريقّالخبراءّأنّغاراتّجويةّكانتّقدّوقعتّفيّاليومّنفسهّ

عّ ّإلىّمجم  ّوصلتّآلية ّالظهر، ّوالنصفّمنّبعد ّالثالثة ّالساعة ّعند ّالغارات. ّهذه الطبيّكانّيتحضرّالستقبالّضحايا

ّجويةّعلىّالمستشفىّقُربّمدخلّالطوارئّحيثّكانتّاآلليةّمتوقفةّوفيه ّوقعتّغارةٌ اّالمستشفىّوفيّغضونّدقائق،

شخًصاّبينهم19ّّعشراتّالمرضىّومقدميّالرعايةّالصحيةّالذينّينتظرونّالعّلج.ّأفادتّمنظ مةّأطباءّبّلّحدودّعنّمقتلّ

ّالهجوم.ّإشارةّإلىّأنّالمنظمةّكانتّقدّزودتّالتحالفّبحيثيات4ّّآخرينّبينهم24ّّأطفالّوإصابة5ّّ ّلهذا أطفالّنتيجةً

دّالمستشفىّفيّوقتّسابق.ّأفادّالفريقّالمش تركّلتقييمّالحوادثّبأنّقواتّالتحالفّكانتّلـ"تعتذرّعنّالخطأّغيرّالمتعم 

وتقد مّالمساعدةّالمّلئمةّللمتضررينّوتجريّتحقيقًاّمعّاألشخاصّالمسؤولينّعنّالحادثةّللنظرّفيّماّإذاّكانواّقدّانتهكواّ

                                                           
80.www.youtube.com/watch?v=l38aLG9l_ec  
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يرّهذاّالهجومّقلقًاّجديًاّبشأنّالتناسبّوالوقاية.ّيث 81قواعدّاالشتباكّالمعتمدةّواتخذواّاالجراءاتّالمناسبةّفيّهذاّاإلطار."

ومنّالمستبعدّأنّتكونّالميزةّالعسكريةّالمكتسبةّمنّقصفّبضعّمقاتلينّمحتملينّكانواّفيّاآلليةّمتناسبًاّمعّالضررّالُمحت مّ

ّوعددّالضحاياّالمدنيينّالناجمينّعنّضربّمرفٍقّطبيّمحمي.ّّّ

ّ ّلم ّالمعلوماتّالمتوفرة، ّعلى ّالعابناًء ّفي ّحيثّأنه ّالتحالف. ّعمل ّفيّطريقة ّتغييراتّهامة ّالخبراء ّالمنصرمّيحدد م

عراس.ّووفقاّالضرباتّالجويةّبضربّاألسواقّوالمبانيّالسكنيةّوالعرباتّالمدنيةّوالقواربّالمدنيةّوحفّلتّاألّاستمرت

حزيرانّ/30ّّحتىّو2017ّتموزّ/ّيوليو1ّّلماّذكرتهّمفوضيةّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسان،ّفيّالفترةّالممتدةّمنّ

طفًّل،388ّّامرأةّو122ّّرجلّو604ّّمدنيًاّجراءّالغاراتّالجوية،ّمنّبينهم1114ّّ،ّ،ّقُتلّماّالّيقلّعن2018ّيونيوّ

ّطفًّل.282ّامرأةّو91ّرجًّلّو629ّآخرينّمنّبينهم1002ّّوأصيبّ

 

نّالمدنيينّبدتّمظةّفيّكثافةّالحملةّالجويةّوفيّعددّاإلصاباتّكماّكانّالحالّفيّالسنواتّالسابقة،ّفإنّالزيادةّالملحو 

وكانّّّ،2017تشرينّالثانيّ/ّنوفمبر4ّّمرتبطةّبالتطوراتّاالستراتيجية،ّمثلّإطّلقّالحوثيينّلصاروخّعلىّالرياضّفيّ

ونّاألولّرّ/ّكانالصاروخّاألولّالذيّأطلقوهّضدّالعاصمةّالسعودية،ّوسقوطّتحالفّالحوثيينّمعّصالحّفيّأوائلّديسمب

لّمشروعّبياناتّاليمنّأكثرّمن2017ّ نّذاكّغارةّجوية،ّحيثّكا900ّ.ّفيّالشهرّالذيّيفصلّبينّهذينّالتطورينّسج 

ّقُتلّ فوضيةّاألممّالمتحدةّمدنياًّجراءّالضرباتّالجوية،ّوفقاًّلم465ّالشهرّأحدّأكثرّالفتراتّدمويةّفيّالحملةّالجوية،ّإذْ

ّالساميةّلحقوقّاإلنسان.

 

لمرةٍّثانيةّبعدّإطّلقّالحوثيينّلسبعةّصواريخّعلىّالمملكة العربيةّالسعوديةّّوصلتّالغاراتّالجويةّواإلصاباتّالىّذروتهّا

لحةّاليمنيةّ)راجعّتغييراتّهامةّفيّالقيادةّالعسكريةّللتحالفّوالقواتّالمسّّ،ّهذاّكماّتمّتنفيذ2018مارسّّّآذارّ/25ّفيّ

وفقاًّلمفوضيةّوّّ،2018غارةّجويةّفيّنيسان/ّأبريل400ّّمشروعّبياناتّاليمنّنُف ِذتّحواليّ(.ّحيثّأنهّوفقاًّل1الملحقّ

ّمدني.200ّاألممّالمتحدةّالساميةّلحقوقّاإلنسان،ّقُتلّماّالّيقلّعنّ

حدثتّبعدّّ،ّوهذاّلتناولّالمستجداتّالتي2017أعطىّالخبراءّأولويةًّللتحقيقّفيّالحوادثّالتيّوقعتّمنذّآب/ّأغسطسّ

ّمنّا ّصغيرة ّهيّإالّعي ِنة ّما ّالتحقيقّفيها ّالحوادثّالتيّتم ّمنّأن ّعلىّالرغم ّللمفوضية. ّتقريرّعام ّالذيّآخر لدمار

محّلهمّباكتسابّسالغاراتّالجوية،ّإالّأنّتقصيّالحقائقّالمفصَّلّالذيّأجراهّالخبراءّللتحقيقّفيّهذهّالحوادثّّبهّتسببت

ّمعرفةّأكثرّعمقاًّبممارساتّالتحالف.

ّ

 الحوادث التي تم التحقيق فيها

ّ

ّالتاريخ ّالموقع ّاإلصاباتّالمدنية

2017ّأب23ّّ

 ّ

ّّ

ّومحافظةّ ّأرحب، ّومنطقة ّاألثري، ّبيت منطقة

ّصنعاء

ّّقتلّ ّعن ّيقل ّال 39ّّما ّبينهم ّمن ً أطفال8ّّمدنيا

6ّآخرينّمنّبينهمّعلىّاألقل25ّّوإمرأة.ّكماُّجرحّ

ّّّ  أطفالّوامرأة

2017ّأب25ّّ ّّ

ّصنعاءّفجّعطانّفي

 ّ

ّّ

ّالّيقلّعنّّقتل ًّمنّبينهم15ّّما 3ّأطفالّو6ّمدنيا

4ّأطفالّو5ّّآخرينّمنّبينهم25ّّنساء.ّكماُّجرحّ

ّّّنساء

 ّ
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نوفمبر1ّّ

2017ّ

ّاوتيلّسوقّالليلّفيّصعدة ان،ّصبي6ّمدنياًّذكراًّمنّبينهم31ّّماّالّيقلّعنّّقتل

ّّّ  صبيان.6ّذكراًّمنّبينهم24ّّّّوّجرح

نوفمبر11ّّ

2017ّ

ّقاربّصيدّفيّالحديدة

 ّ

حّمدنياًّجميعهمّرجال.ّكماُّجر11ّماّالّيقلّعنّّقتل

ّّّ  ّرجلّمدنيّواحد.

 ّ

ديسمبر13ّّ

2017ّ

ّ)استُخدمتّكمرفقّ ّفيّصنعاء ّالعسكرية الكلية

ّاحتجاز(

 ّ

محتجزاًّمدنياًّذمنّالذكورّمن42ّّماّالّيقلّعنّّقتل

ّاطفال.8ّبينهمّ

ديسمبر20ّّ

2017ّ

ّصعدةمنزلّمدنيّفيّ ًّمنّبينهمّعلىّاالقل12ّّماّالّيقلّعنّّقتل 3ّمدنيا

ّأخرين.7ّنساء،ّوجرح3ّّاطفالّو

ديسمبرّّ 26

2017ّ

ّسوقّمحصيصّفيّتعز اطفال9ّّمدنياًّذكراّمنّبينهم36ّّماّالّيقلّعنّّقتل

ّرجّل.46ّوجرحّ

ابريل3ّّ

2018ّ

ّالصالح ّسكنيّّمدينة ّ)مجمع ّالحديدة في

ّللنازحين(

10ّمدنياًّمنّبينهمّعلىّاالقل12ّّماّالّيقلّعنّّقتل

ّمدنيا.15ّاطفالّوامرأتان،ّوجرحّحواليّ

ابريلّ 22

2018ّ

ّحفلّزفافّفيّحجة مدنياًّذكراًّمنّبينهمّعلىّاالقل23ّّماّالّيقلّعنّّقتل

مدنياّذكراّمنّبينهم60ّّوجرحّاكثرّمنّّّصبيان8ّ

ّصبي.29ّ

مايوّ 22

2018ّ

ّقاربّصيدّفيّالحديدة

 ّ

اطفال2ّّّّّمدنياًّذكرأّمنّبينهم4ّّماّالّيقلّعنّقتل

ّأطفال.3ّأخرين،ّمنّبينهم25ّّوجرحّ

يونيو26ّّ

2018ّ

ّشارعّالباصاتّفيّالحديدة

 ّ

ّّقتل ّعن ّيقل ّال ّعلى9ّّما ّبينهم ّمن ّذكرا ً مدنيا

مدنيينّأخرينّمنّبينهم10ّّاطفال،ّوجرح2ّّّّاالقل

ّ.أطفال3ّ

 

 الخالصة 

التيّحققّفيهاّالخبراءّقلقًاّجديًاّحول11ّّمنّالتقرير،ّتثيرّالحوادثّالـ39ّإلى37ّّتماشيًاّمعّماّتمّشرحهّفيّالفقراتّمنّ

إجراءاتّاالستهدافّالتيّيطبقهاّالتحالف.ّفيّحالّتواجدّأخطاءّفيّعمليةّاالستهدافّتؤديّإلىّإلغاءّالحمايةّالتيّينصّ

دّترقىّهذهّاألخطاءّإلىّانتهاكاتّويمكنّتبعًاّللظروفّأنّتشكلّجرائمّحربّمنّقبلّأفرادّعليهاّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّق

ّعلىّكلّالمستوياتّسواءّفيّالدولّاألعضاءّفيّالتحالفّأوّفيّالحكومةّبماّفيّذلكّالمسؤولينّالمدنيين.ّّّّ

 

 

 


