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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية واألربعون

 2019أيلول/سبتمرب  9-27
 من جدول األعمال 2البند 

حلقوق اإلنسان التقرير السنوي ملفوضة األمم املتحدة السامية 
 وتقارير املفوضية السامية واألمني العام

  ذلةةةال اهنتاا ةةةاج والت ةةةاو اج  مبةةةا حالةةةة حقةةةوق اإلنسةةةان   الةةةي     
 2014املرتكبة منذ أيلول/سبت رب 

األمةم املتحةدة  ةتقرير فريق اخلرباء الدوليني واإلقلي يني البار ي  املقدم إىل مفوضة  
 حلقوق اإلنسان* ** ةالسامي

 موجز  

يسلط فريق اخلرباء الددولني  واقللنيمنيد  البدان ين ال،دوءه ا ادتا الت ريدره علدث ا دوا    
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 مقدمة -أوها  
ه مر م دددوأل األمدددم املتحدددد  السدددام  36/31طلدددب  لددد  ح دددوق اقنسدددانه ا لدددران   -1

منشاء فريق من اخلرباء الددولني  واقللنيمنيد  البدان ين مدن أجدل   وق اقنسان )امل وأل السام ( 
نصدددد حالددد  ح دددوق اقنسدددان ا الدددنيمن واقبدددفا عنيدددا. و لدددص ا لددد  ال ريدددق  جدددراء است صددداء 
شدددامل عمنيددد  ا نتيا دددا  والتزددداو ا  املزعومددد  لل دددانون الددددوت   دددوق اقنسدددان وللمزدددا   

ال ددانون الدددوت الددر انتكبتيددا  نيدد  األطددراف ا النددزاع منددت األاددرا املناسددب  وال ابلدد  للتطبنيددق مددن 
ه قثبددا  الولدداا  واملفبسددا  االنيطدد  اب نتيا ددا  والتزدداو ا  املزعومدد ه 2014أيلول/سددبتمرب 

 وحتديد املسؤول  عنيا حنيثما أمكن.
ه ع  امل دوأل السدام  اخلدرباء التالنيد  أمداكامل  مدال 2017وا  انون األول/ يسمرب  -2

اعنددددددون )تدددددون ( )نانيسددددداا(ه وتشدددددانلز ةددددداناو  )اململكددددد  املتحدددددد  لربيطاننيدددددا العظمدددددث وأيرلنددددددا 
. وع ب ت دمي فريق اخلرباء ت رير  مر  لد  بوص يما ارباء الشمالني (ه ومنيلنيسا ابن   )أس النيا(

 39/16(ه مدددد  ا لددد  ا لدددران  A/HRC/39/43اقنسدددان ا  ونتددد  التاسدددع  والثفثددد  ) ح دددوق
و ي  ال ريق ملد  سن  أاراه وطلب ملني  أن ي دم ت ريراا شامفا مر امل وأل السدام  لعرضد  علدث 

 ا ل  ا  ونت  الثانني  واألنبع .

 املنا ية -اا اثني 
ره ا ددددددوا   واألمندددددداط املرتكبدددددد  ا الددددددنيمن منددددددت يتندددددداول فريددددددق اخلددددددرباءه ا اددددددتا الت ريدددددد -3

 2014ا ذلد  حدا   نمزيد  معنيند  نشدم  فنيمدا بد  أيلول/سدبتمرب  مبدا ه2014أيلول/سبتمرب 
يكن ال ريق لد مشليا ابلتغطنيد  ا ت ريدر  األوله وا دوا   واألمنداط الدر  مل 2018وحزيران/يونني  

ا مطان النزاع املتواصل. وحيد  ال ريقه  2019 وحزيران/يونني  2018ولعل فنيما ب  يو /يولني  
لو يت ه املسدؤول  عنيدا حنيثمدا أمكدن. وبسدبب ال نيدو  امل روضد  علدث حتر اتد  وضدنيق الولدل اا وف 

وحمدو ي  املوان  املتاح  ل ه استمر ال ريق ا ترتنيب ا وا   حسب األولوي  علث أسدا  اطدون  
األعددا  ال علنيد  لفنتيا دا  الدر مدن االتمدل أن تكدون تعك  النتااج املعروضد   و  ا  عاءا .

 .(1)2014لد انتتكبله وممنا يثل عنين  صغري  ف ط من ا نتيا ا  املرتكب  منت أيلول/سبتمرب 
ه وج  ال ريق طلبا  بت دمي املعلوما  مر حكوم  الدنيمن 2019وا  انون الثاين/يناير  -4

والتحدددالص الدددت  ت دددو   اململكددد  العربنيددد  السدددعو ي  واقمدددانا  العربنيددد   (2)وسدددلطا  األمدددر الوالددد 

  

( A/HRC/42/CRP.1سددتتاع علددث املولدد  الشددبك  ونلدد  ةرفدد  اجتماعددا  تت،ددمن ت اصددنيل اسددتنتاجا  فريددق اخلددرباء ) (1)
 .www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspxعلث املول  التاتل 

الوال " لإلشدان   عمفا ابملمانس  املتبع  ا السابقه يستخدم فريق اخلرباء ا اتا الت رير مصطلح "سلطا  األمر (2)
مر السلطا  الر اختت  من صنعاء م راا هلاه حنيدث تشدكل  اعد  أنصدان عه ابعتبانادا حر د  سنياسدني ه اعيد  

(. وتددعم سدلطا  2017ال اعل  الرانيسني  )بدعم من الراني  السابق صاحل حىت م تل  ا  انون األول/ يسمرب 
ني "ه وا  تشمل اللزان الشعبني  املوالني  هلا. و ان يشدان مر ادت  األمر الوال   اع  مسلح  يشان ملنييا بد"ا وث

 صاحل". - اعماعا  املسلح ه لبل وفا  الراني  صاحله مب اتل  "ا وث 

file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
file://///conf-share1/LS/ARA/COMMON/MSWDocs/_3Final/www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE/Pages/Index.aspx
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ه وجدد  فريددق اخلددرباء نددداء عددرب 2019شددباط/فرباير  وا .(3)املتحددد  والددت  يدددعم حكومدد  الددنيمن
. ووجد  ال ريدق طلبدا  اطنيد  2019حزيران/يونني   1اقن نل لت دمي املعلوما  ا موعد ألصا  

آذان/مددان ه ومر حكومدد  الددنيمن  25حمددد   مر التحددالص ا مضددافني  للحصددول علددث معلومددا  
ننيسددان/أبريله ومر  نيدد  اددت  اعيددا   10آذان/مددان ه ومر سددلطا  األمددر الوالدد  ا  29 ا
ترت   سوا سلطا  األمدر الوالد . ونظدر ال ريدق أي،داا ا  مل يو /يولني ه 24يو /يولني . وحىت  1 ا

ه والرسددداال الدددوان   مدددن حكومدددا  2018 عدددام الدددنيمن ا الدددر و  الدددوان   مدددن التحدددالص وحكومددد 
الددنيمن واململكدد  العربنيدد  السددعو ي  واقمددانا  العربنيدد  املتحددد  واملوجيدد  مر  لدد  ح ددوق اقنسددان 
و بددان مددوا   األمددم املتحددد  الددر تبدد   ابلت صددنيل موال يددا بشددمن النتددااج الددر الددخل ملنييددا فريددق 

 (.A/HRC/39/43ون   ا ت رير  )  ما  اخلرباء
واتسددالاا مدد  شددروط اقثبددا  الراسددخ  ا انيحلددا  ت صدد  ا  ددااق التابعدد  ل مددم املتحددد ه  -5

اعتمد فريق اخلرباء معنيداناا لإلثبدا  يتمثدل ا وجدو  "أسدباو مع ولد  تددعو مر ا عت دا ". وابشدر 
 ممانسا  لت ص  ا  ااق هتدف مر ضمان سفم  الشيو  وال،حااي وأمنيم.

ةم مددن ال نيدو  امل روضد  علددث وصدول فريدق اخلددرباء مر الدنيمن ا أع داو صدددون وعلدث الدر  -6
ت رير  األوله واصل فريق اخلدرباء  د  األ لد ه مسدتخدماا طراادق منيدا تلد  الدر تسدتند مر أف،دل 
املمانسدددا  اةادددت  ا التطدددون واملسدددتمد  مدددن انيحلدددا  ت صددد  ا  دددااق الدددر تواجددد  لنيدددو اا مماثلددد . 

م ابل  م  ال،حااي والشيو  واملصا ن األاراه وحبث  مني   بري   600ثر من وأجرا ال ريق أ 
توصدل ملنيد  مدن نتدااج مر حت ني اتد  املسدت ل ه مد   مدا من املوا  الواثا ني  وامل توح  املصدن. ويستند

تر نيز  علث ا  عاءا  ابنتكاو انتيا ا  لل انون الدوت تتصل حبا   ترمز مر الندزاع املسدلح. 
ال ريدددق أي،ددداا ا معلومدددا  مسدددتمد  مدددن مصدددا ن مضدددافني ه مدددىت أتتنيحدددل ادددت  املعلومدددا  ونظدددر 

و انل مناسب ه فتوصل مر استنتاجا  مست ل  بشمن اتا االتدوا بعدد ت نيدنيم موثولنيد  املعلومدا  
 ومصدالني  املصدن.

 ي ه ويعرو فريق اخلرباء عن أس   لعدم تعاون حكوما  النيمنه واململكد  العربنيد  السدعو  -7
  عميددددا لعملدددد ه ا أع دددداو صدددددون الت ريددددر األول. أو واقمددددانا  العربنيدددد  املتحددددد ه ومصددددر معدددد 

حدد  أن سددلطا  األمددر الوالدد  واف ددل علددث طلددب ال ريددق  اين  املندداطق اخلاضددع  لسددنيطرهتاه  وا
ت منع  ابلتدا مما ترت   علث طلبات  املتعد   للحصول علث مذن بداول النيمنه مل فإن حكوم  النيمن

ل مر ال،ددحااي واملعلومددا . ويسددتنكر ال ريددق بنيحلدد  اخلددوف و مددن  اددول البلددده ومددن وه مددن الوصدد
الر يشنيعيا بعض أطراف النزاع والر  اندل السدبب ا أن الشديو  وال،دحااي واملنظمدا  أعدا وا 
النظر ا تعاوهنم مع . وعفو  علدث ذلد ه ف دد  دان لعددم وجدو  أمدا ن آمند  لل،دحااي والشديو  

سددنيما بشددمن ال ،ددااي الددر  و  متعددون فنييددا ابخلصوصددني  عنددد التحددد  مدد  اال  دد  أثددر ضددانهيت
دددل أ ثدددر األشددددخام ضدددع اا وهتمنيشددددااه مثدددل العنددددص اعنسددداينه وا نتيا ددددا  املرتكبددد  ضددددد  مس 

 األط ال واألشخام ذو  اقعال .

  

األن نه واقمدددانا  العربنيددد  املتحدددد ه والبحدددرينه والسدددنغاله  2015ضدددم التحدددالص عندددد منشددداا  ا آذان/مدددان   (3)
واملغدددروه واململكددد  العربنيددد  السدددعو ي . وارجدددل لطدددر مدددن التحدددالص ا  والسدددو انه ولطدددره والكويدددله ومصدددره

 .2019؛ وأفنيد أبن املغرو ارجل من  ا شباط/فرباير 2017حزيران/يونني  
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و  علث جتانهبمه ويعرو فريق اخلرباء مر  أارا عن امتنان  لل،حااي والشيو  التين أطلع -8
 لدمو  من مساعد . ملا وللكنياان  ا كومني  وةري ا كومني  وو ا   األمم املتحد  والشر اء

 اإلطار القانوين -اا اثلث 
تصنَّص ا ال  ا الدنيمن أبهندا ندزاع مسدلح ةدري  وت بد  ال دوا  املسدلح   كومد  الدنيمن  -9

  ات النيدا  جننيدص األنبد  والربوتو دول اقضداا الثداينهاملش    ب   3وا وثني ه تنطبق علني  املا   
ه أصدبحل أطرافد  أطرافداا 2015 عدام ينطبدق علنيد  ال دانون العدرا. ومد  تددال التحدالص ا  ما

 ا النزاع ابعتباناا أطرافاا متحانب  تشانك ال وا  املسلح  النيمنني .
را مسددتمراا ا الددنيمن بدد  و  يددزال أي،دداا عددد  مددن النزاعددا  املسددلح  ةددري الدولنيدد  األادد -10

حكوم  الدنيمن و اعدا  مسدلح  أادرا ةدري اتبعد  للدولد ه مدن بنينيدا تنظدنيم الدولد  اقسدفمني  ا 
 العراق والشام وتنظنيم ال اعد  ا شب  اعزير  العربني ه وب   اعدا  مسدلح  لتل د  بع،ديا مدوالٍ 

كدامت الدر تدنظم النزاعدا  املسدلح  ألطراف النزاع الرانيسني . وتنطبق أي،اا علث ادت  النزاعدا  األح
ةري الدولني . وهلت  ال واعد أي،اا صلٌ  ابلو اي  املتحدد  األمريكنيد  ب ددن مشدان تيا ا العملنيدا  
الداعمدد   كومدد  الددنيمن ضددد تنظددنيم الدولدد  اقسددفمني  ا العددراق والشددام وتنظددنيم ال اعددد  ا شددب  

 اعزير  العربني .
ب،ددمان احدد ام ال ددانون الدددوت اقنسدداين صددلٌ  ااصدد  أي،دداا ا و لتزامدا  الدددول الثالثدد   -11

 -لددد ت دددم الدددعم ملنييدداه مثددل ميددران ) يونيدد   أو اددتا السددنياق أب   ولدد  تددؤثر ا أطددراف النددزاع
اقسددفمني (ه وفرنسدداه واململكدد  املتحددد  لربيطاننيددا العظمددث وأيرلندددا الشددمالني ه والددو اي  املتحددد  

 األمريكني .
ل انون الددوت   دوق اقنسدان ابلتدزامن مد  ال دانون الددوت اقنسداين. وحكومد  وينطبق ا -12

حددد  أن  وا الدددنيمن طدددرف ا سدددب  مدددن ا ت النيدددا  العاملنيددد  األساسدددني  التسددد    دددوق اقنسدددان.
التزامددا  ا كومدد  حب ددوق اقنسددان تشددمل  امددل مللددنيم الددنيمنه فددإن سددلطا  األمددر الوالدد  ملزمدد  

دولني    وق اقنسانه ابلنظر مر أهنا يان  مياماا شبنيي  بتلد  الدر يانسديا أي،اا اب لتزاما  ال
ا كوما  ا املناطق الر تسنيطر علنييا فعلنياا. وميكدن أن تنشدم التزامدا  متعل د  حب دوق اقنسدان 

يانسد  مدن  مدا علث اعماعا  املسلح  من ةري الدول  وعلدث الددول األع،داء ا التحدالص ب ددن
 مرافق معنين . أو مناطقسنيطر  علث 

أن  مبددا يعددرب عددن ال ددانون العددراه مددا ولل ددانون اعندداا  الدددوت صددل  هبددتا املوضددوع ب دددن -13
النيمن وأةلبني  أع،اء التحالص )ابستثناء األن ن والسنغال( لنيسل أطرافاا ا نظام نوما األساس  

 للمحكم  اعنااني  الدولني .
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عةةةة يةةة  السةةةياق  -اا رابع   حزيةةةران/ - 2018واحلالةةةة ز/و /يوليةةة  معلومةةةاج ثد 
 (2019 يوني 
ا العام املاض ه استمر النزاع الداار ا النيمن  ون اوا  ه ومشل ذلد  جبيدا  جديدد   -14

حدد  أن ا اتمددام الدددوت ن ددز علددث املعر دد  الددداار  للسددنيطر  علددث  وا .(4)(/39/43A/HRC)انظددر 
فق النانه ف د حولل األطراف تر نيزاا وموان اا حنو ا ديد ه تلنييا املنالشا  املتعل   بولص مط

اطوط املواجي  ا تعز وحز  وصعد  وال،ال . واستمر لتدل املددنني  ومصدابتيم بسدبب ال تداله 
او مك ول هلم مدن أبسدط ح دوق اقنسدان األساسدني . ومد  اسدتمران  ما والوا يعانون من انتياك

يدزال الدنيمن ميثدل    حي ق مصداحل السدكان ال ،دلثه مبا النزاع املسلح وما اق األطراف ا العمل
 أسوأ أ م  منسانني  ا العامل.

ه بدددأ  ال ددوا  واعماعددا  املسددلح  النيمننيدد ه تسددانداا 2018واعتبدداناا مددن أاين/مددايو  -15
حزيران/يونني ه حنيث حتر دل  13اقمانا  العربني  املتحد ه حشد لواهتا لشن ازوم بدأ نمنياا ا 

تمدل أن ي تدب علدث  ممدا د  وسدط حتدتيرا  مسدتمر  مدن األمدم املتحدد  وةرياداحنو مديند  ا ديد حيت
منتصدددص يو /يولنيددد ه ت ددددمل ال دددوا  املسدددلح  النيمننيددد  ا  وا ذلددد  مدددن آاثن منسدددانني   انثنيددد .

الشددماله بدددعم جددو  مددن التحددالصه حنددو مددديريت  ا حمافظدد  حزدد ه ف طعددل اطددوط ممدددا  
. واندددلعل اشدتبا ا  علددث طددول اطددوط املواجيدد  ا حزدد  ا دوثني  مر حمددافظر صددعد  وحزدد 

وصعد ه حنيث واصل الطرفدان ال تدال مدن أجدل السدنيطر  علدث أجدزاء االدافظت  الدر تتمتد  أب نيد  
الولل ن سد ه واصدلل ال دوا  الدر تسدانداا اقمدانا  العربنيد  املتحدد  املتحال د   وا اس اتنيزني .

سدنيطرهتا ا عددن وةريادا مدن االافظدا  اعنوبنيد ه مشدان  ا ا م  ا ل  ا نت دات اعندون تثبنيدل 
 اشتبا ا  مت رل  م  ال وا  املوالني  للحكوم ه ومتسبب  بتل  ا مضعاف سلط  ا كوم .

وا أوااددددل تشددددرين الثدددداين/نوفمربه احتدددددم ال تددددال حددددول مديندددد  ا ديددددد  لبددددل أن تولددددص  -16
تشددرين الثدداين/نوفمرب.  13ملوالنيدد  هلددا ازوميددا ا ال ددوا  املسددلح  النيمننيدد  واعماعددا  املسددلح  ا

وبعدددد ذلددد  بشددديره وحتدددل نعايددد  املبعدددو  اخلدددام ل مددد  العدددام مر الدددنيمنه توصدددل الطرفدددان مر 
ات اقه يشان ملني  ابت اق ستو يومله لولص مطفق النان ا مدين  ا ديدد ه ووضد  اطدط لتسدلنيم 

لت عنيدل تبدا ل األسدراه ومعددا  بنيدان ت داام  موانئ ا ديدد  والصدلنيص ونأ  عنيسدثه ومنشداء آلنيد 
بشددمن تعددز. وت  دددم تن نيددت ات دداق سددتو يومل ت دددماا بطنيحلدداا بنينمددا  انددل سددلطا  األمددر الوالدد  يندد ه 

ه ا صدددول علدددث ا بدددوو املخزنددد  ا مطددداحن البحدددر األ دددر )مدددا يك ددد  2019حدددىت أاين/مدددايو 
 حداافا  ون الوصدول مر مرفدق مفيد  شدخخل ملدد  شدير(. وول دل األطدراف أي،داا  3.7 قطعام

ملنيدددون برمنيدددل ا البحددر عندددد منينددداء نأ  عنيسدددثه وحيتدددا  بصدددون   1.1لتخددزين الدددن ط تبلددد  سدددعت  
 عاجل  مر صنيان  لتفا التسرو الت  ميكن أن يكون ل  أتثري بنيحل   انث  علث البحر األ ر.

ا دددوثني  ولبااددددل حزددددونه وبدايدددد  هنايددد  اهلدندددد  بدددد   2019وشددديد  ددددانون الثاين/يندددداير  -17
العملنيددا  العسددكري   ااددل ذلدد  اعددزء مددن حمافظدد  حزدد ه الددر انتيددل ابسددتنيفء ا ددوثني  علددث 

ا ذلددددد  جبدددددل  شدددددر والعبنيسددددد ه ذا  أ نيددددد   مبدددددا آذان/مدددددان . وتعتدددددرب املنط ددددد ه 8حزدددددون ا 
بددأ امل داتلون ا وثنيدون  أواال أاين/مايوه وا اس اتنيزني ه ابلنظر مر أهنا تربط ب  عد  حمافظا .

  

 .A/HRC/42/CRP.1انظر أي،اا  (4)
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يت دددمون حنددو اعنددووه مسددتحوذين علددث جبددال ولددرا ا حمددافظر البني،دداء وال،ددال ه بعددد لتددال 
 عننيص م  ال وا  املسلح  النيمنني  واعماعا  املسلح  املوالني  هلا.

أاين/مايوه أعلن ا وثنيون مسؤولنيتيم عن ازمدا  شتدنل بطداارا  مسدري  مدن  14وا  -18
ل مرافق التسدينيف  الن طنيد  ا اململكد  العربنيد  السدعو ي ه األمدر الدت  أ ا مر  ون طنيان لص 

تفادا مددن اهلزمدا  ابل ددتااص الدر أعلنيددا  ومددا تكثنيدص ا ملدد  اعويد  الددر  دان يشددنيا التحدالص
أفددا   عندد  الت ددانير مددن تسددبب بع،دديا ا م تددل ومصدداب  املدددنني  ا  مددا ا ذلدد  مبددا ا وثنيددونه

 وت ابململك  العربني  السعو ي .مطان أهبا الد
اجتماعداا ا سدنيحلون  2015 عدام ننيسان/أبريله ع د الربملان النيمين للمر  األور مندت 13وا  -19

مددن الربملددانني   100مبحافظدد  ح،ددرمو . واددد   سددلطا  األمددر الوالدد  بسددحب ا صددان  مددن حنددو 
ننيسدان/أبريل أي،دااه تشدكل  وا ند .التين يعنيشون ا اخلدان  ونفد   عداوا ل،دااني  ضددام بتيمد  اخلنيا

ا اعنددوو جتمعددان سنياسددنيان من صددفنه يتمل ددان مددن أفددرا  وأحددزاو سنياسددني  صددغري ه  عمدداا  كومدد  
أواال أاين/مايوه اجتم  اعزء التاب  للمؤير الشعيب العامه الت  يتخدت مدن صدنعاء م دراا لد ه  وا النيمن.

اعميدددون  وابدددن الدددراني  السدددابق علددد  عبدددد ع  وانتخدددب أ دددد علددد  صددداحله الدددراني  السدددابق للحدددر 
 يزال يعنيش ا اقمانا  العربني  املتحد .   صاحله اناباا اثننياا لراني  ا زوه ا ح  أن 

واستمر  الو اي  املتحد  األمريكني  ا شن عملنيدا  عسدكري  ضدد تنظدنيم ال اعدد  ا  -20
يا ال صص ابلطاارا  املسدري  مدن  ون طنيدانه شب  اعزير  العربني   عماا  كوم  النيمنه بوساال من

ه وتعتمد علث أمناط 2017 عام مستخدم ا أسالنيب استيداف مثري  للزدله أعنيد العمل هبا ا
ه أولص ناني  الو اي  املتحدد  أمدراا يطالدب 2019آذان/مان   وا السلوك  اتنيان األاداف.

ر بنيددداان  معنينددد  عدددن اخلسددداار ا جدددنيش الدددو اي  املتحدددد  وةدددري  مدددن الو دددا   ا كومنيددد  بنشددد
 ا ذل  تل  املتصل  بعملنيا  ال صص. مبا ص وف املدنني ه

 ووف ددددداا لت دددددديرا  مكتدددددب تنسدددددنيق الشدددددؤون اقنسدددددانني  ا اطددددد  ا سدددددتزاب  اقنسدددددانني  -21
ا املااددد  مدددن السدددكان( ا  80ملنيدددون شدددخخل )مدددا ي دددرو مدددن  24.1ه  دددان حندددو 2019 لعدددام

ه أعلدن بدرانمج األةتيد  2019آذان/مدان   29 وا لث لنيدد ا نيدا .حاج  مر املساعد  للب اء ع
العدامل  أن الدنيمن تشدكل "أ ددرب أ مد  ةدتاء ا العددامل" يشدري ملنييدا الكثدري مددن املنظمدا  أبهندا "مددن 

ه أ ددددد و نيددددل األمدددد  العددددام للشددددؤون 2019حزيران/يوننيدددد   17 وا صددددن  اقنسددددان ابلكامددددل".
 حا   الطوانئ أت نيدداا علننيداا النتدااج الدر ت نيدد عدن وجدو  اقنسانني  ومنسق عملنيا  اقةاث  ا

 جنيوو من الظروف املشاهب  للمزاع  ا عشرا  األما ن ا شىت أحناء النيمن.
حد  أن  وا وما  الل األ م  اقنسانني  تؤثر أتثرياا ةري متناسب علدث النسداء واألط دال. -22

و   لبدل الندزاعه فدإن الندزاع أسديم ا تدداون مكامن ال،عص ا جتماع  وا لتصا    انل موجد
 ال يددؤثر أتثددرياا  بددرياا علددث ال حلددا  ال،ددعني   الددر تشددكل جددزءاا  بددرياا مددن  ومددا ا الدد  ا لتصددا ي .

 (5)ا ذلددد  األللنيدددا  ا جتماعنيددد  مثدددل امليمشددد  مبدددا الطب دددا  ا جتماعنيددد  املع دددد  ا الدددنيمنه

الديننيدد . وأثددر الدددمان واألضددران الددر أ  يددا النددزاع  واألشددخام ذو  اقعالدد  واملسددن  واألللنيددا 
  

ز ال داام "ه مر  تمد  يتعدرأل للتمنينيدthe marginalizedيشري مصطلح "امليمشد " املد جم مر اقنكلنيزيد  بعبدان  " (5)
مينيدز ضدد امليمشد ه تشدني  اقشدان  ملدنييم    علث أسا  الطب   ا جتماعني . وعلدث الدرةم مدن أن ال دانون النيمدين

 بطري   مسنيحل  بكلم  األادام أ  اخلدم.
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ابهلنيا ل األساسني  االدو   وا صول االدو  أصفا علث اخلدما  األساسني ه مثل الرعاي  الطبني ه 
 فعددل   مددا  والتعلددنيمه والعدددله أتثددرياا  بددرياا علددث لدددن  ا تمعددا  االلنيدد  ال،ددعني   علددث الصددمو .

فدالم  ممدا التمدا  آلنيدا  جديدد  للتكنيدصه مدن األشدخام مرالكثدريين  مدن الندزوع موجا   بري 
 مكامن ضع يم و ا  من تعرضيم  نتيا ا  ح وق اقنسان.

 انتاا اج القانون الدويل -خامساا  
 اهنتاا اج املتصلة بسري األي ال القتالية -ألف 

 7 292ي ددل عددن  مددا   اقنسددان م تددلوثَّ ددل م وضددني  األمددم املتحددد  السددامني    ددوق  -23
مدننياا )مبدا ا  11 630امرأ ( ومصاب   880ط فا و 1 959ي ل عن  ما   مدننياا )مبا ا ذل 

امرأ ( ا النيمن  نتنيز  مباشر  للنزاع املسلح ا  1 256ط فا و 2 575ذل  األط ال والنساء 
. ومد  2019ادت ( وحزيران/يوننيد   )عندما بدأ  عملنيد  التتبد  2015ب  آذان/مان   ما ال   

ذل ه فبالنظر مر ال نيو  الر ت رضيا األطراف والعوامل األارا املت ون  ا اتا الت رير الر حتد 
مددن العمددل اقنسدداين واملتعلددق حب ددوق اقنسددان ا الددنيمنه فمددن املددرجح أن تكددون األنلددام ال علنيدد  

 2014ني  ب  شدير  أيلول/سدبتمرب أعلث من ذل  بكثري. ولنيسل اقصااب  ا ص وف املدن
 مدنج  ضمن ات  األنلام. 2015وآذان/مان  

 اهل  اج اليت أضرج ابملدنيني -1 
 الغانا  اعوي  الر شنتيا لوا  التحالص )أ( 

أجرا فريق اخلرباء ا السن  األور من و يت  حتلنيفا لعد  من الغانا  اعوي  الرمزي  الدر  -24
 يتعلددق فنيمددااق أمندداط الغددانا  األوسدد  نطالدداا. والددخل مر وجددو  شددواةل شددنيا التحددالص ا سددني

اب دددوا   الدددر ح دددق فنييدددا م اء العملنيدددا  واقجدددراءا  الدددر ن دددتاا التحدددالص  اتنيدددان األادددداف 
وتن نيددت الغددانا  اعويدد  اسددتنا اا مر التددمثري الوالدد  علددث املدددنني  الددت  يبدددو ةددري متناسددب. وح ددق 

تناللتد  الت دانير  ممدا جوي  نمزي  نت ت  ادفل العدام املاضد . وعلدث الدرةم ال ريق  تل  ا ةانا 
جندددم عنيدددا مدددن اسددداار ا صددد وف  ومدددا عدددن ا ض ددداأل ا العدددد  اق دددات مدددن الغدددانا  اعويددد 

 تزال مستمر  ومؤثر .   املدنني ه فإن أمناط ال،رن الناتج عن الغانا  اعوي 
 9ويدددد  الددددر شددددنيا التحددددالص ا حمافظدددد  صددددعد ه ا وح ددددق فريددددق اخلددددرباء ا الغددددان  اع -25

دددن مدددن التح دددق مدددن أن الغدددان   50ه علدددث حافلددد  ت دددل حندددو 2018آو/أةسدددط   ط دددفا. ويكَّ
 عامدااه ومصداب  15أعدوام و 10ط فا تد اوع أعمدانام بد   11ي ل عن  ما   أس ر  عن م تل

انير أعددهتا األمدم املتحدد ه جتداو  ا ذلد  ت د مبدا ط فا. ووف اا لت انير أادراه 12ي ل عن  ما  
مصدداابا ا صدد وف املدددنني ه مددن بنيددنيم أصددحاو متدداجر  60لتددنيفا و 40م ددات عددد  ال،ددحااي 

و ابادن ا منط دد  السددوق الددر لتصد ل فنييددا ا افلدد . و حددي ال ريددق أند  بنينمددا ألددر ال ريددق املشدد ك 
يشدري مر  ممدا وم علث سدوق مز  د ه ان ينبغ  شن اهلز ما لت نينيم ا وا   التاب  للتحالص أبن 

ي،دد  ا اعتبددان  وجددو  عددد   بددري مددن األط ددال ا  مل عدددم اختدداذ ا حتنياطددا  أثندداء اهلزددومه فإندد 
ا افل ه  اعماا أهنا  انل تن ل أسلح  و عنيماا حوثنيداا. وحدىت مد  افد األ وجدو  اددف عسدكر ه 
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ل،ددحااي ا صدد وف املدددنني ه مبددن فددإن التولنيددل واملولدد  ونددوع السددفع املسددتخدم وانت دداع عددد  ا
 فنييم الكثري من األط اله أمون تثري تساك   بشمن اح ام التحالص ملبدأ التناسب.

ددددنل ا  -26  آذان/ 26وح ددددق فريددددق اخلددددرباء أي،دددداا ا ةددددان  جويدددد  علددددث حمافظدددد  صددددعد ه شت
ن. ه وأصابل متزراا ابل رو من مستش ث  تاف الري   ا ولل مز حم مدن النيدا2019 مان 

وأ   الغدددان  اعويددد  مر م تدددل ياننيددد  مددددنني  ) سددد  فتنيدددان وثفثددد  نجدددال( وأ  دددل ابملستشددد ث 
 أضراناا ابلغ .

بد   مدا وح ق فريق اخلرباء ا أنب  ةانا  جوي  نمزي  شتنل علدث ا ديدد  ادفل ال د   -27
حددددا   . واسددددتيدفل الغددددانا  اعويدددد  ا ثددددف  2018حزيران/يوننيدددد  وتشددددرين األول/أ تددددوبر 

ا ذل  أشخام ان حون  انوا ي رون من املناطق املت،درن  مدن الندزاعه  مبا حافف  ت ل مدنني ه
محدددا ا ددوا  ه لتصد ل حافلتددان صددغرياتنه الواحددد   وا وأسد ر  عددن سدد وط لتلدث وجرحددث.

ي دل عدن امدرأ   ما   فر ااه من بنينيم 17تلو األاراه عند ن ط  ت تنيش حوثني  مس ر  عن م تل 
ه مددن بنيددنيم ثفثدد  فتنيددان وفتددااتن وامددرأ . واعدد ف ا اددتفف ابحتمددال ولددوع 34له ومصدداب  وط دد

 يزال ال ريق املش ك لت نينيم ا وا   حي ق فنييا.   أضران تبعني  ا ات  ا ال  الر
ه ا صنعاءه أصابل ةان  جوي  شنتيا لوا  التحدالص مبد  2019أاين/مايو  16وا  -28

ي دددل عدددن  سددد  مددددنني  )فتدددااتن ونجدددفن  مدددا   بدددقه فمسددد ر  عدددن م تدددلسدددكننياا مدددن أنبعددد  طوا
ي ددل عددن ياننيدد  )أنبعدد  نجددال وفتددااتن وفددىت واحددد وامددرأ  واحددد (. ولددد ولدد   مددا   وامدرأ ( ومصدداب 

اهلزددوم ا الصددباع البددا ره عندددما  ددان معظددم السددكان انامدد . ووف دداا للمددوا  الددر تل ااددا فريددق 
 يتعثر علث أاداف عسكري  ا املنط   ا اون . ومل  من املدنني هاخلرباءه  ان سكان املب 

وح ق فريق اخلرباء ا ةدانا  جويد  شتدنل علدث حمافظد  حزد  ا األشدير ال لنيلد  األور  -29
آذان/مددان ه اسددتيدفل ثددف  ةددانا  جويدد  متتالنيدد  منددزل فددر  ينتمدد   9 وا .2019 عددام مددن

أ ا مر  ممدا    داوناا ومزنعد   دان مددننيون لدد ارعدوا ملنييمداهسنياسنياا مر  اع  أنصان عه و مب
 وياين نساء(. ط فا  11مدننياا ) 19ي ل عن  ما   م تل
والددخل فريددق اخلددرباء مر وجددو  أسددباو مع ولدد  تدددعو مر ا عت ددا  أبندد  نمبددا  انددل لددد  -30

اعوي  املت ون  أعدف ه حنيدث مهندا ولعل انتيا ا  لل انون الدوت اقنساين فنيما يتصل ابلغانا  
تثري شواةل بشدمن حتديدد األادداف العسدكري  واحد ام مبددأ  التناسدب وأادت ا حتنياطدا  أثنداء 

 2018اهلزددوم. وعلددث الددرةم مددن أن ال ريددق أاثن اددت  املسدداال مدد  التحددالص ا  ددل مددن عددام  
تدااج الغدانا  اعويد ه يتلق أ  ن  مرضد . ومدر  أادراه ا ت دث ال ريدق ببحدث ن مل ه فإن 2019و

حنيث من ا صول علث املعلوما  عن عملني  ا ستيداف ن سيا لد نتفض. ويل   اسدتمران ادت  
مذا  انل عملني  ا ستيداف الر ن دتاا التحدالص لدد  ما األمناط بظفل اطري  من الش  حول

حكددام نتيدداك ألين األساسددني  مددن مبددا ئ ال ددانون الدددوت اقنسدداين. ويوجددد اأامتثلددل هلددتين املبددد
ابلغدان  اعويد   يتعلدق فنيمااهلزوم ا سنياق  املتخت   حتنياطا اب املتصل ل انون الدوت اقنساين ا

ألر ب  ال ريق املش ك لت نينيم ا وا  . ومذا   ما ه علث حنو2018آو/أةسط   9 الر شتنل ا
يددرا   مددا  ا التحددالصه ددان اندداك انتيدداك ملبدددأ  التمنينيددز والتناسددب ا الغددانا  اعويدد  الددر شددني

فدددإن ادددت  ا نتيا دددا  تصدددل أي،ددداا مر حدددد ا نتيا دددا  اخلطدددري   ااهال ريدددق أن ذلددد  مدددرجح جدددد
لل ددانون الدددوت اقنسدداين. ولددد ت تددب علددث ذلدد  مسددؤولني  جناانيدد  عددن جددراام حددرو علددث  نيدد  

تصددحنيح مسددتواي  ال نيددا  . وت دد  املسددؤولني  عددن ا نتيا ددا  اعسددنيم  النا دد  عددن اسددتمران عدددم 
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ا ذلدددد  املوا ددددون  مبددددا األاطدددداء ا عملنيدددد  ا سددددتيداف علددددث عدددداتق أعلددددث مسددددتواي  ال نيددددا  ه
 .املدننيون

 ال صص ا وث  وال ناص  ا وثنيون )و( 
ون   مر فريددق اخلددرباء ا عدداءا  عديددد  تتعلددق مب تددل ومصدداب  مدددنني  بسددبب اسددتخدام  -31

 واسد  النطداقه مثدل الصدوانيخ ولدتااص اهلداون ا وثني  أسلح  تطلق نرياانا ةري مباشر  ذا  أتثري
  بددددا أهندددا  اندددل موجيددد  ضدددد املددددنني  واألادددداف املدننيددد . أو واملدفعنيددد ه واددد  أسدددلح  عشدددوااني 

عدددن طريدددق ا سدددتخدام  أو ون   ملنيددد  ا عددداءا  أبن ال ناصددد  ا دددوثني  لتلدددوا مددددنني  عمدددداا   مدددا
ر نيددز حت ني ددا  ال ريددق علددث عنيندد  مددن العشددواا  ل سددلح  ا مندداطق مماولدد  ابلسددكان. وانصددب ت

أمنددداط السدددلوك الرمزيددد  ا عددددن وا ديدددد  وتعدددز. وشدددعر املددددننيون ا ادددت  املنددداطق بتدددمثري لصدددص 
ا دددوثني  وندددريان األسدددلح  الصدددغري  ا  نيددد  جواندددب حنيددداهتم النيومنيددد . وشددداع تعدددرُّأل األشدددخام 

ددددرع الددددتين يعنيشددددون ابل ددددرو مددددن اطددددوط املواجيدددد  لتدددددمري منددددا هلم وسددددبل مع نيشددددتيم. ولتتددددل وجت
 األشخام التين شر ام ال تال ا ا ديد  أثناء فرانام ا ا افف .

يشدمليا فريدق اخلدرباء  مل الدر 2015 عدام وعند حبث ا ا   الرمزي  املرتكب  اعتباناا مدن -32
صدداحل مددن لصددص ومطددفق لنددريان  -ابلتغطنيدد  سدداب ااه ح ددق ال ريددق فنيمددا لددام بدد  م دداتلو ا ددوث  

أسد ر عدن  ممدا اص  ا املنداطق املماولد  ابلسدكان ا مددينر عددن وتعدز واملنداطق االنيطد  هبمداهال ن
م تل ومصاب  املحلا  من املدنني . فوث ق ال ريق ا عدنه ا    حوا   نمزي  ولعدل فنيمدا بد  

حالد  مصداب  ا صد وف  350حالد  لتدل و 200ي درو مدن  مدا ه2015آذان/مان  ويو /يولني  
يو /يولنيد ه ا اقضدران مبنط د  سدكنني  ا مديريد   19. وتسببل أبش  حا ث ه ولعدل ا املدنني 

امدرأ   32مددنني  )مدن بنيدنيم  107 ان سعده حنيث استمر ال صص لساعا  مس راا عدن م تدل 
 21مدينددد  تعدددزه لتتدددل ا  وا ط دددفا(. 28امدددرأ  و 42)مدددن بنيدددنيم  198ط دددفا( ومصددداب   29و

جبددروع  29مدددننياا )مددن بنيددنيم ط ددفن وامددرأ ( وأصددنيب  11ي ددل عددن   مددا  تشددرين األول/أ تددوبر
صدوانيخ  10يد اوع بد   مدا صداحل -)من بنينيم أنبع  أط ال وامرأ ( عندما أطلدق م داتلو ا دوث  

ا ذلد  السدوق املر زيد . وبصدرف النظدر عمدا مذا   مبدا صانوااا علث مناطق سدكنني  وجتانيد ه 15و
 ه فطبنيعد ت األسدلح  املسدتخدم  الدر  أم ع  ا ادت  املنداطق انل اناك أاداف عسكري  مشدرو 

 تتسم ابنعدام الدل  واملناطقت املستيدف  جعلل ات  اهلزما  عشوااني .
وا حمافظ  ا ديدد ه حنيدث ولعدل اشدتبا ا  ضداني  بد  األطدراف ا بعدض األحنيدانه  -33

 أو ا وثنيددون علددث اسددتخدام ه 2018بدد  حزيران/يوننيدد  وتشددرين الثدداين/نوفمرب  مددا اددفل ال دد  
أسلح  النريان ةري املباشر ه مثل لتااص اهلداون والصدوانيخه ا ازمدا  أ  دل ضدرناا ابملددنني . 

تشددرين األول/أ تددوبره اسددتيدفل  5وبدددا أن واحددد  مددن اددت  اهلزمددا ه ولعددل ا اخلوادد  ا 
نابدددل متعدددد   لاعدددد  عسدددكري  ابل دددرو مدددن لدددنيم للمشدددر ين  االنيددداا. فسددد طل ادددفل اهلزدددوم ل

أ ا مر م تددل امددرأ  ومصدداب  سددبع  مدددنني   ممددا  االدد ه وا أطل يددا ا وثنيددون ابل ددرو مددن املخددنيم
يو /يولنيد  ا مديريد  الددنييم ه  19حا   آار ولد  ا  وا )منيم  س  فتنيان وفتا  واحد (.

حمددنيطيم أاددداف تكددن اندداك ا  ومل أ ا لصددص ا ددوثني  مر مصدداب  املدددنني  ال ددانين مددن النددزاعه
 عسدددكري . وأسددد ر ال صدددص عدددن م تدددل أنبعددد  أشدددخام ومصددداب  تسدددع ه مدددن بنيدددنيم ثدددف  نسددداء.

 لتددا ا ددالت ه جعلددل طبنيعدد  األسددلح  املسددتخدم  الددر تتسددم ابنعدددام الدلدد  اددت  اهلزمددا   وا
 عشوااني .
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واددددل لصددددص ا ددددوثني  ملديندددد  تعددددز وحمنيطيددددا علددددث مدددددان العددددام املاضدددد  يلحددددق أضددددراناا  -34
محدددا ا ددا  ه سدد ط  وا ملدددنني ه علددث الددرةم مددن اض دداأل حددد  ال تددال ا اددت  املندداطق.اب

أسدد ر عددن م تددل  سدد   ممددا ننيسددان/أبريله علددث منددزل ا مديريدد  جبددل حبشدد ه 28 صددانو ه ا
 17سدنوا  و 10و 7نساء مدن أفدرا  أسدر  واحدد ه مدن بنيدنين ثدف  ط دف  يدبلغن مدن العمدر 

سددن ( جبددروع. والددخل  12سددنوا  و 4و 3اددرون )تبلدد  أعمددانام سددن . وأصددنيب ثفثدد  أط ددال آ
فريق اخلرباء مر أن اهلزوم  ان عشواانياا بسبب الطاب  ةري الدلنيق ل سلح  واملنط   الر وجيل 

 ات  األسلح  ملنييا.
عمددددااه أضدددراناا ابملددددنني  مدددن ادددفل اسدددتخدام ندددريان  أو وأ دددق ا وثنيدددون أي،دددااه بتيدددون -35

صداحل الندان علدث  - . وح ق فريدق اخلدرباء ا حدوا   أطلدق فنييدا م داتلو ا دوث  األسلح  الصغري 
محدددددا ا ددددا  ه اسددددتتيدف أحددددد  وا .2015 عددددام املدددددنني  ولتلددددوام وأصددددابوام ا عدددددن ا

ا  2019حزيران/يوننيد   5 وا املدنني  عمدااه بنينما بددا أن اهلزمدا  األادرا  اندل عشدوااني .
عامدداا ابل ددرو مددن ن طدد  عمدد  املنيددا . وتوجددد  13يبلدد  مددن العمددر  تعددزه لتددل لنددام حددوث  ط ددفا 

لدددا ال ريددق أسددباو مع ولدد  تدددعو مر ا عت ددا  أبن ال نددام تعمددد اسددتيداف ال ددىته ابلنظددر مر 
  ل  السفع املستخدم واملكان والتولنيل.

  بد  ه ولعل اشتبا ا  ضداني2019ب   انون الثاين/يناير وآذان/مان   ما وا ال    -36
امل ددداتل  ا دددوثني  وأفدددرا  مسدددلح  مدددن لباادددل حزدددونه  تعدددم أن ا دددوثني  اسدددتخدموا فنييدددا لصددد اا 
عشدددواانياا. وأتطل دددل ا عددداءا  أادددرا ب نيدددام ا دددوثني  ب صدددص عشدددواا  وتددددمري ألعنيدددان مشدددمول  

ا ال،ددال  بدد  ا ددوثني  وال ددوا   2019 عددام اب مايدد ه ا أع دداو ال تددال الددت  بدددأ ا أوااددل
 سددددلح  النيمننيدددد  املدعومدددد  مددددن لددددوا  ا ددددزام األمددددين الددددر تسددددانداا اقمددددانا  العربنيدددد  املتحددددد .امل
يددددتمكن فريددددق اخلددددرباء مددددن مجنددددا  حت ني اتدددد  ا اددددت  ا ددددوا   ولددددل معدددددا  الصددددنيغ  النياانيدددد   ومل
 الت رير. هلتا
انوا والددخل فريدددق اخلدددرباء مر وجدددو  أسدددباو مع ولددد  تددددعو مر ا عت دددا  أبن ا دددوثني   ددد -37

مسؤول  عن انتكاو انتيا ا  اطري  لل انون الدوت اقنساين بسبب شنيم ازما  عشوااني  
بعددددض ا ددددا  ه مددددن اددددفل توجنيدددد  اهلزمددددا  ضددددد  وا أسدددد ر  عددددن م تددددل ومصدددداب  مدددددنني ه

 .املدنني . وميكن أن ت تب علث ات  األفعال مسؤولني  جنااني  عن انتكاو جراام حرو
 وا  املسلح  النيمنني  واعماعا  املوالني  هلاال صص عن طريق ال  ) ( 

حبدددث فريدددق اخلدددرباء  موعددد  مدددن املدددزاعم عدددن لنيدددام ال دددوا  املسدددلح  النيمننيددد  واعماعدددا   -38
 فنييا اعماعا  املسلح  الر تسانداا اقمانا  العربني  املتحد ه ب صص عشدواا ه مبا املوالني  هلاه

 .2018 عام   اا ديد وا ه2015 عام سنيما ا تعزه منت و 
ه 2019و 2018وا أنبعد  مددن ا دوا   الددر ح دق فنييددا ال ريدق ا ا ديددد  ا عددام   -39

استخدمل ال وا  املسلح  النيمنني  واعماعا  املوالني  هلا الر تسدانداا اقمدانا  العربنيد  املتحدد  
ل حا ثتدا لصدص أسلح  النريان ةري املباشر  ذا  التمثري الواس  النطاق ا شن اهلزمدا . وولعد

ا سنياق لتال حمتدم ومباشر بنينما  انل ال وا  تشدن ازومداا. وتشدري ا ا ثتدان مر أن ال دوا  
اسددددتخدمل لددددتااص اهلدددداون علددددث مندددداطق مكتظدددد  ابلسددددكان  مسددددلوو ملسدددداعدهتا علددددث  سددددب 
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حددا ثت  أاددري ه حددد  ال صددص عددرب اطددوط املواجيدد  الددر  انددل اا ادد  نسددبنياا  وا األنأل.
 اهلزما ه مصنيب  مناطق مكتظ  ابلسكان.ولل ولوع 

وحبث فريق اخلرباء أي،اا عد  حوا   لصدص ا مديند  تعدز  تعدم أهندا جدر  علدث أيدد   -40
يكددن فريددق اخلددرباء لددد أجنددز حت ني اتدد  ا اددت   ومل ال ددوا  املسددلح  النيمننيدد  واعماعددا  املوالنيدد  هلددا؛
 ا وا   ولل معدا  الصنيغ  النيااني  هلتا الت رير.

والدخل فريدق اخلدرباء مر وجدو  أسدباو مع ولد  تددعو مر ا عت دا  أبن ال دوا  املسددلح   -41
فنييددددا اعماعددددا  املسددددلح  الددددر تسددددانداا اقمددددانا  العربنيدددد   مبددددا النيمننيدددد  واعماعددددا  املوالنيدددد  هلدددداه

املتحد ه مسؤول  عن انتكاو انتيا ا  اطري  لل انون الدوت اقنساين بشن ازما  عشدوااني  
ألسدددلح  املسدددتخدم  واملوالددد ه بصدددرف النظدددر عمدددا مذا  دددان انددداك اددددف عسدددكر  ا بسدددبب ا

 .املنط  . وميكن أن ت تب علث ات  األفعال مسؤولني  جنااني  عن انتكاو جراام حرو
 ال صص عن طريق جنا  ةري حمد ين ) ( 

 تعدددم أن ثدددف  لدددتااص اددداون أطل تيدددا ال دددوا  املسدددلح  النيمننيددد  واعماعدددا  املسدددلح   -42
أصدددابل سدددولاا  2018آو/أةسدددط   2املوالنيددد  هلدددا الدددر تسدددانداا اقمدددانا  العربنيددد  املتحدددد  ا 

للسم  ا مديري  ا وك اب ديد . وتلتيا لتي تا اداون سد طتا ادان  مستشد ث الثدون ه وأسد رات 
 111فددر اا معظميددم مددن املدددنني  )مددن بنيددنيم سددت  أط ددال وأنبدد  نسدداء( ومصدداب   41 عددن م تددل

ط ددفا وثددف  نسدداء(. وأشددان  الت ددانير مر أن اهلدددف نمبددا  ددان لاعددد   19بنيددنيم آاددرين )مددن 
للحوثني  لريب  من املستش ث؛ ةري أن استخدام أسلح  هلا مثل ادتا االدنيط مدن التدمثري ا منط د  
مماول  ابلسكان املدنني  يصل مر حد اهلزوم العشدواا  ويشدكل انتيا داا اطدرياا لل دانون الددوت 

 . ويلزم مجراء حت ني ا  مضافني  لتحديد الكنيان املسؤول عن اتا اهلزوم.اقنساين

 استخدام احلوعيني لأللغام األرضية -2 
أس ر استخدام ا وثني  ل لغام األنضدني  امل،دا   ل فدرا  وامل،دا   للمر بدا  عدن م داق  -43

املدنني  ومصاب  عد  أ رب بكثري منيم ضرن جسنيم ابملدنني . وتشري الت انير مر م تل املحلا  من 
بسددددبب اددددت  األلغددددام. ولددددد وث ددددق األمدددد  العددددام اسدددداار بشددددري  ا صدددد وف األط ددددال وحدددددام 

دددرع  149ط دددفا )لتتدددل  728 بلغدددل ه معظميدددم فتنيدددان( بسدددبب األلغدددام األنضدددني  579ط دددفا وجت
 (.38ه ال  ر  S/2019/453) 2018و 2013ب  عام   فنيما
ه أ ددددددد  سددددددلطا  األمددددددر الوالدددددد  ل ريددددددق اخلددددددرباء أن ا ددددددوثني  2019أاين/مددددددايو وا  -44

استخدموا األلغام امل،ا   للمر با ه ولكنيم أنكروا استخدام األلغام امل،ا   ل فرا ه مشري  مر 
ا ذلد  ات النيد  حظدر األلغدام امل،دا   ل فدرا  الدر  مبدا التزاماهتا مبوجب ال دانون الددوت اقنسداينه

 علنييا النيمن.صدق 
وح ددق فريددق اخلددرباء ا مفددا ا  عددن حدددو  اسدداار ا صدد وف املدددنني  بسددبب ألغددام  -45

م،دددا   ل فدددرا  وألغدددام م،دددا   للمر بدددا   تعدددم أن امل ددداتل  ا دددوثني   نعوادددا ا حمافظدددا  عددددن 
وا ديد  و ج وتعدزه وحبدث مفدا ا  أادرا عدن ولدوع اسداار ا صد وف املددنني  بسدبب ألغدام 

ا حمافظدددا  عبنيدددان وال،دددال  والبني،ددداء واعدددوف وحزددد  ومو  ومدددمنو وصدددنعاء وصدددعد   أنضدددني 
وشددبو . وأ ددد ولددوع اسدداار ا صدد وف املدددنني  بسددبب ألغددام أنضددني  م،ددا   ل فددرا  حت ددق مددن 
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 ناع  امل اتل  ا وثني  هلدا ا حدوا   ح دق فنييدا ا حمافظدا  عددن وا ديدد  و دج وتعدز. ولدد 
مددزانعيم ومددراعنييمه وعلددث طرلددا  ال ددراه وابل ددرو مددن  وا اددان  منددا هلم وجدد املدددننيون األلغددام

 2019مرافق املنيا ه وعلدث جواندب الطدرق. فعلدث سدبنيل املثداله ا حمافظد  تعدزه ا شدباط/فرباير 
تسدبب ا ف ددان سداليا  ممدا وطم  امرأ  ب دميا لغماا م،ا اا ل فرا  بنينما  انل جتم  ا طدبه

حت ددق ال ريددق مددن ولددوع اسدداار ا صدد وف املدددنني  بسددبب ألغددام أنضددني  ومصدداب  امددرأ  أاددرا. و 
ألغامددداا م،ددددا   للمر بدددا  مزنوعدددد   احوثنيددد  م،دددا   للمر بددددا  ا االافظدددا  ن سددديا. ومشددددل ادددت

 الطدددددددرق ا منددددددداطق والعددددددد  حتدددددددل سدددددددنيطر  ا دددددددوثني  ومنددددددداطق  اندددددددل حتدددددددل سدددددددنيطرهتم. علدددددددث
 فظددا  ت،ددرناا مددن األلغددام األنضددني هه ا ا ديددد ه وادد  أ ثددر االا2018آو/أةسددط   1 وا
حيددددتن امل دددداتلون ا وثنيددددون مددددن وجددددو  ألغددددام أنضددددني  علددددث اعددددزء األمددددام  مددددن أحددددد الطدددددرقه  مل

أسدد ر عددن م تددل فددىت  ممددا فاصددطدمل حافلدد  صددغري  لن ددل املدددنني  بلغددم أنضدد  م،ددا  للمر بددا ه
 عاماا. 17عاماا ومصاب  فىت يبل  من العمر  14 يبل  من العمر

جدددد لددددا فريدددق اخلدددرباء أسدددباو مع ولددد  تددددعو مر ا عت دددا  أبن ا دددوثني  اسدددتخدموا وتو  -46
 األلغددددام األنضدددددني  امل،دددددا   ل فددددرا  وامل،دددددا   للمر بدددددا ه ا انتيدددداك لل دددددانون الددددددوت اقنسددددداينه

حتمل عفما  وي    املدننيون علنيياه م  ت دمي    سنيما بسبب طري    نع األلغام ا أما ن و 
جيعدددل اسدددتخداميا عشدددواانياا. واسدددتخدام األلغددددام  ممدددا عددددم ت ددددمي أ  حتدددتيره أو صحتدددتير ضدددعني

امل،ددا   ل فددرا  حمظددون مبوجددب ات النيدد  حظددر األلغددام امل،ددا   ل فددرا ه الددر ألددر  سددلطا  األمددر 
 الوال  تطبني يا.

 قافية  ذلال املستشفياج واملواقع الث مبا اهستخدام العسكري لألييان احمل ية وتدمريها  -3 
ا ذلد   مبا  أو  ني  أطراف النزاع علث استخدام األعنيان املدنني  ا أنشط  عسكري ه -47

 ثددددري مددددن  وا تلدددد  الددددر تتمتدددد  حبمايدددد  ااصدددد ه مثددددل املستشدددد نيا  واملوالدددد  الديننيدددد  والث افنيدددد .
طمدد  التمنينيددز بدد   ممددا ا ددا  ه  ددان مددن أثددر ذلدد  م الدد  ا مايدد  الددر تسددتح يا اددت  األعنيددانه

ألعنيان املدنني  واألاداف العسدكري ه وأسد ر ا  ثدري مدن األحنيدان عدن م داق أضدران ابملمتلكدا  ا
سنيما املوال  املشمول  حبماي  ااص ه وم تل املدنني  ومصابتيم. وتسبب ادتا أي،داا ا  و  املدنني 

 الدد  اددو حمدددو  للغايدد  مددن األمددا ن اةمندد  املتاحدد  للمدددنني  وت ددالم ا مددا  اي   ت لددنيخل مسدداح 
 اقنسانني  امل  ي .

فعلدددث سدددبنيل املثددداله   دددل أضدددران ابملستشددد نيا  وموالددد  الددد ا  الث ددداا و تمدددر  بعدددد  -48
اسددددتخدام طددددرف معددددانأل هلددددا ا أةددددراأل عسددددكري ه بوسدددداال منيددددا الغددددانا  اعويدددد  الددددر شددددنيا 

له اختددت التحددالص وال صددص عددن طريددق ا ددوثني  واعماعددا  امل اومدد  للحددوثني . فعلددث سددبنيل املثددا
ه مستشددد ث الشدددعب للدددو    ا عددددن مولعددداا 2015صددداحله ا ننيسدددان/أبريل  -م ددداتلو ا دددوث  

لل ناصددد  واملر بدددا  العسدددكري ؛ و أ  دددل بددد  ضدددرب  جويددد  شدددنتيا لدددوا  التحدددالص أضدددراناا ابلغددد . 
صدداحل( املتحددص الددوطين لتعددز بنينمددا اسددتخدم   -ولصدد ل  اعددا  امل اومدد  )املناا،دد  للحددوث  

. وبعدددد سدددنيطر  امل اومددد  علدددث 2015 عدددام صددداحل ألةدددراأل عسدددكري  ا أواادددل - ا دددوث  م ددداتلو
عدددنه أنشدددم  وا .2016ه لصددد   ا وثنيددون ا شدددباط/فرباير 2015املتحددص ا آو/أةسددط  

صدداحل لددزانا عسددكرايا ومرفددق  احتزددا  سددر  ا املتحددص العسددكر  الددت  لدداموا  - م دداتلو ا ددوث 
ه  مدددر  ةدددان  جويددد  شددنتيا لدددوا  التحدددالص اعنددداع الشدددمات 2015يو /يولنيددد   16 وا بنيبدد .

 الشرل  للمتحص.
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وا حا   أاراه  مر  األطراف عن عمد املستش نيا  واملوال  الث افني  الدر تسدنيطر  -49
 أاين/ 22ه احتدل ا وثنيدون مستشد ث 2018علنييا. فعلث سبنيل املثداله ا تشدرين الثداين/نوفمرب 

اخلددددما ه و اختدددتوا املبددد  مكددداانا قطدددفق الندددانه و أشدددعلوا الندددان ا مدددايو ا ا ديدددد ه فعطلدددوا 
 ددان اددتا لددد حددد   ون ضددرون   وملددا أجددزاء مندد  وأتل ددوا املعدددا  الطبنيدد  لبددل مغددا نهتم املكددان.

 تمدر  2018حزيران/يوننيد   وا عسكري  ااار ه فإن  يعد مبثابد  انتيداك لل دانون الددوت اقنسداين.
 املنشددم ا ال ددرن السدداب  ا ا ديددد  بنينمددا  انددل املنط دد  ااضددع  لسددنيطر  مسددزد ال ددا   الصددوا

ألوي  العمال  ه وا   اعد  مسدلح  تسدانداا اقمدانا  العربنيد  املتحدد . والدخل فريدق اخلدرباء مر 
وجدددو  أسدددباو مع ولددد  تددددعو مر ا عت دددا  أبن عناصدددر مدددن ألويددد  العمال ددد   اندددل مسدددؤول  عدددن 

  الددديين التددانل  الددت  يعددو  مر ال ددرن السدداب   ون أن يكددون لددتل  أ  التدددمري املتعمددد للمولدد
 يعد مبثاب  انتياك لل انون الدوت اقنساين. ما سبب عسكر  اااره واو

والددخل فريددق اخلددرباء أي،ددداا مر وجددو  أسددباو مع ولددد  تدددعو مر ا عت ددا  أبن ا دددوثني   -50
ه  ون ضدرون  عسدكري  اداار ه 2019ان   مروا عن عمدد مندا ل للمددنني  ا حزد  ا آذان/مد

 ا انتياك لل انون الدوت اقنساين.

 اهنتاا اج املتعلقة ابحلالة اإلنسانية -ابء 
 يتعلددددق فنيمدددداأسدددديمل اقجددددراءا  الددددر اختددددتهتا أطددددراف النددددزاع ا عملنياهتددددا العسددددكري  و  -51

 بوصدول املسداعدا  اقنسدانني  مسدياماا  بدرياا ا تددداون ا الد  اقنسدانني . وتشدري ادت  اقجددراءا ه
بعدددض ا دددا   عددددم اختددداذ أ  مجدددراءا ه مر عددددم احددد ام  نيددد  األطدددراف بصدددرام    دددوق  وا

 ا حتنياجدددا  املتصدددل  ا ذلددد  مبدددا الشدددعب ا الدددنيمن. ولنيسدددل ا حتنياجدددا  اقنسدددانني  املاسددد ه
 علث األلل التخ نيص من حدهتا. أو ع ه نتنيز  عانض  للنزاع املسلحه بل ميكن جتنبياه ااب

 غىن يناا لبقاء السكان يلى قيد احلياة ه اهل  اج يلى األييان اليت -1 
ةدد  عنيدددا لب ددداء    اسددتخدم  نيددد  أطددراف الندددزاع وشددنل ازمدددا  علدددث األعنيددان الدددر -52

سددببل الغددانا  اعويدد  الددر شددنتيا لددوا  التحددالص بصدد   السددكان املدددنني  علددث لنيددد ا نيددا . وت
 ااصددد  ا تددددمري األناضددد  الزناعنيددد ه ومرافدددق املنيدددا ه واهلنيا دددل األساسدددني  املرفحلنيددد ه واملرافدددق الطبنيددد ه

م اق ال،رن هبا. و نع ا وثنيون األلغام األنضني  ا األناض  الزناعني  واستخدموا املستشد نيا   أو
أسددديم ا تددددمرياا. وت،ددداعص ادددت   أو   حدددال  ون اسدددتخدامياألةدددراأل عسدددكري ه األمدددر الدددت

اهلزمددا  مر حددد  بددري آاثن األ مدد  اقنسددانني ه ومذا  انددل لددد انتتكبددل هبدددف حرمددان السددكان 
 هلت  األعنيان من لنيم  حنيوي ه فإن ذل  يعد مبثاب  انتياك لل انون الدوت اقنساين. مما املدنني 

 اراحلصار واحلرب الشبياة ابحلص -2 
ا ذلدددد  ا صددددان البحددددر  ال علدددد   مبددددا أ   ال نيددددو  الددددر فرضدددديا التحددددالص علددددث الددددنيمنه -53

أسديم  ممدا ومةفق مطان صنعاء الدوته مر ت نينيد الوان ا  بشد  وعرلل  ميصدال ممددا ا  اقةاثد ه
 دان هلدا   مسياماا  برياا ا تداون ا لتصا  ا النيمن. ولد سبق أن أثبل فريق اخلرباء أن ات  التدابري

أتثري ةري متناسب علث السكان املدنني ه ا انتيداك لل دانون الددوت اقنسداين. وعدفو  علدث ذلد ه 
سدنيما ا صدان الكامددل الدت  فرضدد  التحدالص علدث الددنيمن ا أع داو مطددفق  و  فدإن ادت  التدددابريه

ه لدد يعدد 2017فمرب ا وثني  لل تااص التسنياني  علث اململك  العربني  السدعو ي  ا تشدرين الثداين/نو 
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ع وبددددد   اعنيددددد  حيظرادددددا ال دددددانون الددددددوت اقنسددددداين. وأ   أي،ددددداا ا دددددرو الشدددددبنيي  اب صدددددان الدددددر 
والددر أفنيددد عددن فرضدديا ا حزدد   2015اسددتخدميا ا وثنيددون حددول مديندد  تعددز منددت آو/أةسددط  

مضدافنياا  مر معال  وصول املسداعدا  اقنسدانني  مر حدد  بدريه ووضدعل عبحلداا  2018 عام منت هناي 
علث السكان. ويساون ال ريق  ال لدقت مدن الت دانير الدر ت نيدد أبن ال دوا  املسدلح  النيمننيد  واعماعدا  

 .2018املوالني  هلا ين  الوصول مر مدين  الدنييم  ا حمافظ  ا ديد  منت آو/أةسط  

 العقباج اليت تعرتض وصول املسايداج اإلنسانية -3 
مل روضدددد  ألسددددباو أمننيدددد  علددددث اعيددددا  ال اعلدددد  ا  ددددال العمددددل ابقضدددداف  مر ال نيددددو  ا -54

اقنسددداينه فدددرأل  دددل مدددن حكومددد  الدددنيمن وسدددلطا  األمدددر الوالددد  لنيدددو اا بريولراطنيددد  تسدددببل ا 
حددا   أتاددري مضددافني   بددري  لعملنيددا  اقةاثدد . والددخل فريددق اخلددرباء مر أن  نيدد  أطددراف النددزاع 

اقةاث  اقنسانني  مر املددنني  االتداج  وتنيسدري وصدوهلا انتيكل التزاميا ابلسماع مبرون ممدا ا  
بسددرع  وبددف عوااددق مددن اددفل فددرأل لنيددو  علددث تن ددل مددوا   املسدداعد  اقنسددانني  والب،دداا  مر 

 االدد . وابقضدداف  مر ذلدد ه فددإن حتويددل ا ددوثني ه ونمبددا جيددا  فاعلدد  أاددراه ملسددان  وا الددنيمن
نني  وف اا للمبا ئ اقنسانني . ومشلل أعمال العنص املرتكبد  املعون  أعاق ميصال اقمدا ا  اقنسا

ضد العامل  ا ا ال اقنساين واألصول واملرافق لتل مندوو اللزن  الدولني  للصدلنيب األ در ا 
ه األمر الت  أ ا مر انسحاو اعيدا  ال اعلد  ا  دال العمدل اقنسداين 2018 أبريل ننيسان/

 من مناطق معنين .

 نسان ذاج الصلةحقوق اإل -4 
تسددببل تدددابري أاددرا اختددتاا  ددل مددن حكومدد  الددنيمن وسددلطا  األمددر الوالدد  ا ت ددالم  -55

أ ا مر  اي   انتيداك ح دوق اقنسدان للسدكان؛ ف نيدام ا كومد ه  ممدا ا ال  ا لتصا ي  الكانثنيد ه
أسديم ا  2016علث سبنيل املثاله بن ل املصرف املر ز  من صنعاء مر عددن ا أيلول/سدبتمرب 

اض ددداأل حدددا  ل نيمددد  العملددد  النيمننيددد  وأ ا مر عددددم  فددد  مرتبدددا  محلدددا  اة ف مدددن املدددوا   
املدددددنني ه مبددددن فددددنييم املعلمددددون واملوا ددددون الطبنيددددون الددددتين يعملددددون ا املندددداطق اخلاضددددع  لسددددنيطر  

لطا  سلطا  األمر الوال . فاهنان النظام ا كوم  لإليدرا ا  ال،دريبني ه وأفدا   الت دانير أبن سد
األمددر الوالدد  واصددلل اتبدداع ممانسددا  صددانم  لتحصددنيل ال،ددرااب مددن أجددل يويددل اعيددو  ا ربنيدد . 

توف ابلتزاماهتا ا  ال  مل من ا كوم  وسلطا  األمر الوال  ويساون ال لقت فريق  اخلرباء ألن  فا 
ا  مبدا ادقهاب دق ا العمدله وا دق ا مسدتوا معنيشد    يتعلدق فنيمداسدنيما  و  ح وق اقنسانه

 ذل  ا ق ا الغتاء واملنيا ه وا ق ا الصح  والتعلنيم.

 الت ويع  أسلوب م  أساليب احلرب -5 
يشمل التزوي  ا  ل من ال انون الدوت اقنساين وال دانون اعنداا  ا رمدان مدن الغدتاء  -56

يددزال  و    ايدد  اقمدددا  هبددا.عدددم   أو ةدد  عنيددا مثددل األ ويدد ه   واملدداء واملددوا  ةددري الغتاانيدد  الددر
مذا  اندددل األطدددراف لدددد تعمدددد  اسدددتخدام التزويددد  للم،ددد  لددددماا ا حت نيدددق  مدددا يتعددد  مثبدددا 

أادافيا العسكري . ةري أن  ون األفعال املوصوف  أعف  لد أ    نيعيا  وناا ا حرمان السكان 
يربن املخاوف الشديد   لاام هتزال    ه وا  أفعالة  عنيا لب اايم علث لنيد ا نيا    من موا 

مددن أن تكددون  نيدد  أطددراف النددزاع لددد اسددتخدمل التزويدد   مسددلوو مددن أسددالنيب ا ددرو. ويعددد 
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 انددل اددت  األفعددال تعتددرب انتيا ددا   وملددا منسددانني  حمظددون .   اددتا ا رمددان أي،دداا مبثابدد  معاملدد 
 ن انتكاو جراام حرو.جسنيم  لل انون الدوت اقنساينه ف د ت تب علنييا مسؤولني  جنااني  ع

حاهج القتل التعسفي واهختفاء القسري واهحت ا  التعسةفي والتعةذيب وسةوء  -جيم 
 املعاملة

 سلطاج األمر الواقع -1 
ح ق فريق اخلرباء ا العديد من حا   ال تل التعس   وا حتزا  التعس   وا ات اء  -57

ا ذلددد  ا تعدددزه  مبدددا ا  األمدددر الوالددد هال سدددر  والتعدددتيب وسدددوء املعاملددد  الدددر انتكبتيدددا سدددلط
وا ديد ه وصنعاءه وحز . واستيدفل سلطا  األمر الوال  الرجدال والنسداء وال تنيدان املشدان   

ت راددددداه فدددددزا   مدددددن محكدددددام لب،دددددتيا    أو ا أنشدددددط  يتعت دددددد أهندددددا تعدددددانأل جيدددددو ام ا ربنيددددد 
ث  عدددم األحددددزاو السنياسددددني  ا سدددتبدا ي . وفتسددددر  املعانضددد  أبوسدددد  العبدددانا ه فلددددم ت تصدددر علدددد

التحدداون  أو املنافسدد ه بددل مشلددل أي،دداا نشددر بنيدداان  ا نت ددا  علددث وسدداال التواصددل ا جتمدداع ه
التشدكني  ا سنياسد  التعلدنيم االلنيد . واسدتتيدفل أسدر  أو بشمن املساال املتصل  حب دوق اقنسدانه

. 2019 عددددام ا أوااددددلا ذلدددد  بعددددد ال تددددال الددددت   ان ا حزدددد   مبددددا معنيندددد  اسددددتيدافاا ادددداارااه
واسدتتيدف أي،دداا ميدداجرون وأفددرا  منتسددبون مر حددزو اقصددفع وأع،دداء ا املددؤير الشددعيب العددام 

 )  سنيما بعد م تل الراني  السابق صاحل(.
وح ددددددددددددق فريددددددددددددق اخلددددددددددددرباء ا م تددددددددددددل الددددددددددددراني  السددددددددددددابق صدددددددددددداحل ا أوااددددددددددددل  ددددددددددددانون  -58

زبدددد  السنياسدددد ه املددددؤير الشددددعيب اسددددتيداف أشددددخام ينتمددددون مر ح وا ه2017 األول/ يسددددمرب
العامه ا سدنياق ت كد  التحدالص مد  ا دوثني . ووثدق ال ريدق انتيا دا    دوق اقنسدان انتكبيدا 

محدا ا ا  ه لتدل ا وثنيدون أحدد  بدان أع،داء ا دزو واثند   وا ا وثنيون ضد أنصان صاحل.
اا عشدرا  النسداء الدف  حال  أادراه احتزدز  سدلطا  األمدر الوالد  تعسد  وا من أفرا  أسرت .

لدن احتزاجا  ضد م تل صداحل والدف  طلدس تسدلنيم جثماند . وابلنظدر مر التدوترا  السنياسدني  
ي تددب علدددث ذلدد  مدددن  ومددا االنيطدد  مب تددل صددداحله وعدددم ممكاننيدد  الوصدددول مر األ لدد  املتصددل  بددد 

 ت  الدلني  .يتسن لل ريق التوصل مر استنتا  بشمن مفبسا  وفا مل صعواب  ا  عياه
وواصددلل السددلطا  األمددر الوالدد  احتزددا  األفددرا  بصددون  تعسدد ني . وأ ا ا حتزددا  مدد   -59

مندد  ا تصدداله وا ددب  ا ن ددرا   ل دد ا  طويلدد ه والن ددل املتكددرن بدد  املرافددقه واسددتخدام املرافددق 
 .السددددري  مر جعددددل االتزددددزين بعنيددددد  املنددددال عددددن أسددددرام وأ   ايدددد  لانوننيدددد  ومشددددراف ل،دددداا 

ا ا   ال لنيل  الر وجيل فنييا سلطا  األمر الوال  هتماا للمحتززينه  حي فريق اخلدرباء  وا
ا سددتمران ا عدددم ماتحدد  ممكاننيدد  وصددول ممثلددنييم ال ددانونني  ملددنييم وعدددم مبددفا االتزددزين ابلددتيم 

من ا دا  ه   ثري وا وثق اع افا  لسري  انتتزعل بوساال منيا التعتيب.  ما  املنسوب  ملنييم.
 أفا  األلانو أبهنم طولبوا بدف  مبال  مالني  للحصول علث معلوما  عن أما ن وجو  االتززينه

 استفم جثمان حمتزز ل،ث حنب  ا ا ب . أو لركي  أو للحصول علث وعو  ابقفرا  عنيمه أو
وا صددنعاءه نت ددل االتزددزون بدد  مرافددق سددري  ومرافددق ا حتزددا  ا كومنيدد  السدداب   الددر  -60

يددديراا "مشددرفون" مددن اللزددان الشددعبني  املوالنيدد  للحددوثني . وحت ددق فريددق اخلددرباء مددن وجددو  حددا   
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حالدد  ا ا ديددد ه وسددل حددا   ا  13حالدد  ح ددق فنييددا ا صددنعاءه و 41اات دداء لسددر  ا 
 يزالون لت   ولل  تاب  اتا الت رير.     ا ا ز . و ان بعض ال،حاايتعزه وأنب  حا 

وتستمر اقفا   عن حا   التعتيب وسوء معامل  النساء والرجال علث أيد  سلطا   -61
األمددددر الوالدددد  ا مرافددددق ا حتزددددا  ا  نيدددد  أحندددداء املندددداطق اخلاضددددع  لسددددنيطرهتا. ولدددددم ال،ددددحااي 

لكددم والر دل وال،درو ابل ،دبان ا ديديدد  والعصد  والبندا قه واعلددد والشديو  وصد اا  سدتخدام ال
ابألسدددفك الكيرابانيددد ه والصددددما  الكيرابانيددد ه والتعلنيدددق ا األسددد ص لسددداعا ه وندددزع األادددافر. 

 وتسلم ألرابء عد  حمتززين جثث ال،حااي وعلنييا عفما  تعتيب واضح .
طا  األمدر الوالد  أعمدال العنددص وح دق فريدق اخلدرباء ا ا عداءا  ابنتكداو مدوا   سدل -62

ا جيدا  األمدن السنياسد ه ومكتدب األمدن  2019و 2016ب  عدام   ما اعنس  افل ال   
. ولددم االتزدزون وصد اا  سدتخدام ا ةتصداو وا عتدداء  ال وم ه ومرافق أارا ا صدنعاء ومو 

)تعلنيق األشنياء وال،رو(ه والتعر  ا ذل  ا عتداء املباشر علث األع،اء التناسلني   مبا اعنس ه
ال سدددر ه والتيديدددد اب ةتصددداوه هبددددف مذ هلدددم  زدددزء مدددن أسدددالنيب ا سدددتزواو والتعدددتيب. 

نجدال   وسدتالعنص اعنس  الر استيدفل  د  نسداء  من حا   12 ولوع وحت ق ال ريق من
 عاماا. 17وفىت يبل  من العمر 

دعو مر ا عت ددا  أبن سددلطا  األمددر الوالدد  وتوجددد لدددا فريددق اخلددرباء أسددباو مع ولدد  تدد -63
انتيكددددل ا ددددق ا حريدددد  الشددددخخل وأمندددد  مددددن اددددفل عملنيددددا  ا ات دددداء ال سددددر ه وا عت ددددال 

ا ذلدد  انتيدداك ا ددق ا حما مدد  عا لدد ه ف،ددفا عددن العنددص اعنسدد ه  مبددا وا حتزددا  التعسدد ني ه
مسددؤولني  جناانيدد  عددن  والتعددتيبه وةددري ذلدد  مددن ضددروو سددوء املعاملدد . ولددد ت تددب علددث ذلدد 

الفمنسدددانني ه  أو انتكدداو جدددراام ا دددرو املتمثلددد  ا التعدددتيب وةددري  مدددن ضدددروو املعاملددد  ال اسدددني 
وا عتداء علث الكرام  الشخصني ه وا رمان من االا م  العا لد . والدخل ال ريدق أي،داا مر وجدو  

ل  عدن ال تدل التعسد   أسباو مع ول  تددعو مر ا عت دا  أبن سدلطا  األمدر الوالد   اندل مسدؤو 
يعد مبثاب  حرمان تعس   من ا نيا . وتشكل  ما ألشخام منتم  مر املؤير الشعيب العامه واو

عملنيا  ال تل العمدد ادت  انتيا دا  اطدري  لل دانون الددوت اقنسداين لدد ت تدب علنييدا مسدؤولني  
 .ابل تل العمد جنااني  عن انتكاو جراام حرو

 راج العربية املتحدة وامل لكة العربية السعوديةحكوماج الي   واإلما -2 
فددر اا ابسددتيدافيم  90ي ددل عددن  مددا   حبددث فريددق اخلددرباء حددا   أفنيددد فنييددا عددن اةتنيددال -64

 بطل ددددا  اننيدددد  وان زددددانا  ا مديندددد  عدددددن واالافظددددا  االنيطدددد  هبددددا فنيمددددا بدددد  تشددددرين األول/
عنيددددا عددددد اا مددددن لددددا   امل اومدددد   . ومشلددددل األاددددداف املبلدددد 2019وأاين/مددددايو  2015 أ تددددوبر

السدداب  ه و بددان املددوا   ا كددومني  املدددنني ه والزعمدداء الدددينني ه واعيددا  املددؤثر  ا ا تمعددا  
االلنيددد ه واألفدددرا  الدددتين ينت ددددون ا لددد  ا نت دددات اعندددون واقمدددانا  العربنيددد  املتحدددد . ومدددن بددد  

تشدددددرين  23و 2015ين األول/أ تدددددوبر تشدددددر  6عملنيددددد  لتدددددل فنيمدددددا بددددد   86ادددددؤ ءه انتتكبدددددل 
)عندما أفنيد ا هناي  املطاف عدن لتدل  عدنيم  يدين(. وح دق ال ريدق ا عنيند   2018األول/أ توبر 

ه 2017 عدام ه واثنتدان ا2015 عدام ا ذلد  حالد  واحدد  ا مبدا من ادت  ا دوا  ه 10من 
ا ددا   الددر  ه مدد  ال  نيددز علددث2019 عددام ه وحالدد  واحددد  ا2018 عددام وسددل حددا   ا

 استيدفل الزعماء الدينني .
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وح ددق فريددق اخلددرباء ا ا  عدداءا  امل دمدد  منددت صدددون ت ريددر  السددابق بتددونط اقمددانا   -65
العربني  املتحد  وال وا  املوالنيد  هلدا ا انتكداو ا حتزدا  التعسد   وا ات داء ال سدر  والتعدتيب 

 ه والعديددد مددن موالدد  ا حتزددا  ةددري الرمنيدد  ا وسددوء املعاملدد  ا سددزن بحلددر أ ددد الثدداينه والربي دد
ا ددزام األمددين والتابعددد  للنخبدد  الشدددبوانني  الددر أفددا   الت دددانير عددن احتزدددا  املعانضدد  السنياسدددني  
املشددتب  هبددم فنييددا. ولددد تسددبب ن ددل االتزددزين بدد  موالدد  ا حتزددا  اخلاضددع  لسددنيطر  اقمددانا  

مد  ا عصددب  نيد اي(ه ولدوا  ا ددزام األمدينه والنخبدد  العربنيد  املتحدد  )مبددا ا ذلد  مولد  ةددري ن 
الشددبوانني ه ا انتشددان حدددا   ا ات دداء ال سدددر ه وجع ددل ال،دددحااي بعنيدددين عدددن متندداول ا مايددد  
ال انوننيدد  والرلابدد  ال ،ددااني . و ددان معظددم االتزدددزين يترسددلون ا هنايدد  املطدداف مر الربي دد ه حنيدددث 

لصددددما  الكيرابانيددد ه والتعلنيدددق مدددن الدددتناع  والسدددال ه اب ا ذلددد  مبدددا هعتدددتو الكثدددريون مدددنيم
 والعنص اعنس ه وا ب  ا ن را   ل  ا  طويل .

واصل فريق اخلرباء توثنيق ا نتيا ا  املتصل  اب حتزا  الر انتكبتيا حكوم  الدنيمن ا  -66
املدد . ووثددق سددزن املنددون  املر ددز  ا مديندد  املكددفه ويشددمل ذلدد  ا حتزددا  التعسدد   وسددوء املع

ال ريدددق أي،ددداا حدددا   مدددن ا دددب  مددد  منددد  ا تصدددال ملدددد  تصدددل مر ثدددف  سدددنوا ه والتعدددتيب 
املنددددتظم بوسدددداال منيددددا الصدددددما  الكيرابانيدددد ه واقعدددددام الصددددون ه والتعددددر  ال سددددر ه ا مرفددددق 
  احتزددا  الطدد  املشدد ك ةددري الرمدد  لل ددوا  املسددلح  النيمنني /اململكدد  العربنيدد  السددعو ي  ا مديندد

سدددددنياق العملنيدددددا  البحريددددد  حدددددول حمافظددددد  ا ديدددددد ه الدددددخل ال ريدددددق مر أن بعدددددض  وا سدددددنيحلون.
يزالدون لنيدد ا حتزدا  مد  مند  ا تصدال ا    الصنيا ين النيمنني  الوان  وصد يم ا ت ريدر  السدابق
(. و دددان ياننيددد  مدددنيم 72ه ال  دددر  A/HRC/39/43مرافدددق احتزدددا  ا اململكددد  العربنيددد  السدددعو ي  )

 ن منت أ ثر من سنت  ولل  تاب  اتا الت رير.م  و ي
وواصل فريدق اخلدرباء التح نيدق ا حدا   ا ةتصداو وةدري  مدن أشدكال العندص اعنسد   -67

 وأوااددر 2016 عددام الددر انتكبيددا أفددرا  مددن لددوا  اقمددانا  العربنيدد  املتحددد  ا الربي دد  فنيمددا بدد 
ا ذلدد  اةتصدداو ابلع،ددو  مبددا وفمددو ه. وانطددو  ا ددا   علددث اةتصدداو شددرج  2018 عددام

الددت ر  واةتصدداو ابأل وا  واةتصدداو  دداع . و ددان اددتا العنددص ميددان  ابنتظددام اب لدد ان مدد  
ةدددري  مدددن أشدددكال التعدددتيب وسدددوء املعاملددد  مدددن أجدددل مذ ل االتزدددزين وانتدددزاع ا ع افدددا  مدددنيم 

ت  نجددال وصديب واحددده حالدد  اةتصداو لسد 12تبد   ذلد  مددن التح دق مدن   مددا  وجتننيددام لسدرااه
 وا عتداءا  اعنسني  املتعد  ه والتعر  ال سر .

وتوجددددد لدددددا فريددددق اخلددددرباء أسددددباو مع ولدددد  تدددددعو مر ا عت ددددا  أبن حكومددددا  الددددنيمن  -68
واململكددد  العربنيددد  السدددعو ي  واقمدددانا  العربنيددد  املتحدددد  انتيكدددل ا دددق ا ا ريددد  واألمدددنه وذلددد  

اء ال سدددر ه وا عت دددال وا حتزدددا  التعسددد ني ه والتعدددتيبه حتديدددداا عدددن طريدددق عملنيدددا  ا ات ددد
ا ذل  العنص اعنس . ولد ت تدب علدث ذلد  مسدؤولني  جناانيد  عدن انتكداو  مبا وسوء املعامل ه

الفمنسددانني ه وا عتددداء  أو جددراام ا ددرو املتمثلدد  ا التعددتيب وةددري  مددن ضددروو املعاملدد  ال اسددني 
وا رمددان مددن االا مدد  العا لدد . والددخل ال ريددق أي،دداا مر علددث الكرامدد  الشخصددني ه وا ةتصدداوه 

وجو  أسباو مع ول  تدعو مر ا عت ا  أبن اقمانا  العربني  املتحد  ولوا  ا زام األمين املوالنيد  
حدددا   لتدددل تتعدددد مبثابددد  حرمدددان تعسددد   مدددن ا نيدددا . وتعدددد  10ي دددل عدددن    هلدددا مسدددؤول  عمدددا

تيا ددا  اطددري  لل ددانون الدددوت اقنسدداين لددد ت تددب علنييدددا عملنيددا  ال تددل العمددد اددت  مبثابدد  ان
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. وتثري ات  ا ستنتاجا  شدواةل اطدري  ابل تل العمد مسؤولني  جنااني  عن انتكاو جراام حرو
 حبا   اةتنيال أارا جرا التبلني  عنيا. يتعلق فنيما

 انتاا اج احلرايج األساسية -دال 
التحدددالص وسدددلطا  األمدددر الوالددد  واصدددلل الدددخل فريدددق اخلدددرباء مر أن حكومددد  الدددنيمن و  -69

 فرأل لنيو  صانم  علث ا ق ا حري  الرأ  والتعبريه ا انتيداك لل دانون الددوت   دوق اقنسدان.
املندداطق الددر تسددنيطر علنييددا سددلطا  األمددر الوالدد ه مشددل تزايددد امل،دداي ا  الددر تت اب ددل هبددا أ   وا

أ ا مر بنيحلدد   ممددا م  وتكددوين اعمعنيددا همعانضدد  فددرأل  لنيددو  علددث ا ددق ا حريدد  التزمدد  السددل
تشدددب  الدولددد  البولنيسدددني  يعدددنيش فنييدددا الندددا  ا ادددوف وميانسدددون الرلابددد  التاتنيددد . ومشلدددل مواصدددل  
توطنيد السلط  من جانب لوا  األمن الدر تسدانداا اقمدانا  العربنيد  املتحدد  ا عددن واعندوو 

 لعديددددد مددددن النددددا  مر ال ددددراناسددددتيداف املعانضدددد  علددددث نطدددداق واسدددد ه األمددددر الددددت  اضددددطر ا
 ا اتباء. أو

الر تسانداا اقمانا  العربنيد  املتحدد ه ال وا  ا ذل   مبا وواصلل ال وا  ا كومني ه -70
وسلطا  األمر الوال  ا حتزدا  التعسد   والتيديدد أوه بطري د  أادراه اسدتيداف األفدرا  الدتين 

نضدون السنياسدنيون والصدح نيون واملددافعون عدن ا ذلد  املعا مبدا ين ددوهنا علندااه أو يشككون فنييا
صح نياا ومعفمنيااه  13ي ل عن  ما   ح وق اقنسان والزعماء الديننيون. فعلث سبنيل املثاله ال

 حىت ولل  تاب  اتا الت ريره حمتززين ا صنعاء بتيم تتصل بعمليم.
الصدددح ني  ومنعدددل حكومددد  الدددنيمن وال دددوا  الدددر تسدددانداا اقمدددانا  العربنيددد  املتحدددد   -71

ومنظمدددا  ح دددوق اقنسدددان مدددن العمدددل حبريددد  ا عددددن وعلدددث طدددول السددداحل الغدددرنه واسدددتمر 
التحددالص ا نفددض ممكاننيدد  اسددتخداميم لددرحف  األمددم املتحددد  اعويدد ه بنينمددا ول ددل سددلطا  

تكددن التح ني ددا  ا  ومل األمددر الوالدد  حدداافا أمددام حريدد  وصددوهلم مر املندداطق اخلاضددع  لسددنيطرهتا.
 عاءا  املتعل   ابل نيو  امل روض  علث حري  التن ل الر فرضتيا أطراف النزاع لدد أتجندز  بعض ا 

 ولل  تاب  اتا الت رير.
والددل املدددافِّعا  عددن ح ددوق اقنسددان والصددح نيا  والناشددطا  ا  نيدد  أحندداء الددنيمن  -72

ي مدن  ملدا زد يواجين ا ضطيا  ال اام علث نوع اعن ه واللن يتستيدفن من  ني  األطراف نتني
مدن ادت  ا دا  ه مد  اسدتمران تعدرأل العديدد مدن النسداء  40ب  من أعمال. ووث ق فريق اخلدرباء 

 لتيديدا  متزامن  من  ني  األطراف.
املعت دددد  أو وتوجدددد أي،ددداا أسدددباو مع ولددد  تددددعو مر ا عت دددا  أبن ا دددق ا حريددد  الددددين -73

اضددطيا  البيددااني  علددث أسددا  ع نيدددهتمه  يتنتيدد  ا الددنيمن. ف ددد واصددلل سددلطا  األمددر الوالدد 
بوسدداال منيددا احتزددا ام واهتدداميم ابلددر ِّ َّ ه والسددخري  علندداا مددن أتبدداع الدايندد  البياانيدد  ا املل ددا  

 ال انونني  ووصميم ابلشنياط ه ومصدان أحكام ابقعدام علث أنصانام وهتديدام.

 العنف اجلنساين -هاء 
ايري جنسددانني  جديددد   ح دد ه وتزايددد هتمددنيش ه انتشددر  معدد2019و 2018ا عددام   -74

النساء وال تنيا  اخلاضعا  لسنيطر  وم را  أطراف النزاع. ولدد  دان ا تمد  ا الدنيمن أبدوايا أصدفا 
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ا تمعا  االلني   أو سنيما من األللنيا  و  لبل نشوو النزاعه و ان العديد من النساء وال تنيا ه
ام املسدداوا  واخلطددون . وأ ا النددزاع مر ت ددالم تلدد  ا الدد ه الري نيدد ه يعشددن ا حالدد  ابلغدد  مددن انعددد

ا  اي   التددددمثري السدددد ء هلددددت   أو واسددددتغلل األطددددراف املعددددايري اعنسددددانني  ا انتكدددداو انتيا ددددا 
ا نتيا ددددا . واهنددددان الدددددعم االدددددو  الددددت   ددددان ي دمدددد  نظددددام العدالدددد  اعناانيدددد  ملناا،دددد  العنددددص 

يا  ال اعل  ا  ال من اذ ال دانون عمومداا هتديدداا مباشدراا . وشكلل اع2019 عام اعنساين ا
ذلد  عددامفن ييددد ان  وا ألمدن املددرأ ه وعملددل األطدراف جااددد  علددث معالد  شددبكا  ا مايدد ه

 ددداان علنيددد . وتظدددل النسددداء واألط دددال  ممدددا بدددزاي   ترسدددنيخ انعددددام املسددداوا  والعندددص اعنسددداين أ ثدددر
 ا ذل  العنص اعنس . مبا أشكال العنص اعنساينه والرجال ا اطر شديد ابلتعرأل عمني 

واستمر أفرا  لوا  ا زام األمدين الدر تسدانداا اقمدانا  العربنيد  املتحدد ه وأفدرا  ال دوا   -75
حالد  انتكبدل فنيمدا بد   37املسلح  النيمنني  ا انتكاو العنص اعنس ؛ وحت ق فريق اخلدرباء مدن 

تيا ددددا  املددددت ون  أعددددف . وألدددددم أفددددرا  اللددددواء املدددددنع ابقضدددداف  مر ا ن 2019و 2016عددددام  
اخلددام  والثفثدد  علددث اةتصدداو امددرأ  وصددبني ه وحدداولوا اةتصدداو فتددا ه واعتدددوا جنسددنياا علددث 

امددرأ  وأنبعدد  فتنيددان وفتددا ه وحدداولوا اةتصدداو  18نجددل وفددىت. واةتصددب أفددرا  لددوا  ا ددزام األمددين 
أبن ادددت  ا دددا   تشدددكل جدددزءاا مدددن مندددط مدددن  امدددرأ ه وااتط دددوا سدددل نسددداء. وأفدددا   املصدددا ن

العندددص اعنسددد  أوسددد  نطالدددااه يشدددمل اسدددتيداف األشدددخام ال،دددع اء مدددن  تمعدددا  امليددداجرين 
 والفجحل  وامليمش .

وأفنيد أبن ذا  ا دا   الدر تدونط فنييدا اللدواء املددنع اخلدام  والثفثدون والدوان  وصد يا  -76
ت ه وا  مديري  ني ني  ا حمافظ  تعدزه حنيدث ي دنيم الكثدري ا ال  ر  الساب   لد ولعل ا الشماي

ه ألددم أفدرا  2019و 2017بد  عدام   مدا من املشر ين املست،ع   وامليمش . وافل ال د  
ا ذلدد   مبددا مددن اللددواء املدددنع اخلددام  والثفثدد  علددث ااتطدداف أفددرا  وما،دداعيم لفةتصدداوه

نسددد ه  وسددداال مدددن بنينيدددا مذ ل أفدددرا  ادددت  ا ةتصددداو اعمددداع  وةدددري  مدددن أشدددكال العندددص اع
 ا تمعا  االلني  وما،اعيا.

واستمر السلوك العددواين ل دوا  ا دزام األمدين ضدد امليداجرين علدث مددان العدام املاضد .  -77
ه احتزدددز  لدددوا  ا دددزام األمدددين أ ثدددر 2019فخدددفل ال ددد   مدددن ننيسدددان/أبريل مر حزيران/يوننيددد  

 ادددددروف مزنيددددد  ا مرافدددددق مؤلتددددد  جديدددددد ه لددددددواع  األمدددددن ال دددددوم .ميددددداجر ا  5 000 مدددددن
ه الخل فريق اخلرباء مر انتشان حا   اةتصداو امليداجرا  وال تنيدا  وال تنيدان 2018 عام وا

يثدري شدواةل مماثلد  بشدمن امليداجرين  ممدا الر انتكبتيا لوا  ا زام األمين ا مرفق سابق ا عدنه
 ا املرفق اعديد.

ريددق اخلددرباء ا ا عدداءا  تتعلددق ابنتكدداو مددوا   سددلطا  األمددر الوالدد  لعنددص وح ددق ف -78
ه ألددددم 2019و 2018عدددام   وا ا ذلددد  أادددت الراددداان مددن النسددداء وال تنيدددا . مبدددا جنسدداينه

امل اتلون ا وثنيون ا صنعاء وا ديد  علث ااتطاف نساء وفتنيا  واحتزا ان ل  ا  تصل مر 
لدددراباين. وفعلدددوا ذلددد  ا محدددا ا دددا   قجبدددان أحدددد ا دددوثني  ياننيدد  أشدددير مدددن أجدددل ابتددزا  أ

املنشددد   علدددث تسدددلنيم ن سددد ؛ واحتزدددزواه ا حدددا   أادددراه نسددداء وفتنيدددا  بتيمددد  السددد ر  ون 
حمرمه وحبسوان للحصول علث فدي . وجيعل ا اتطداف النسداء وال تنيدا  املعننيدا  عترضد  خلطدر 

 يعرضين خلطر مضاا يتمثل ا العنص اعنساين. مما العنص اعنس  وجيتتو الوصم ا النيمنه
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وتوجددد لدددا فريدددق اخلددرباء أسددباو مع ولددد  تدددعو مر ا عت ددا  أبن  نيددد  أطددراف الندددزاع  -79
أن أفدرا    مدا  ا ذل  العنص اعنسد ه ضدد األشدخام االتزدزينه مبا انتكبل العنص اعنساينه

ملتحدد  وأفدرا  اللدواء املددنع اخلدام  والثفثدد  لدوا  ا دزام األمدين الدر تسدانداا اقمدانا  العربنيدد  ا
التدداب  لل ددوا  املسددلح  النيمننيدد  انتكبددوا ا ةتصدداو وةددري  مددن أشددكال العنددص اعنسدد ه وأن أفددرا  
سلطا  األمر الوال  انتكبل جرمي  أات الرااان من النساء وال تنيا . وميكن مساءل  اعنا  عدن 

  انتيا ددا  اطددري  لل ددانون الدددوت اقنسدداين. انتكدداو جددراام حددروه ألن اددت  األعمددال تشددكل
أن حكومددد  الددددنيمنه واقمدددانا  العربنيددد  املتحددددد  ب ددددن سدددنيطرهتا علددددث بعدددض املندددداطق و/أو   مدددا

املرافقه وسلطا  األمر الوال ه انتيكل ال دانون الددوت   دوق اقنسدان الدت  حيظدر ا ةتصداو 
ويواصل ال ريق التح نيق ا ا عداءا   وةري  من أشكال العنص اعنس ه ف،فا عن أات الرااان.

أارا ابنتكاو العنص اعنساينه مفحظاا أن ا  عاءا  امل دم  بوصد يا أ نيدد  واملبنيند  ا ادتا 
 الت رير تشري مر وجو  أمناط أوس  نطالاا هلتا العنص تونط فنييا  ني  أطراف النزاع.

 اهنتاا اج اليت /س األطفال -واو 
تن دد  تددؤثر أتثددرياا مدددمراا علددث معمددال ح ددوليم    جددراع النددزاع الددرحيمددل أط ددال الددنيمن  -80

األساسددددني . ومددددن ذلدددد  حددددق الط ددددل ا ا نيددددا  والب دددداء والنمددددو؛ وا مايدددد  مددددن العنددددص وال،ددددرن 
ا ذل  العنص اعنسد  والدزوا  ال سدر ؛ وا ريد  واألمدن علدث شخصد ؛ وا دق ا  مبا وا عتداءه

اعماعدددا  املسدددلح ؛ وا دددق ا الصدددح  والغدددتاء والتعلدددنيم.  أو عددددم جتننيدددد  ا ال دددوا  املسدددلح 
وعددفو  علددث ذلدد ه يعتدددرب العديددد مددن ادددت  ا نتيا ددا  أي،دداا مبثابددد  انتيا ددا  لل ددانون الددددوت 

 اقنساينه ولد ت تب علث بع،يا مسؤولني  جنااني  عن انتكاو جراام حرو.
هلزمدددا  العشدددوااني  الدددر  نيددد  حدددا   ا عتدددداء الدددر انطدددو  علدددث مددددنني  واو دددا    -81

عدددن سددد وط ضددحااي مدددن األط دددال. ولدددد أفددا  األمددد  العدددام عدددن لددد أسددد ر  وث  يددا فريدددق اخلدددرباء 
 دددددانون   31و 2013ننيسدددددان/أبريل  1بددددد   مدددددا ط دددددفا ا الدددددنيمن ادددددفل ال ددددد   2 776 م تدددددل

حيدددددددددددد  جنسددددددددددديم(  مل ط دددددددددددفا  49فتدددددددددددا ه و 787فدددددددددددىته و 1 940) 2018األول/ يسدددددددددددمرب 
ددددزلل أةلبنيدددد  مصددددااب  األط ددددال  1 242فددددىت و 3 490 ددددفا )ط 4 732 ومصدددداب  فتددددا (. وست
. 2018 عددددام ه مدددد  ا  اي  عددددد  ال،ددددحااي مددددن األط ددددال ا2018و 2015بدددد  عددددام   فنيمددددا

 (.33ه ال  ر  S/2019/453وعزيل أةلبني  ات  ا وا   مر التحالصه يلني  ا وثنيون )
ه 2016 عدام ت تدل األط دال وتشدوايم اوبعد نف  ا اتفف مدن لاامد  األطدراف الدر  -82

يدددزال األط دددال يتعرضدددون لل تدددل    ا عدددث أنددد  اختدددت تددددابري لتحسددد   ايددد  األط دددال؛ ومددد  ذلددد ه
علث أيد  الغانا  اعويد  الدر يشدنيا التحدالص. فعلدث سدبنيل املثداله حت دق فريدق  اقصاب  جبروعو 

 آو/ 9الددددر شددددنيا التحدددددالص ا اخلددددرباءه علددددث النحددددو امل صددددل أعددددف ه مددددن أن الغددددان  اعويدددد  
فىت  11ي ل عن  ما   علث حافل  ن او ا حمافظ  صعد  أس ر  عن م تل 2018 أةسط 

آاددرين )ذ ددر  ت ددانير  12ي ددل عددن  مددا   عامدداا ومصدداب  15أعددوام و 10تدد اوع أعمددانام بدد  
 فىت(. 39األمم املتحد  وةرياا أن عد  األط ال التين لتتلوا وصل مر 

ل مددد  العدددامه مدددن بددد  األط دددال ا نددددين علدددث مددددان ا دددرو ا الدددنيمن والبدددال  اا ووف ددد -83
(. S/2019/453ا املااددد ( )انظدددر ) 64ط دددفا ) 1 940ط دددفاه جندددد ا وثنيدددون  3 034 عدددد ام

ي ددل    ملددا و حددي فريددق اخلددرباء أن ا ددوثني  واصددلوا ممانسدد  جتننيددد األط دداله ووث ددق جتننيددد ا ددوثني 
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ا حمافظدددا  عمدددران وتعدددز وصدددنعاء  -عامددداا  12 تبلددد  أعمدددان بع،ددديم مدددن الصدددغر فدددىت 12عدددن 
. 2019ويو /يولني   2018ب  حزيران/يونني   ما واستخدام ا وثني  هلم افل ال    -وصعد  

عامداا( ا أ وان لتالنيد ه واختدت  16و 14واستتخدم أنبع  من اؤ ء األط ال )ت اوع أعمانام بد  
عامدداا حانسدداا. ويتبدد  مددن األنلددام الددر لدددميا األمدد  العددام عددن  12مددن العمددر ط ددل واحددد يبلدد  

يك دن ال ريدق  ممدا يبدوه أن جتننيد ا وثني  أوس  انتشداناا  ما األط ال التين جندام ا وثنيونه علث
 من التح ق من .

فريدق وواصلل أي،اا حكوم  النيمن وال وا  املوالني  للتحالص جتننيد األط ال. ولدد حت دق  -84
ه عدن طريددق لدوا  ا ددزام األمدين الددر 2017 عددام اخلدرباء مددن جتننيدد أط ددال ) دنيعيم فتنيددان(ه مندت

تسددانداا اقمددانا  العربنيدد  املتحددد ه والنخبدد  الشددبوانني ه ولددوا  ألويدد  العمال دد ه وال ددوا  املسددلح  
أن اددددت   النيمننيدددد  و اعددددا  امل اومدددد  املوالنيدددد  هلددددا مددددن تعددددز. وتل ددددث ال ريددددق معلومددددا  تشددددري مر

 22عامداا. ومشدل ذلد   13ط فا يبل  بع،يم من الصغر  27ي ل عن  ما   اعماعا  جند 
جندددهتم لددوا  ا دددزام األمددين وألويددد   -عامددداا  13يبلدد  بع،دديم مدددن الصددغر  -ط ددفا علددث األلدددل 

العمال ددد  الدددر تسدددانداا اقمدددانا  العربنيددد  املتحدددد ه واسدددتخدمتيم ا أ وان لتالنيددد  ادددفل ا ملددد  
. وت نيدددد الت دددانير عدددن م تدددل  سددد  فتنيدددان ومصددداب   سددد  2018 عدددام لعسدددكري  ا ا ديدددد  اا

آادددرين ا أثنددداء تلددد  ا ملددد . واسدددتمر  لدددوا  النخبددد  الشدددبوانني  ا جتننيدددد األط ددداله مددد  جتننيدددد 
 عامدددداا اددددفل  لدددد  جديددددد  ا  ددددانون الثدددداين/ 16و 14 سدددد  أط ددددال تدددد اوع أعمددددانام بدددد  

الت انير عدن م تدل واحدد مدنيم علدث أنأل املعر د . وحت دق ال ريدق أي،داا مدن ه أفا   2019 يناير
 .2016و 2015حا   لتزننيد األط ال لامل هبا  اعا  امل اوم  ا عدن ا عام  

وتوجدددد لددددا فريدددق اخلدددرباء أسدددباو مع ولددد  تددددعو مر ا عت دددا  أبن ا دددوثني ه وال دددوا   -85
والنيددد  هلددداه ولدددوا  ا دددزام األمدددين وألويددد  العمال ددد  والنخبددد  املسدددلح  النيمننيددد ه و اعدددا  امل اومددد  امل

الشدددبوانني  الددددر تسدددانداا اقمددددانا  العربنيدددد  املتحدددد  انتكبددددل انتيا ددددا  لل دددانون الدددددوت   ددددوق 
اقنسان بتزننيد األط ال. وميكن أي،اا أن يكون أفرا  من ات  اعماعا  مسؤول  عن انتكاو 

عامدداا ا  15التطددوع  ألط ددال ت ددل أعمددانام عددن  أو اقلزامدد جرميدد  ا ددرو املتمثلدد  ا التزننيددد 
 ا استخداميم للمشان   بنشاط ا أعمال ال تال. أو  اعا  مسلح ه أو لوا 
وما  ال ال،رن والدمان اللتان تعرضل هلما املرافق الصحني  حيدان من ممكاننيد  ا صدول  -86

انعددام  أو إن األمدراأل املعديد ه وحمدو يد علث الرعاي  الصدحني  ا الدنيمن. وابقضداف  مر ذلد ه فد
فددددرم ا صددددول علددددث الل احددددا  املن ددددت  للحنيددددا  تر ددددل األط ددددال عرضدددد  بصددددون  متزايددددد  خلطددددر 

مل دددم  اخلدددما  اا ا عددتفل والوفنيددا  املرتبطدد  ابألمددراأل الددر ميكددن الولايدد  منيددا ابلتطعددنيم. ووف دد
ملنيددون مددن ا وامددل واملرضددعا  ا  1.14اقنسددانني ه  ددان ملنيددوان ط ددل  ون اخلامسدد  مددن العمددر و

. ويشددديد األط دددال 2018حاجددد  مر عدددف  مدددن سدددوء التغتيددد  ا دددا  ا  دددانون األول/ يسدددمرب 
الدددتين يبددددون أعراضددداا واضدددح  لإلصددداب  ب،دددنيق ن سددد  علدددث أتثدددري الندددزاع علدددث الصدددح  الع لنيددد  

 ل ط ال.
ا تعددددز ألةددددراأل  مدنسدددد  18ي ددددل عددددن    ملددددا ووثددددق فريددددق اخلددددرباء اسددددتخدام اعددددنيش -87

 جعليدددددا أاددددددافاا عسدددددكري . والدددددل املددددددان  تتسدددددتخدم علدددددث ادددددتا النحدددددو مندددددت ممدددددا عسدددددكري ه
؛ أو ا مددن جانددب ا ددوثني ه و مددن جانددب ال ددوا  املسددلح  النيمننيدد ه ولددوا  ا ددزام 2015 عددام

ص. األمدين الددر تسددانداا اقمددانا  العربنيدد  املتحددد ه وال ددوا  السددو انني  بوصدد يا جددزءاا مددن التحددال
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مصدابتيم جبدروع ا  أو وتل ث ال ريق ت دانير مماثلد  مدن ا ديدد . ووث دق أي،داا حدا   مل تدل أط دال
ه علددث سددبنيل 2019ننيسددان/أبريل  7واددم ا طددري يم ملنييددا. ف دد   أو أثندداء وجددو ام ا املدددان 

املثددداله ا صدددوان بصدددنعاءه ان زدددر  منشدددم  عسدددكري  لتخدددزين األسدددلح  واملدددوا  املت زدددر  أنشدددماا 
طددفو  10ي ددل عددن  مددا   أسدد ر عددن م تددل ممددا امل دداتلون ا وثنيددون ابل ددرو مددن ثددف  مدددان ه

 )ياين فتنيا  واثن  من ال تنيان( ومصاب  العشرا .

 املساءلة -اا سادس 
  يدددزال ال لدددق يسددداون فريدددق اخلدددرباء م اء ت شددد  انعددددام املسددداءل  عدددن انتيا دددا  ال دددانون  -88

 اف النزاع ا النيمنه والر لد يصل بع،يا مر حد جراام ا رو.الدوت الر ترتكبيا  ني  أطر 
وعنددد  التح نيدددق الوطننيددد  انيحلددد  أساسدددني  للتصدددد  لإلفدددف  مدددن الع ددداو. وحت ني ددداا هلدددت   -89

الغاي ه جيب أن تكدون مسدت ل  مدن النداحنيت  اهلنيكلنيد  والواني نيد . وتبد  ت انيرادا أهندا حتدر  ت ددماا 
ن اللزند  الوطننيدد  حمايدد  ا ت نيدنيم سددلوك  نيد  األطدراف وفعالدد  ملحواداا. ومدن ال،ددرون  أن تكدو 

ا حت ني اهتاه م  ت دمي نتااج مدعومد  بتحلنيدل لدانوين شدامل يرتكدز علدث ال دانون الددوت. ويعدرو 
 يتسن ل  ملام  تعاون نم  م  اللزن  الوطنني . مل فريق اخلرباء عن أس   ألن 

  م اء اسدددت فل ال ريدددق املشددد ك لت نيدددنيم ا دددوا   ويكدددرن فريدددق اخلدددرباء معرابددد  عدددن شدددواةل -90
الت  أنشمت  اململك  العربني  السعو ي   ستعراأل انتيا ا  التحالص املزعوم . وتشكل الشد افني  
عددامفا نانيسددنيااه ا ضددوء انعدددام املعلومددا  املتاحدد  عددن أسددالنيب عمددل ال ريددق املشدد ك ومنيزنيتدد  

املعدددددروأل ا اسدددددتنتاجات  العامددددد . ويثدددددري اسدددددتعراأل  وسنياسدددددات ه وعددددددم   ايددددد  التحلنيدددددل ال دددددانوين
 ستنتاجا  ال ريق املش ك األاري ه صدن ا نشدرا  صدح ني  لتل د ه شدواةل مدن حنيدث نزااد  
حت ني اتدد  ومشددول حتلنيفتدد  ونتاازدد  ومصدددالنيتيا. وت  نيددنيم عملنيدد  ا سددتيداف مثددري ل لددق ابلدد ه ألندد  

رايا يكدون مشدروعاا بصدرف النظدر عدن اخلسداار يت يم من  ضمناا أن أ  ازدوم يصدنيب اددفاا عسدك
حددد  أن ال ريدددق املشددد ك ألدددر  وا ا صددد وف املددددنني ه ومدددن و فيدددو يتزاادددل مبددددأ التناسدددب.

 حبددددو  أاطددداء بشدددري  ا عملنيددد  ا سدددتيداف وبعدددض األاطددداء الت ننيددد  ا ب،ددد  حدددا  ه فإنددد 
 حيم ل التحالص أ  مسؤولني  عن أ  انتياك. مل

جتددد أايا مددن أفرا اددا مسددؤو ا عددن  مل سددلطا  األمددر الوالدد  ل ريددق اخلددرباء أهندداولددد ذ ددر   -91
ال ددانون الدددوت اقنسدداين. وابلنظددر مر عدددم ت دددمي  أو انتيا ددا  ال ددانون الدددوت   ددوق اقنسددان

معلوما  م نيد  مر ال ريق بشمن عملنيا  التح نيقه فإن ال ريق يتساءل عما مذا  انل سدلطا  
للمعددايري الدولنيددد  اا لدددد حبثددل وح  دددل ا ا نتيا ددا  املزعومدد  لل دددانون الدددوت وف ددداألمددر الوالدد  

 أساساا.
 وللدددول الثالثدد  أتثددري حمددد  علددث أطددراف النددزاع ا الددنيمنه وادد  تدددعميا بصددون  مباشددر  -92
ةري مباشر ه بوساال منيا الدعم ا ستخبانا  واللوجسره ف،فا عن عملنيا  ن ل األسلح .  أو

اقسدددفمني (ه وفرنسددداه واململكددد  املتحدددد  لربيطاننيدددا العظمدددث  -  حدددال ميدددران ) يونيددد  وتلددد  اددد
. وميكددددن حتمنيددددل الدددددول ه ا  لدددد   ول أاددددراوأيرلندددددا الشددددمالني ه والددددو اي  املتحددددد  األمريكنيدددد 

اسددتوفنيل  مددا املسدداعد  ا انتكدداو انتيا ددا  ال ددانون الدددوت مذا أو املسددؤولني  عددن ت دددمي العددون
اطؤ. وجيب علث الدول أن تتخدت  نيد  التددابري املع ولد  لك الد  احد ام الددول األادرا شروط التو 
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لل ددانون الدددوت اقنسدداين. وعددفو  علددث ذلدد ه فددإن معااددد  جتددان  األسددلح ه الددر تشددكل فرنسددا 
واململك  املتحد  طرف  فنيياه حتظر منح اقذن بتن نيت عملنيا  ن ل األسدلح  مد  العلدم أبن ادت  

لدددد تتسدددتخدم ا انتكددداو جدددراام حدددرو. وتظدددل مشدددروعني  ن دددل األسدددلح  مدددن فرنسدددا األسدددلح  
واململك  املتحدد  والدو اي  املتحدد  والددول األادرا موضد  شد ه واد  موضدوع  عداوا لتل د  
معروض  علدث االدا م االلنيد . ويفحدي فريدق اخلدرباء أن اسدتمران تزويدد األطدراف املتونطد  ا الندزاع 

 يدمي النزاع ومعاان  السكان. ا النيمن ابألسلح 
وللنيلدددٌ  اددد  انيدددانا  املسددداءل  ذا  املصددددالني  والصدددا  . ومدددن ال،دددرون  مجدددراء عملنيددد   -93

مساءل  ح ني ني  وشدامل  لتح نيدق السدفم وا سدت ران علدث املددا البعنيدد ا الدنيمن. ومدن ال،درون  
  .اختاذ اطوا  عم  األ ل  وا  اظ علنييا لتمينيد الطريق هلت  العملني

 اهستنتاجاج والتوصياج -اا سابع 
 اهستنتاجاج -ألف 

توجةةد لةةدي فريةةق اخلةةرباء أسةةباب معقولةةة تةةديو إىل اهيتقةةاد  ن حكومةةاج الةةي     -94
لةدياا مة  سةيطرة   مةا واإلماراج العربية املتحةدة وامل لكةة العربيةة السةعودية مسة ولة  بقةدر

في مةة  احلةةق   احليةةاة  واهختفةةةاء يةة  انتاا ةةاج حلقةةوق اإلنسةةان  تشةة ل احلرمةةةان التعسةة
القسري  واهحت ا  التعسفي  واهغتصاب وغريه مة  أكةكال العنةف اجلنسةي  والتعةذيب  
وسةةةةوء املعاملةةةةة وفنيةةةةد األطفةةةةال  وانتاا ةةةةاج للحةةةةرايج األساسةةةةية  واحلقةةةةوق اهقتصةةةةادية 

 واهجت ايية والثقافية.
اهيتقةةاد  ن سةةلطاج األمةةر  وتوجةةد لةةدي فريةةق اخلةةرباء أسةةباب معقولةةة تةةديو إىل -95

الواقع مس ولة ي  انتاا اج حلقةوق اإلنسةان   املنةاطق الةيت /ةارا فياةا سةيطرلا الفعليةة  
تشةةة ل احلرمةةةان التعسةةةفي مةةة  احلةةةق   احليةةةاة  واهحت ةةةا  التعسةةةفي  واهختفةةةاء القسةةةري  

ايج والعنةةةةةف اجلنسةةةةةي  والتعةةةةةذيب  وسةةةةةوء املعاملةةةةةة وفنيةةةةةد األطفةةةةةال  وانتاا ةةةةةاج للحةةةةةر 
 األساسية  واحلقوق اهقتصادية واهجت ايية والثقافية.

وتوجةةةد لةةةدي فريةةةق اخلةةةرباء أسةةةباب معقولةةةة تةةةديو إىل اهيتقةةةاد  ن أطةةةرا  النةةةزا   -96
املسلح   الي   ارتكبت يدداا  برياا مة  انتاا ةاج القةانون الةدويل اإلنسةاين. ورلة  فريةق 

 مستقلة وخمتصة: تقرره ثك ة مبا يلي  رهناا  ما اخلرباء إىل
ك  أفراد م  حكومة الي   والتحةالف ه  ةاج مسةتخدمني إطةلق النةار  )أ( 

م  أسلحة النريان غري املباكرة واألسلحة الصغرية   انتااك ملبةدأ الت ييةز  وهةي أي ةال قةد 
 تصل إىل حد جرائم احلرب؛

لعربيةة   ذلةال امل لكةة ا مبةا رمبا يكون أفراد م  حكومة الي   والتحةالف  )و( 
السعودية واإلماراج العربية املتحدة  قد كنوا غاراج جوية تنتاال مبادئ الت ييز والتناسب 

 والتحوُّط  قد تصل إىل حد جرائم احلرب؛
  ذلةةال امل لكةةة العربيةةة  مبةةا ارتكةةب أفةةراد مةة  حكومةةة الةةي   والتحةةالف  ) ( 

  ذلةةال  مبةةا جةةرائم احلةةرب السةةعودية واإلمةةاراج العربيةةة املتحةةدة  أفعةةاها قةةد تصةةل إىل حةةد 
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اللإنسةةانية  واهغتصةةاب  واهيتةةداء يلةةى  أو املعاملةةة القاسةةية أو القتةةل الع ةةد  والتعةةذيب
الطةةويي ألطفةةال  أو الكرامةةة الشخصةةية  واحلرمةةان مةة  احملا  ةةة العادلةةة  والت نيةةد اإللزامةةي

 ة؛استخدامام لل شار ة النشطة   األي ال العدائي أو دون س  اخلامسة يشرة
ك  أفراد م  سةلطاج األمةر الواقةع ه  ةاج ابسةتخدام إطةلق النةار مة   ) ( 

  ذلةةال كةة   مبةةا أسةةلحة النةةريان غةةري املباكةةرة واألسةةلحة الصةةغرية   انتاةةاك ملبةةدأ الت ييةةز 
األييةان املدنيةة واهل  ةاج العشةوائية  ورمبةا يكونةون قةد  أو اهل  اج املباكرة يلةى املةدنيني

سةةلوب مةة  أسةةاليب احلةةرب  وهةةي أي ةةال قةةد تصةةل إىل حةةد جةةرائم اسةةتخدموا الت ويةةع  أ
 احلرب؛
ارتكةةب أفةةراد مةة  سةةلطاج األمةةر الواقةةع أفعةةاها قةةد تصةةل إىل حةةد جةةرائم  )ه( 

اللإنسةانية  واهيتةداء يلةى  أو املعاملةة القاسةية أو احلرب  مشلةت القتةل الع ةد  والتعةذيب
 العادلةةةة  وأخةةةةذ الرهةةةةائ   والت نيةةةةد اإللزامةةةةيالكرامةةةة الشخصةةةةية  واحلرمةةةةان مةةةة  احملا  ةةةةة 

اسةتخدامام لل شةار ة النشةطة   األي ةال  أو الطويي ألطفال دون س  اخلامسة يشرة أو
 .العدائية

وتعّر  فريق اخلرباء  حيث ا أمكة   يلةى أفةراد رمبةا يكونةون مسة ولني ية  ارتكةاب  -97
اك حاجةةة إىل مزيةةد مةة  املعلومةةاج . وهنةةةالسةةامي ةجةةرائم دوليةةة  وأحةةال أإةةاءهم إىل املفوضةة

 ي  بعض احلوادث اليت وعّقاا الفريق م  أجل إعباج املس ولياج.

 التوصياج -ابء 
مةة  أجةةل ضةة ان العدالةةة جل يةةع ضةةحااي انتاا ةةاج القةةانون الةةدويل حلقةةوق اإلنسةةان  -98

  ضةةوء النةةزا  املسةةلح اجلةةاري  يوصةةي فريةةق اخلةةرباء أطةةرا و  والقةةانون الةةدويل اإلنسةةاين 
 يلي: مبا النزا 

الوقةةف الفةةةوري جل يةةع أي ةةةال العنةةف املرتكبةةةة نةةق املةةةدنيني الةةيت تنتاةةةال  )أ( 
القةةانون الةةدويل حلقةةوق اإلنسةةان والقةةانون الةةدويل اإلنسةةاين الةةواج  التطبيةةق  وا ةةاذ  يةةع 

 اهحتياطاج امل كنة حل اية املدنيني م  آاثر األي ال القتالية؛
ي إىل تفةةةاقم األ مةةةة وضةةع حةةةد يلةةةى الفةةور ألي تةةةدابري مةةة  كةةأ ا أن تةةة د )و( 

غىن يناا لبقاء  ه اإلنسانية؛ ويلى وج  اخلصوص  وقف  يع اهل  اج يلى األييان اليت
السكان  وا اذ اخلطواج الضرورية إل الة القيود غري املتناسبة يلى الدخول اآلم  والسةريع 

لةةةي  ؛ غةةةىن يناةةةا للسةةةكان املةةةدنيني إىل ا ه لإلمةةةداداج اإلنسةةةانية والسةةةلع األخةةةري الةةةيت
والسةة امب مبةةرور إمةةةداداج اإلغاعةةة اإلنسةةةانية إىل املةةدنيني احملتةةاجني وتيسةةةري وصةةوهلا بسةةةرية 
ودون يوائةةةق؛ وا ةةةاذ اخلطةةةواج املناسةةةبة لضةةة ان إي ةةةال احلةةةق   مسةةةتوي معيشةةةي هئةةةق 

 سي ا النساء واألطفال؛ وه للسكان 
في؛ وضةةع حةةد يلةةةى الفةةور حلةةاهج اهختفةةةاء القسةةري واهحت ةةا  التعسةةة ) ( 

وضةةةة ان سةةةةرية إيةةةةادة النتةةةةر    يةةةةع حةةةةاهج اهحت ةةةةا  يةةةة  طريةةةةق السةةةةلطة القضةةةةائية 
ابإلفراج ينام؛ وض ان احرتام حقوق  أو املختصة  والتع يل إما بتوجي  التام إىل احملت زي 
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  ذلةال احلقةةوق الةيت تشةةكل ي ةةاد احملا  ةة العادلةةة  واحلةق   يةةدم التعةةرض  مبةةا احملت ةزي  
 عاملة؛للتعذيب وسوء امل

احرتام ومحاية وإي ال احلق   حرية التعبةري وغةريه مة  احلةرايج األساسةية؛  ) ( 
  ذلةال  مبةا وض ان اإلفراج فوراا ي   يع األكخاص احملرومني م  حريتام هلةذه األسةباب 

الصحفيون واملدافعون ي  حقوق اإلنسان؛ وض ان /كُّ  الصحفيني واملدافعني ية  حقةوق 
دون تعرضام إلجراءاج قانونية تنتاةال القةانون  أو أنشطتام دون مضايقة اإلنسان م  أداء

 الدويل حلقوق اإلنسان؛ والكف ي  اضطااد املدافعاج ي  حقوق اإلنسان؛
وضع حد يلى الفور جل يع أككال العنف اجلنسي واجلنساين ضد النسةاء  )ه( 

   ذلال   أما   اهحت ا ؛ مبا واألطفال والرجال 
نع فنيد األطفال واستخدام األطفال   النزا  املسةلح؛ ومواصةلة وقف وم )و( 

ضةةة ان تسةةةةريح  يةةةع األطفةةةةال الةةةذي  خ فنيةةةةدهم و/أو اسةةةتخدامام ألغةةةةراض يسةةةةكرية  
وفريةةدهم مةة  السةةلمب بصةةورة فعالةةة؛ وتنفيةةذ تةةدابري فعالةةة إليةةادة يهةةيلام وكةةفائام بةةدنياا 

 ونفسياا وإيادة إدماجام   اجملت ع؛
اء حتقيقةاج تتسةم ابلسةرية والشةفافية واهسةتقللية والنزاهةة والشة ول إجر  ) ( 

واملصداقية والفعالية  وحتقيقاج مراييةة لليتبةاراج اجلنسةانية    يةع اهنتاا ةاج واجلةرائم 
وفقاا لل عايري الدولية  وض ان مساءلة اجلناة وحتقيق العدالة للضحااي؛ وا اذ تدابري لض ان 

  والشاود   هذه الع لياج.محاية  يع الضحااي
 املنت ةاج الدوليةة واإلقلي يةةسةائر ويوصي فريق اخلةرباء  ن تقةوم الةدول األخةري و  -99
 يلي: مبا

تعزيةةز وديةةم  يةةع اجلاةةود الةةيت يقودهةةا املبعةةوث اخلةةاص لألمةةني العةةام إىل  )أ( 
وكةامل  وضة ان الي   م  أجل التوصل إىل وقف لألي ال القتالية  وحتقيق سةلم مسةتدام 

 املساءلة ي  اهنتاا اج واجلرائم اخلطرية؛
ا ةةاذ  يةةع التةةدابري املعقولةةة لكفالةةة احةةرتام  يةةع أطةةرا  النةةزا  للقةةانون  )و( 

الةةدويل اإلنسةةاين  مةةع أخةةذ مسةةتوي يعريهةةا   اهيتبةةار؛ وبصةةفة خاصةةة  اهمتنةةا  يةة  تةةوفري 
 األسلحة اليت ميك  استخداماا   النزا .

 يلي: مبا وة يلى ذلال  يوصي فريق اخلرباء  ن يقوم جملس حقوق اإلنسانويل -100
ضةة ان اإلبقةةاء يلةةى حالةةة حقةةوق اإلنسةةان   الةةي   ضةة   جةةدول أي الةة   )أ( 

ي  طريق فديةد وهيةة فريةق اخلةرباء؛ ومطالبةة الفريةق بتقةدر تقةارير دوريةة إىل اجمللةس و  ةع 
اظ هبا؛ وض ان أن تتةيح املةوارد املقدمةة إىل الفريةق األدلة يلى اهنتاا اج املزيومة واهحتف

 اضطلي  بوهيت  بفعالية؛
حةةجم جملةةس األمةة  يلةةى التأ يةةد يلةةى األبعةةاد املتعلقةةة نقةةوق اإلنسةةان    )و( 

النزا  الدائر   الي   ويلى احلاجة إىل ض ان يدم اإلفلج م  العقةاب يلةى أكةد اجلةرائم 
 خطورة.
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Annex I 

Updated List of Main Actors 

1. Kingdom of Saudi Arabia 

Serial Name Position Date Assumed  

Role/Remarks 

1 Crown Prince Mohammad 

Bin Salman 

 

Minister of Defence 23 January 20151 

 

2 General Fayyadh al-Ruwaili2 Chairman of the Joint Chiefs 

of Staff 

 

27 February 2018 

 

3 Prince Lieutenant General 

Fahad bin Turki bin 

Abdalazeez 

 

Joint Forces Commander  

 

Coalition Commander 

4 Lieutenant General Fahd bin 

Abdallah al-Mtair3 

 

Land Forces Commander 

 

27 February 2018 

5 Prince Lieutenant General 

Turki bin Bandar bin 

Abdalazeez al-Saud4  

 

Air Force Commander 27 February 2018  

6 Admiral Fahd bin Abdulla al-

Ghufaili 5 

 

Naval Commander 

 

4 November 2017  

7 Lieutenant General Mazyad 

Sulaiman al-Amro6 

 

Air Defence Commander 

 

27 February 2018  

8 Lieutenant General Jarallah 

bin Mohammed bin Jarallah 

al-Elwait 

 

Strategic Missile Force 

Commander 

 

27 February 2018 

9 Major General Pilot Abdullah 

al-Ghamdi 

Air Operations Director Coalition Deputy Commander 

 

    

  

 1 https://www.mod.gov.sa/en/Leaders/Minister/Pages/default.aspx.  

 2 Replaced General Abdulrahman bin Saleh al-Bunyan who had this post since 2014. See: 

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

 3 Replaced Prince Lieutenant General Fahad bin Turki bin Abdalazeez. See: 

http://www.janes.com/article/78278/top-saudi-commanders-replaced.  

 4 Replaced Major General Mohammed Saleh al-Outaibi. See: 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1729618.  

 5 Replaced Admiral Abduallah bin Sultan bin Mohammad al-Sultan. 

 6 Replaced Lieutenant General Mohammed bin Awadh bin Mansour Suhaim. 
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2. United Arab Emirates  

Serial Name Position Location Date Assumed 

Role/Remarks 

1 Sheikh Khalifa bin Zayed al-

Nahyan 

 

Supreme Commander  3 November 2004 

 

2 Sheikh Mohammed bin Zayed 

al-Nahyan 

Deputy Supreme 

Commander 

 

  

3 Mohammed bin Rashid al-

Maktoum7 

 

Minister of Defence   

4 Lieutenant General Hamad 

Mohammed Thani al-

Romaithi8 

 

Chief of Staff of the Armed 

Forces 

 3 January 2005 

5 Major General Eisa Saif al-

Mazrouei 

 

Deputy Chief of Staff   

6   Major General Saleh 

Mohammad Saleh al-Ameri 

 

Commander of Ground 

Forces 

 

  

7 Major General Ibrahim Nasser 

Mohammed al-Alawi 

 

Commander of Air Force 

and Air Defence 

 

  

8 Major General Sheikh Saeed 

Bin Hamdan Bin Mohammad 

al-Nahyan9 

 

Commander of Navy  On 11 October 2017 

replaced Rear Admiral 

Ibrahim 

al-Musharrakh 

 

9 Brigadier General Ali Ahmed 

el-Tanjee 

 

Coalition Commander 

 

Aden 

 

al-Hudaydah10 

 

May 2015 - January 2016 

 

2018 - 2019 

10 Brigadier General Ali al-

Nuaimee 

 

Coalition Commander Aden January 2016 - July 2016 

11 Brigadier General Sultan al-

Habsee 

 

Coalition Commander Aden July 2016 - January 2017 

12 Brigadier General Naser al-

Otaibee 

 

Coalition Commander 

 

Aden January 2017 – July 2017 

13 Brigadier General Ahmed al-

Blushee  

 

Coalition Commander 

 

Aden July 2017 – January 2018 

14 Brigadier General Muhammad 

al-Hasani 

 

Coalition Commander Aden January 2018 – July 2018 

 

  

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

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

minister. 

 9 Equivalent rank of Major General listed; actual rank in Navy is Rear Admiral.  

 10 https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/09/18/saudi-led-coalition-launches-offensive-

strategic-yemeni-port-city; see also: https://twitter.com/amalka4_al, and https://al-ain.com/article/al-

hodeidah-yemen-arab-alliance-al-taniji. 
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15  Brigadier General Awad Saeed 

al-Ahbabi11 

 

Coalition Commander Aden July 2018 – January 2019 

16 Brigadier General Rashed 

Saeed al-ghafli aka Abu 

Mohammed12 

 

Coalition Commander Aden January 2019 – July 2019 

17 Brigadier General Abd al-

Salam al-Shahi13 

Coalition Commander Western Coast  2015 – 2019 

     

18 Abu Khalifa Said el-Mahri Coalition Intelligence 

Officer 

Aden, Abyan, 

Lahij 

2015 – 2019 

 

 

     

  

 11 https://almawqeapost.net/news/32379; see also 

https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7

%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-

%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC.  

 12 https://www.alayyam.info/news/7V89EB9O-3B9G6V-A58A; see also 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/07/15/1259578.html; and 

https://www.cratersky.net/posts/19296. 

 13 https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1065290-

%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-

%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84.  
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3. Government of Yemen 

a. Yemen Armed Forces  

Serial Name Positon Location Date Assumed 

Role/Remarks 

1 President Abd Rabbu Mansour 

Hadi14 

Supreme Commander of the 

Armed Forces 

 

 February 2012 

2 Major General Ali Mohsen al-

Ahmar 

 

Vice President15   3 April 2016 

3 Major General Mohammad Ali 

al-Maqdashi 

 

Minister of Defence16 

 

 8 November 2018 

4 Major General Abdullah 

Salem Ali Al-Nakhai17 

 

Chief of the General Staff18  8 November 2018 

5 Major General Tahir Ali al-

Aqaili 

Adviser to the Supreme 

Commander19 

 

 8 November 2018 

6 Major General Khaled Qassem 

Fadhal  

 

Adviser to Minister of 

Defence20 

 31 December 2018 

7 Major General Saghir Aziz Joint Operations 

Commander21 

 

 11 July 2019 

8 Major General Saleh 

Mohammad Timis 

 

1st Military District 

Commander22 

Seiyoun, 

Hadramaut 

22 November 2016 

9 Major General Faraj Salamin 

al-Bahasani 

2nd Military District 

Commander23 

 

al-Mukalla, 

Hadramaut 

Since 2015 

10 Major General Faisal Qaid 

Hassan 

3rd Military District 

Commander24 

Ma’rib  26 May 2018  

  

 14 https://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen-to-get-a-new-president-abed-rabu-

mansour-hadi.html.  

 15 Presidential Decree 48 (2016). 

https://www.facebook.com/alimohsensalehalahmar/posts/1011971235550346/.  

 16 Presidential Decree 71 (2018). https://buyemen.net/news67338.html; see also 

https://almasdaronline.com/article/republic-decrees-appointing-minister-of-defence-chief-of-staff-

and-governor-of-aden; and UN document S/2019/83. 

 17 Ibid. 

 18 Replaced Major General Tahir Ali al-Aqaili. 

 19 Presidential Decree 182 (2018). Available on https://www.almashhad-alyemeni.com/121600.  

 20 Presidential Decree 189 (2018)available on https://almasdaronline.com/articles/162681.  

 21 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2496705833693803&id=476830182348055. 

 22 Presidential Decree 154 (2016). https://www.almashhad-alyemeni.com/61690.  

 23 https://buyemen.net/news48340.html; see also 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201508161015325772.  

 24 Presidential Decree 109 (2018) Replacing Major General Ahmed Hassan Gibran. Available on 

https://www.alsahwa-yemen.net/p-18771.  
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11 Major General Fadhl Hasan 

 

4th Military District 

Commander25 

Aden 21 November 2016 

12 Major General Yahya Hussien 

Salah 

5th Military District 

Commander26 

 

Midi, Hajjah  17 February 2018 

13 Major General Hashem 

Abdallah al-Ahmar 

6th Military District 

Commander27 

 

al-Jawf 17 February 2018 

14 Major General Mohsen 

Ahmed Mohammed al-Khabi 

7th Military District 

Commander28 

Nahim, Sana’a 5 August 2018 

 

    

b. Main Actors in Aden Governorate  

Serial Name Position Location Date Assumed  

Role/Remarks 

1 Major General Aydaroos 

al-Zubaidi 

President of Southern 

Transitional Council 

(STC)29 

 

al-Tawaihi 11 May 2017 

 

2 Sheikh Hani Bin Brek 

 

Vice President of the 

Southern Transitional 

Council 

 

al-Tawaihi Previous position was 

State Minister from 6 

January 2016 until 27 

April 201730  

 

3 Major General Shallal al-

Shaye31 

Public Security Director al-Tawaihi, 

Gold moor 

coast 

8 December 2015 

     

4 Brigadier General Wadah 

Omer Abdul Aziz32 

Commander Security 

Belt and 3rd Support 

Brigade33  

 

Ras Abbas 

camp 

March 2016 

  

 25 Yemen’s Southern Powder keg, Chatham House, Peter Salisbury, 2018. Presidential Decree 155 

(2016). 

 26 Presidential Decree 20 (2018). Available on: https://www.almashhad-alyemeni.com/104230. Also, 

https://www.youtube.com/watch?v=tbu9zpVUNPM.  

 27 Presidential Decree 20 (2018) Replacing Major General Wae’l al-Dulaymi who had been in that 

position since 2015. See https://al-arabi.com/s/21767.  

 28 Presidential Decree 151 (2018). See https://al-ain.com/article/yemen-president-army.  

 29 Governor of Aden from 7 December 2015 until 27 April 2017. The Council HQ is located in the 

neighbourhood of al-Fath near the Gold moor coast, al-Tawahi in Aden. See STC website, available: 

https://stc-eu.org/ar/sueduebergangsrat/. Also see https://www.facebook.com/Aidrooszubidi; 

https://twitter.com/AidrosAlzubidi; https://www.facebook.com/Aidrooszubidi. 

 30 Presidential Decree 45 (2016). Available at: https://mail.almasdaronline.info/article/78623.  

 31 Interview with Major General Shallal al-Shaye, 25 April 2018. See also 

https://reliefweb.int/report/yemen/southern-transitional-council-and-waryemen.  

 32 Interview with Brigadier General Wadah Omer Abdul Aziz, 25 April 2018. 

 33 Presidential Decree 60 (2016). 
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5 Brigadier General 

Mounir Muhamoud Ali, 

aka Abu Yamamah34 

 

Commander  

1st Support Brigade  

Emergency Forces35 

 

Craiter March 2016 

6 Imam Ahmed 

Muhammed Abdu al-

Salwy, aka Imam Al-

Nubi 

Camp 2036 Craiter No military rank, 

Imam is his given name, 

not his title  

     

7 Colonel Yusran al-

Maqtari 

 

Counter-terrorism force 

commander 
 

al-Tawaihi 

 

Reported to Security 

Director 

8 Ghassan al-Agrrabi Bir Ahmad II detention 

facilities 
  

  

9 Colonel Mohammad 

Saleh al-Qamli 

 

Criminal Investigation 

Director37 

 

Khormaksar Since 2015 

10 Brigadier General Louay 

Awad Mohamed Zamiki  

 

Commander of 3rd 

Presidential Protection 

Brigade38 

 

Khormaksar 28 March 2019, 

replacing Brigadier 

Ibrahim Haydan 

 

11 Brigadier General 

Mahran Qubati 

 

Commander of 4th 

Presidential Protection 

Brigade39 

 

Dar Sa’ad December 2016 

12 Brigadier General 

Abdullah al-Subaihi 

 

Commander of 39th 

Armoured Brigade40 

 

Bader 

Camp, 

Khormaksar 

 

9 January 2016 

13 Brigadier General Nasser 

Ahmed al-Ju’aimilani 

 

Commander of 89th 

Infantry Brigade 

Bader 

Camp, 

Khormaksar 

 

14 Brigadier General Salim 

Haydan  

Commander of the 4th 

Presidential Protection 

for the protection of the 

facilities41 

 

Bader 

Camp, 

Khormaksar 

14 March 2018 

15 Major General Nasser al-Nuba 

 

Military Police Forces 

Commander and 

Commander of Aden 

Branch42 

 

al-Tawaihi, Aden 20 May 2018 

  

 34 Interview with Brigadier General Mounir Muhamoud Ali (aka Abu Yamamah), 25 April 2018. 

 35 Presidential Decree 60 (2016).  

 36 UN document S/2018/68. See also https://almasdaronline.com/articles/168745.  

 37 https://www.alayyam.info/news/756V6IC0-5G1XDM; see also https://aden-alhadath.info/amp/56956.  

 38 Presidential Decree 51 (2019). Available on: 

https://www.facebook.com/1784290338507592/photos/a.1795004187436207/2304017236534897/?ty

pe=3. See also: https://adenkbr.news/60171/.  

 39 https://almasdaronline.com/articles/168745.  

 40 https://aawsat.com/home/article/539666.  

 41 Presidential Decree 44 (2018). Available at: http://adenobserver.com/read-news/31235.  

 42 Presidential Decree 97 (2018). Available at: https://almahrahpost.com/news/2772#.XSxL5HllLIU. 

https://www.facebook.com/1784290338507592/photos/a.1795004187436207/2304017236534897/?type=3
https://www.facebook.com/1784290338507592/photos/a.1795004187436207/2304017236534897/?type=3
https://www.facebook.com/1784290338507592/photos/a.1795004187436207/2304017236534897/?type=3
https://www.facebook.com/1784290338507592/photos/a.1795004187436207/2304017236534897/?type=3
https://adenkbr.news/60171/
https://adenkbr.news/60171/
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16 Major General Fadl 

Ba'ash 

 

Commander of the 

Special Security 

Forces43  

  

Aden, Lahij, 

Abyan 

 9 January 2017 

17 Brigadier General Nasser 

Al-Anbury 

 

Commander of 

Special Security 

Forces, Aden 

Branch44 

 

Aden  14 January 2016 

18 Brigadier General Amjad 

Khalid 

 

Commander of the 

Logistics Military 

Brigade45 

 

Aden 19 February 2017 

19 Colonel Anis Mohamed 

Abdo Mohsen Al-Ouli 

Commander of 

Military Police46 

Aden July 2019 

     

     
    

c. Main Actors in Abyan Governorate  

Serial Name Position Location Date Assumed 

 Role/Remarks 

1 Major General Abu 

Baker Hussien Salim 

 

Governor of Abyan 

and Commander of 

Abyan Axis and 

15th Infantry 

Brigade47 

 

Abyan 

Axis, 

Zinjibar 

 

11 March 2017 

2 Brigadier General 

Mohammad Ahmed 

Mulhem 

 

Commander of the 

111th Infantry 

Brigade 

Commander48 

 

Ahor, 

Abyan  

6 July 2015 

3 Brigadier General Saif 

Ali Mohammed al-Qefish 

 

Commander of 

115th Infantry 

Brigade49 

Abyan 

Axis 

Shaqra 

17 March 2018 

4 Brigadier General al-

Hamzah Ali Salim al-

Jadani 

 

Commander of the 

119th Infantry 

Brigade50 

 

Abyan 30 March 2018 

5 Brigadier General 

Khader al-Nub51 

Director of General 

Security 

Abyan 14 November 2017 

  

 43 Presidential Decree 6 (2017). See https://aden-alhadath.info/amp/12865.  

 44 https://almasdaronline.com/articles/168745; see also: https://shabwaah-press.info/news/33180.  

 45 Transport Brigade Commander Amjad al-Qahtani promoted to Brigadier General. Available at:  

http://yemen-now.com/news1510335.html.  

 46 According to the Yemen Ministry of Interior, available at: https://imoyemen.com/news/7775.  

 47 On 11 March 2017 appointed as a governor, Presidential Decree 20 (2017). Available at: 

https://almawqeapost.net/news/17543, also on http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=22963.  

 48 https://www.sahafah24.net/y/show207243.html.  

 49 Presidential Decree 45 (2018). Available at: https://almandeb.news/?p=98572. See also: 

https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/1247463.  

 50 http://www.marsad.news/news/31106; see also: https://www.al-omanaa.com/news72621.html.  

 51 Appointed on 14 November 2017, replacing Brigadier General Abdullah al-Fadhli. See UN document 

S2019/83, Annex 4 and UN document S/2018/68, Annex 6. 
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6 Colonel Abd al-Latif al-

Sayyad52 
Commander of  

Security Belt 

Forces53 

 

Abyan Mid-2016 

 

7 Lieutenant Colonel 

Mohammed al-Oban 
Deputy 

Commander of 

Security Belt 

Forces54 

Abyan  

    

 

d.  Main Actors in Lahij Governorate 

Serial Name Position Location Date Assumed  

Role/Remarks 

1 Brigadier General 

Ahmed Abdullah al-

Turky 

 

Governor of Lahij 

and Commander of 

the 17th Infantry 

Brigade55 

 

Lahij, 

Hafan 

24 December 2017 

2 Brigadier General Saleh 

al-Sayyed 
 

Security Director 

 

Lahij 20 November 2016 

3 Jalal Nasser al-Rubaie Security Belt 

Commander56 

 

Lahij 22 December 2018 

4 Colonel Hader al-

Shukhaty 
Commander  

4th Support 

Brigade57 

 

Lahij, al-

Rebat 

 

5 Colonel Mukhtar al-Nubi Commander  

5th Support 

Brigade58 

 

Lahij  

     
    

e.  Main Actors in Shabwah Governorate 

Serial Name Position Location Date Assumed  

Role/Remarks 

1 Brigadier General Azeez 

Naser al-‘Atiqi 

Atiq Axis 

commander and 

30th Infantry 

Brigade 

Atiq January 2017  

  

 52 http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3009836/In-south-Yemen-militia-leader-presidents-

ally.html.  

 53 http://www.mei.edu/content/popular-committees-abyanyemen- necessary-evil-or-opportunity-

security-reform.  

 54 UN Document S/2019/83, Annex 4. 

 55 UN Document S/2018/68. 

 56 https://almashhadalaraby.com/news/58755; see also: https://cratersky.net/posts/7810.  

 57 UN document S/2019/83 and UN document S/2018/68, annex 6. See also 

https://adenkbr.news/77088/; https://almashhadalaraby.com/news/101775; and 

https://almashhadalaam.com/posts/6593.  

 58 https://imoyemen.com/news/5813.  
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commander59 

 

2 Awad Massod Al 

Dahboul  

Shabwah Security 

Director 

 

Shabwah 3 June 2016 

3 Lt. Col. Mohammed 

Salem Al Buhair Al-

Qamish 

Shabwah Elite 

Forces Commander 

 

Belhaf 

 

October 2017 

4 Lt. Col. Wajdi Ba'aum 

Al-Khelaifi 

Commander of the 

Martyrs' Axis, 

Shabwah Elite 

Forces 

 

Nassab and 

Markha 

 

5 Major Mahdi 

Mohammed Barahma 

Shabwah Rapid 

Intervention 

Forces60 

 

  

6 General Muhammed 

Saleh Farah al-Kirby61 

 

Harad Base  Shabwah 

 

 

7 Sheikh Saleh Farid 

Muhsen al-Olaki  

 

 

 

Influence 62 Shabwah  

f. Main Actors in Ta’izz Governorate 

Serial Name Position Location Date Assumed 

Role/Remarks 

1 Ali Al-Ma’mari63 

 

Former Governor64 Ta’izz January 2016 – 

September 2017 

 

2 Ameen Ahmed 

Mahmoud 65 

 

Former Governor Ta’izz December 2017 – 

December 2018 

 

3 Nabil Abdu Shaman  

 

Governor 66 Ta’izz 31 December 2018 

4 Abdulqawi al-

Mekhlafi67 

Deputy Governor 

 

Ta’izz Engaged in mediation 

related to ceasefires 

  

 59 Presidential Decree 6 (2017), available at http://mosnad.net/news.php?id=18513, and http://yemen-

now.com/news1444016.html.  

 60 UN document S/2018/68. 

 61 Ibid. 

 62 https://shabwaah-press.info/news/2068; see also https://almashhadalaraby.com/news/35534.  

 63 Caught in the Middle: A Conflict Mapping of Ta’izz Governorate, Friedrich Ebert Stiftung, August 

2018, available at: https://www.deeproot.consulting/single-post/2018/08/16/Caught-in-the-Middle-A-

Conflict-Mapping-of-Taiz-Governorate (“Stiftung Conflict Mapping of Ta’izz”). 

 64 https://www.aljazeera.net/news/arabic/2017/9/26/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8% 

A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-

%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%85-

%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86; see also 

https://yemen-press.com/news100441.html.  

 65 Presidential Decree 83 (2017). See http://www.alharf28.com/p-1394. See also Stiftung Conflict 

Mapping of Ta’izz.  

 66 Presidential Decree 79 (2018). See https://almawqeapost.net/news/37080. 

 67 Stiftung Conflict Mapping of Ta’izz.  
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and road access 

 

5 Major General 

Khaled Qassem 

Fadhal  

Former Ta’izz Axis 

Commander68 

Ta’izz 31 December 2018 

Adviser for Minister 

of Defence 69 

 

6 Major general Samir 

Abdallah al-Sabri70 

Ta’izz Axis 

Commander and 145th 

Infantry Brigade71 

 

Ta’izz 31 December 2018  

7 Brigadier General 

Adnan Rozaiq  

head of Ta’izz Axis 

Operation Branch and 

commander of 5th 

Presidential Protection 

Brigade72 

 

Ta’izz 17 November 2017 

Earlier, he formed and 

led the resistance 

group called the Hasm 

Battalions 

8 Brigadier General 

Abdel Rhman al-

Shamsani 

 

17th Infantry Brigade73 Ta’izz  

9 Major General Sadeq 

Sarhan 

commands the 22nd 

Brigade 

Ta’izz He was appointed at 

the beginning of the 

conflict and has had 

to rebuild a brigade 

that in large part sided 

with the Houthi/Saleh 

alliance 

     

10 Brigadier General 

Adnan Al-

Hammadi74  

 

35th Armoured Brigade 

  

Ta’izz April 2015  

11 Abu Bakr al-Jabuli 4th Mountain Infantry 

Brigade 

 

Hefan front  Abu Baker is not a 

military officer 

12 Abdulaziz Ahmed 

Nasser Al-Majidi75 

170th Air defence 

Brigade 

 

The Al-

Shamayatain 

Front 

 

20 February 2018 

13 Adel Abdu Fare’a 

aka Abu Al-Abbas  

Commander of the Abu 

Al-Abbas Battalions 

 

al-Kadha In October 2017, the 

USA and KSA 

designated him a 

terrorist76 

14 Abdulhafedh Al-

Faqeeh 

Influence, Islah 

leader77 

Ta’izz  

  

 68 Ibid. 

 69 Presidential Decree 189 (2018), available at https://almasdaronline.com/articles/162681. 

 70 Presidential Decree 188 (2018), available at https://almawqeapost.net/news/37080. 

 71 Replaced Major General Fadhl Hasan. 

 72 Stiftung Conflict Mapping of Ta’izz, page 27. 

 73 http://aljanadpost.net/p-3939. 

 74 Interview with Brigadier General Adnan al-Hammadi, 28 June 2019.  

 75 Presidential Decree 2 (2018). Available at: http://www.alharf28.com/p-2592. 

 76 Stiftung Conflict Mapping of Ta’izz.  

 77 Ibid. 
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15 Abdu Farhan 

“Salem” 

 

Influence, Islah 

Leader78 

Ta’izz  

 g. Main Actors in al-Hudaydah Governorate 

  Name Position Location Date Assumed  

Role/Remarks 

1 Abdulrahman bin 

Saleh al-Mahrami 

Yafi'i , aka Abu 

Zerah79 

 

Giants Forces 

Commander 

West Coast, 

al-Hudaydah 

The Giants “Al Amaliqah” 

Brigades are comprised of 

between 20,000 and 28,000 

fighters80 

 

2 Ra’ed al-Habhi 1st Giants 

Brigade81 

The coast-al-

Durayhimi 

 

 

3 Hamdi Shukri82 2nd Giants 

Brigade 

Zabid-al-

Jarahi 

 

 

4 Abd Ruhman al-

lahji83 

3rd Giants 

Brigade 

The coast- al-

Durayhimi 

  

The Third Brigade is supported by 

Nabil Mashouchi 

5 Nizar al-Wajeh 4th Giants 

Brigade 

 

Tuhayta84 

 

 

6 Mohammed Albokri 

 

5th Giants 

Brigade 

Fazzah85  

7 Brigadier General 

Tariq Saleh 

National 

Resistance 

Forces86 

 

Jah/Fazzah87  

8 Ali al-Kanini  7th Giants 

Brigade 

 

Hays88  

9 Sulaiman Munaser Commander of al-Hudaydah  

  

 78 Ibid. 

 79 https://abaadstudies.org/news-59781.html; see also https://www.facebook.com/as118833/; 

https://www.facebook.com/as118833/videos/1104347846371558/?v=1104347846371558; 

https://twitter.com/samwrax/status/1007530583902351360; 

https://twitter.com/mohammedalqadhi/status/1008997894404403201; 

http://en.adenpress.news/news/271; and https://www.janes.com/article/84439/uae-backed-yemeni-

operation-making-progress-in-al-hudaydah. 

 80 https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen. 

 81 https://abaadstudies.org/news-59781.html; see also https://almasdaronline.com/article/source-

assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-

combat-operations-on-the-west-coast; andhttps://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-

forces-fighting-western-front-yemen. 

 82 Ibid. 

 83 Ibid. 

 84 United Nations document S/2019/206. 

 85 https://abaadstudies.org/news-59781.html; see also https://almasdaronline.com/article/source-

assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-

combat-operations-on-the-west-coast; and https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-

forces-fighting-western-front-yemen. 

 86 Ibid. 

 87 United Nations document S/2019/206. 

 88 Ibid. 

https://www.facebook.com/as118833/videos/1104347846371558/?v=1104347846371558
https://www.facebook.com/as118833/videos/1104347846371558/?v=1104347846371558
https://twitter.com/samwrax/status/1007530583902351360
https://twitter.com/samwrax/status/1007530583902351360
https://twitter.com/mohammedalqadhi/status/1008997894404403201
https://twitter.com/mohammedalqadhi/status/1008997894404403201
http://en.adenpress.news/news/271
http://en.adenpress.news/news/271
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://abaadstudies.org/news-59781.html
https://abaadstudies.org/news-59781.html
https://abaadstudies.org/news-59781.html
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://abaadstudies.org/news-59781.html
https://abaadstudies.org/news-59781.html
https://abaadstudies.org/news-59781.html
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://almasdaronline.com/article/source-assignment-of-major-general-haitham-qassem-as-a-commander-of-a-military-council-leading-combat-operations-on-the-west-coast
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-fighting-western-front-yemen
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Al-Zarnouki Al- Zaraniq 

Brigades 

 

10 Ahmad al-

Kawkabani89 

 

Tihama 

Resistance 

Mujaylis, al-

Durayhimi, 

al-Hudaydah 

 

 

11 Major General 

Haitham Qasim 

Tahir90 

 

Field 

Commander 

Jabaliyah91 Former Minister of Defence 1990 

- 1994 

12 Bassam Al- Mahdhar 3rd Infantry 

Brigade 

  

al-Hudaydah  

 

 h.  Main Actors in al-Mahra Governorate 

Serial Name Position Location Date Assumed  

Role/Remarks 

1 Rajah Saeed Ba’Krait Governor92 Origin 

from Hawf 

 

27 November 2017 

2 Sheikh Muslim bin 

Hazahs  

 

Vice Governor   

3 Ahmed “Qahtan” 

Muhawi al-Mujibi 

 

Former Security 

Director 

 Replaced by Colonel 

Mufti Suhail Nahyan 

Salem Al-Samouda93 

 

4 Ali Salem al-Harizi Former Assistant 

Governor for 

Desert Region 

 

Orgin from 

Miz’yunah 

In February 2018 

dismissed as border guard 

commander. 

In July 2018 dismissed 

from the post of Vice 

Governor94 

 

5 Abdullah Issa bin Afrar STC member95 

 

al-Mahra Lived in Saudi Arabia till 

2017 

 

6 Colonel Mohsen Ali 

Naser96 

Military Police 

Commander 

al-Mahra 15 July 2019 

 

 

    

  

 89 Ibid. 

 90 Ibid. 

 91 Ibid. 

 92 Appointed on 18 November 2017 by President Hadi, replacing Mohammed Abdullah Kudah. See 

http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606.  

 93 https://almawqeapost.net/news/32281; see also http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606. 

 94 https://almahrahpost.com/news/5006#.XS8tuXllLIU. 

 95 https://almawqeapost.net/interviews/37936; see also http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606. 

 96 https://www.almashhad-alyemeni.com/138905.  

http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
https://almawqeapost.net/news/32281
https://almawqeapost.net/news/32281
https://almawqeapost.net/news/32281
http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
https://almahrahpost.com/news/5006%23.XS8tuXllLIU
https://almahrahpost.com/news/5006%23.XS8tuXllLIU
https://almahrahpost.com/news/5006%23.XS8tuXllLIU
https://almawqeapost.net/interviews/37936
https://almawqeapost.net/interviews/37936
https://almawqeapost.net/interviews/37936
http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
https://www.almashhad-alyemeni.com/138905
https://www.almashhad-alyemeni.com/138905
https://www.almashhad-alyemeni.com/138905
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4. De facto authorities 

a. Political and Military Main Actors 

Serial Name Position Location Date Assumed  

Role/Remarks 

1 

 

Abdulmalik Badr al-Din 

al-Houthi 

Leader of the 

Houthis97 

Sana’a Political, no military rank 

2 Mohammed Ali 

Abdulkarim al-Houthi 

Member of the 

Supreme Political 

Council98 

 

Sana’a Military, no rank 

18 March 2019 

3 Mahdi al-Mashat President of 

Supreme Political 

Council 

 

Sana’a Promoted to marshal 

rank99 

 

4 Major General Yahya 

Mohammed al-Shami 

Assistant of 

supreme 

commander100 

 

Sana’a 28 November 2016 

5 Abdulkarim Ammer 

Aldain al-Houthi101 

Minister of 

interior 

 

 

Sana’a 5 May 2019 

6 Yahya Badr al-Din al-

Houthi 

 

Minister of 

education 

 

Sana’a April 2016 

7 Major General 

Mohammed Nasser al-

Atifi 

 

Minister of 

defense 

Sana’a Previously missiles group 

commander102 

8 Major General Zakaria 

Yahya al-Shami 

 

Deputy chief of 

staff103 

Sana’a On 28 November 2016 

appointed as minister of 

transportation104 

 

9 Major General 

Mohammed Abdulkarim 

al-Ghumari 

 

Chief of general 

staff 

Sana’a 13 December 2016 

10 Major General Ali Hamud 

al-Mushki 

 

Deputy head 

general staff105 

Sana’a  

11 

 

Major General Abdullah 

Yahya al-Hakim aka Abu 

Ali al-Hakim106 

Chief of military 

intelligence 107 

 

Sana’a 22 August 2017 

  

 97 https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdulmalik-al-

houthi. 

 98 https://almasdaronline.com/articles/165447. 

 99 https://www.yemenipress.net/archives/143698. 

 100 https://ar-ar.facebook.com/ymmalshami/. 

 101 http://en.althawranews.net/2019/05/president-al-mashat-appoints-minister-of-interior/. 

 102 https://www.yamanyoon.com/?p=55797. 

 103 S/2017/81. 

 104 http://www.yemen.gov.ye/portal/transport/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9 

%8A%D8%B1/tabid/705/Default.aspx. 

 105 S/2018/68; S/2019/83. 

http://www.yemen.gov.ye/portal/transport/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9
http://www.yemen.gov.ye/portal/transport/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9
http://www.yemen.gov.ye/portal/transport/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9
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12 Brigadier General Amer 

Ali al-Marani 

Military 

intelligence 

 

Sana’a Deputy of military 

intelligence chief108 

13 Major General Mehdi 

Mqulah 

General reserve 

forces109 

 

Sana’a 11 December 2016 

     

14 Major General Ibrahim Ali 

al-Shami 

Air force & Air 

Defence 

Commander 

 

Dilamy 

Base 

Died/killed in January 

2019110 

15 

 

Major General Abd al-

Khaliq Badr al-Din al-

Houthi aka Abu-Yunus111 

 

Commander of 

special forces 

 

al-

Hudaydah 

al-Hudaydah front 

commander 

16 Major General Mubarak 

Salih al-Mishin 

3rd military 

district 

commander 

 

Ma’rib  

17 

 

Major General Abdulatif 

Homood Almahdi 

4th military 

district 

commander 

 

Ta’izz Previously was Major 

General Abu Ali al-Hakim 

18 Major General Yusif 

Ahssan Ismail al-Madani 

5th military district 

commander112 

 

al-

Hudaydah 

Married to daughter of 

Husayn Badr al-Din al-

Houthi 

19 Brigadier General Zakaria 

al- Mutta’ 

 

Military 

commander, 

republican guard 

commander 

 

Active in 

many 

fronts 

 

20 Major General Salih 

Mosfir Alshaer113 

 

Assistant of 

minister of 

defence 

 

Sana’a  

21 Major General Abu Ali al-

kahlani 

 

head of military 

logistics and 

support114  

 

al-

Hudaydah 

 

22 Major General 

Muhammad Fadhl  

Navy and coastal 

defence 

commander115 

Sana’a  

  

 106 https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdullah-yahya-

al-hakim.  

 107 https://www.yemenpress.org/yemen/republican-decree-appointing-abu-ali-al-hakim-head-of-general-

intelligence-agency/. 

 108 https://ar.shafaqna.com/fn/278805/; http://www.alsyasiah.ye/25272.  

 109 Combat Strength of General Reserve Force consists of Presidential Protection Brigades, Special 

Operations Command and Missile Brigades Group. 

 110 https://www.26sep.net/news_details.php?sid=148629. 

 111 https://www.un.org/press/en/2016/sc12493.doc.htm. 

 112 https://www.yemenipress.net/archives/98721. 

 113 UN document S/2018/68. 

 114 Ibid. 

https://www.yemenpress.org/yemen/republican-decree-appointing-abu-ali-al-hakim-head-of-general-intelligence-agency/
https://www.yemenpress.org/yemen/republican-decree-appointing-abu-ali-al-hakim-head-of-general-intelligence-agency/
https://www.yemenpress.org/yemen/republican-decree-appointing-abu-ali-al-hakim-head-of-general-intelligence-agency/
https://www.yemenpress.org/yemen/republican-decree-appointing-abu-ali-al-hakim-head-of-general-intelligence-agency/
https://ar.shafaqna.com/fn/278805/
https://ar.shafaqna.com/fn/278805/
https://ar.shafaqna.com/fn/278805/
http://www.alsyasiah.ye/25272
http://www.alsyasiah.ye/25272
http://www.alsyasiah.ye/25272
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23 Major General 

Muhammad al-Miqdad 

 

Chief of 

operations116 

Sana’a  

24 Major General Abdulqader 

Ahmad Qassem al-Shami 

 

President of 

political security 

Sana’a  

25 Major General Abdurab 

Saleh Jurfan 

President of 

national security 

 

Sana’a Member of security and 

military committee117 

26 Mutlaq Amer al-Marani 

aka Abu Emad 

 

Deputy director Sana’a national security bureau 

(‘NSB’)118 

     

 

b. Main Actors in Ta’izz Governorate 

Serial Name Position Location Date Assumed  

Role/Remarks 

1 Major General Abdel 
al-Lateef Hmoud Yahya 
al-Mahdi, aka Abu 
Naser al-Shaith 

 

Commander of the 

4th military 

district119 

Ta’izz April 2017, replacing 

Abdullah Yahya al-Hakim 

(Abu Ali)  

2 Brigadier General 

Ahmad Sharaf al-Din 

 

Assistant of 4th 

military district 

commander120 

 

Ta’izz  

3 Major General Hmoud 

Ahmad Dahmush 

Chief of staff, 4th 

military district121 

 

Ta’izz April 2017 

4 Brigadier General 

Ahmad Abdullah al-

Sharafi 

 

Ta’izz axis 

commander122 

Ta’izz Replace Abdullah Hizam 

Naji al-Dhaban123 

5 Mansour Ali al-Lakumi, 

aka Abu Naser al-Jahli 

 

Ta’izz general 

supervisor124 

Ta’izz Since 2014 

6 Abdulmalik Yahya Ali 

al-Shahari, aka Abu 

Shehab 

 

Ta’izz security 

supervisor 

Ta’izz Killed in 2017 

  

 115 Ibid. 

 116 Ibid. 

 117 UN document S/2017/81. 

 118 UN document S/2018/68. 

 119 Mahdi al-Shamat issued presidential decree 23 (2017). Available at: 

http://www.almahweet.net/?p=7380. 

 120 https://www.almasirah.net/details.php?es_id=12112&cat_id=3. 

 121 Ibid. 

 122 Ibid. 

 123 UN document S/2017/81. 

 124 He is also the general supervisor of al-Saleh prison. See 

https://www.almasirah.net/details.php?es_id=12112&cat_id=3. 
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7 Ameen Abdullah al-

Baher 

Governor of 

Ta’izz125 

Ta’izz October 2018, replace 

Abdu Ali al-Janadi who 

appointed in November 

2015 

 

8 Brigadier General Abdel 

al-Khaliq Mohammed al-

Junaid 

 

Director of 

security126 

Ta’izz October 2018, replace 

Brigadier Mansoor al-

Maiasi127  

9 Abu Wael al-Houbara,  Social supervisor128 

 

Ta’izz 

 
 

10 Ibrahim Amer,  Ansar Allah's 

educational officer 

in Ta’izz129 

 

Ta’izz  

11 Amin Hamidan Ta’izz Province's 

deputy, supervisor 

of Ta’izz coastal 

districts  

 

Ta’izz  

12 Ali Yahya Al-Hamel aka 

Abu Ali 

 

Supervisor, al-

Saleh prison 

Ta’izz Directly in charge of the 

national security bureau at 

al-Saleh prison130 

 

13 Najib Qaed al-Najdin131 

 

Influence Ta’izz 

 
 

14 Sheikh Mohammed 

Abdullah Nayef132 

 

Influence Ta’izz Influence on his tribe  

15 Abdulwali al-Jabari Influence, GPC133  He was previously the 

head of the GPC party in 

Ta’izz 

 

16 Harith al-Azi134 Ta’izz security 

directorate 

 

 

 

 January 2019 

 c.  Main Actors in al-Hudaydah Governorate 

Serial Name Position Location Date Assumed  

Role/Remarks 

1 Major General 

Abdulqalik Badr al-din 

al-Houthi 

Governor of Al-

Hudaydah135 and 

Commander of 

al-

Hudaydah 

 

  

 125 Mahdi al-Shamat issued “presidential decree 156 (2018)”, see https://www.al-arabi.com/s/26667. 

 126 http://www.26sep.net/news_details.php?lng=arabic&sid=143947. 

 127 http://www.almshhadalyemeni.net/93090/. 

 128 http://www.taiz-news.com/?p=146289. 

 129 https://www.al-arabi.com/s/2062. 

 130 Ibid. 

 131 Ibid. 

 132 Stiftung Conflict Mapping of Ta’izz. 

 133 Stiftung Conflict Mapping of Ta’izz. 

 134 https://taizonline.com/news13232.html. 

 135 UN document S/2018/68. 
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 Special Forces 

 

2 Major General Yusif al-

Madani 

5th military district 

commander136 

 

al-

Hudaydah 

April 2017 

3 Hadi Mohammed al-

Kouhlani Abu Ali 

security 

supervisor137 

al-

Hudaydah 

Kouhlani is alleged to be 

the former bodyguard and 

protection officer of Abdul 

Malik Al-Houthi 

 

4 Brigadier General Ali 

Ibrahim al-Mutawakel138 

 

Military leader al-

Hudaydah 

airport 

Likely killed in June 2018 

5 Ali Hassan al-Marani, 

aka Abu Muntather139  

 

Supervisor West coast Likely killed in June 2018 

6 Hamair Ibrahim Arij aka 

Ibrahim Adhabo140 

 

Houthi leader al-

Hudaydah 

 

7 Mohammed Ayash 

Qahim 

 

Governor al-

Hudaydah 

Replace al-Hassan Haij141 

     

8 Muhammad Said al-

Hariri 

 

5th military 

district142 

al-

Hudaydah 

 

9 Khaled al Jaaq Manager of the 

military 

intelligence 

detention facility 

 

al-

Hudaydah  

 

10 Abdul Lateef Alsharafee, 

aka Abu Akra  

Supervisor of 

Hunesh detention 

facility  

al- 

Hudaydah 

 

  

 136 Saleh al-Samad issued “presidential decree 24 (2017)”, available at: http://www.masa-

press.net/2017/04/25/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-

%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88/; see 

alsohttps://shabwahalhadath.info/print/14295. 

 137 https://mancheete.com/posts/3946; see also https://www.eremnews.com/news/arab-

world/yemen/1620129. 

 138 https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-

world/yemen/2018/06/14/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-

%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7

%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%AE%D8%AE-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1.html; 

https://www.mandabpress.com/news49514.html. 

 139 https://www.mandabpress.com/news49514.html. 

 140 https://almoheetpress.net/news769.html. 

 141 https://almushahid.net/31743/. 

 142 UN document S/2017/81. 
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Annex II 

MAPS 
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Aden Governorate 

 

Sana’a Governorate 
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Sa’dah, Hajjah, and Al-Jawf governorates 

 

Ta’izz Governorate 
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Al-Hudaydah Governorate 

 

     


