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حقوق اإلنسان وانتهاكات القانون الدويل اإلنساين. من احملتمل أن تصل بعض هذه االنتهاكات إىل 
 .A/HRC/42/17 مستوى جرائم حرب. ميكن االطالع على موجز هذه النتائج يف

يقدم هذا التقرير االستنتاجات املفصلة اليت توصل إليها فريق اخلرباء فيما يتعلق ابلتأثري العملي هلذه 
االنتهاكات على حياة اليمنيني املدنيني، والذي كان هائال وواسع النطاق. القصف والغارات اجلوية ختلق 

اليت تركها احلوثيون تقتل وتشوه الناس شعوراا بعدم وجود مكان آمن لالختباء من القتال. األلغام األرضية 
بعد فرتة طويلة من هتدئة املعارك. إن احلصار واعتماد احلصار العسكري كأسلوب قتال واهلجمات اليت 
تؤثر على املواد األساسية لبقاء السكان على قيد احلياة والعوائق اليت حتول دون إيصال املساعدات 

ية وسط األزمة اإلنسانية غري املسبوقة. يتم إعتقال األشخاص مجيعها حيرم السكان من املواد األساس
واحتجازهم بشكل تعسفي واخفاءهم وتعذيبهم وسوء معاملتهم مبا يف ذلك العنف اجلنسي. يعيش 
السكان يف خوف من االعتقال أو االستهداف أبي شكل من األشكال العتبارهم معارضني. تنشط 

ذلك عن طريق القوة وتقّيد عمل النشطاء والصحفيني واملدافعني  أطراف النزاع بتجنيد األطفال مبا يف
 .عن حقوق اإلنسان والعاملني يف اجملال اإلنساين

حّدد فريق اخلرباء عدداا من األفراد الذين قد يتحملون مسؤولية االنتهاكات واجلرائم احملتملة. ينبغي 
أمسائهم على أساس سري للغاية إىل املفوض  التحقيق مع األفراد املعنيني بغرض مقاضاهتم. وقد مت إبالغ

 .السامي حلقوق اإلنسان

أدى فشل األطراف يف االعرتاف مبسؤوليتها عن أي انتهاكات ورفضها اختاذ أي خطوات ذات مغزى  
لتصحيح املواقف اليت نتج عنها انتهاكات إىل إنتشار إنعدام املساءلة، األمر الذي يشجع على مزيد من 

اليمنيني والتحريض على اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة يف اليمن. املدنيني التجاهل حلقوق 
تتحمل احلكومة اليمنية مسؤولية معاجلة االنتهاكات على وجه االستعجال. تتحمل سلطات األمر الواقع 

حدة مسؤولية والدول األعضاء يف التحالف مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املت
جسيمة وجيب عليها اختاذ إجراءات ضد املسؤولني داخل صفوفها. يقع العبء أيضاا على اجملتمع 

 ذ اخلطوات املناسبة ملنع حدوثواختاالدويل، وخاصة الدول اليت هلا أتثري على أطراف النزاع، إلدانة 
ذلك، فإن استمرار توريد  االنتهاكات ومساعدة اليمن يف ضمان حماسبة مرتكيب اجلرائم. عالوة على

  .األسلحة لألطراف املشاركة يف النزاع يف اليمن يدمي الصراع ومعاانة السكان

قام فريق اخلرباء ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان بصياغة توصيات ملموسة يف التقارير 
 وA/HRC39/43 وA/HRC/36/33 وA/HRC/33/38 وA/HRC/30/31 ) املقدمة إىل جملس حقوق اإلنسان

A/HRC/42/17 ) جيب أن تنفذ هذه ليةواحملمثلها مثل العديد من منظمات اجملتمع املدين الدولية .
 .التوصيات على الفور

يكرر فريق اخلرباء التأكيد على أن اخلطوات الالزمة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل 
د يوجد أي مربر لعدم اختاذ خطوات جمدية للتصدي هلا. أفضل يف اليمن قد نوقشت ابستمرار، ومل يع

اليمنيني هي وقف القتال من خالل التوصل إىل تسوية سياسية تتضمن تدابري املدنيني طريقة حلماية 
   .للمساءلة
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I. املقدمة والوالية  
، وإذ يساوره القلق إزاء التقارير املستمرة اليت تفيد عن انتهاكات القانون إن  جملس حقوق اإلنسان .1

املؤرخ  36/31يف قراره ب الدويل يف اليمن، وحتديداا تلك الناشئة مباشرة عن النزاع املسلح املستمر، طل
املفوض السامي حلقوق اإلنسان إنشاء فريق معين ابليمن من اخلرباء  من، 2017سبتمرب/أيلول  29

 من أجل رصد حالة حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها.  )فريق اخلرباء( الدوليني واإلقليميني البارزين

إجراء استقصاء شامل جلميع االنتهاكات والتجاوزات املزعومة للقانون الدويل حلقوق وُكلف الفريق  .2
أطراف النزاع منذ بلة للتطبيق اليت ارتكبتها مجيع والقا ختصةاملاإلنسان وجملاالت القانون الدويل األخرى 

عن إثبات الوقائع  ، مبا يف ذلك األبعاد اجلنسانية احملتملة لتلك االنتهاكات، فضالا 2014أيلول/سبتمرب 
واملالبسات احمليطة ابالنتهاكات والتجاوزات املزعومة، وحتديد املسؤولني عنها حيثما أمكن، وتقدمي 
التوصيات، حسب االقتضاء، بشأن تعزيز احرتام حقوق اإلنسان، ومحايتها واإلعمال هبا، وتقدمي التوجيه 

 .بشأن الوصول إىل العدالة واملساءلة واملصاحلة والتعايف

وتنص والية فريق اخلرباء على "املشاركة مع السلطات اليمنية ومجيع أصحاب املصلحة" وخباصة  .3
وكاالت األمم املتحدة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف اليمن، ودول اخلليج وجامعة الدول العربية، 

غية تعزيز املساءلة عن انتهاكات "هبدف تبادل املعلومات وتقدمي الدعم للجهود الوطنية واإلقليمية والدولية ب
 ." حقوق اإلنسان يف اليمن

الذي اختذه اجمللس بتوافق اآلراء على الطلب إىل املفوض السامي  36/31وينص القرار  .4
، وطلب إىل فريق اخلرباء تقدمي تقرير مكتوب 2017تعيني اخلرباء يف موعد ال يتجاوز هناية عام 

، يليه 2018وشامل إىل املفوض السامي قبل الدورة التاسعة والثالثني للمجلس يف أيلول/سبتمرب 
ر تفاعلي، وشّجع مجيع أطراف النزاع املسلح على إاتحة الوصول للخرباء والتعاون معهم بشكل  حوا

لتحقيق لالوطنية كامل وشفاف. كما يطلب القرار من املفوض السامي توفري  الدعم القانوين للجنة 
 1يف اليمن من خالل بناء القدرات، وتوفري املساعدة الفنية واملشورة والدعم القانوين. 

، أنشأ املفوض السامي فريق اخلرباء الدوليني واإلقليميني 2017كانون األول/ديسمرب   4ويف  .5
البارزين، حيث عنّي تشارلز غاراوي )اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(، وكمال 

يق اخلرباء أمانة وتدعم فر  اجلندويب )تونس( وميليسا ابرك )أسرتاليا( خرباء، والسيد اجلندويب رئيساا.
مؤلّفة من موظفني تقنيني اتبعني ملكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، ومقّرها 
بريوت. وهي تتألف من منّسق، وحمّققني وحمّللني يف جمال حقوق اإلنسان، ومن مستشارين يف جمال 

الدعم اللغوي واألمين القانون، والشؤون العسكرية، ومحاية الطفل، والنوع اجلنساين، وموظفي 
  

  اللجنة الوطنية للتحقيق يف إدعاءات إنتهاكات حقوق اإلنسانهو اإلسم الرمسي   1
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؛ فيما بدأت 2017واإلداري. وقد بدأ أول موظفي أمانة املفوضية العمل يف كانون األول/ديسمرب 
؛ ومل يصل 2018غالبية أمانة املفوضية العمل يف الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل شباط/فرباير 

. أما النتائج اليت توصل إليها 2018إال يف أوائل حزيران/يونيو من الوالية األوىل املوظف األخري 
، فقد رُفعت حبلول أواخر A / HRC / 39/43فريق اخلرباء، على النحو الوارد يف الوثيقة 

 .بغية حتريرها تقنياا قبل انعقاد دورة اجمللس متوز/يوليو

، أصدر فريق اخلرباء تقريره املكتوب األول الذي تضمن 2018آب / أغسطس  28يف  .6
 A) يات األولية اليت أحاهلا املفوض السامي إىل اجمللس خالل دورته التاسعة والثالثنيالنتائج والتوص

/ HRC / 39 / 43) تضمنت هذه الوثيقة أيضاا تقرير املفوض السامي حول املساعدة  . وقد
التقنية املقّدمة للجنة التحقيق الوطنية. عقب تقدمي تقريره إىل اجمللس، أجرى فريق اخلرباء حواراا 

 .يف جنيف 2018أيلول/ سبتمرب  26تفاعلياا يف 

الذي مّدد والية فريق  39/16، اعتمد اجمللس القرار 2018أيلول / سبتمرب  28يف  .7
إىل املفوض السامي لتقدميه يف  التايل الصادر عن الفريق تقريرالاخلرباء ملدة سنة أخرى، وطلب رفع 

. وتبقى الوالية قابلة للتجديد وفقاا ملا 2019مرب الدورة الثانية واألربعني للمجلس يف أيلول / سبت
 18أصوات ، مع امتناع  8صوات مقابل  21بتصويت  39/16أذن به اجمللس. وصدر القرار 

عضواا عن التصويت. وقد عارضته بوروندي والصني وكواب ومصر وابكستان واململكة العربية 
 .السعودية واإلمارات العربية املتحدة وفنزويال

 30إىل  2014أيلول / سبتمرب  1ريق اخلرباء يف تقريره األول الذي يغطي الفرتة من قام ف .8
، "ابستقصاء حوادث تستند إىل خطورة االنتهاكات املزعومة، وأمهيتها يف 2018حزيران / يونيه 

إظهار أمناط االنتهاكات املزعومة، والوصول إىل الضحااي والشهود والواثئق الداعمة، واملواقع 
افية للحوادث"، مع اإلشارة اىل عدم قدرته على توثيق "العدد الكبري للحوادث ذات الصلة" اجلغر 

اليت وقعت خالل تلك الفرتة، مشرياا إىل أنه نظر يف التقرير الذي يوضح أمناط االنتهاكات الرئيسية 
اء من التحقيق وأنواعها. كذلك، أشار التقرير األول إىل العديد من القضااي اليت مل يتمكن فريق اخلرب 

 .فيها بشكل كامل، مشرياا إىل االنتهاكات والتجاوزات املزعومة اليت تتطلب مزيداا من التحقيق

الذي يعرض للنتائج املفّصلة اليت هذا التقرير ، 39/16ة اجملّددة يف القرار متشياا مع الوالي .9
آب/أغسطس ابالقرتان مع تقرير كتقرير استكمايل،   والذي ال بّد من قراءته توّصل اليها الفريق،

، كما أحيل اىل مفوض األمم املتحدة الصادر عن فريق اخلرباء الدوليني واالقليميني البارزين 2019
، يغطي القضااي املتعلقة حبالة حقوق A / HRC / 42 / 17) السامي حلقوق اإلنسان )

 .2019وحزيران/يونيو  2014اإلنسان يف اليمن بني أيلول/سبتمرب 
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لى الرغم من تزايد التضييق على الوصول الذي اصطدم به فريق اخلرباء يف أعقاب جتديد وع .10
، واصل هذا األخري العمل سعياا للوفاء بواليته من خالل إعطاء 2018واليته يف أيلول / سبتمرب 

على أساس خطورة االنتهاكات  2014األولوية للتحقيق يف احلوادث اليت وقعت منذ أيلول/سبتمرب 
على يف هذا التقرير االت واحلوادث املشار إليها . وقد مّت اختيار احلمناطاألإبراز وأمهيتها يف  زعومةملا

هذا األساس. وخالل فرتة الوالية الثانية، سامهت األمانة املؤلّفة من املوظفني الفنيني يف املفوضية 
فريق انتقايل صغري من موظفي أمانة  بتوفري الدعم مع زايدة يف املوارد ابملقارنة مع العام السابق. وبدأ

، فيما بدأت غالبية أمانة املفوضية 2018املفوضية العمل بعد جتديد الوالية يف تشرين األول/أكتوبر 
، ووصل آخر أعضاء األمانة يف 2019العمل يف الفرتة من كانون الثاين/ يناير إىل شباط/ فرباير 

 / A توصل إليها فريق اخلرباء على النحو الوارد يف . أما النتائج اليت2019أوائل نيسان/ أبريل 
HRC / 42/17   فكان املطلوب لتقدميها حبلول هناية متوز/يوليو من أجل إخضاعها للتحرير

 .الفين قبل انعقاد دورة اجمللس

 / A) هذا التقرير املفّصل وتقرير املفوض السامي الذي يتضمن استنتاجات فريق اخلرباء .11
HRC / 42/17)   اليت قام فريق اخلرباء جبمعها وحتليلها منذ إنشائه، مبا  املعلوماتيستندان إىل

يف ذلك األدلة املتعلقة ابملسائل والقضااي املشار إليها يف تقرير فريق اخلرباء الصادر يف آب/ 
، وأدلّة إضافية مّت مجعها خالل السنة األوىل من الوالية واستحالت اإلشارة إليها 2018أغسطس 

األخرى اليت مّت مجعها وحتليلها  رير أو بقيت قيد التحقيق، واملعلوماتاستخدامها يف ذلك التق أو
 .2019وحزيران/ يونيو  2018بني آب/ أغسطس 

احلكومية  والدعم اللذين حصل عليهما من اهليئاتيعرب فريق اخلرباء عن امتنانه للمساعدة  .12
كاء العاملني يف اليمن. ويشري فريق اخلرباء اىل أن من وكاالت األمم املتحدة والشر و  وغري احلكومية

اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة وحكومة اليمن، واليت تعاونت كلها مع فريق 
اخلرباء يف عامه األول، أرسلت اىل قيادة األمم املتحدة قوائم املسائل املفّصلة اليت انتقدهتا يف التقرير 

فريق اخلرباء، وأشارت إىل أهنا لن تتعاون مع فريق اخلرباء بعد جتديد واليته يف  األول الصادر عن
. وقد نظر الفريق يف مجيع املسائل املذكورة يف هذه الرسائل؛ يف حني أن كثرياا 2018أيلول/ سبتمرب 

بتمرب من هذه املسائل هي تكرار ملا أثري سابقاا ومّت الرد عليه خالل احلوار التفاعلي يف أيلول/س
، فقد أثريت مسائل أخرى للمرة األوىل، جرى أخذها يف االعتبار عند التخطيط والتنفيذ  2018

بعد أن متّكن فريق اخلرباء من الوصول إىل  .للتحقيقات اليت ُأجريت خالل فرتة والية الفريق املتجددة
ل واليته األوىل، مل يتمكن اليمن وتسّنت له الفرصة ملقابلة املسؤولني الذين ميثلون أطراف النزاع خال

حصول على إذن للقيام ابلزايرات من زايرة اليمن خالل فرتة الوالية الثانية ألن طلباته املتكررة لل
إجابة. وحدها سلطات األمر الواقع وافقت كتابةا على استقبال فريق اخلرباء، لكن هذه  بقيت بدون
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. وبقيت طلبات 2املطلوبة الدخول أتشرياتى ن احلكومة اليمنية مل توافق علالزايرة مل تتحقق أل
املتكررة لعقد اجتماعات مع املسؤولني يف احلكومة اليمنية واململكة العربية السعودية  الفريق

 .حىت وقت صياغة هذا التقرير بدون جواب 2018 أيلول/ سبتمربمنذ  واإلمارات العربية املتحدة

II. املنهجية 

املمارسات واملنهجيات الراسخة لتقصي احلقائق يف جمال حقوق اتّبع فريق اخلرباء أفضل   .13
، مبا يكفل التقيد الصارم مببادئ "عدم اإلضرار"، واالستقاللية، والنزاهة، واملوضوعية، 3اإلنسان

 .يف مجيع مراحل عملهستقامة واالوالشفافية، 
 

 معيار اإلثبات أ.

احلقائق التابعة لألمم املتحدة، نظر فريق متشيا مع املمارسة املعمول هبا يف هيئات تقصي  .14
اخلرباء فيما إذا كانت لديه "أسباب معقولة لالعتقاد" أبن حوادث وأمناط سلوكية فردية قد وقعت. 
وقد اعتمد فريق اخلرباء على هذا املوقف ابعتباره معياراا إلثبات استنتاجاته الوقائعية اليت مسحت 

ث واألمناط السلوكية ترقى إىل انتهاكات القانون الدويل حلقوق بتحديد ما إذا كانت مثل هذه احلواد
 .جرائم دوليةاىل  ان أو القانون الدويل اإلنساين، وحيث كان ذلك مناسباا،اإلنس

إىل احلاالت اليت وجد فيها أسباابا معقولة لالعتقاد أبنه  يف هذا التقريرأشار فريق اخلرباء  .15
على ترتكز . وهذه النتائج يف احلوادث أو األمناط السلوكيةينبغي أن تواصل سلطة خمتصة التحقيق 

، مبا يتفق مع مواد أخرى، واليت على أساسها موثوق هبا معلوماتما حصل عليه الفريق من جمموعة 
يعترب شخص منطقي وحذر يف العادة أن احلادث أو النمط السلوكي قد حصل فعالا. إن معيار 

املعقولة لالعتقاد" هو دون املعيار املطلوب عادّة يف اإلجراءات اجلنائية اإلثبات املتمّثل "ابألسباب 
يُعترب كافياا للمطالبة إبجراء مزيد من التحقيقات من جانب سلطة خمتصة،  . لكنللوصول اىل اإلدانة

 . وقام فريق اخلرباء بتطبيقه على هذا النحو

قيقات، اتّبع فريق اخلرباء منهجية تحالللتوصل اىل االستنتاجات الوقائعية اليت تستند إىل  .16
معيار اإلثبات املعتمدة، حيث يشرتط وجود على األقل مصدر مباشر للمعلومات موثوق به، 

 .أو أكثراملعلومات املوثوقة  من  يدعمه بشكل مستقل مصدر واحد على األقل

  
اخلرباء يف هذا التقرير مصطلح "سلطات األمر الواقع" لإلشارة إىل السلطات املوجودة يف صنعاء، يستخدم فريق العام املاضي، ما فعل ك 2

مقتله يف كانون األول/ ديسمرب  حيث ان أنصار هللا كحركة سياسية هي اجلهة الفاعلة الرئيسية )بدعم من الرئيس السابق صاحل حىت
حة، يشار إليها ابسم "احلوثي"، واليت تتضمن اللجان الشعبية التابعة هلا. قبل . يتم دعم سلطات األمر الواقع من قبل مجاعة مسل2017

 .صاحل" -وفاة الرئيس صاحل، كان يشار إىل هذه اجلماعات املسلحة ابسم مقاتلي "احلوثي 
اإلنسان والقانون انظر مكتب األمم املتحدة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان، وبعثات تقصي احلقائق بشأن القانون الدويل حلقوق  3

  .2015التوجيه واملمارسة،  -الدويل اإلنساين 
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قابالت مع الضحااي؛ املاعترب فريق اخلرباء أن ما يلي هي مصادر معلومات مباشرة:  .17
قابالت مع شهود عيان مباشرين على حدث ما؛ أشرطة الفيديو، والصور الفوتوغرافية، وصور امل

املراسيم، واللوائح، والتوجيهات الصادرة عن األقمار الصناعية، والواثئق اليت مت التأكد من صحتها؛ 
ع، مبا يف ذلك البياانت اليت يتم البياانت املتاحة للجمهور والصادرة عن أطراف النزا احلكومات؛ 

اإلدالء هبا عرب وسائل اإلعالم احلكومية؛ اإلحصاءات، والدراسات االستقصائية، والتقارير وغريها 
من املعلومات الكمية والنوعية اليت تصدرها منظمات األمم املتحدة وهيئاهتا ووكاالهتا وصناديقها 

  .وبراجمها

اض أتكيد املعلومات اآلتية من مصادر مباشرة، وللسماح نظر فريق اخلرباء يف ما يلي ألغر  .18
السياق: املعلومات، مبا يف ذلك شهادات الشهود، وحتليل احلالة، ووصف أمناط القضااي ضمن بفهم 

السلوك وغريها من املواد، من منشورات أو إسهامات مقدمة من األمم املتحدة، واحلكومات، 
سانية؛ شهادات خطية أو شهادات شهود موثقة أخرى ومنظمات حقوق اإلنسان واملنظمات اإلن

مقدمة ملنظمات حقوق اإلنسان ذات السمعة الطيبة حيث متكن فريق اخلرباء من التحقق من صحة 
يف احلاالت حيث اعتمد فريق اخلرباء على املعلومات  .املنهجية املستخدمة للحصول على البيان

نهجية والنتائج و / أو التحليل مع املؤلف كلما أمكن الواردة يف املنشورات، كان اهلدف مناقشة امل
 .ذلك

لدى تقييم مصداقية وموثوقية كل مصدر مباشر، نظر فريق اخلرباء، يف مجلة أمور، يف  .19
الوسائل اليت حصل الشاهد من خالهلا على املعلومات؛ أسباب قيام الشاهد بتقدمي املعلومات؛ 

أو احلادث؛ التحيزات احملتملة مبا يف ذلك االنتماءات  املوقع الفعلي للشاهد ابلنسبة اىل احلدث
األمر أن  ذاهلالسياسية واملصاحل الشخصية؛ املوقع املادي الذي قدم فيه الشاهد البيان وإذا كان 

تسبب يف جعل املصدر يوفّر معلومات غري دقيقة بسبب اعتبارات السالمة؛ يإىل اإلكراه أو  يؤّدي
األحداث بدقة ابلنظر إىل الوقت الذي مّر منذ وقوع احلادث والعوامل اليت وقدرة الشاهد على تذكر 

 قد تضيف اىل أو تنتقص من قدرة الشاهد على تذكر املوقف بدقة.

قام فريق اخلرباء أيضاا بتقييم صحة املعلومات من خالل النظر يف صلتها ابلتحقيق واتساقها  .20
أخرى وأتكيد تلك املعلومات عليها. كما مّيز  الداخلي ومتاسكها ومنطقها واتساقها مع معلومات

فريق اخلرباء بني موثوقية املصدر ومصداقيته وصحة املعلومات املقدمة. لذلك، مل يفرتض الفريق أن 
الشاهد، الذي يُعترب مصدراا ذات مصداقية وموثوقاا به، سيوفر ابلضرورة معلومات دقيقة وصحيحة 

 .متاماا يف مجيع جوانب شهادته

يشري هذا التقرير إىل سرد للشاهد، قام فريق اخلرباء بتقييم البيان على أنه صادق حيث  .21
وذات صلة، ما مل يرد خالف ذلك. أدرجت إفادات الشهود ورواايت األحداث يف التقرير إلبراز 

 .األدلة فقط، وال ينبغي اعتبارها األساس الوحيد للحكم يف املسائل قيد التحليل
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ضا احلوادث واألمناط السلوكية اليت شعر أهنا قد تؤدي إىل نتائج يف حّدد فريق اخلرباء أي .22
املستقبل بعد إجراء مزيد من التحقيقات، ال سيما يف احلاالت حيث قد يكون الوصول متاحاا 
بشكل أفضل. يتم حتديد مثل هذه احلوادث واألمناط السلوكية على أهنا مزاعم تتطلب مزيداا من 

 التحقيق. 
 

 سؤوليةإسناد امل ب. 

بذل فريق اخلرباء، وفاءا بواليته، جبهود لتحديد املسؤولني عن االنتهاكات. عندما وجد  .23
معلومات تربط بني جناة مزعومني وانتهاكات أو أمناط حمددة من االنتهاكات، أحيلت هذه 

 .املعلومات إىل املفوض السامي على أساس السرية التامة

فية لتحديد أفراد معينني مسؤولني عن االنتهاكات، يف احلاالت حيث مل تتوفّر معلومات كا .24
مت حتديد الطرف أو اجملموعة املسؤولة، حيثما أمكن، يف هذا التقرير، وإىل احلد الذي تسمح به 
املساحة، يف تقرير املفوض السامي حلقوق اإلنسان الذي حيتوي على نتائج فريق اخلرباء الدوليني 

 .واإلقليميني البارزين يف اليمن
 

 محاية املصادر والضحااي والشهود . ـج

قام فريق اخلرباء وأمانته جبمع معلومات حول الوضع يف اليمن من خالل مجلة أمور من بينها  .25
إجراء مقابالت مع الضحااي، وعائالت الضحااي، والالجئني، والنازحني، وممثلي اجملتمع احمللي، 

 .واملسؤولني احلكوميني ومسؤويل األمم املتحدةوالسلطات احمللية، وأعضاء املنظمات غري احلكومية، 

كأولوية، استخدم فريق اخلرباء أفضل املمارسات يف جمال تقّصي احلقائق اهلادفة إىل ضمان  .26
سالمة وأمن الشهود والضحااي. وحتقيقاا هلذه الغاية، ال يتضمن هذا التقرير سوى املعلومات اليت 

 يؤدي اإلفصاح إىل أي حتديد للهوية أو إىل أي أعطت فيها املصادر موافقة مستنرية وحيث ال
 .ضرر

تقع املسؤولية األساسية عن محاية الضحااي والشهود واألشخاص اآلخرين املتعاونني مع فريق  .27
 .اخلرباء على دول اإلقامة واجلنسية. يشكر فريق اخلرباء الضحااي والشهود الذين تبادلوا جتارهبم

متشيا مع سياسات األمم املتحدة احلالية بشأن حساسية املعلومات وتصنيفها ومعاجلتها، مت   .28
 .4تصنيف املعلومات اليت قدمها الشهود واملواد السرية األخرى على أهنا سرية للغاية

 

 لوصولذات الصلة اب قيودالمصادر األدلة وطرق إجراء املقابالت و  د. 
  

 /2007/6ST/SGB نشرة األمني العام عن حساسية املعلومات وتصنيفها ومعاجلتها 4
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 لوصولذات الصلة اب قيودوالطرق مجع األدلة  .1

فريق اخلرباء كمية كبرية من املعلومات ذات املصدر األويل والثانوي، وأجرى أكثر استعرض  .29
 خالل فرتة التحقيق بعد متديد واليته يف أيلول/سبتمرب. مقابلة مع ضحااي وشهودستمائة  من

جمموعة واسعة من و املنظور اجلنساين على أن تشمل املقابالت قدر املستطاع وحرص فريق اخلرباء 
العرقي والديين والسياسي واجلغرايف، وذلك بشكل  من خمتلف االنتماءات على الصعيداألشخاص 

مّت إجراء املقابالت شخصياا كلما كان . و عام وعلى ضوء حادث أو منط سلوكي معنّي قيد املراجعة
قتضاء. وأجريت ذلك ممكناا، يف بيئة آمنة وخاصة وحبضور مرتجم موثوق به وحمرتف عند اال

مقابالت أخرى عن بعد، من خالل قنوات اتصال آمنة ومع اختاذ احتياطات إضافية لضمان 
 .موثوقية وسالمة الشخص املستجوب

كلما  تستند النتائج الواردة يف هذا التقرير إىل التحقيقات املستقلة اليت أجراها فريق اخلرباء.    .30
كجزء من عملية وذلك  من مصادر أخرى آتية لومات معنظر الفريق يف ذلك متاحاا ومناسباا، كان 

 مراجعة األدلة الداعمة أو املربرة ذات الصلة. وتوصل فريق اخلرباء إىل استنتاجات مستقلة بشأن
احملتوى، سواء ابلنسبة للحوادث الفردية أو حيثما كان ذلك مفيداا ألغراض حتديد ما إذا كان هذا 

حلاالت اليت فحص فيها الفريق املعلومات اخلارجية املتعلقة السلوك جزءاا من منط ما. يف مجيع ا
بعد تقييم موثوقية املعلومات  خاصة به ل إىل استنتاجات مستقلةحبوادث وأمناط السلوك، توصّ 

 .لمصادر اليت جاءت منهالصداقية املو 

زايرة ، عندما ُمنح فريق اخلرباء وأعضاء األمانة حق الوصول إىل اليمن، متت 2018يف عام  .31
إىل جيبويت واململكة األردنية  2018عدن وصنعاء وصعدة واحلديدة. كما جرت زايرات يف عام 

 .اهلامشية واململكة العربية السعودية وسويسرا

، أجرى 2018مينيني يف عام  انزحني من خالل الزايرات إىل اليمن والبلدان اليت استضافت .32
ااي والشهود وغريهم ممن لديهم معلومات مباشرة عن فريق اخلرباء وأمانته مقابالت شخصية مع الضح

. كما استكمل فريق 2014احلوادث واألمناط السلوكية اليت شهدها اليمن منذ أيلول/ سبتمرب 
اخلرباء املقابالت الشخصية ابملقابالت عن بعد.. وعلى الرغم من أن فريق اخلرباء واألمانة واجها 

، ومل  2018يف ترتيب بعض الزايرات املخطط هلا لليمن يف عام  قيوداا أمنية ولوجستية وإدارية كبرية
يتمكنا يف النهاية من زايرة مجيع احملافظات املتضررة )ال سيما تعز(، وفّرت الزايرات إىل اليمن 

 .والبلدان اجملاورة أدلة مباشرة واثنوية كافية ذات صلة بوالية فريق اخلرباء

رية أعاقت عمله عقب صدور تقريره األول يف آب/ لألسف، واجه فريق اخلرباء قيوداا كب .33
، إذ مل مُينح اخلرباء وأعضاء األمانة أتشريات من جانب احلكومة اليمنية أو اململكة 2018أغسطس 

دول زايرات إىل ب 2019فريق اخلرباء يف عام ، قام لقيودهذه اعلى الرغم من . العربية السعودية
من واليت تعّلمها ابستمرار اليت تتطّور فريق اخلرباء أفضل املمارسات اتّبع أخرى ملقابلة انزحني مينيني. 
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مجع جمموعة من األدلة املوثوقة جنح يف اليت تواجه قيوداا يف الوصول، و االخرى هيئات تقصي احلقائق 
. على سبيل املثال، أجرى فريق اخلرباء مقابالت هاستنتاجاتيف وذات املصداقية اليت استندت إليها 

خارج اليمن مع ضحااي وشهود وغريهم ممن لديهم معلومات مباشرة عن احلوادث قيد شخصية 
 التحقيق. كما استكمل فريق اخلرباء املقابالت الشخصية ابملقابالت عن بعد. 

اليت  5استعرض فريق اخلرباء صور األقمار الصناعية وحصل على حتليل خبري من يونوسات .34
استكملت استعراضها الداخلي للصور. واستعرض فريق اخلرباء الواثئق، والصور، ومقاطع الفيديو، 
مبا يف ذلك تسجيالت أدىل هبا شهود على حدث وواثئق قضائية، مبا يف ذلك ملفات االدعاء، 

د اليت تضمنت شهادات مفّصلة واستجواب احملتجزين. مت التوّصل اىل النتائج ابستخدام فقط املوا
متّكن فريق اخلرباء من املصادقة عليها. وقام فريق اخلرباء أيضاا جبمع واستعراض وحتليل املعلومات 
املستقاة من جمموعة متنوعة من املصادر املفتوحة. ومن األمثلة عن هذه املصادر وسائل التواصل 

د خدم حتليل املعلومات االجتماعي، واألخبار، ووسائل اإلعالم، والصور اجلغرافية واملنتدايت. وق
املستقاة من هذه املصادر يف حتقيق غرضني. أوالا، املعلومات املستقاة من املصادر املفتوحة 
اسُتخدمت يف بعض األحيان كمصدر أويل للمعلومات املتعلقة حبوادث أو أحداث حمددة، ووّفرت 

اثنياا، أدلة كافية تدعمها. أساساا ملزيد من التحقيقات اليت سعى خالهلا الفريق للتحقق من وجود 
املعلومات املستمدة من املصادر املفتوحة اسُتخدمت يف بعض األحيان للتأكيد والتحقق من 

التقليدية يف جمال حقوق  يةمارسات التحقيقاملاملعلومات املقدمة إىل فريق اخلرباء من خالل 
االت مراجعة مواد املصادر اإلنسان، مثل املقابالت مع الشهود والضحااي واخلرباء. يف مجيع ح

ألساليب التحليلية لاملفتوحة، مّت إثبات صحة احملتوى ودقته ومصداقيته من خالل أفضل املمارسات 
 .احلالية للمصادر املفتوحة

ناجتة عن عدم الرغبة يف التعاون واخلوف والعلى الوصول املفروضة قيود ال على الرغم من .35
شهود والضحااي واملنظمات اليت تعاونت مع فريق اخلرباء، الذي تسّبب به هتديد بعض األطراف لل

متّكن هذا األخري من مجع األدلة لدعم النتائج الواردة يف هذا التقرير. ويالحظ فريق اخلرباء أن 
النتائج الواردة يف هذا التقرير، على الرغم من حمدوديتها الناجتة عن حمدودية املوارد، والوقت، 

انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث يف اليمن، ال سيما  نة داللّية عنهتدف اىل عيّ والوصول، 
األخطر بينها. ويؤكد فريق اخلرباء جمدداا أن حتقيقاته حىت اآلن مل تتطرق إال إىل عدد صغري للغاية من 

يه املرفوعني تقريرا  املزاعم، ويوصي مبواصلة التحقيقات يف احلوادث واألمناط السلوكية اليت نوقشت يف
 ( A/HRC/42/17و A/HRC/39/43اىل جملس حقوق االنسان )

 دعوات للمسامهة .2

  
 .هو الربانمج التشغيلي للتطبيقات الساتلية ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث )اليونيتار( يونوسات 5
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ابإلضافة إىل مجع األدلة عن طريق إجراء مقابالت مع الضحااي والشهود املعروفني ومصادر  .36
إىل رمسية مباشرة أخرى علم فريق اخلرباء بوجودهم مسبقاا، وّجه هذا األخري دعوات عرب مذكرات 

األمم املتحدة واىل وكاالت األمم املتحدة وإداراهتا وهيئاهتا وإىل منظمات إقليمية الدول األعضاء يف 
عامة  اتلتقدمي معلومات ذات صلة ابلتحقيقات. كما عّمم فريق اخلرباء على نطاق واسع دعو 

لتقدمي إسهامات مكتوبة من املنظمات غري احلكومية وغريها من املنظمات واألفراد املهتمني إبطالع 
ويعرب فريق . 2019وشباط/ فرباير  2018وذلك يف شباط/فرباير  اخلرباء على املعلومات فريق

وفّروا معلومات استجابةا للدعوات لتقدمي اخلرباء عن تقديره لكافة املنظمات واألفراد الذين 
 املسامهات.  

 وطلبات الوصول إىل اليمن ملسائلقوائم ا سائل إىل أطراف النزاع بينهار  .3

ء رسائل تفصيلية إىل أطراف النزاع طلب فيها ، أرسل فريق اخلربا2018أبريل نيسان/ يف  .37
توضيحات ، وعقد اجتماعات مع املسؤولني، فضالا عن إعطائه الوصول إىل اليمن منحه إمكانية

طلب فريق اخلرباء و . 6اليت جيريها تحقيقاتلاملتعلقة اب علومات مكتوبة حول عدد من املسائلوم
يتمكن من إدراج املعلومات اليت حىت  2018 وحزيران/ يوني -األطراف حبلول أاير/ مايو ردوداا من 

أرسل فريق اخلرباء كما يف دورته التاسعة والثالثني.   حقوق اإلنسان جملسترده يف التقرير املقدم إىل 
 .2018يونيو حزيران/لة حول حاالت / حوادث حمددة يف استفسارات مفصّ 

قيادة اململكة العربية السعودية اليت نية ومسؤولون من قوات التحالف بالتقت احلكومة اليم .38
من ، ومع أعضاء 2018آذار/ مارس مع فريق اخلرباء يف  7دعم احلكومة اليمنية )"التحالف"(ت

قدمت احلكومة اليمنية والتحالف رداا مكتوابا مشرتكاا و . 2018يوليو متوز/ األمانة يف الرايض يف 
ير فريق اخلرباء للنشر. وقد ُأخذ وصل بعد إرسال تقر ، 2018آب/ أغسطس  لفريق اخلرباء يف

إىل األطراف يف ُوجهت خدمت إلعداد استفسارات أخرى استُ التقرير هذه الردود يف االعتبار، وقد 
. والتقى ممثلون من سلطات األمر الواقع مع فريق اخلرباء وأمانته يف صنعاء يف 2019أبريل نيسان/ 

بعض املسائل اليت أثريت كتابياا، إال أهّنم مل يرّدوا كتابياا متت مناقشة ، حيث 2018آذار/ مارس 
 .2018أبريل  نيسان/ يفاملسائل الصادرة  قائمةعلى 

جمدداّ  طلب فيهاي، أرسل فريق اخلرباء رسائل متعددة إىل أطراف النزاع 2019يف عام  .39
اا خطية على وردود، لة يف الرسائلاملفصّ  ة املسائلالوصول إىل اليمن، وعقد اجتماعات ملناقش

حلكومة اليمنية الصادر عن ااملشرتك  املسائل اليت حتتاج اىل املزيد من املتابعة واليت وردت يف الردّ 
واحلكومة اليمنية للطلبات املكتوبة،  التحالف. مل يستجب 2018أغسطس آب/ والتحالف يف 
  

وميكن االطالع على ردود أطراف النزاع عرب موقع فريق اخلرباء  2019و 2018"قائمة املسائل" أُرسلت إىل أطراف النزاع يف العامني  6
 /http://www.ohchr.org/en/HRBodies/HRC/YemenGEEالبارزين: 

واملغرب وقطر والسنغال والسودان واإلمارات البحرين ومصر واألردن والكويت كان يتضمن   2015عند إنشاء التحالف يف آذار/ مارس  7
  .2019وانسحب املغرب، وفق تقارير، يف شباط/ فرباير  2017العربية املتحدة. انسحبت قطر من التحالف يف حزيران/ يونيو 
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، مبا يف ذلك عدم االستجابة هأو التعاون مع لفريقاقاء عن عدم رغبتهما يف لوأعراب بوضوح 
 2019أبريل نيسان/ ت سلطات األمر الواقع يف أواخر للطلبات املتعددة للوصول إىل اليمن. وردّ 

اليت  زيد من الردود على قائمة املسائلامل وأرسلت ل لزايرة صنعاء إلجراء حتقيقاتهأبن فريق اخلرباء خموّ 
)انظر املراسالت  2019يوليو متوز/  29يوليو ومتوز/  10مايو وأاير/  31ء يف أرسلها فريق اخلربا

 .املرفقة(

 االعتبارات والتحدايت املنهجية احمليطة ابألشخاص املستضعفني واحلاالت احلساسة .4

يف االنتهاكات  والتحقيق  مع الشهود لتحدايت واالفتقار إىل أماكن آمنة إلجراء مقابالتل .40
التحقيق يف احلاالت اليت تؤثر على األشخاص عملية خاص على  أثر  املزعومة يف اليمن كان هلا 

األكثر ضعفاا وهتميشاا، ال سيما يف حاالت العنف اجلنسي واجلنساين واالنتهاكات ضد األطفال.  
قدرة الناس على كل من املساحات املادية واخلصوصية اإللكرتونية شواغل حتد بشدة من كان ل

، ةواالجتماعي ةالنفسي ، والشواغل املتعلقة بـ "الشرف"، والتبعيةخطر االنتقامما أن . التحدث حبرية
، اجلناة هتديديف حالة رعب و غالبية الناجني يف مناطق النزاع  ، والتهميش، وبقاءواالستغالل، والعزلة

التحقق  االنتهاكات اليت متّ أما . الفريقالعديد من حتقيقات حتدايت خطرية أمام كلها شكلت  قد 
وانتهاكات اخرى احتمال وجود املزيد من العنف اجلنساين فهي مؤشرات على منها يف هذا التقرير 

 تطلب املزيد من التحقيق.من جانب أطراف النزاع والذي يضد االشخاص االكثر ضعفاا 

 السامية حلقوق االنسان املفوضية من قبلرصد حقوق اإلنسان  .5

أصدر مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان ثالثة تقارير عن حالة حقوق اإلنسان  .41
استندت املعلومات وقد . 8يف اليمن خالل الفرتة اليت تغطيها والية فريق اخلرباء )"تقارير املفوضية"(

 .مكتب املفوضية يف اليمن مراقبة حقوق اإلنسان من جانب الواردة يف التقارير الثالثة إىل

، وتقرير املفوض (A/HRC/30/31) 2015تقرير املفوض السامي لعام إعتمد يف  .42
 / A) 2017وتقرير املفوض السامي لعام  ،(A/HRC/33/38) 2016السامي لعام 

HRC / 36/33)  حزيران/ يونيو إىل  2014سبتمرب أيلول/ طوال الفرتة من الذي يغطي
تشري و عقولة لالعتقاد". املسباب األالذي اتبعه فريق اخلرباء، أي " نفسه معيار اإلثبات ،2017

أجرى فريق اخلرباء وقد التقارير إىل أن املفوضية تستخلص النتائج فقط عندما يتم الوفاء هبذا املعيار. 
 مراجعة مستقلة للحوادث املشار إليها يف التقارير.

  

  /30/31A/HRC )2015( و A/HRC/33/38 (2016)و A/HRC/36/33 (2017)أنظر 8
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III. قانوينالطار اإل 

 املقدمة .أ
على أن   16\39القرار مبوجب  داملمد، 31\36قرار جملس حقوق اإلنسان ينص  .43

يف استقصاء "شامل جلميع االنتهاكات  –مجلة ما تضمنه القرار  من –تكمن والية فريق اخلرباء 
لتطبيق لوالتجاوزات املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وللمجاالت األخرى املناسبة والقابلة 

يف سياق حالة النزاع يف اليمن، اختار  9الدويل اليت ارتكبها مجيع األطراف يف النزاع."من القانون 
فريق اخلرباء، كما فعل يف تقريره األول، رصد االنتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون 

   .الدويل اإلنساين والقانون اجلنائي الدويل

نه نزاع بني احلكومة اليمنية املدعومة من يتم وصف الوضع يف اليمن بشكل أساسي على أ .44
قبل التحالف الدويل بقيادة اململكة العربية السعودية واحلوثيني. لكن يوجد أيضاا عدداا من النزاعات 

واليت تشارك فيها مجاعات مسلحة خمتلفة، املنفصلة ولكن املرتابطة املسلحة غري الدولية األخرى 
رئيسي أو تدعمها. يُطّبق القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل سواء كانت اتبعة ألطراف النزاع ال

 .حلقوق اإلنسان يف اليمن بناءا على قانون املعاهدات والقانون العريف

 القانون الواجب التطبيق .ب
 

 اإلنساين الدويل القانون  .1

القانوين يف قواعد تعبري الجتد هذه املبادئ  يستند القانون الدويل اإلنساين إىل مبادئ معينة. .45
مفصلة، تكون ملزمة جلميع أطراف النزاع. وتشمل املبادئ مبدأ التمييز بني العسكريني واملدنيني 

ال جيوز  متثل القواعد نفسها توازانا بني املخاوف اإلنسانية والضرورة العسكرية. ومبدأ التناسب.
 االعتبار عند صياغتها سابقاا. االستئناف يف الضرورة العسكرية خارج القواعد، ألهنا ُتؤخذ يف

 .يقوم ممثلو الدول مبن فيهم املستشارون العسكريون بصياغة قواعد املعاهدات10

يعترب النزاع بني القوات املسلحة التابعة للحكومة اليمنية )ُيشار إليها الحقاا إبسم "القوات  .46
طرف ومجاعة مسّلحة غري اتبعة املسلحة اليمنية"( واحلوثيني مبثابة نزاع مسّلح غري دويل بني دولة 

للدولة. تواجدت شروط النزاع املسّلح، وابألخص وصول األعمال العدائية إىل درجة الشدة الالزمة، 
ينّظمها قانون املعاهدات  طوال الفرتة الزمنية قيد االستعراض. النزاعات املسلحة غري الدولية

 3كرها الحقاا كاملادة ذ )سيتم  1949ع لعام املشرتكة يف اتفاقيات جنيف األرب 3وابلتحديد املادة 

  

9A/HRC/RES/36/31  أ( 12الفقرة( 
يف النزاعات املسلحة غري الدولية، ال يوجد أي  األقل يف النزاعات املسلحة الدولية، تستند القواعد إىل املساواة بني املتحاربني.على  10

يف حني أن القتال قد يبدو يف كثري من األحيان وكأنه قتال يف نزاع مسلح دويل، فإن وضع املقاتلني   أساس سياسي لتأكيد هذه املساواة.
النزاعات املسلحة غري الدولية، مبا يف ذلك احتمال تنفيذها وتطبيقها  القانون احمللي له جمموعة متنوعة من العواقب على قواعد كمجرمني يف

 .اجلهات الفاعلة غري احلكومية من قبل
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 الربوتوكول اإلضايف الثاينكره الحقاا كـ"ذ )أيضاا سيتم  والربوتوكول اإلضايف الثاين امللحق هبااملشرتكة( 
  .واليمن طرف فيها وكذلك القانون الدويل اإلنساين العريف "(1977لسنة 

األربع، ينطبق الربوتوكول اإلضايف الثاين  املشرتكة يف اتفاقيات جنيف 3ابإلضافة إىل املادة  .47
سلطات األمر  على النزاع بني القوات املسلحة اليمنية واحلوثيني. يف الواقع، يصل مستوى تنظيم

، وسيطرهتا على أجزاء من األراضي اليمنية إىل عتبة التطبيق احملدد يف املادة األوىل نياحلوثيو  الواقع
 .من الربوتوكول اإلضايف الثاين

كما أن اليمن ملزم مبعاهدات أخرى صدق عليها، ال سيما فيما يتعلق بوسائل وأساليب  .48
واليت صادق عليها اليمن ذات أمهية  1997احلرب. تعترب اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد لعام 

 1980خاصة يف السياق احلايل. ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن اليمن مل يصّدق على اتفاقية عام 
 بشأن الذخائر العنقودية. 2008أو بروتوكوالهتا اليت حتظر أسلحة تقليدية معينة أو اتفاقية 

حبسب توفر الشروط املتعلقة مبستوى تنظيمها  –اجلماعات املسلحة من غري الدول ملزمة  .49
املشرتكة من اتفاقيات جنيف والربوتوكول  3مبوجب املادة  –  11ومدى سيطرهتا على األراضي

الثاين. يُطّبق تعبري طرف يف النزاع من دون متييز بني األطراف اليت هي دول واألخرى غري اإلضايف 
الرمسية املتورطة يف النزاع، على الرغم من أن اجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة بطبيعتها ليست يف 

مر الواقع يف وقالت سلطة األ  12وضع ميّكنها من التصديق على معاهدات القانون الدويل اإلنساين.
أن قواهتا حترتم  2019ردها على قائمة القضااي اليت أرسلها إليها فريق اخلرباء البارزين يف سنة 

التزاماهتا الدولية حبماية املدنيني وفقاا للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. كما 
اقية حظر األلغام املضادة لألفراد لعام ذكرت سلطات األمر الواقع أهنا تعترب نفسها ملزمة إبتف

كما يُعد القانون الدويل اإلنساين العريف ذات صلة بشكل    13واليت صادق عليها اليمن. 1997
خاص يف ما يتعلق ابلنزاعات املسلحة غري الدولية واليت تعين أطراف النزاع التابعة وغري التابعة 

الدول، مصحوبة برأي مفاده أن هذه املمارسة مطلوبة القواعد العرفية هي نتاج ممارسة  للدولة.
وقد متثل دراسة القانون العريف اليت . )استلزم الرأي القانوين( أو املسموح هبا على وجه التحديد

والواقع أن من  .نقطة انطالق مفيدة يف حتديد الوضع العريف ألي قاعدة 14أجرهتا اللجنة الدولية
ني يف دراسة القانون العريف، أن معظم القواعد املنطبقة على النزاعات املقبول عموما، على النحو املب

  
 ، الربوتوكول اإلضايف الثاين1أنظر املادة  11
12to Humanitarian Law”, MSF,  Saulnier, “The Practical Guide-See e.g. Françoise Bouchet

December 2013, on Non-State Armed Groups, p. 438 ff. 
 .15، رسالة من سلطات األمر الواقع رداا على السؤال رقم 2019أاير/ مايو  31 13
14Beck, “Customary International Humanitarian Law,”, -Marie Henckaerts and Louise Doswald-Jean

ICRC/Cambridge, 2005 
  سيتم ذكرها الحقاا كـ"دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف"(.  )
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املسلحة الدولية تنطبق أيضا، مبوجب القانون اإلنساين الدويل العريف، على النزاعات املسلحة غري 
 15الدولية.

بناءا على طلب من  2015إن مشاركة التحالف الدويل بقيادة السعودية   يف آذار/ مارس  .50
يمنية وبدعٍم منها ال يغري من الطابع غري الدويل للنزاع. نظراا ألن التحالف الدويل يدعم احلكومة ال

اليمن كدولة طرف يف نزاع ضد مجاعة مسلحة غري اتبعة للدولة، ال يوجد أي نزاع بني دولتني طرفني 
ة اليمن وهذا شرط أساسي العتبار النزاع دولياا. أصبحت الدول األعضاء يف التحالف الداعم حلكوم

أطرافاا "حماربة" يف النزاع املسلح غري الدويل املوجود مسبقاا بني اليمن واحلوثيني منذ تدخل التحالف 
. دول أعضاء التحالف ملتزمة ابحرتام القانون الدويل اإلنساين الدويل 2015يف آذار/مارس 

لربوتوكول اإلضايف الثاين املشرتكة ابتفاقيات جنيف األربع وا 3الواجب التطبيق مبا يف ذلك املادة 
 ابإلضافة إىل القانون العريف. 1977لعام 

صّدق مجيع الدول األعضاء يف التحالف على اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها  .51
. إال أن أغلبية الدول األعضاء احلاليني يف التحالف )اململكة العربية 1977اإلضافيني لعام 

العربية املتحدة( مل تصّدق على اتفاقية حظر األلغام املضادة السعودية والبحرين ومصر واإلمارات 
لألفراد. كما أن هذه الدول األعضاء ليست طرفاا يف االتفاقية بشأن الذخائر العنقودية، ابستثناء 
ا أما يف ما يتعلق ابالتفاقية حلظر أسلحة تقليدية معينة وإثنني أو أكثر  السنغال. املسألة أكثر تعقيدا

الهتا، فإن مجيع أعضاء التحالف أطرافاا فيها ابستثناء مصر والسودان. األردن والكويت من بروتوكو 
والسنغال قد صّدقت على الربوتوكول الثاين اخلاص حبظر أو تقييد استعمال األلغام واألفخاخ 
املتفجرة واألجهزة األخرى، فيما غالبية دول التحالف ليست طرفاا يف االتفاقية أو يف صيغتها 

صلية الربوتوكول األول بشأن الشظااي اليت ال ميكن الكشف عنها )ابستثناء البحرين والسنغال( األ
 ويف الربوتوكول اخلامس بشأن املتفجرات من خملفات احلرب )ابستثناء األردن(.

كما ال يزال يوجد يف اليمن العديد من النزاعات املسلحة غري الدولية األخرى واملختلفة من  .52
الشدة بني القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة غري التابعة للدولة مثل حيث مستوايت 

تنظيم الدولة اإلسالمية، وكذلك ما بني مجاعات مسلحة ما يُعرف بالقاعدة يف شبه اجلزيرة العربية و 
وات خمتلفة غري اتبعة للدولة واليت أحياانا تدعم أو تعارض طرفاا معيناا يف النزاع األساسي بني الق

املسلحة اليمنية واحلوثيني. تلزم األحكام ذات الصلة من القانون الدويل اإلنساين مجيع اجملموعات 
حبسب مستوى تنظيمها وسيطرهتا على األراضي، لكنها يف حدها األدىن مقيدة اباللتزامات 

 املشرتكة يف اتفاقيات جنيف األربع. 3املنصوص عليها يف املادة 

  
 عندما تشري اهلوامش إىل دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، ينبغي أن تؤخذ على أهنا تشري إىل 15

 .القانونية املختلفة املذكورة يف التعليق على القواعد الفرديةالسلطات 
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ة املشمولة يف التقرير هي عمليات استخدام الطائرات املسرية من كذلك ذات أمهية للفرت  .53
دون طيار يف األراضي اليمنية من قبل الوالايت املتحدة األمريكية ضمن نطاق عملياهتا ضد القاعدة 
يف شبه اجلزيرة العربية وتنظيم الدولة اإلسالمية. وفق تقارير، هذه العمليات بدأت لدعم حرب 

تنظيم القاعدة ابعتباره مجاعة مسلحة غري اتبعة للدولة، وابلتايل يتم التحقق  احلكومة اليمنية ضد
فيها من منظار نزاع مسلح غري دويل. من حيث القانون الدويل اإلنساين الواجب التطبيق، فإن 
الوالايت املتحدة طرف يف اتفاقيات جنيف األربع، لكنها مل تصدق على بروتوكوالهتا اإلضافية لعام 

كما أهنا ملزمة ابلقانون الدويل العريف. مت النظر يف جزء املساءلة يف التزامات الوالايت .  1977
 16املتحدة أمام القانون الدويل اإلنساين كدولة اثلثة يف النزاع الرئيسي إىل جانب دول أخرى.

 1اثلثة بضمان احرتام القانون الدويل اإلنساين، وفقاا للمادة كطرف لتزامات الدول  إإن  .54
، هي أيضاا ذات أمهية املشرتكة"( 1)سيتم ذكرها الحقاا بـ"املادة  املشرتكة يف اتفاقيات جنيف األربع

خاصة يف هذا السياق. وينطبق هذا بشكل خاص على أي دولة تؤثر أو قد تقدم الدعم ألطراف 
ى وإيرلندا الشمالية النزاع مثل فرنسا واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واململكة املتحدة لربيطانيا العظم

 والوالايت املتحدة األمريكية.

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان .2

إن القانون الدويل حلقوق اإلنسان يظل ذات صلة ابلكامل يف ما خيص السياق احلايل. إن  .55
التطبيق املتزامن للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، أي سراين قانون حقوق 

عاجلت حمكمة العدل الدولية القضية . على نطاق واسعقبوله ن يف حالة النزاع املسلح، قد مت اإلنسا
، 17مشروعية التهديد ابألسلحة النووية أو استخدامهابشأن  1996أوالا يف رأيها االستشاري لعام 

االستشاري وأكدت كذلك التطبيق املتزامن للقانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان يف رأيها 
يف هذا الرأي  اآلاثر القانونية لبناء جدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة. بشأن 2004لعام 

اإلستشاري األخري، قررت حمكمة العدل الدولية أن "احلماية اليت توفرها اتفاقيات حقوق اإلنسان ال 
يف الواقع، كما  18يد".تتوقف يف حالة النزاع املسلح، إال من خالل إعمال أحكام تقضي بعدم التق

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، جيوز للدول أن تتخذ تدابري تقيد  4تنص املادة 
التزاماهتا مبقتضى االتفاقية ومبوجب شروط صارمة فقط، مبا يف ذلك إعالن حالة الطوارئ 

نسان، وليس األساسية منها، ال ُيسمح ابخلروج عن االلتزامات إال يف بعض حقوق اإللكن، العامة.
 .واليت يُنتهك عدد منها ابنتظام يف اليمن كما هو موضح يف هذا التقرير

  
دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، من معاهدات جنيف، أنظر  1انظر التعليق حول املادة  16

 .  144القاعدة 
، تقارير حمكمة العدل الدولية 1996متوز/ يوليو  8، فتوى نوويةمشروعية التهديد أو استخدام األسلحة الحمكمة العدل الدولية،  17

 25، الفقرة 1996
، تقارير حمكمة العدل 2004متوز/ يوليو  9فتوى اآلاثر القانونية لبناء جدار يف األراضي الفلسطينية احملتلة، حمكمة العدل الدولية،  18

  .106، الفقرة 2004الدولية 
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إن التزامات اليمن ابحرتام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا دون أي متييز، حتددها  .56
اليمن طرف يف  .، وكذلك مبوجب القانون العريفاملعاهدات ذات الصلة اليت صدق عليها اليمن

حلماية حقوق مجيع  1990التفاقيات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان ابستثناء اتفاقية عام ا
 حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري. 2006العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية عام 

ة خاصة يف لقد انضم اليمن إىل كال الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل، أحدمها له أمهي
السياق احلايل حيث أنه يتعلق مبشاركة األطفال يف النزاعات املسلحة. ومع ذلك، مل يقبل اليمن أي 
إجراء لتقدمي الشكاوى الفردية، ابستثناء اإلجراء املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 

وجب اتفاقية مناهضة أخرياا، قبل اليمن إجراء التحقيق مبوجب هذا األخري، وكذلك مب اإلعاقة.
 .19التعذيب

 القانون اجلنائي الدويل .3

وال حىت معظم  20اليمن ليس طرفاا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، .57
ومع ذلك،  21.عودية واإلمارات العربية املتحدةأعضاء دول التحالف، مبا يف ذلك اململكة العربية الس

فإن مبدأ املسؤولية اجلنائية الفردية عن جرائم احلرب معرتف به منذ وقت طويل مبوجب القانون 
تشمل جرائم احلرب االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات جنيف، فضالا عن    22الدويل العريف.

ل اليت تعتربها االنتهاكات اخلطرية األخرى للقانون اإلنساين الدويل. يسرد نظام روما األساسي األفعا
   23احملكمة اجلنائية الدولية كذلك، وينعكس ذلك يف القانون الدويل العريف يف هذا الصدد.

وفقاا للقانون اجلنائي الدويل، يكون األفراد من أعضاء القوات املسلحة مسؤولني عن جرائم  .58
تيسريها أو احلرب اليت ارتكبوها أو حاولوا ارتكاهبا، وللمساعدة يف ارتكاب جرمية حرب أو 

املساعدة أو التحريض عليها. التخطيط أو التحريض على ارتكاب جرمية حرب هو أيضا طريقة 
 للمسؤولية. القادة والرؤساء اآلخرون مسؤولون جنائيا عن جرائم احلرب املرتكبة عمال أبوامرهم.

اإلبالغ عن  عالوة على ذلك، قد تكون هذه األخرية مسؤولة جنائياا عن الفشل يف منع أو قمع أو
جرائم احلرب اليت يرتكبها مرؤوسوها. ميكن أن يكون األفراد األعضاء يف اجلماعات املسلحة غري 
احلكومية، وكذلك رؤسائهم، مسؤولني بشكل متساو عن جرائم احلرب مبوجب القانون اجلنائي 

ة أمام ابإلضافة إىل ذلك، خيضع أعضاء اجلماعات املسلحة غري احلكومية للمحاكم. 24الدويل
 وكذلك أمام حماكم الدول األخرى اليت تطبق االختصاص العاملي. حماكم الدولة اليت يعملون فيها

  
   ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حول حالة تصديق اليمنأنظر املوقع اإللكرتوين  19

(https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=193&La
ng=EN) 

 ، لكنه مل يصدق عليه قط.2000كانون األول/ ديسمرب   28وقع اليمن على نظام روما األساسي يف  20
  األردن والسنغال مها الدولتني الوحيدتني الطرفني يف نظام روما األساسي من بني الدول األعضاء يف التحالف. 21
 . 151دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر  22
  .156دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر  23
 . 153-151لقواعد دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، اأنظر  24

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=193&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=193&Lang=EN
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بتقدمي ختاماا، األفراد، مبا يف ذلك األطراف الثالثة واليت قد ميكن حتميلها مسؤولية جنائية عن القيام 
  يف ارتكاب جرائم احلرب.  العون أو التحريض أو املساعدة

 التحليل القانوينجـ. 

يف هذا التقرير، يتم عادةا تضمني التحليل القانوين املتعلق ابالنتهاكات املزعومة للقانون  .59
مناسباا، بعد إذا كان ذلك الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اجلنائي الدويل، 

ت متعددة القطاعات وتعقيداهتا ومع ذلك، نظراا ألن بعض اجملاال وصف الوقائع يف كل قسم رمزي.
من حيث القانون الدويل  م.تتطلب بعض الدقة، فقد اختار فريق اخلرباء تطويرها يف هذا القس

فيما يتعلق ابلقانون  اإلنساين، هذا هو احلال بصفة خاصة الستهداف القانون واستخدام األسلحة.
 .اجلهات املعنيةالدويل حلقوق اإلنسان، أضيفت توضيحات بشأن مدى التزامات 

 القانون الدويل اإلنساين .1
تطور القانون الدويل اإلنساين عرب مسارين رئيسيني. يف حني أن كالمها موجود منذ القدم،  .60

 ألول سري األعمال العدائية وكانفقد تطورا بشكل منفصل على  شكل معاهدة. تناول املسار ا
إىل هذا املسار ابسم "قانون الهاي"، يف حيكمه يف املقام األول مصاحل الدول. غالباا ما يشار 

أعقاب اعتماد العديد من القواعد بشأن سري األعمال العدائية يف مؤمتري الهاي للسالم لعامي 
وتناول املسار الثاين يف البداية يف ضحااي احلرب حبتاا، وكان يقتصر يف البداية  1907.25و 1899

جنيف"، الذي انبثق من اتفاقية جنيف األوىل لعام  على املقاتلني ويشار إليه غالباا ابسم "قانون
بشأن اجلرحى واملرضى يف ساحة املعركة وإنشاء اللجنة الدولية للصليب األمحر. يف حني  1864

امللحقني ابتفاقيات جنيف األربع لعام  1977اجتمع هذان املساران يف الربوتوكولني اإلضافيني لعام 
ية بينهما. وهكذا، فإن "قانون جنيف" يتعامل بشكل ، ال يزال يوجد اختالفات فلسف1949

أساسي مع األمور من وجهة نظر الضحية، يف حني أن "قانون الهاي" يركز أكثر على موقف 
أطراف النزاع أنفسهم. يتجلى هذا يف القانون على أفضل وجه يف مسائل االستهداف. سيتم النظر 

  .سلحة، وتنفيذ وتطبيق القانونيف األجزاء التالية يف االستهداف، استخدام األ

 قانون االستهداف (أ)

 من وماذا ميكن استهدافه؟

  
يف ما خيص احرتام قوانني وأعراف احلرب  4أنظر على سبيل املثال، القواعد املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب الربية، املضمنة يف امللحق  25

 . 1907الربية، الهاي 
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، لكن يف كلتا احلالتني، تستند نياعتنظم قواعد منفصلة عمليات استهداف األشخاص واأل .61
إىل التمييز بني العسكريني )مبا يف ذلك أولئك الذين يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية( 

 واملدنيني.

 األشخاص

أي نزاع مسلح دويل، ميكن لطرف يف النزاع استهداف العناصر املقاتلة يف القوات  يف .62
إذا كانوا يشكلون  املسلحة من اجلانب اآلخر، بغض النظر عما كانوا يفعلونه يف ذلك الوقت أو

ا أم ال االستثناء الوحيد هو إذا توقف العناصر املعنية عن املشاركة يف القتال )عجزوا عن  .26هتديدا
يف حالة إنقاذ طائرة معرضة للخطر  القتال( بسبب جروح أو أمراض أو استسالم أو غرق سفينة أو

سر. تتكون القوات املسلحة لدولة طرف يف النزاع من قوات مسلحة نظامية وأي الوقوع يف األأو 
ات تقاتل كجزء من هذه القوات. ابإلضافة إىل ذلك، فإن امليليشيات اليت تقاتل من أجل ميليشي

أربع شروط تراكمية، ميكن اعتبارها حققت دولة طرف يف النزاع مبوافقة أو قبول ذلك الطرف، إذا 
شيا أيضاا قوى إبمكاهنا املشاركة يف النزاع وأن تتعرض للهجوم. من أجل اعتبارها كذلك، على امليلي

أن يكون هلا شعار مميز اثبت ميكن التعرف عليه عن بعد، وذلك لتمكني خصومها من التمييز بينها 
وبني املدنيني. ليس من الضروري ارتداء زي موحد كامل. إمنا أي عالمة مميزة، مثل أغطية رأس 

قل عند معينة، تكون كافية. جيب ارتداؤها يف مجيع األوقات أن تكون مرئية للعدو أو على األ
الشرط الثاين هو أن حيمل أفراد امليليشيا أسلحتهم بشكل علين.   27املشاركة يف نشاط عسكري.

والثالث هو أنه جيب أن يقودهم شخص مسؤول عن مرؤوسيه، أي أنه ينبغي وجود نظام قيادة 
إن   28حلرب.وحتّكم فعال. أخرياا، جيب على أفراد امليليشيا القيام بعملياهتم وفقاا لقوانني وأعراف ا

األفراد املقاتلني يف القوات املسلحة وامليليشيات املؤهلة لتكون مقاتلة ضمن نزاع مسلح دويل، 
النزاعات املسلحة الدولية. حيق هلم القتال، أي أنه ال ميكن  حماربون، وهو اعتبار موجود فقط يف

هلم عادة أن يُعاملوا كأسرى حماكمتهم جملرد قيامهم ابلقتال. عند وقوعهم ابألسر أو االستسالم حيق 
 حرب.

 يف يف كل من النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، ال ميكن جعل املدنيني هدفاا للهجوم. .63
النزاعات املسلحة غري الدولية،  يف النزاعات املسلحة الدولية املدنيون مجيعهم أشخاص غري مقاتلني.

األوىل أن مجيع األشخاص ابستثناء القوات املسلحة يكون املوقف أكثر تعقيداا ألنه يبدو للوهلة 
29لدولة ما هم من املدنيني.

على أي حال، يفقد  ومع ذلك، قد ال يكون هذا هو احلال ابلضرورة. 
  

القوات )على سبيل املثال، يرتدون الزي ، هم أفراد يف رجال الدين العسكرينيأفراد القوات املسلحة، مثل أفراد اخلدمات الطبية و  بعض 26
العسكري ولديهم رتب( لكن ال ُيسمح هلم ابملشاركة يف القتال.ال ميكن استهدافهم بشرط أال يشاركوا يف القتال، ولكن يكونوا عرضة 

لجنة الدولية للصليب انظر دراسة ال للخطر بسبب مواقعهم. ميكن للعاملني الطبيني العسكريني محل أسلحة صغرية للدفاع عن مرضاهم.
  .3األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 

 .النشاط العسكري ال يقتصر على جمرد إطالق النار من األسلحة، إمنا يشمل أيضاا، على سبيل املثال، مجع اإلمدادات العسكرية 27
دراسة اللجنة الدولية ، انظر يف 1حلرب الربية، األنظمة املرفقة، الفقرة اخلاصة ابحرتام قوانني وأعراف ا 1907اتفاقية الهاي الرابعة لعام  28

 . 4للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 
 هذا نتيجة عدم إعطاء صفة املقاتلني ضمن النزاع املسلح غري الدويل.  29
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ميكن  املدنيون محايتهم من اهلجوم عندما يشاركون بشكل مباشر يف األعمال العدائية ولوقت حمدد.
ل القتل ومحل األسلحة النارية وما إىل ذلك، واليت ارتكبت أيضاا مقاضاهتم على جرائم عادية، مث

 .30أثناء القتال

ونشرت اللجنة الدولية للصليب األمحر "وثيقة توجيهات تفسريية حول مفهوم املشاركة  .64
تشري هذه الدراسة إىل أنه يتم رفع الصفة املدنية  2009.31املباشرة يف األعمال العدائية" يف العام 

لحة املنظمة اليت تشكل القوات املسلحة لطرف مسلح من غري الدولة يف نزاع عن اجلماعات املس
مسلح غري دويل، ولكن يقتصر هذا األمر على األفراد داخل اجلماعة املسلحة الذين تكمن مهامهم 

يف حني أن الوثيقة تُعد مثريةا للجدل يف بعض  يف االستمرار يف املشاركة املباشرة يف األعمال العدائية.
وانب، يبدو أن هؤالء األفراد كانوا ليفقدوا محايتهم املدنية على أي حال ملشاركتهم املباشرة يف اجل

 .األعمال العدائية

يف النزاعات املعاصرة، خاصة تلك اليت يوجد فيها تباين كبري يف املوارد العسكرية، ليس من  .65
ذا ميكن أن يصّعب على اخلصم ه غري املألوف أن حياول املقاتلون االندماج مع السكان املدنيني.

جيب التمييز بني هذه الصعوابت احلقيقية واحلالة اليت  عملياا التمييز بني املقاتلني واملدنيني احملميني.
ال يفقد أفراد السكان  تفرتض فيها الدولة أن مجيع املدنيني يدعمون املقاتلني ويتصرفون وفقاا لذلك.

ماعات املسلحة، إال إذا شاركوا بشكل مباشر يف القتال ويفقدون املدنيني احلماية، مقارنة أبفراد اجل
 .احلماية فقط ملدة مشاركتهم

إذا كان املدنيون يعملون يف منشأة عسكرية، مثل مصنع للذخرية، فإهنم ال يفقدون وضعهم   .66
 .كمدنيني ولكنهم يتحملون املخاطر املرتتبة على العمل يف مثل هذا املوقع

ما خيص النزاعات املسلحة الدولية،  قانون املعاهدات، على األقل يف بينما يوجد افرتاض يف .67
لذلك يبدو أنه جيب اختاذ  .32أبن الشخص هو مدين، ال يبدو أن هذا هو احلال يف القانون العريف

من املؤكد أنه ليس من املمكن االفرتاض أبن الشخص  قرار، حبسن نية، يف كل حالة على حدة.
 مقاتل

 األعيان

ن القواعد أوضح بقليل يف حالة األعيان، فإن تطبيقها ال خيلو من الصعوبة. لكي يف حني أ .68
. أي هدف ليس هدفاا عسكرايا ي عترب   33تكون عرضة للهجوم، جيب أن يكون اهلدف هدفاا عسكرايا

  
 . 6و 5و 1نساين العريف، القواعد دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإل 30
 اللجنة الدولية للصليب األمحر، التوجيه التفسريي حول مفهوم املشاركة املباشرة يف األعمال العدائية مبوجب القانون الدويل اإلنساين، 31

 .2009أاير/ مايو 
 . 6ساين العريف، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنأنظر بشكل عام إىل  32
 ال يقتصر اهلدف على األعيان مثل املباين واملركبات. ميكنه، على سبيل املثال أن يكون مساحة من أرض.   33
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املكان املخصص عادةا لألغراض املدنية ومت   34هدفاا مدنياا وال ميكن أن يكون موضع هجوم.
 .استخدامه ألغراض عسكرية، قد يصبح هدفاا عسكرايا 

حىت يُعترب هدفا عسكراي، على اهلدف أن يستويف اختباراا ذو شقني. جيب عليه أن يكون  .69
بطبيعته أو موقعه أو الغرض منه أو استخدامه مساهم مسامهة فعالة يف النشاط العسكري وأن 

 أو أسره أو حتييده يف الظروف السائدة يف ذلك الوقت، جيب أن توفر ميزة عسكرية حمددة. تدمريه

يف حني يبدو أن  .تنطبق نفس القاعدة على كل من النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية 35
يف تفسريها ملفاهيم املسامهة واملزااي  األمريكية صياغة القاعدة مقبول عموماا، تتوّسع الوالايت املتحدة

العسكرية أكثر من العديد من الدول األخرى، حبيث ُتشمل األنشطة واألصول اليت تساهم بطرق 
من املرجح أن يوّسع هذا التعريف نطاق  36غري عسكرية يف استمرار القدرة على خوض احلروب.

ك، يبدو أنه ال يغطي سوى األنشطة األهداف االقتصادية إبعتبارها أهدافاا قانونية. ومع ذل
االقتصادية اليت تساهم مسامهة حقيقية يف قدرة العدو على القتال، وليس مجيع األنشطة االقتصادية 

وّسع ينطبق على األهداف غري  37املوجودة يف منطقته.
ُ
من غري الواضح ما إذا كان النهج امل

 .38دولةاالقتصادية، مثل األعيان اليت ُتستخدم حلشد الدعم لل

ال يوجد فئة أو قائمة منصوص عليها ابألهداف  ال بد من مالحظة بعض ميزات التعريف. .70
اجلسور، على سبيل املثال، ليست  العسكرية.كل هدف حمتمل جيب النظر فيه على أساس فردي.

إمنا جيب النظر يف كل جسر لتحديد ما إذا كان استخدامه، يف الظروف  أهدافاا عسكرية حبد ذاهتا.
 سائدة يف ذلك الوقت، يساهم يف العمل العسكري وأن أضراره أو تدمريه سيوفر ميزة عسكرية.ال

ال يوجد ما ُيسمى هبدف ذات "االستخدام املزدوج." عندما يتم ية،وابملثل، من الناحية القانون
  استخدام شيء ألغراض عسكرية ومدنية، مثل حمطة لتوليد الكهرابء، فإن السؤال األول هو ما إذا

.  إن استخدامها من قبل املدنيني أو فائدهتا ليس له صلة هبذا القرار. كانت تشكل هدفاا عسكرايا
إن واقع أن الطاقة املنتجة تستخدم يف حقيقة األمر لألغراض املدنية لن يؤخذ يف االعتبار إال يف 

احلكمة العسكرية املرحلة الثانية من احلساابت، مبعىن آخر، كيف ينبغي مهامجتها وما إذا كان من 
39مهامجتها

 . 

  
 . 7دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  34
 .  8دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  35
 (5.7.6.2)سابقاا  5.6.6.2وزارة الدفاع دليل قانون احلرب )كما مت تعديله(  36
يف ذات ملكية خاصة ينتج  بيع النفط أو الغاز على سبيل املثال، مادايا يف اخلزينة العامة، إمنا ال يبدو وأن أي مصنع صغرييساهم  37

 .األدوية وغريها من املنتجات الصيدالنية ميكنه فعل ذلك، حىت لو كان يصّدر بعض املنتجات
 على سبيل املثال، حمطة إذاعية أو تلفزيونية ال ُتستخدم لنقل الرسائل إىل القوات املسلحة ولكن ُتستخدم براجمها عموماا لتشجيع الدعم 38

 AJIL 41ابلدعاية كنشاط حكومي عادي ضمن حماكمة فريتش؛ حكم احملكمة العسكرية الدولية يف نورمربغ، مت العرتاف  .احلكومي
احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة املدعي يف أّسس . بعد محلة قوات مشال األطلسي ضد كوسوفو، 328و 172، صفحة (1947)

قوات مشال األطلسي ضد مجهورية يوغوسالفيا اإلحتادية، حبسب اللجنة، يف بيوغوسالفيا السابقة فريق للتحقيق يف محلة القصف اخلاصة ب
قد يساعد تعطيل : إذا حدث اهلجوم... ألن احملطة كانت جزءاا من اآللة الدعائية، يكون األساس القانوين أكثر إاثرة للجدل. 76الفقرة 

ير هجوم على منشأة مدنية على هذه األسس وحده قد ال يفي الدعاية احلكومية يف تقويض معنوايت السكان والقوات املسلحة، لكن ترب 
 "مبعايري "املسامهة الفعالة يف العمل العسكري" و"امليزة العسكرية احملددة" اليت تتطلبها الربوتوكوالت اإلضافية...

امجته قانونياا، هذا ال يعين أنه وهذا موّضح أدانه. جيب التذكري، فقط ألن اهلدف ميكن مه –جيب أن تؤخذ مسألة التناسب يف احلسبان  39
 من احلكمة العسكرية مهامجته. القانون ليس بديالا عن ممارسة القرار العمليايت. 



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

23 

ليس من الواضح ما إذا كان يوجد افرتاض مبوجب القانون العريف أبن األعيان اليت تستخدم  .71
 .40عادة ألغراض مدنية، مثل املدارس واملنازل، ينبغي افرتاضها مدنية

 يبدو أن التوجيهات القانونية، حول كيفية اختاذ القرار بشأن ما إذا كان اهلدف عسكري أم .72
ال، قليلة جداا، إىل جانب القاعدة العامة اليت تنص على وجوب تفسري االلتزامات القانونية الدولية 

وفقاا للمبادئ القانونية العامة، جيب اختاذ القرار (. وتطبيقها حبسن نية )مبدأ العقد شريعة املتعاقدين
نية القرار عرب االستفادة ال ميكن حتديد مدى قانو  على أساس املعلومات املعروفة يف ذلك الوقت.

هذا ال يزال يرتك أسئلة مثل جدية املهاجم يف البحث عن املعلومات بال هوادة،  من اإلدراك املتأخر.
ومدى احلاجة إىل حتديث هذه املعلومات ومراجعتها للتأكد من دقتها ابستمرار واالحتياطات 

ن أجل تصفية حساابت أو حتقيق م الواجب اختاذها لضمان عدم فساد املعلومات من املتعاونني
 .مكاسب شخصية حمتملة

يوجد أعيان معينة حممية بشكل خاص من اهلجوم. يستفيد من هذه احلماية مباين ووسائل  .73
هذا ال يعين أنه ال ميكن مهامجتها أبداا، لكن   41نقل وموظفي القطاع الطيب، على سبيل املثال.

جيب أن يتوفر دليل قوي على أن مثل هذا املكان مل يكن يف الواقع على ما يبدو عليه. عندما تكون 
املشكلة هي "االستخدام املزدوج" للمستشفى، على سبيل املثال حيث يتم إطالق نريان األسلحة 

بىن، جيب إيالء قدر كبري من العناية حلماية اجلرحى من السقف أثناء رعاية املرضى داخل امل
واملرضى. ومن األمثلة األخرى للحماية اخلاصة، العاملون يف اجملال اإلنساين وموظفو حفظ السالم 
الذين ال يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية وكذلك املمتلكات الثقافية واليت تشمل املمتلكات 

ماكن أو مناطق معينة بشكل خاص من قبل األطراف كأماكن حلماية قد يتم حتديد أ  42الدينية. 
املدنيني العزل و/ أو اجلرحى واملرضى. هذه األماكن جيب أن تكون منزوعة السالح. عندما يتم 

 43االتفاق على هكذا مناطق من قبل أطراف النزاع، فإهنا ختضع أيضاا حلماية خاصة.

 مهامجة هدف بشكٍل قانوينالقيود املفروضة على كيفية إمكانية 

بعد التحديد ما إن كان الغرض هدفاا قانونياا، يتعني على الطرف املهاجم النظر يف اختاذ  .74
االحتياطات الالزمة لتجنب أو على األقل تقليل اخلسائر يف صفوف املدنيني. جيب أن تؤخذ هذه 

صر أخرى جيب مراعاهتا أثناء األمور بعني االعتبار قبل بدء اهلجوم. ابإلضافة إىل ذلك، يوجد عنا
  44اهلجوم. يتعني على الطرفني اختاذ االحتياطات العامة لتجنب اإلصاابت املدنية غري الضرورية.

  
(. 3)52، الفقرة 1977يوجد مثل هذا االفرتاض يف قانون املعاهدات يف النزاعات املسلحة الدولية: الربوتوكول اإلضايف األول لسنة  40

  ضمن دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف. 10لقاعدة أنظر بشكل عام إىل مناقشة ا
  30-25دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد  41
 . 41-38و 33-31القواعد ،  دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 42
 . 37-35القواعد ،  دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 43
استخدام اهلجوم والدفاع ال يتعلق ابلطرف ضمن النزاع املسلح، يُعترب كل طرف مهاجم ومدافع على حد سواء، بناءاا على السياق.  44

  .يشري إىل دوره يف احلالة املعينة قيد النظرالذي بدأ النزاع املسلح ولكنه 
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 يوجد التزام عام على الطرف املدافع حبماية السكان املدنيني واملمتلكات املدنية من آاثر اهلجوم.

إلمكان، جتنب إقامة األهداف العسكرية يوجد شرط حمدد مفاده أنه جيب على األطراف، بقدر ا45
هذا يعين أن السكان موجودين ابلفعل يف وقت اختاذ القرار بشأن  46يف املناطق املكتظة ابلسكان.

حتديد مكان اهلدف. يوجد أيضاا شرط حمدد يتمثل يف إبعاد املدنيني عن األهداف العسكرية، 
تزامات اإلخالء وحتذيرات حبدوث الغارات . تشمل طرق الوفاء هبذه االل47"ابلقدر املمكن" أيضاا

اجلوية وضمان توفر اإلمداد الكايف من املالجئ وما إىل ذلك. عملياا، قد يكون من الصعب الفصل 
إذا تعذر حتريك اهلدف، قد يكون احلل   48بني السكان املدنيني واألهداف العسكرية احملتملة.
نفسه يف وضع يسمح له بتنظيم عملية إخالء،  الوحيد هو إخالء السكان. إذا مل يكن طرف النزاع

فإن الفقراء واملسنني واملرضى والعجزة هم الفئات اليت من احملتمل أن تتأثر سلباا بشكل خاص. إمنا، 
وبشكل عام، يُتوقع من أطراف النزاع أن ال تضع أي عائق أمام اإلخالء الطوعي، وعندما يتعذر 

ع من طرف النزاع أن يوفر تسهيالت بديلة مناسبة مثل املالجئ هذا األمر، رمبا ألسباب أمنية، يُتوق
اإلضافية. يوجد شرط عام ضمن القانون الدويل اإلنساين يف ما خيص عدم التمييز، يعززه حظر ال 
جيوز التحلل منه مبوجب قانون حقوق اإلنسان. إذا كان من املعروف وجود جمموعة من السكان 

ف املعين ال تتمتع ابحلماية اجليدة مثل بقية السكان، فإن هذا قد املدنيني اخلاضعني لسيطرة الطر 
 .يثري قضااي متييز

كما يتعني على الطرف املهاجم اختاذ االحتياطات الالزمة يف التخطيط للهجوم أو تنفيذه.  .75
  50وهذا يعين اهلجمات اليت ال تستهدف هدفاا عسكرايا حمدداا. 49اهلجمات العشوائية حمظورة.

عالوة على ذلك، عند حتديد كيفية تنفيذ هجوم ضد هدف عسكري، يتعني على الطرف النظر يف 
العواقب املتوقعة للهجوم على السكان املدنيني واملمتلكات املدنية. ال ميكن إجراء مثل هذه 
احلساابت ما مل يفكر الطرف يف كيفية القيام ابهلجوم، مبا يف ذلك السالح املستخدم. كما حتظر 
اهلجمات اليت تؤدي نتائجها إىل إحلاق ضرر مفرط ابملدنيني واملمتلكات املدنية مقارنةا ابمليزة 

مثال على اهلجوم غري املتناسب ولكن العشوائي هو اهلجوم   51العسكرية املتوقعة من اهلجوم ككل.
مليزة الذي يستهدف هدفاا عسكرايا حمدداا ولكن عندما يكون الضرر املتوقع أكرب بكثري من ا

العسكرية املكتسبة. من خالل تغيري السالح املقرتح أو التكتيك املقرتح للهجوم قد يكون من 
املمكن تقليل التأثري املتوقع على املدنيني )"الضرر اجلانيب"( إىل حد جيعل اهلجوم مشروعاا. جيب 

غري قانوين. من  التشديد على أنه مبجرد وقوع إصاابت بني املدنيني وحده ال يعين أن اهلجوم كان
أجل أن يكون عدد القتلى املدنيني دليالا على هجوم غري قانوين، من الضروري إثبات أن املدنيني  

  
 . 22القاعدة ، أنظر بشكل عام دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 45
 . 23دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  46
 . 24ليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للص 47
، عندما كانت 1991فيها مسألة اختيار متعمد كما حدث أثناء حرب اخلليج العام يوجد ظروف حني يكون موقع اهلدف العسكري  48

 .طائرة عسكرية عراقية متمركزة وسط آاثراا اترخيية
 .  11القاعدة ، للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف أنظر بشكل عام دراسة اللجنة الدولية 49
 .  12دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  50
 .  14دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  51
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كانوا اهلدف أو أن اهلجوم كان عشوائياا أو أن اخلسائر املتوقعة كانت مفرطة مقارنةا ابمليزة العسكرية 
  .املتوقعة

هجوم ولكن يف مجيع األوقات أثناء تنفيذ ال جيب تطبيق مبدأ التناسب فقط يف التخطيط لل .76
وبعبارة أخرى، إذا اتضح أثناء تنفيذ اهلجوم أن الظروف أو العواقب ليست كما كانت  اهلجوم.

52ابملدنيني، جيب إلغاء اهلجوم أو تعليقه. مفرطمتوقعة وأن اهلجوم سيؤدي إىل ضرر 
عالوة على  

 النزاع أن يفعل كل ما هو ممكن للتأكد من أنذلك، فإن االحتياطات يف اهلجوم تتطلب من طرف 
53ابإلضافة إىل ذلك، جيب إعطاء املدنيني إنذاراا مسبقاا ابهلجوم، إال إذا مل تسمح الظروف بذلك.

   

وابإلضافة إىل ذلك، ما مل تسمح الظروف بذلك، جيب توجيه إنذار مسبق إىل املدنيني  .77
ل. هذا يعين أنه جيب أن يكون حتذيراا ميكن تتطلب هذه القاعدة إعطاء حتذير فعا 54هبجوم ما.

اختاذ إجراءات بشأنه. ميكن للمرء أن يتصور إعطاء حتذير، يف ظروف، ال ميكن فعل شيء بشأنه. 
ومع ذلك، يكون ذلك حتذيراا وينبغي توجيهه عادة، رهنا بضرورة جتّنب ترهيب السكان املدنيني. 

إعطاء حتذير إذا كان ذلك ممكناا. املفرتض إعطاء صياغة هذه القاعدة مهمة. ليس األمر أنه جيب 
حتذير. الغرض من هكذا قاعدة هو متكني املدنيني من جتنب األذى إما مبغادرة املنطقة أو اللجوء 

يُطلب من الطرف املهاجم أيضاا النظر يف التأثري احملتمل للهجوم على البيئة   55إىل األماكن اآلمنة.
يكون فيه التأثري املتوقع غري متناسباا. هذا يثري قضية ذات صلة يف كل الطبيعية وال ميكنه شن هجوم 

تطبيق ملبدأ التناسب. عند النظر يف التأثري املتوقع، حيق للطرف املهاجم افرتاض أن كل شيء سيعمل  
كما هو خمطط له؛ أن األسلحة ستعمل كما يفرتض أن تعمل وأن التدابري الوقائية حول منشأة 

ض أن تعمل؟ إذا مل يكن كذلك، ما هو االختبار؟ ليس من املعقول اإلشارة إىل أن ستعمل كما يفرت 
 .املهاجم جيب أن يتصور أسوء السيناريوهات حيث يؤول كل شيء على حنو خاطئ

 استخدام األسلحة 

كما  .لقد ثبت ابلفعل أن خيار السالح املستخدم يف اهلجوم سيؤثر على حتديد التناسب .78
كما إن بعض األسلحة هي موضوع حظر حمدد أو  حول استخدام األسلحة.يوجد قواعد عامة 

 .تنظيم حمدد لكيفية استخدامها

ال ميكن استخدام السالح الذي بطبيعته يتسبب "إصاابت زائدة أو معاانة غري ضرورية"  .79
القواعد العامة األخرى املتعلقة ابستخدام األسلحة مستمدة يف هناية املطاف من  56للمقاتلني.

  
 .19دولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة دراسة اللجنة ال 52
 .16 دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 53
 20دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  54
  5F، الفصل 1، اجلزء 2املرجع نفسه، اجمللد  55
 .70دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر  56
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لذلك، على سبيل املثال، حيظر استخدام األسلحة العشوائية  لتزام حبماية السكان املدنيني.اال
وابملثل، حُيظر أيضاا استخدام سالح حُيتمل  57بطبيعتها، بسبب اخلطر الذي تشكله على املدنيني.

أن يكون عشوائياا بطبيعته بطريقة عشوائية، مثل استخدام سالح، مهما كان تصويبه دقيقاا 
ليس مطلوابا من أي طرف نزاع استخدام  ألهداف، والذي يُتوقع أن يؤدي إىل خسائر مفرطة.ل

أكثر األسلحة " تقنية" ودقة يف ترسانته للقيام أبي هجوم معني بشرط أن يكون السالح املستخدم 
 .قانوين وأن تكون العواقب املتوقعة الستخدامه قانونية

األسلحة فيما يتعلق بطبيعتها أو استخدامها يف النزاع يف تُعترب قانونية األسلحة أو أنظمة  .80
اليمن موضع شك يف عدد من احلاالت، ال سيما يف القصف والنريان غري املباشرة يف املناطق 

لأللغام األرضية املضادة للمركبات واألفراد دون أي حماولة الختاذ  احلوثيني السكنية واستخدام
 .ن آاثرهاخطوات حلماية السكان املدنيني م

 

 القانون الدويل حلقوق اإلنسان .2

، تظل احلكومة اليمنية مسؤولة عن الوفاء ابلتزاماهتا يف 58كما ورد يف تقرير العام املاضي .81
يقع على  .جمال حقوق اإلنسان على كامل أراضيها، مبا يف ذلك األجزاء اليت فقدت السيطرة عليها

عاتق اليمن التزام أساسي حبماية السكان اليمنيني من التدخل الضار من جانب مجاعات مسلحة 
أكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن الدولة  .59غري اتبعة للدولة، وهو التزام ببذل العناية الواجبة

حلقوق املدنية والسياسية الطرف ملزمة بضمان احرتام احلقوق املعرتف هبا يف العهد الدويل اخلاص اب
الواقع أن  .60أيضاا يف أجزاء من أراضيها اخلارجة عن سيطرهتا الفعلية، يف حدود سلطتها الفعلية

التزام الدولة حبماية األفراد اخلاضعني لواليتها القضائية يشمل أيضاا ما يهدد التمتع حبقوق اإلنسان 
ومع ذلك، ويف ضوء  61لطات األمر الواقع.من مجاعات مسلحة غري اتبعة للدولة، مبا يف ذلك س

املعوقات العملية، تُعترب التزامات حقوق اإلنسان للحكومة اليمنية، يف املناطق اخلارجة عن سيطرهتا 
  .حالياا، قائمة قدر اإلمكان، أي أهنا ستعتمد على مستوى سيطرة الدولة املتبقي على هذه املناطق

  
 .71دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  57
58A/HRC/39/43  13، الفقرة  
إلتزامات حقوق اإلنسان للجهات الناشطة املسلحة أكادميية القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان يف جنيف، أنظر على سبيل املثال  59

 ، 2016 ، كانون األول/ ديسمرب7، موجز األكادميية رقم من غري الدول: استكشاف ممارسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
(https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf) 

Casey-Maslen, G. Giacca, Dr. A. Bellal, International law and armed non-State actors in 
Afghanistan, International Review of the Red Cross, 31 March 2011 

(https://www.icrc.org/en/international-review/article/international-law-and-armed-non-state-
actors-afghanistan), p.67. 

 5، الفقرة 2009تشرين الثاين/ نوفمرب  4استنتاج مالحظات جلنة حقوق اإلنسان حول مجهورية مولدوفا،  60
(CCPR/C/MDA/CO/2) . 

إلتزامات حقوق اإلنسان للجهات الناشطة املسلحة من غري الدول: يل اإلنساين وحقوق اإلنسان يف جنيف، أكادميية القانون الدو  61
  2016 ، كانون األول/ ديسمرب7، موجز األكادميية رقم استكشاف ممارسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

 (https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf), .15ص 

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf
https://www.icrc.org/en/international-review/article/international-law-and-armed-non-state-actors-afghanistan
https://www.icrc.org/en/international-review/article/international-law-and-armed-non-state-actors-afghanistan
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf
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بعدم عرقلة التمتع هبذه احلقوق اإلنسانية. وأقرت احلكومة  كحد أدىن، فهي تنطوي على التزام سليب
 2018أغسطس آب/ يف  اليمنية إىل حد ما هبذا االلتزام يف مذكرة موجهة إىل فريق اخلرباء البارزين

تؤكد فيها التزام اليمن التام ابلقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان وأهنا لن 
هاك يُرتكب ضد مواطنيها يف مجيع األراضي اليمنية سواء ارتكبت يف مناطق تتسامح مع أي انت

  .62خاضعة لسيطرهتا أو مناطق حتت سيطرة احلوثيني

يُلزم القانون الدويل حلقوق اإلنسان أيضاا مجاعة أنصار هللا ابعتبارها سلطة األمر الواقع  .82
هذا هو  .63طق معينة من اليمنومتارس وظائف شبيهة ابحلكومة ولديها سيطرة ميدانية على منا

احلال على الرغم من استمرار احلكومة اليمنية اباللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف كامل أراضيها،  
ومن املسلم به حاليا على نطاق واسع مبا يف ذلك من قبل خمتلف أجهزة وهيئات  كما ذكر أعاله.

املسلحة غري التابعة للدولة عليها التزامات يف  ، أن الكياانت65علماء القانونوكذلك  64األمم املتحدة
وميكن اعتبار هذه  .ما خيص حقوق اإلنسان، سيما عندما متارس السيطرة امليدانية على مناطق معينة

االلتزامات انبعة من حقيقة أن هذه الكياانت من غري الدول ختضع لقانون الدولة اليت تعمل فيها، 
يف ردها على قائمة فريق اخلرباء  .66اخلاضعة لنفوذها حبكم الواقعوتظل قابلة للتطبيق يف املنطقة 

، 2019يناير  كانون الثاين/   حول القضااي املوجهة إىل وزارة الشؤون اخلارجية يف صنعاء يف البارزين
يشري األخري صراحة إىل امكانية تطبيق معاهدات حقوق اإلنسان اليت صادقت عليها احلكومة 

 .اليمنية

  
كومة اليمن واململكة العربية السعودية واإلمارات واملوجهة إىل فريق اخلرباء من ح 2018آب/ أغسطس  8انظر املذكرة املشرتكة املؤرخة  62

 العربية املتحدة
63A/HRC/39/43  14الفقرة 
غري احلكومية واملمارسات ذات الصلة لألجهزة واهليئات التابعة لألمم  األمر الواقعفيما يتعلق إبلتزامات حقوق اإلنسان لسلطات  64

إلتزامات حقوق اإلنسان للجهات الناشطة املسلحة من غري املتحدة، أنظر أكادميية القانون الدويل اإلنساين وحقوق اإلنسان يف جنيف، 
مات حقوق اإلنسان للجهات الفاعلة املسلحة من غري ، إلتزاالدول: استكشاف ممارسات جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

  2016، كانون األول/ ديسمرب  7ممارسة جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، موجز األكادميية رقم  الدول: استكشاف
 (https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf), p. 26-27. 

652006; Daragh Murray, State actors, -Human Rights Obligations of nonAndrew Clapham,  

Human Rights Obligations of Non-State Armed Groups, Hart Publishing, May 2016 (see 

https://www.ejiltalk.org/book-discussion-introducing-daragh-murrays-human-rights-

obligations-of-non-state-armed-groups-2/); Geneva Academy of International Humanitarian 

Law and Human Rights, Human Rights Obligations of Armed Non-State Actors: An 

Exploration of the Practice of the UN Human Rights Council, Academy In-Brief No. 7, 

December 2016 (https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-

files/InBrief7_web.pdf), p. 18-21; S. Casey-Maslen, G. Giacca, Dr. A. Bellal, International law 

and armed non-State actors in Afghanistan, International Review of the Red Cross, 31 March 

2011 (https://www.icrc.org/en/international-review/article/international-law-and-armed-non-

state-actors-afghanistan), p. 23, with references to Nigel Rodley, ‘Can armed opposition groups 

violate human rights?’, in Kathleen E. Mahoney and Paul Mahoney (eds), Human Rights in the 

Twenty-first Century, Martinus Nijhoff, The Hague, 1993, p. 300; and Liesbeth Zegveld, The 

Accountability of Armed Opposition Groups in International Law, Cambridge Studies in 

International and Comparative Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, p. 149. 
66  -Non“, under The Practical Guide to Humanitarian LawSaulnier, MSF, -Francoise Bouchet

State Armed Groups”  (https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/non-state-armed-

groups/).   

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf
https://www.ejiltalk.org/book-discussion-introducing-daragh-murrays-human-rights-obligations-of-non-state-armed-groups-2/
https://www.ejiltalk.org/book-discussion-introducing-daragh-murrays-human-rights-obligations-of-non-state-armed-groups-2/
https://www.ejiltalk.org/book-discussion-introducing-daragh-murrays-human-rights-obligations-of-non-state-armed-groups-2/
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf
https://www.icrc.org/en/international-review/article/international-law-and-armed-non-state-actors-afghanistan
https://www.icrc.org/en/international-review/article/international-law-and-armed-non-state-actors-afghanistan
https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/non-state-armed-groups/
https://guide-humanitarian-law.org/content/article/3/non-state-armed-groups/
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ق نفسه على اجلماعات املسلحة األخرى غري التابعة للدولة واليت تعمل داخل نطبق املنط .83
 .اليمن واليت تلتزم بقانون حقوق اإلنسان إذا مارست سيطرهتا على مناطق معينة من األراضي اليمنية

كان هذا هو احلال، على سبيل املثال، عندما اكتسب تنظيم القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية مؤقتاا 
 .2015يطرة امليدانية على أجزاء من ساحل حضرموت يف العام الس

إن إنكار هذه االلتزامات من شأنه أن خيلق فعليا ثغرة يف جمال محاية السكان الذين يعيشون  .84
حتت سيطرة كياانت غري اتبعة للدولة خاصة فيما يتعلق ابألعمال اليت ال ترتبط ارتباطاا مباشراا 

القانون اإلنساين الدويل مبا يف ذلك احلرايت األساسية واحلقوق  ابلصراع وابلتايل ال يشملها
 .67االقتصادية واالجتماعية والثقافية

يفرتض أن يكون لدى التحالف التزامات حبقوق اإلنسان فيما يتعلق ابليمن وأن يُطبق  .85
القانون القانون الدويل حلقوق اإلنسان خارج احلدود اإلقليمية. وابلفعل، فقد ثبت أن نطاق تطبيق 

الدويل حلقوق اإلنسان ال يعتمد فقط على احلدود اإلقليمية لدولة ما، بل يعتمد أيضاا على مناطق 
يف حني  68حتت واليتها القضائية أو سيطرهتا الفعلية، حىت لو كانت خارج حدود الدولة السيادية.

ان عندما تعمل يف أن بعض الدول تنكر أن قواهتا املسلحة ملتزمة ابلقانون الدويل حلقوق اإلنس
، سيكون من الصعب رفض هذا التطبيق خارج احلدود اإلقليمية إذا كانت القوات 69خارج حدودها

أو منشأة معينة. يف سياق  منطقة شخص أو األجنبية هذه تتمتع مبستوى معني من السيطرة على
رية اليت قد ميكن اليمن على سبيل املثال، قد ينطبق ذلك على مراكز االحتجاز و/أو القواعد العسك

، بصورة أساسية اململكة العربية اعتبارها خاضعة لسلطة إحدى الدول األعضاء يف التحالف
. كذلك الدول األجنبية العاملة يف منطقة دولة أخرى، فهي السعودية أو االمارات العربية املتحدة

 .مقيدة ابلتزامات القانون الدويل حلقوق اإلنسان هلذه الدولة

IV. فريق اخلرباء البارزين التعاون مع 

 2018أغسطس آب/  – 2017سبتمرب أيلول/ التعاون خالل الوالية األوىل  .أ

، ُمنح 36/31مبوجب القرار الفريق حقوق اإلنسان ، عقب إنشاء جملس 2018يف عام  .86
وصعده فريق اخلرباء وأعضاء األمانة حق الوصول إىل اليمن، وقاموا بزايرات إىل عدن وصنعاء 

 .واحلديدة

  
 .لتزامها ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان، ورمبا أيضا لكسب الشرعيةيف بعض احلاالت، أعلنت اجلماعات املسلحة من غري الدول إ 67
 . 109فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اجلدار، الفقرة  68
69State actors in -Maslen, G. Giacca, Dr. A. Bellal, International law and armed non-S. Casey 

Afghanistan, International Review of the Red Cross, 31 March 2011 
 (https://www.icrc.org/en/international-review/article/international-law-and-armed-non-state-

actors-afghanistan)  p. 18 (with references). 

https://www.icrc.org/en/international-review/article/international-law-and-armed-non-state-actors-afghanistan
https://www.icrc.org/en/international-review/article/international-law-and-armed-non-state-actors-afghanistan
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حملافظات اىل ارة قرّ املزايرات القيام ابلحالت القيود األمنية واللوجستية واإلدارية الكبرية دون  .87
بعد زايدة القيود  2018املتضررة األخرى، وال سيما تعز. ألغيت املهمة املخطط هلا يف تعز يف عام 

 ل أحد موظفي اللجنة الدوليةاألمنية اليت فرضتها إدارة السالمة واألمن التابعة لألمم املتحدة بعد مقت
 .2018يف تعز يف أبريل / نيسان  للصليب األمحر

القيام  متّ  2018، يف عام اليمنينيلنازحني ل بفضل تعاون أطراف النزاع والبلدان املستضيفة .88
بزايرات إىل جيبويت واململكة األردنية اهلامشية واململكة العربية السعودية. كما زار فريق اخلرباء سويسرا 
لعقد اجتماعات مع ممثلي الدول واملنظمات ذات الصلة ولتقدمي استنتاجاته إىل جملس حقوق 

 .اإلنسان

 .عمله خالل واليته األوىل يعرب فريق اخلرباء عن امتنانه جلميع الذين ساعدوا يف تسهيل .89

 

 

 2019أغسطس آب/ إىل  2018سبتمرب أيلول/ التعاون خالل الوالية الثانية من  .ب

اململكة العربية  ، قامت2018آب/ أغسطس عقب إصدار التقرير األول لفريق اخلرباء يف  .90
العربية مبا يف جمموعة الدول  السعودية واإلمارات العربية املتحدة وحكومة اليمن وأعضاء آخرون يف

 .هدعم عملأبهنا لن تتعاون معه أو تفريق اخلرباء إببالغ مصر ذلك 

عدم القدرة  ، إال أنّ حلكومة اليمنيةا غري الرمسية اباتصاالهتصحيح أن األمانة أبقت على  .91
، معاا  بسبب عدم تعاون التحالف واحلكومة اليمنية 2019ل الفعلي إىل اليمن يف عام على الوصو 

على عمل فريق اخلرباء. ويؤكد فريق اخلرباء من جديد أنه على الرغم من أنه وجد طرقاا سلباا ر أثّ 
، فقد أصبح واضحاا أن بعض األطراف ات الناشئة عن عدم تعاون األطرافللتغلب على العقب

 عرقلة عمل الفريق. بشكل متعمد حاولت

V. الوضع السياسي وتطورات، ، اخللفيةالسياق 
يتم إجراء لكن خارج نطاق هذا التقرير، هي لة للتاريخ السياسي اليمين صّ مناقشة مفأي  نّ إ .92

، وكذلك احلايل من أجل حتديد السياق الذي نشأ منه اتساع جذور النزاعاستعراض موجز لعمق و 
وتلي . ابستمرارحتالفاهتم  الذين يغرّيونخمتلف الفاعلني املشاركني يف النزاع املسلح لشرح خلفية 

مراجعة لألحداث املتعلقة ابلنزاع املسلح يف اليمن خالل الفرتة اليت تغطيها الوالية احلالية لفريق 
 .2019يونيو حزيران/ إىل  2014سبتمرب أيلول/ اخلرباء: من 
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 املسلح احلايل النزاعجذور  .أ

اتفاق وحد . 1990توحيد مشال اليمن وجنوبه يف عام  ، متّ بعد سنوات من النزاع الداخلي .93
اجلمهورية العربية اليمنية الشمالية ومجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية اجلنوبية حتت  1990عام 

على اتفاق  من الشمال. وقد انطوى األمراحلاكم ، الزعيم الرائسة املؤقتة املوحدة لعلي عبد هللا صاحل
ض الذي مت تعيينه انئبا مؤقت لتقاسم السلطة بني الشمال واجلنوب مع الزعيم اجلنويب علي سامل البي

 .للرئيس

. وحصل املؤمتر 1993أجريت االنتخاابت الربملانية األوىل للجمهورية اليمنية يف عام  .94
ابسم "املؤمتر الشعيب العام"( على غالبية  سيتم االشاره اليه الحقاا الشعيب العام للرئيس صاحل )

حافظ الرئيس صاحل  . 70واحلزب االشرتاكي اليمين اجلنويب املقاعد، يليه حزب اإلصالح الشمايل
وانئب الرئيس البيض ورئيس الوزراء حيدر العطاس على مناصبهم. قام العطاس بتشكيل حكومة 

شكل اإلصالح واحلزب  ئتالفية بني املؤمتر الشعيب العام واحلزب االشرتاكي اليمين اجلنويب. كماا
  .ةالشعيب العام كتلة برملانية موحد

انئب الرئيس ، اهنارت العالقة بني الرئيس و 1994العام أوائل  حىت 1993العام يف أواخر  .95
اندلع النزاع بني اجليوش الشمالية واجلنوبية، مما أدى إىل و . همهتميشنه قد مت شعر اجلنوبيون أب حني

، تاله قتال عنيف انتهى مع سيطرة قوات صاحل 71مايوأاير/ إعالن االنفصال عن اجلنوب يف 
 .72يوليومتوز/ الشمالية على عدن يف 

، من حمافظة أبني اجلنوبية، انئباا ، قام الرئيس صاحل بتعيني عبد ربه منصور هاديبعد احلرب .96
السلطة التنفيذية اىل توسيع  1994التعديالت اليت أدخلت على الدستور يف عام  للرئيس. وأّدت

 .استمر الصراع بني الشمال واجلنوب على السلطةو . 73احلللرئيس ص

من  1994تفاقم االستياء اجلنويب من مركزية السلطة يف صنعاء بعد احلرب األهلية عام و  .97
ري لضباط اجليش واألمن خالل إعادة توزيع األراضي اجلنوبية على أنصار صاحل، والتقاعد القس

موارد النفط اجلنوبية اليت شعور أبّن ال، و دمة املدنية، وكذلك الدبلوماسيني وموظفي اخلاجلنوبيني
، بدأ الضباط 2007. يف عام 74سرقتها احلكومة يف العاصمة صنعاءاكتشفت مؤخراا قد 

  
 ، أنظر على سبيل املثال1993لتحليل اإلنتخاابت الربملانية اليمنية لسنة  70
 http://www.aiys.org/no-33-1993/156-campaign-politics-and-coalition-building-the-1993-

parliamentary-elections.html  
 .، لكنها عجزت عن احلصول على اعرتاف دويل1994أاير/ مايو  21مجهورية اليمن الدميقراطية يف أعلن القادة اجلنوبيون عن قيام  71
72of a Chaos State”, Chatham House Research Paper, May Peter Salisbury, “Yemen: Stemming the Rise  

2016, p. 8. 
 ( ومتوفر على الرابط: 1994أيلول/ سبتمرب  29املرجع نفسه، أتسيس مجهورية اليمن )كما مت التعديل يف  73

http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Yemen/Laws/Constitution%20(199
4)%20(ENG).pdf.   

74Peter Salisbury  ،’s Southern Powder Keg’Yemen‘ ،March  ,Chatham House Research Paper
2018, p. 10. 

http://www.aiys.org/no-33-1993/156-campaign-politics-and-coalition-building-the-1993-parliamentary-elections.html
http://www.aiys.org/no-33-1993/156-campaign-politics-and-coalition-building-the-1993-parliamentary-elections.html
http://www.aiys.org/no-33-1993/156-campaign-politics-and-coalition-building-the-1993-parliamentary-elections.html
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Yemen/Laws/Constitution%20(1994)%20(ENG).pdf
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/LegalResources/Yemen/Laws/Constitution%20(1994)%20(ENG).pdf
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تنظيم احتجاجات على وا على التقاعد يف التسعينيات بالعسكريون اجلنوبيون السابقون الذين أجرب 
نفصال اجلنوب وتشكيل ما أصبح دين نداءات ابالتقاعدي ونقص الوظائف، جمدّ  اخنفاض املعاش

 .75يعرف ابسم "احلراك اجلنويب"

ع ، خالل أوائل التسعينيات، يف مشال حمافظة صعدة، ظهرت جمموعة تشجّ يف هذه األثناء .98
من يف الشمال لألغلبية الزيدية  تزايد امللتهميش اء تعاليم الزيدي الشيعي كرّد على الشعور ابإحي

انتشار "املعاهد العلمية"  ( وكذلك رداا علىزيدايا أنه كان أيضاا الرئيس صاحل )على الرغم من  جانب
مشال  ا حكم أئمتهة اليتالسلفية. بدأت حركة الشباب املؤمن جبهود "إلحياء" التعليم حول الزيدي

وكانت  . 196276حىت عام  الدينية والعلمانية ملدة ألف سنة اليمن من خالل مزيج من الوسائل
اليت رأت ، وحظيت بدعم من احلكومة شرت يف البداية ابلتسامح والسالمحركة الشباب املؤمن قد ب

مع اجملموعة اصطفاف بعد و ، . بعد ذلك77للتعدي الوهايب السعودي يف مشال البالد" فيها "موازنة
اية دفاعاا ، يف البدحيف السياسة ومت تشكيل جناح مسلّ  ةمتورط ، أصبحتحسني بدر الدين احلوثي
أصبحت اجلماعة و   78.ة املتزايدة اليت أبدهتا احلكومة جتاه احلوثيني وأتباعهمعن النفس ضد اخلصوم

 وبعد ،2004 عاموفاة حسني احلوثي يف  تعرف ابسم "احلوثيني" بعد نياملسلحة حتت قيادة احلوثي
يف يشار إليه  ، وهذا مااليمنيةد ضد احلكومة محلة مترّ ضمن  احلوثي امللك عبد بقيادة قاتلوا ذلك

 .2010إىل  2004من الست اليت دامت  وب صعدةحر عادة ابسم ال

، 79كما تشري احلركة السياسية إىل نفسها  منذ ذلك احلني، أصبح احلوثيون، أو أنصار هللا .99
مينية أكثر  مجهوريةدعم بتتخطى اخلطوط الطائفية، مع أهداف معلنة  جمموعة ذات مشاركة واسعة

حماربة الفساد والتخلف االقتصادي والتهميش السياسي  ، فضالا عندميقراطية وغري طائفية يف اليمن
 .80يف اليمن مع السعي إىل مزيد من احلكم الذايت للمناطق ذات األغلبية الزيدية

رفة خالل هذا الوقت. يف عام ظهور اجلماعات اإلسالمية املتط  شهدت اليمن أيضاا  .100
كية يف عدن يف ري املرتبط ابهلجمات على سفينة حربية أم، و قاعدة يف اليمن، اندمج فرع ال2009

، مع أعضاء )من بني أمور أخرى( 2008يف عام  كية يف صنعاءري والسفارة األم 2000عام 
القاعدة يف  بية السعودية لتشكيل منظمة جديدة هيالقاعدة الذين انتقلوا إىل اليمن من اململكة العر 

  
 املرجع نفسه.  75
76Brandt  ،Tribes and Politics in Yemen: A History of the Houthi ConflictM.  ،Oxford 

University Press 2017, p. 116. 
 117املرجع نفسه، ص.  77
   .164-157املرجع نفسه، ص.  78
لحة وُيستخدم مصطلح ُيستخدم يف هذا التقرير مصطلح "احلوثيون" و"مقاتلو احلوثي" و"حركة احلوثيني" يف اإلشارة إىل اجلماعة املس 79

وامللحق  2أنظر اهلامش على أجزاء من اليمن.  األمر الواقع"أنصار هللا" يف اإلشارة إىل القيادة السياسية اليت متثل احلوثيني واليت متارس سلطة 
1.   

80Thomas May Juneau  ،Iran's policy towards the Houthis in Yemen: a limited return on a “
modest investment” ،International Affairs Vol. 92, Issue 3, May 2016, pp. 647–663. See also 

Bruce Riedel, ‘Who are the Houthis, and why are we at war with them?’, Brookings Institute, 
18 December 2017. 
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كثفت العمليات ضد . ت81الحقاا ابسم أنصار الشريعة ، واليت ُعرفت )AQAP(يةشبه اجلزيرة العرب
 .قوات الوالايت املتحدة ابلتعاون مع احلكومة اليمنية منذ ذلك الوقت اجملموعة من جانب

ع وصول "الربيع العريب" للثورات الشعبية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا إىل اليمن يف  م .101
، خرج املتظاهرون إىل الشوارع، مطالبني إبقالة الرئيس صاحل. رغم أن 2011كانون الثاين/ يناير 

للسيطرة عليها، مبا يف ذلك إطالق النار القوة خدمت االحتجاجات كانت سلمية يف البداية، استُ 
صاحل،  رحيلصفقة ل التوسط لعقد (GCC) حاول جملس التعاون اخلليجيوفيما على املتظاهرين. 

زاب السياسية مبا يف ذلك غري العنيفة إىل معارضة متفرقة من النشطاء واألحتطورت االحتجاجات 
 والقاعدة يف شبه اجلزيرة العربية. ، واجلماعات املسلحة، مثل احلوثيني واحلراك اجلنويباإلصالح

، تعاون اخلليجي الذي منحه احلصانةاستقال صاحل من منصبه بعد التوقيع على اتفاق دول جملس الو 
فاز و ذا الرتتيب. هبالرئيس هادي. مل يقبل احلوثيون واجلماعات األخرى  هالسلطة إىل انئب تقلتناو 

حكم صاحل بذلك ، منهياا 2012شباط/ فرباير يف  ابلتزكيهانئب الرئيس هادي يف انتخاابت رائسية 
 . عاماا 33الذي دام 

املؤسسات  ، بدأ الرئيس هادي حماوالت إلعادة هيكلة2012كانون األول/ ديسمرب يف   .102
هم جنله أمحد، قائد احلرس اجلمهوري الذي مت ني، بالعسكرية واألمنية، وطرد العديد من أقارب صاحل

. قام الرئيس هادي حبل 82عة األوىللفرقة املدرّ اخليفة له، وعلي حمسن األمحر، قائد ليكون  إعداده
 وبقيت ةاجلديد يةاهليكلقاوم الضباط املوالون لصاحل و احلرس اجلمهوري وقوات األمن املركزي. 

 .83الوحدات املرتبطة بصاحل القوة املهيمنة على األرض من صنعاء إىل عدن

 بعثة 2012شأ األمني العام يف عام بناءا على طلب جملس األمن التابع لألمم املتحدة، أن .103
ل بنعمر، . مت تعيني مجاةسلمي ةسياسي يةانتقالعملية ز على دعم العودة إىل سياسية خاصة لليمن تركّ 

د ئقاو مسؤول بريطاين مغريب يف األمم املتحدة ، كمبعوث خاص لألمني العام إىل اليمن وهو 
 .84البعثة

، بدأ مؤمتر احلوار الوطين اليمين الذي نشأ مبوجب قرار جملس األمن 2013آذار/ مارس  يف .104
( واتفاق جملس التعاون اخلليجي لتمهيد الطريق لعملية انتقالية سياسية 2012) 2051الدويل 

  
  .2015حزيران/ يونيو  91جملس العالقات اخلارجية، "القاعدة يف شبه اجلزيرة العربية"،  81
خالل االحتجاجات ضد صاحل يف العام . كانت الفرقة املدرعة األوىل املتمركزة خارج صنعاء أقوى وحدة عسكرية يف البالد حينها 82

 .، انضم علي حمسن وفرقته إىل املتظاهرين2011
 ، متوفر على الرابط: 2012كانون األول/ ديسمرب   19، 104املرسوم الرائسي  اليمين  83

http://www.sabanews.net/ar/news292153.htm;  
See also Zoltan Barany, Center for Strategic International Studies, “The Challenges of Building 
a National Army in Yemen”, 14 July 2016, available at:  https://csis-

prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/publication/160718_Challenges_Yemen_National_Army.pdf ; see also 

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22096125, 
84https://www.un.org/press/en/2012/sga1365.doc.htm  

http://www.sabanews.net/ar/news292153.htm
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/160718_Challenges_Yemen_National_Army.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/160718_Challenges_Yemen_National_Army.pdf
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/160718_Challenges_Yemen_National_Army.pdf
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-22096125
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( ممثالا عن األحزاب السياسية واجملموعات األخرى 565سلمية. وشارك مخسمائة ومخس وستون )
 2014كانون الثاين/ يناير   25. انتهى مؤمتر احلوار الوطين يف 85يون وشباب ونساءبينهم حوث

ابعتماد وثيقة النتائج اليت شّكلت أساساا لدستور جديد. دعت نتائج املؤمتر لتحويل اليمن اىل احتاد 
مع منح وضع خاص ملدينيتا صنعاء وعدن والعديد من اإلصالحات السياسية والقضائية والعسكرية 

وقررت جلنة رائسية أنشأها الرئيس هادي تكوين هيكل احتادي جديد يقسم  86ألمنية األخرى.وا
هذه العملية العديد من األطراف الذين شعروا أهنا تفتقر إىل  ضد. احتّج أقاليماليمن إىل ست 

ماء أنصار جنوبياا، وزع -النقاش والشمول الكافيني، مبا يف ذلك اجلنوبيون الذين أرادوا ترتيباا مشالياا 
 هللا الذين أشاروا إىل املخاوف من تقسيم األراضي، مما يقّيد وصوهلم إىل األراضي الساحلية.

أعضاء "اللجان  شنّ عندما  2014متوز/ يوليو يونيو و حزيران/ التوترات يف تصاعد  بدأ .105
الشعبية" )اجلماعات املسلحة( املوالية للحوثيني، والقوات املسلحة اليمنية السابقة ورجال القبائل 

التحالف بني الرئيس فرتة  هجوماا مسلحاا يف حمافظة عمران. فبدأتاملوالون للرئيس السابق صاحل 
 سيشار اليها الحقاا بية التابعة هلا )السابق صاحل والقوات املوالية له والقوات احلوثية واللجان الشع

 .87احلوثيني / صاحل"( مقاتلوابسم "

، خرج عشرات اآلالف من املتظاهرين املؤيدين للحوثيني إىل 2014آب/ أغسطس يف  .106
 مع إلقاء اللومشوارع صنعاء وعدة مدن أخرى لالحتجاج على قرار احلكومة برفع الدعم عن الوقود، 

مة. بدأ والدعوة إىل استقالة احلكو  تنفيذ اإلصالحات املوعود هبا، فاقه يفعلى الرئيس هادي إلخ
نُظمت مظاهرات مضادة من جانب مؤيدي احلكومة و لوصول إىل صنعاء. أعضاء اللجان الشعبية اب

 ل بعضها إىل اشتباكات عنيفة بني املعارضني.يف صنعاء طوال شهر أيلول / سبتمرب، حتوّ 

 (2019أغسطس/ أب  – 2014ية )سبتمرب/ ايلول النزاع املسلح والتطورات السياس .ب

ألحزاب ع الرئيس هادي إىل جانب وفود أنصار هللا وا، وقّ 2014أيلول/ سبتمرب  21يف  .107
وقف إلطالق النار توسطت فيه األمم املتحدة، "اتفاق السالم على ، السياسية الرئيسية األخرى

يف اليوم  إىل سقوط مئات الضحااي. لكنإبهناء شهر من القتال الذي أدى  مسحوالشراكة الوطنية" 
 العسكرية يف صنعاءاملنطقة احلوثيني واستولت على مقر قيادة  مقاتلو التايل هاجم

  

85  Foreign Policy, ” s National Dialogue,’of Yemen’ ConclusionNon ‘The “Stephen W. Day, 
27 January 2014; for additional discussion on Yemen’s NDC see Erica Gaston, “Process 
Lessons Learned in Yemen’s National Dialogue,” United States Institute of Peace, February 

2014. 
86http://www.ndc.ye/default.aspxSee   
سيتم ذكرها ، )2015أيلول/ سبتمرب  A/HRC/30/31 ،7تقرير مفوض األمم املتحدة السامي، حالة حقوق اإلنسان يف اليمن  87

 .4-3ص.(، A/HRC/30/31 -" 2015الحقاا بـ"تقرير األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان يف اليمن 

http://www.ndc.ye/default.aspx
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، اندلع القتال يف 2015كانون الثاين/ يناير ويف أواخر   ،للغاية متوتراا بقي الوضع األمين  .108
وأعضاء احلرس الرائسي. استوىل احلوثيون على القصر الرائسي يف  صاحل-احلوثيني قاتلومصنعاء بني 

عدد من  حتت اإلقامة اجلربية مع  ي كانمقر إقامة الرئيس هادي، الذعلى و  يناير/كانون الثاين  20
الوزراء وجملس الوزراء استقالتهم. كانون الثاين/يناير قد الرئيس ورئيس   22يف . 88كبار املسؤولني

، ومن هناك أعلن عزمه على 2015شباط/ فرباير  21ن الرئيس هادي من الفرار إىل عدن يف كّ مت
 مواصلة ممارسة مهامه الرائسية.

صاحل هجوماا عسكرايا للسيطرة على  -، شن مقاتلو احلوثيني 2015ويف آذار/مارس  .109
احلوثي  نصارمارس/آذار، تعرض القصر الرائسي يف عدن هلجوم جوي، يُزعم أن أ 19اجلنوب. ويف 

 .نفذو اهلجومصاحل من القوات اجلوية اليمنية قد  -

، طلب الرئيس هادي من جملس التعاون اخلليجي وجامعة 2015آ ذار/ مارس  24يف  .110
، مع إخطار جملس األمن التابع لألمم املتحدة ورفع طلب ابعتماد  الدول العربية التدخل عسكرايا

الراغبة يف تقدمي الدعم من أجل ردع تقّدم احلوثيني. يف  قرار حتت الفصل السابع يدعو مجيع الدول
دول بقيادة اململكة العربية السعودية حتالفاا للتدخل  10، شّكلت 2015آذار/ مارس  25

عسكرايا يف اليمن، استجابةا لطلب الرئيس هادي. وأعلنت الوالايت املتحدة أهنا ستقّدم الدعم 
ّنت قوات التحالف محلة عسكرية جوية ضد أهداف . وش89اللوجسيت واالستخبارايت للتحالف

. ابإلضافة إىل الغارات اجلوية، مسيت عاصفة احلزم آذار/ مارس 26احلوثيني العسكرية يف اليمن يف 
 . 90فرضت قوات التحالف البحرية حصاراا فعلياا على مينائي عدن واحلديدة

حالف اجملال اجلوي احمليط ، أغلقت احلكومة اليمنية وقوات الت2016آب/ أغسطس  9يف  .111
مطار صنعاء الدويل. ال يزال املطار مغلقاا أمام الطريان التجاري حىت اآلن.  ياا فعلبصنعاء، مغلقةا 

كما أدى احلصار اجلوي    91منع اإلغالق آالف اليمنيني من احلصول على رعاية طبية يف اخلارج.و 
داا صارمة على قدرة املدنيني على الدخول إىل إىل زايدة تقييد استرياد البضائع إىل البالد وفرض قيو 

 .ومغادرهتا مشال اليمن

  
 .5، ص.A/HRC/30/31 -" 2015"تقرير األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان يف اليمن  88
89-nsc-office/2015/03/25/statement-press-https://obamawhitehouse.archives.gov/the 

spokesperson-bernadette-meehan-situation-yemen 
 .5، ص.A/HRC/30/31 -" 2015"تقرير األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان يف اليمن  90
 https://twitter.com/ochayemen/status/820702897335922688 أنظر على سبيل املثال 91

https://www.nrc.no/news/2017/august/yemen-airport-closure-killed-more-people-than-
airstrikes/ 

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airport/aid-groups-say-yemen-airport-
closure-hinders-aid-traps-patients-idUSKBN1AP11M 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/25/statement-nsc-spokesperson-bernadette-meehan-situation-yemen
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/03/25/statement-nsc-spokesperson-bernadette-meehan-situation-yemen
https://twitter.com/ochayemen/status/820702897335922688
https://www.nrc.no/news/2017/august/yemen-airport-closure-killed-more-people-than-airstrikes/
https://www.nrc.no/news/2017/august/yemen-airport-closure-killed-more-people-than-airstrikes/
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airport/aid-groups-say-yemen-airport-closure-hinders-aid-traps-patients-idUSKBN1AP11M
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-airport/aid-groups-say-yemen-airport-closure-hinders-aid-traps-patients-idUSKBN1AP11M
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وادث املشرتك، ، أعلنت قوات التحالف عن إنشاء فريق تقييم احل2016آب/ أغسطس يف  .112
، وقد امتثال التحالف للقانون الدويل اإلنساينيف مدى من بني أمور أخرى،  وهو آلية حتقيق للنظر،

 .92يتمتعون خبربة عسكرية وقانونيةمن حتالف الدول األعضاء فرداا  14من  الفريق نتكوّ 

ة اجلنوب املؤيدين ، عزل الرئيس هادي اثنني من قاد2017نيسان/ أبريل  27يف  .113
لة هاين بن بريك. عدن عيدروس الزبيدي ووزير الدو  حمافظ - اإلمارايت دعمالا من لالنفصال استفاد

تشكيل  مايو، متّ أاير/ كربى يف عدن احتجاجاا على القرار. يف منتصف شهر   مت تنظيم مظاهرات
اا، وبن ، مع الزبيدي رئيسالذي ضّم عدداا من احملافظني من حمافظات أخرى  اجمللس االنتقايل اجلنويب

 .93املتحدة العربية اإلمارات من املدعومةدعم عسكري من قوات احلزام األمين مع و  اا،انئببريك 

، أصدر جملس األمن التابع 2017حزيران/ يونيو لتدهور. يف نساين ابالوضع اإل استمرّ و  .114
يدعو مجيع األطراف إىل لألمم املتحدة بياانا يعرب عن قلقه الشديد إزاء األثر اإلنساين املدمر للنزاع و 

من وتسهيل الوصول إىل الواردات األساسية  بدون عوائق إلمدادات اإلنسانيةاوصول السماح ب
الغذاء والوقود واإلمدادات الطبية. كما دعا مجيع أطراف النزاع إىل جتديد التزامهم بوقف األعمال 

 .القتالية

، أطلق احلوثيون صاروخاا من اليمن ابجتاه العاصمة 2017تشرين الثاين/ نوفمرب  4يف  .115
أن شظااي  السعودي الصاروخ فوق املدينة، لكن ورد الدفاع اجلوياعرتض و السعودية الرايض. 

 اململكة العربية السعودية كثفت،  . رداا على ذلك94سقطت يف منطقة مطار امللك خالد الدويل
نوفمرب أعلنت حصاراا كامالا تشرين الثاين/  6الغارات اجلوية يف مجيع أحناء اليمن، واعتباراا من 

 إلنسانية من الدخول ومتمجيع املساعدات ا وُمنعتاجلوية والبحرية والربية.  -جلميع احلدود اليمنية 
تشرين  22. يف 95ن يف اجملال اإلنساين داخل اليمنإيقاف الرحالت اجلوية اإلنسانية، فعلق العاملو 

نوفمرب، أعلن التحالف أنه سيسمح ابستئناف الرحالت اجلوية اإلنسانية إىل العاصمة الثاين/ 
ىل ميناء احلديدة الذي يسيطر عليه "املواد اإلنسانية واإلغاثة العاجلة" إ ، مع البدء بنقلصنعاء

 احلوثيون.

احلوثيني احللفاء ، يف أعقاب التوترات املستمرة بني 2017ين/ نوفمرب اتشرين الث 28من  .116
ديسمرب، أعلن صاحل يف بيان كانون األول/   2والرئيس السابق صاحل، اشتبكت قواهتم يف صنعاء. يف 

للدخول يف أنصاره إىل استعادة البالد والتعبري عن استعدادهم  متلفز انفصاله عن احلوثيني، داعياا 
  

92-led-saudi-by-up-set-investigation/body-security-yemen-https://www.reuters.com/article/us 
forces-probes-hits-on-yemen-school-hospital-idUSKCN10R28O 

، 2019للحرب، الواقع احلاضر واملستقبل احلتمي،" شباط/ فرباير  يف اليمن: حمّفز الفيدرالية مركز صنعاء للدراسات اإلسرتاتيجية، " 93
 . 20ص.

94  riyadh.html-arabia-saudi-world/middleeast/missile/2017/11/04https://www.nytimes.com/ 
أنه ال يزال حصار اليمن  2017تشرين الثاين/ نوفمرب  17يشرح يف مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية احلصار يف اليمن   95

 يعوق اجلهود اإلنسانية بشدة للوصول إىل ماليني احملتاجني.

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-investigation/body-set-up-by-saudi-led-forces-probes-hits-on-yemen-school-hospital-idUSKCN10R28O
https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-investigation/body-set-up-by-saudi-led-forces-probes-hits-on-yemen-school-hospital-idUSKCN10R28O


A/HRC/42/CRP.1 
 

 

36 

قُتل ن منزل صاحل يف صنعاء. و احلوثيمقاتلو ديسمرب، هاجم كانون األول/   4. يف التحالفمع  حوار
 .96اختلفت الروايت حوهلايف ظروف يف ذلك اليوم صاحل على يد احلوثيني 

املتحالف مع دولة االنتقايل اجلنويب  ، أعلن اجمللس2018كانون الثاين/ يناير   21 يف .117
إنذاراا للرئيس هادي إلقالة حكومته، مما  درحالة الطوارئ يف عدن وأص ،اإلمارات العربية املتحدة

سبوع، واستجابة لتدابري األعقب انقضاء مهلة و أدى إىل تفاقم التوترات بني أعضاء التحالف. 
واملظاهرات ومنع اجلماعات املسلحة من دخول منع التجمعات املضادة من أجل الرئيس هادي 

مؤيدوه مع القوات املوالية يناير، اشتبك اجمللس االنتقايل اجلنويب و  /كانون الثاين  29و 28عدن، يف 
على  واملتحالفة مع اجمللسالقوات املدعومة من دولة اإلمارات العربية املتحدة وسيطرت هلادي. 

 معظم 
"، على الرغم ية"حماولة انقالب ما وصفه الرئيس هادي ب الرائسي يف املدينة وأحاطت ابلقصرأحناء 

 .دخول القصرمنعتهم من من أن القوات السعودية 

، بدأت القوات واجلماعات املسلحة اليمنية املدعومة من دولة 2018أاير/ مايو من ابتداءا  .118
يونيو، أثناء حتركها حنو ان/ حزير  13اإلمارات العربية املتحدة يف التعبئة لشن هجوم بدأ رمسياا يف 

كارثة إنسانية. أن يقود ذلك اىل  مدينة احلديدة وسط حتذيرات مستمرة من األمم املتحدة وغريها من 
دعم جوي من قوات ، مع يوليو، تقدمت القوات املسلحة اليمنية يف الشمالمتوز/ يف منتصف 

، وقطعت خطوط اإلمداد احلوثية عن حمافظيت حجة ، إىل منطقتني يف حمافظة حجةالتحالف
عدة مع استمرار األحزاب لى طول اخلطوط األمامية يف حجة وصوصعدة. اندلعت االشتباكات ع

 .املهمة اسرتاتيجياا يف احملافظتني يف القتال من أجل السيطرة على األجزاء

حلديدة قبل أن توقف القتال حول مدينة ا ، اشتدّ 2018 نوفمربتشرين الثاين/ يف أوائل  .119
نوفمرب. بعد تشرين الثاين/  13هجومها، يف  ليمنية واجلماعات املسلحة املواليةالقوات املسلحة ا

 محل اسمإىل اتفاق  ل األطرافشهر واحد، وحتت رعاية املبعوث اخلاص لألمني العام لليمن، توصّ 
 صليف، احلديدة موانئسليم ، مع خطط لتاتفاق ستوكهومل، لوقف إطالق النار يف مدينة احلديدة

تقدم تنفيذ اتفاق ستوكهومل ببطء، تفاهم بشأن تعز.  تبادل األسرى وبيانلآلية اجياد و ، ورأس عيسى
منعت سلطات األمر الواقع الوصول إىل احلبوب املخزنة يف مطاحن البحر األمحر )تكفي بينما 

أعاقت األطراف الوصول إىل . كما 2019حىت أاير/ مايو  مليون شخص ملدة شهر( 3.7إلطعام 
تتطلب صيانة  ، وهيمليون برميل يف البحر يف ميناء رأس عيسى 1.1منشأة ختزين النفط البالغة 
 أتثري بيئي كارثي على البحر األمحر. قد يكون لهب عاجلة لتجنب حدوث تسرّ 

  
 ملزيد من النقاش، أنظر 96

Crisis Group, “Collapse of the Houthi-Saleh Alliance and the Future of Yemen’s War”, 11 January 2018 
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ذلك ، وداخل حجورهناية هدنة بني احلوثيني وقبائل  2019يناير شهر كانون الثاين/ شهد  .120
 8يف  حجور انتهت ابستيالء احلوثيني على ، بداية العمليات العسكرية اليتفظة حجةاجلزء من حما

،  ذات أمهية اسرتاتيجيةاليت مت اعتربها والعبيسة،  كشر، مبا يف ذلك جبل  آذار/ مارس. تعترب املنطقة
،  مايو، بدأ املقاتلونأاير/ العديد من احملافظات. يف أوائل كوهنا تربط بني  احلوثيون يتقدمون جنوابا

ية واستولوا على اجلبال والقرى يف حمافظيت الضالع والبيضة بعد قتال عنيف مع القوات املسلحة اليمن
 .واجلماعات املسلحة املوالية هلا

، واجتمع يف 2015ان اليمين ألول مرة منذ عام ، انعقد الربمل2019نيسان/ أبريل  13يف  .121
من  100وهددت سلطات األمر الواقع بعد ذلك بتجريد حوايل حمافظة حضرموت. يف ن، ؤ سيّ 

ختاذ إجراءات قضائية ضدهم بتهمة اخليانة. ويف ابالربملانيني الذين يعيشون يف اخلارج من حصانتهم و 
عني سياسيني منفصلني مؤلفني من أفراد وأحزاب سياسية صغرية تشكيل جتمّ  أبريل أيضاا، متّ نيسان/ 

م يف مايو، التقى جزء من مؤمتر الشعب العاأاير/ اليمن. يف أوائل شهر  يف اجلنوب لدعم حكومة
، الرئيس السابق للحرس اجلمهوري وجنل الرئيس السابق علي عبد صنعاء وانتخب أمحد علي صاحل

 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. ، بينما بقي مقيماا لرئيس احلزب ياا اثن اا انئب، هللا صاحل

، أعلن احلوثيون مسؤوليتهم عن هجمات الطائرات بدون طيار اليت  ااير /مايو 14يف  .122
ضربت املنشآت النفطية يف اململكة العربية السعودية ، مما أدى إىل تكثيف احلملة اجلوية للتحالف 

قُتلى وجرحى مدنيني يف ما افيد عن واهلجمات الصاروخية الالحقة من قبل احلوثيون ، مبا يف ذلك 
 يف اململكة العربية السعودية.مطارأهبا الدويل 

، شهدت عدن أسوأ 2019آب/ أغسطس  يف. اجلنوب يف للغاية متوتراا ظل الوضع األمين  .123
صاروخ عن  ، أسفر2019أغسطس آب/ . يف األول من 2015عنف منذ القتال يف عام الأعمال 

قادته، منري "أبو د أبرز أحهم ني، بعرض عسكريخالل  يفمقتل العشرات من مقاتلي احلزام األمين 
هاين بن بريك اللوم على  ، ألقىاهلجوم مسؤوليتهم عن اليمامة" اليافعي. رغم أن احلوثيني أعلنوا

، عندما اندلع أب/ أغسطس 7د دعوات االنفصال. وصلت التوترات إىل ذروهتا يف اإلصالح وجدّ 
. هادي للرئيس املوالية والقوات املتحدة العربية اإلمارات من املدعومةالقتال بني قوات احلزام األمين 

البنية تضّرر هم مدنيون، و ني، بالعشراتحيث أفيد عن مقتل وجرح  القتال، من أايم بضعة بعد
واجزاء من ابني   عدنأحناء ظم مع على، سيطرت قوات احلزام األمين شكل ابلغالتحتية يف عدن ب

لم ينص على أي إعادة نشر فوقف إطالق النار الذي مت التوصل إليه يف أعقاب القتال أما . وشبوه
ومع وضع هذا التقرير يف صيغته النهائية يف أواخر آب/أغسطس، استمر هذا الوضع يف للقوات. 

أظهرت كذلك هشاشة موطئ قدم الرئيس هادي السياسي يف احملافظة والبلد ككل. كما و  .التدهور
 دون إجابة حول موقف التحالف من عدن ومسألة االنفصال اجلنويب.بلة أنه ترك أسئ
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VI.  احلاالت الرمزية 

 (2015متوز/ يوليو  –معركة عدن )مارس/آذار  أ.

 السياق .1

  على صنعاء وبعد بضعة أشهر، يف صاحل-احلوثي مقاتلو ، سيطر2014سبتمرب  يف أيلول/ .124
ضعه احلوثيون رهن اإلقامة قبل أن ي، أعلن الرئيس هادي استقالته 2015يناير كانون الثاين/ 

، ومن هناك أعلن 2015فرباير شباط/  21ن الرئيس هادي من الفرار إىل عدن يف متكّ و اجلربية. 
صاحل  -يني، شن مقاتلو احلوثي2015مارس آذار/ عزمه على مواصلة ممارسة مهامه الرائسية. يف 

 .هجوماا عسكرايا للسيطرة على اجلنوب

كانت القوات اليت تقاتل نيابة عن احلكومة اليمنية يف حالة من الفوضى منذ املراحل املبكرة  .125
الرئيس السابق صاحل واضحة. يف  وأنصارللمعركة وأصبحت االنقسامات بني املؤيدين للرئيس هادي 

على مناطق رئيسية يف عدن من السيطرة صاحل  -ني وثيمقاتلو احل متّكناملراحل األوىل من القتال، 
حتت سيطرة شبكة من املقاتلني املوالني للرئيس السابق صاحل  سابقاا كانت هذه املناطقو وحلج. 

املواطنون ، قام 2015مارس آذار/  19دون قتال. يف ببعض املناطق هتم على الذين ختلوا عن سيطر 
يف عدن بعد أن فر قائدها املوايل للرئيس السابق  ن املركزي(بنهب معسكر قوات االمن اخلاصة )االم

من  عناصر قام، بعد عدة اايم. املعسكر يعملون حتت إمرتهالذين  نوداجلوغادر صاحل إىل تعز 
مناصبهم وعادوا إىل أماكن برتك ن للرئيس السابق صاحل، و موالاللذين يقودمها  39و 31 ئنياللوا

مارس، عندما سيطر مقاتلو آذار/  25صاحل. يف  -نيمفتوحاا ملقاتلي احلوثيطريق الإقامتهم، اتركني 
جلأ إىل اململكة العربية و الرئيس هادي من عدن،  صاحل على مطار عدن الدويل، فرّ  -ني احلوثي

مستمرة وقت  كانتالسعودية رمسيا احلملة اجلوية اليت  بقيادة السعودية. بعد ساعات، بدأ التحالف 
 .تقريرإعداد هذا ال

  واليتلحكومة يف أبني املوالية ل، رئيس "اللجان الشعبية" السيدقام العقيد عبد اللطيف  .126
آالف فرد  3تقاتل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يف ذلك الوقت، جبمع وقيادة قوة قوامها كانت 

صاحل  -نيابلتنسيق مع ضباط القوات املسلحة اليمنية للدفاع عن عدن وأبني ضد مقاتلي احلوثي
مع وصول القتال إىل مدينة عدن، انضم السكان إىل املعركة دفاعاا عن و أثناء تقدمهم حنو املدينة. 

أديب حممد صاحل العيسي، قائد القوات اليت أصبحت تُعرف ابسم "املقاومة"، وقاد أحيائهم. 
القتال يف مدينة يف وسط أنفسهم ن و دنيووجد املاملقاتلني يف مناطق دار سعد والبساتني وبئر فاضل. 

يف املناطق احلضرية املكتظة ابلسكان.  ذات النطاق الواسعمن آاثر استخدام األسلحة فعانوا عدن، 
، متكنت املقاومة املناهضة للحوثيني من  2015يوليو متوز/ عندما انتهت معركة عدن يف أواخر 

للحوثيني تتألف من قوات صاحل على الرتاجع. كانت املقاومة املناهضة  -نيإجبار مقاتلي احلوثي
، تضمنت أعضاء يف احلركة ضعيفة التنظيممجاعات مسلحة من مسلحة مينية موالية للرئيس هادي و 
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 التحالف، مبا يف ذلك جانب. هذه اجملموعات كانت مدعومة من 97اجلنوبية االنفصالية وسلفيني
 .الضرابت اجلوية

 االنتهاكات واجلرائم املزعومة .2

 
 

 ـبـ سيمةاجلضرار األ حيث حلقت مبىن على األقل يف املدينة،  356 تدمري خالل القتال، متّ  .127
، 99فقاا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةو و   98.بشكل معتدل رضرّ تمبىن  270بىن مقابل م 202

حالة وفاة يف املنشآت الصحية يف عدن. من  783، مت تسجيل 2015يوليو متوز/  10حىت 
طفل يف عدن يف  200حوايل أو قُتل املتوقع أن يكون العدد اإلمجايل للضحااي أعلى بكثري. أصيب 

 100.الفرتة تلك

الحتياجات األمم املتحدة ل الستعراضوضع إنساين خطري. وفقاا بعدن يف القتال تسّبب  .128
حباجة إىل نوع من املساعدة اإلنسانية يف كانوا مجيع سكان عدن  ، 2016 يمن لعاميف الاإلنسانية 

أحناء  يفاملوجودة املستشفيات  استقبلت  إمدادات املياه بشدة. رتقد تضرّ ف. 101أعقاب القتال
يف أعقاب و . على الرغم من الضغوطات اليت تعاين منها أصالا  أعداد كبرية من الضحاايعلى املدينة 

عاىن من مشكلة املدينة ولكنه  ادخال الطعام اىلن برانمج األغذية العاملي من متكّ ، تلك املرحلة
  

 ملزيد من املعلومات.   1أنظر امللحق  97
 ، متوفرة على الرابط: 2015آب/ أغسطس  21يونيتار،  -تقييم الضرر يف عدن، يونوسات 98

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNOSAT_A3_Landscape_Aden_20150
821.pdf 

 16Yemen: Humanitarian Emergency Situation Report No ., مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية: 99
  2015متوز/ يوليو  20  

 28ص.  Humanitarian Needs Overview, 2016 مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:  100
  51ص.  Humanitarian Needs Overview, 2016مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:  101
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ب احلريق اهلائل الذي اندلع يف مصفاة عدن تسبّ و لوصول إىل احملتاجني. واداخل املدينة التنقل 
مجع النفاايت  عدمو  السّيئ أصبح الصرف الصحيو بيئي كبري. سليب ثر أبالنفطية خالل القتال 

بشكل حاد بسبب  واالمراضارتفع معدل الوفيات و ر جسيم على الصحة العامة. خطمصدر 
اخنفاض مستوايت املياه والغذاء واإلمدادات الطبية، وأصبحت عدن احملافظة األكثر تضرراا من محى 

وفقاا لليونيسيف، ارتفعت معدالت سوء التغذية احلاد و الضنك وغريها من احلمى النزفية الفريوسية. 
ب القتال، إىل جانب األلغام أعق الذيالفراغ األمين  كما تسّبب  2014.102مقارنة بعام يف عدن 

عمل اجلهات الفاعلة  ةعاقاىل إاألرضية اليت تركت يف مجيع أحناء املدينة واملناطق القريبة منها، 
 .اإلنسانية

نة من احلوادث اليت تعترب مؤشراا على أمناط االنتهاكات الرئيسية اليت حقق فيها ما يلي عيّ  يف .129
خطورة االنتهاكات اليت وقعت خالل من حيث  املةكال تعترب هذه العينة شاملة أو  و فريق اخلرباء. 

 .ومدى انتشارهاهذه الفرتة 

 صاحل –ني مقاتلي احلوثي جانبقصف من  (أ

إىل رحيل ال ابنتظاريف منطقة امليناء كانوا جممّعني شخص،   500أكثر من أي أسرة،  50حواىل "
وبني  الدماءيف سقطنا يف املاء وكنا نسبح و  قذائف أربع فجأة وقعت عليناالربيقة هرابا من القتال. 

ها الكثري حول امليناء أثناء مجعها. رأيت طفالا وغري م. رأيت مثاين أو تسع جثث اجسألا أشالء
.  نوالدهت تتل. رأيت عائلة من ثالث بنات صغار قُ أشالءعة إىل . رأيت عائلة مقطّ مات غرقاا 

 ." بعد شهرالذي انتحر  كنت أعرف األب
 103التواهيضحية هجوم        

الواسع ملهامجة املناطق  لنطاقصاحل األسلحة املتفجرة ذات ا -نياستخدم مقاتلو احلوثي .130
تدمري العاانة و املب يف عدد كبري من الضحااي و املدنية، مما تسبّ  واقعاملكتظة ابلسكان املدنيني وامل

أصابت هذه اهلجمات املساكن واملباين والقوارب واألسواق واحملالت التجارية و واسع النطاق. 
 هدف عسكري ف على أيالتعرّ  استحاليف معظم احلاالت اليت مت التحقيق فيها، و  .والفنادق

ن وجود عدد من أعضاء املقاومة ت اإلفادة عيف بعض احلاالت، مت .ضّررةلقرب من املواقع املتاب
دمار بب القصف املستمر لألحياء املدنية تسبّ وقد ضمن حشد كبري مؤلف من مدنيني انزحني. 

سري ر على كل جانب من جوانب احلياة املدنية، مبا يف ذلك ع املدنيني، وأثّ يو برت واسع النطاق، و 
مناطق مكتظة يف ونُفذت معظم اهلجمات املوثقة يف وضح النهار،  املدارس واملستشفيات.أعمال 

 دعم ما توّصل اليه الفريق مننة من احلوادث اليت تما يلي عيّ  يف .ابلسكان بشكل واضح
 .استنتاجات

  
 2015تقرير اليونيسف السنوي بشأن اليمن،   102
 مصادر سريّة يف امللف. 103
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 التواهيميناء  -قتل مدنيني  
صاحل  -نيمقاتلو احلوثي صباحاا، شنّ العاشرة  ، يف حوايل الساعة2015مايو أاير/ 6يف  .131

مدنياا وإصابة  40يف عدن، مما أسفر عن مقتل أكثر من  التواهيهجمات ابلقصف على ميناء 
، التواهين حي املعال إىل مصاحل  -ني وثيتقّدم مقاتلو احلويف صباح اهلجوم،   104 .60أكثر من 

للفرار  التواهيمع اقرتاب القتال، هرع عدد كبري من املدنيني إىل ميناء و بعد هزمية جمموعات املقاومة. 
على منت قوارب إىل شبه جزيرة الربيقة، حيث أصبحت معظم طرق اهلروب األخرى حتت سيطرة 

على  انزحونن و و هم نساء وأطفال ومسننع عشرات األشخاص، بيصاحل. جتمّ  -ني مقاتلي احلوثي
لقرب القوارب، سقطت القذائف ابون ركبكان املسافرون يبينما  و يف ذلك الصباح.  التواهيرصيف 

 20 بنيمل حيعلى منت قارب مث سقطت جمموعة اثلثة هاون يف املاء.  اقذيفت تسقط من الرصيف.
شظااي على الرصيف. كما أفاد شهود  ووقعترابعة جدار امليناء ضربت جمموعة راكباا، و  30إىل 

. وقد تويف القصف ضربهاشتعلت النريان يف القارب الذي .  105أهنم رأوا نريان أسلحة صغرية يف املياه
، بينما غرق آخرون بعد القفز يف املاء. ريانبعضهم يف النعلق بعض ركاب القارب نتيجة القصف، و 

جاء القصف من املعال، االجتاه   106 .نين آخر يكثري   توجرح تقتلفقد شظااي على الرصيف أما ال
صاحل يقاتلون يف املعال  -نيكان مقاتلو احلوثي  107.صاحل-نيالذي كان يتقدم منه مقاتلو احلوثي

تقارير أبن  أفادتبينما   108 .خالل األسابيع السابقة وشوهدوا يف ميناء املعال خالل تلك الفرتة
بعض أعضاء املقاومة ساعدوا الناس على ركوب القوارب خالل ذلك الصباح، من الواضح أن 

 .109السن يف نساء وأطفال وكبار ينهماحلشد كان يتألف بشكل أساسي من مدنيني، ب

 مقتل مدنيني انزحني يف سكن اجلامعة يف مدينة الشعب
 -ني ، أطلق مقاتلو احلوثياحلادية عشرة ومخس وأربعون دقيقة يونيو، الساعةحزيران/  24يف  .132

ى القذائف حدت إصاحل أربع قذائف مدفعية على األحياء املدنية ملدينة الشعب، حي الربيقه. سقط
يف مقتل ثالثة مدنيني  تبف عشرات املدنيني النازحني وتسبّ يستضكان ياجلامعة الذي   على سكن

جدار الطابق األرضي  ت القذيفةآخرين. ومن بني املصابني امرأاتن ومثانية أطفال. اخرتق 29وجرح 
  

تقرير مركز دراسات الرأي العام والبحوث االجتماعية عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف اجلنوب "اليت ارتكبتها امليليشيات احلوثية وقوات  104
 . منظمة العفو الدولية2015 اجليش اليمين املوالية للرئيس السابق علي عبد هللا صاحل" ، آب/ أغسطس

“Yemen: Eyewitness accounts indicate Houthis attacked civilians and medical workers in Aden” 

 متوفر يف الرابط: 2015أاير/ مايو  13
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/yemen-eyewitness-accounts-indicate-huthis-attacked-

civilians-and-medical-workers-in-aden/ 
 .مصادر سريّة يف امللف 105
 مصادر سريّة يف امللف. 106
 منظمة العفو الدولية  امللف.مصادر سريّة يف  107

 “Yemen: Eyewitness accounts indicate Houthis attacked civilians and medical workers in Aden”  

 2015أاير/ مايو  13
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/yemen-eyewitness-accounts-indicate-huthis-attacked-

civilians-and-medical-workers-in-aden/. 
 مصادر سريّة يف امللف. 108
 مصادر سريّة يف امللف. 109

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/yemen-eyewitness-accounts-indicate-huthis-attacked-civilians-and-medical-workers-in-aden/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/yemen-eyewitness-accounts-indicate-huthis-attacked-civilians-and-medical-workers-in-aden/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/05/yemen-eyewitness-accounts-indicate-huthis-attacked-civilians-and-medical-workers-in-aden/
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، مما أسفر عن مقتل املدنيني الذين كانوا موجودين يف ذلك املوقع وإحلاق أضرار مببىن سكن اجلامعةل
 .110اجلامعة

 يف شبه جزيرة الربيقة ومهامجة مصفاة البرتول مدنيني وتدمري مناطق سكنية مدنيةقتل م
 قذائفصاحل عشرات ال -ني أطلق مقاتلو احلوثي ،2015يونيو حزيران/ ابتداءا من منتصف  .133

خالل فرتة شهر واحد، سقطت فعرب اخلليج.  التواهيمن داخل حي  ةعلى شبه جزيرة الربيق
مما أدى إىل مقتل ما ال ، 111من شبه اجلزيرة، مبا يف ذلك يف مناطق سكنية يف مناطق خمتلفةقذائف ال

إبحدى األضرار إحلاق آخرين، وتدمري املساكن املدنية و  12يقل عن مخسة مدنيني وإصابة 
يف ضرار بيئية واقتصادية واسعة أبب القصف مصفاة نفط عدن، مما تسبّ  أصابكما . 112رسااملد

 واستمر قصف الربيقة حىت تراجع مقاتلو . 113الوضع اإلنساين دهورمدينة عدن، وأدى إىل ت
 .يوليومتوز/  17صاحل يف  -نياحلوثي

، سقطت عدة العاشرة والواحدة بعد الظهر ، بني الساعة2015يونيو حزيران/  27يف  .134
على خزان كبري لتخزين النفط وعلى خطوط  قذائفحميط مصفاة نفط عدن. وسقطت ال يف قذائف

أدى احلريق الذي أعقب ذلك إىل انفجار ونشر سحابة  و األانبيب اليت تربط املصفاة مبيناء النفط. 
كبرية من الدخان فوق عدن. استمر احلريق لعدة أايم. تويف مدير عمليات املصفاة أثناء حماولته 

شن  ، متّ 5201يونيو حزيران/  29يف   114.روقحو إمخاد احلريق، وأصيب عمال املصفاة جبروح 
متوز/ يوليو  13عن أي أضرار أو إصاابت أخرى. يف ومل تتم اإلفادة هجوم اثٍن على املصفاة 

، يف فرتة ما بعد الظهر، سقطت سلسلة أخرى من القذائف على املصفاة، مما تسّبب يف 2015
انت، مما أدى إىل هلب ودخان أسود أضرار حلقت على األقل بصهرجيني وأشعلت النار يف اخلزا

خماطر االختناق إىل يف كال املناسبتني، وصل تلوث اهلواء يف املنطقة و  115ليومني آخرين على األقل.
ية طويلة املدى بني أضرار صحاحتمال تسّبب انبعاث الدخان أيضاا يف  116.مستوايت حرجة

مدرسة املسيلة يف حي   ملعبيف  ت قذيفة، سقط2015يوليو متوز/  15يف  117.سكان الربيقة

  
  مصادر سريّة يف امللف. 110
 مصادر سريّة يف امللف. 111
  امللف.مصادر سريّة يف  112
 مصادر سريّة يف امللف. 113
 2015مصادر سريّة يف امللف. أنظر أيضاا هيومن رايتس واتش متوز/ يوليو  114

“Yemen, Houthi artillery kills dozens in Aden”  ،https://www.hrw.org/news/2015/07/29/yemen-
houthi-artillery-kills-dozens-aden 

 أنظر كذلك:
 https://www.aljazeera.com/news/2015/06/yemen-houthis-attack-oil-refinery-aden-

150627152313777.html 
 مصادر سريّة يف امللف.  115
 يف احلالة الثاين: هجمات صاروخية على مصفاة نفط عدن  116
 مصادر سريّة يف امللف. أنظر كذلك 117

 Centre for Public Opinion Studies and Social Research 
“Report on the Human Rights Violations in the South Committed by Houthi Militias and 

Forces of the Yemeni Army Loyal to the Former President Ali Abdullah Saleh”  آب/ أغسطس
2015 

https://www.hrw.org/news/2015/07/29/yemen-houthi-artillery-kills-dozens-aden
https://www.hrw.org/news/2015/07/29/yemen-houthi-artillery-kills-dozens-aden
https://www.hrw.org/news/2015/07/29/yemen-houthi-artillery-kills-dozens-aden
https://www.aljazeera.com/news/2015/06/yemen-houthis-attack-oil-refinery-aden-150627152313777.html
https://www.aljazeera.com/news/2015/06/yemen-houthis-attack-oil-refinery-aden-150627152313777.html
https://www.aljazeera.com/news/2015/06/yemen-houthis-attack-oil-refinery-aden-150627152313777.html
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اليت حتّولت اىل ملدرسة اىل ا جلأواضرار. وكان املدنيون النازحون قد أبب سبّ ومل تتكود النمر يف الربيقة 
، الرابعة بعد الظهر ، الساعة2015يوليو متوز/  17أخرياا، يف   118..أثناء القتالمسكن مؤقت 

، ودمرت منزلني وسيارتني، نفسه الدين يف احلي صالحعلى التوايل يف شارع  ث قذائفسقطت ثال
 .ساقيهوفقد عاماا  12أصيب يف احلادث صيب يبلغ من العمر و وأحلقت أضراراا مبنزل آخر. 

 جوم على مناطق سكنية يف املنصورةه

صاحل  -يني ، أطلق مقاتلو احلوثي2015يوليو متوز/  1ويونيو حزيران /  30خالل ليل  .135
مدنياا وجرح  35مدنية يف املنصورة، مما أدى إىل مقتل أكثر من  اا أصابت أهدافعدة قذائف مدفعية 

صاحل الواقعة يف اجلهة الشمالية  -نيالقصف من داخل مواقع احلوثي وانطلق  40.119أكثر من 
صاحل إىل اجلانب الغريب من املدينة عرب حمافظة حلج  -نيوصل مقاتلو احلوثيو  120الغربية من املنصورة.

  . 121ويف مصنع للحجر يف منطقة بئر فضل حلقولمواقع يف املزارع واوأقاموا 

قذائف  تسقطو حىت صباح اليوم التايل.  واستمرّ احلادية عشرة ليالا  بدأ القصف يف الساعة .136
سقطت عدة قذائف على و ابملنصورة.  5و 4و 3بلوكات الهاون ومدفعية على مناطق مدنية يف 

ابلقرب من  قذائفهبطت عدة و حيث توجد أسواق ومتاجر وفنادق. و املزدحم، السجن  شارع
 Royal Concord روايل كونكورد أخرى فندق قذائفرت ودمّ   Infinity انفينييت  فندق

كالمها مأوى للعائالت النازحة. كما سقطت عدة قذائف هاون ومدفعية على املنازل كان  ، و 
ث خالل شهر رمضان، عندما كانت األسواق شارع السجن. وقع احلاد حيّ  يفأيضاا السكنية، 

 . 122 واحملالت التجارية والشوارع مزدمحة خالل ساعات املساء املتأخرة

قذيفة ، حيث أصابت مكثفعدة هجمات قصف  وقعتخالل اهلجوم على املنصورة،  .137
املوقع نفسه بعد فرتة قصرية، وغالباا ما ضربت أولئك الذين جتمعوا ملساعدة اجلرحى بعد  اثنية
يونيو على حزيران/  30خالل هجوم ة زدوجامل جماتهلذه اهلعن ثالثة أمثلة وأُفيد األول.  نفجاراال

ارا مببىن أحلقت أضر  القذيفة األوىل اليتاملنصورة. ويف هذا الصدد، ذكر أحد ضحااي القصف أنه بعد 
بينما هرع نفسها يف املنطقة سقطت قذيفة اثنية إىل إصابة مثانية مدنيني، وأّدت ، 3 بلوكمدين يف ال

الثانية إىل مقتل وإصابة من  قذيفةأدى انفجار الو فريق من املسعفني واملتطوعني ملساعدة اجلرحى. 
 .123عاماا فقد ساقه 17ع طيب يبلغ من العمر متطوّ ينهم جتمعوا، ب

 املدنيني وتدمري املمتلكات املدنية يف دار سعد قتل
  

  مصادر سريّة يف امللف. 118
 .مصادر سريّة يف امللف  119
  .مصادر سريّة يف امللف 120
 "مصنع احلجر األمحر." مصادر سريّة يف امللف. كان إمسه مصنع الطوب، أو 121
  مصادر سريّة يف امللف. 122
  مصادر سريّة يف امللف. 123
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منذ الفجر وحىت الظهر كنا أنخذ املصابني والقتلى إىل مستشفى منظمة أطباء بال حدود، "
من  اجزاءالشظااي وفقدوا  بسببمصاابا. أصيبوا جبروح خطرية  60جمموعتنا حوايل ونقلت 

من املتطوعني الطبيني  19. عند الظهر، أخذان اسرتاحة الغداء خارج منزيل، ووقف همماجسأ
 19 سقطت قذيفة على املتطوّعني الهادائ للحظة. مث  ن الوضعجمموعة واحدة. كا ضمن

قتلت قذيفة اهلاون مستشفى أطباء بال حدود. فُأغمي عليّ وأفقت يف أمامي مباشرة. املوجودين 
يف عروقي جداا الباقية عميقة إذ إن الشظااي . حىت اآلن يف ساقي ظيهش 13 بقيتشخصاا.  19

 ." املال للذهاب إىل اخلارجوال أملك لدرجة أن املستشفيات يف عدن ال تستطيع إزالتها أبمان، 
حادثة دار يف متطوع طيب وضحية         

 124سعد

صاحل قذائف اهلاون واملدفعية على  -ني ، أطلق مقاتلو احلوثي2015يوليو متوز/  19يف  .138
 وانطلقدار سعد مراراا وتكراراا على املناطق املدنية املزدمحة واملباين السكنية. يف األحياء السكنية 

 - األخرى على طريق عدن اليةيف الفنادق واملباين الع قائمةصاحل ال -نيالقصف من مواقع احلوثي
سكان دار سعد إىل املنطقة ابسم "طريق ويشري . يريةدأطراف امل ندار القرع عتعز الرئيسي ودوّ 

يوليو بعد أن متوز/  19 يوم وقع قصف. 125عن وجود مواقع يف مبىن الغويزي وقد أفادواالقناصة" 
يف خيسرون بدأوا  حيثصاحل هلزمية على يد املقاومة خالل الصباح،  -نيتعرض مقاتلو احلوثي

 .127نفسه دار سعد يف املساءخارج صاحل إىل  -ني احلوثييف النهاية دفعت املقاومة مقاتلي . 126عدن

مدنيني، بينهم  107متوز / يوليه عن مقتل  19يف دار سعد يف  وقعأسفر القصف الذي  .139
 14طفالا، فضالا عن تدمري  28امرأة و  42مدنياا، بينهم  198طفالا، وإصابة  29امرأة و 32

يوليو متوز/  19أوا إىل دار سعد. كان هجوم وكان من بني الضحااي انزحون جل  .128 منزالا مدنياا 
استخدام على ما يبدو على قصف عشوائي و  انطوتاألكثر دموية بني سلسلة من اهلجمات اليت 

 . 129صاحل يف عدن -نياملدنية يف دار سعد طوال هجوم احلوثي واقعضد املدنيني وامل خفيفةأسلحة 

صباحاا واستمر حىت الساعة الثامنة  ةيوليو حوايل الساعمتوز/  19بدأ القصف العنيف يف  .140
ز القصف على . تركّ الواحدة بعد الظهرنف لفرتة وجيزة حوايل الساعة ؤ استو باحاا. احلادية عشرة ص

  
 مصادر سريّة يف امللف. 124
 مصادر سريّة يف امللف. 125
 مصادر سريّة يف امللف. 126
 مصادر سريّة يف امللف. 127
 وتقرير هيومن رايتس واتش: 2015سنة مصادر سريّة يف امللف. أنظر أيضاا تقرير مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بشأن اليمن  128

Yemen: Houthi Artillery Kills Dozens in Aden 
https://www.hrw.org/news/2015/07/29/yemen-houthi-artillery-kills-dozens-aden. 

 Nowhere safe for civilians, 2015 مصادر سريّة يف امللف. منظمة العفو الدولية 129
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDE3122912015ENGLISH.pdf.  
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الغليل والشرقية والبساتني،  قصفعدة أحياء سكنية يف دار سعد. وتشمل املناطق اليت تعرضت لل
 . 130اليت أتوي عدداا كبرياا من النازحنيوجوار مسجد شيخان ومسجد الرمحة ومدرسة الشوكاين 

كما . 131املباين تلكعندما اهنارت  ونر القصف العديد من املباين املدنية وتويف الكثري دمّ  .141
يف حميط مسجد قذائف سقطت عدة و . ديريةأصاب القصف مناطق مكتظة ابلسكان يف امل

. هذه نقطة 20ة أكثر من مدنيني وإصاب 10شيخان، عند نقطة للمياه، مما أسفر عن مقتل حوايل 
عشرات املدنيني معرفة أن صاحل  -احلوثي يمقاتلكان جيدر على لمنطقة و لاملياه  لبمهمة جل

 . 132املياه لبهناك كل يوم جل نتجمعو ي

على أحد املنازل ومل  قذيفة أوىلبعد إطالق ف. أيضاا  املكثفةالضرابت يف دار سعد ، مت توثيق  .142
. 133وجرح مدنيني جتمعوا لريوا ما حدثاىل قتل قذيفة مدفعية اثنية أّدت ب يف وقوع إصاابت، تسبّ ت

عن مقتل وجرح عدة أشخاص،  تأسفر و يف حالة أخرى، بعد إطالق قذيفة مدفعية على شارع 
 .134األوىل قذيفةاملسعفني الذين حاولوا مساعدة ضحااي القذيفة أخرى أصابت 

 من األشخاص الكثري من اينيعحيث حىت اليوم.  ةوالنفسي وتبقى آاثر القصف املعنوية .143
شخصاا يعانون من إعاقات، ومن  18األسرة. ومن بني املصابني، ال يزال من صدمة فقدان أفراد 

 . 135بينهم أربع نساء وثالثة أطفال؛ فقدوا أطرافهم أو بصرهم أو أصيبوا جبروح خطرية

 االنتهاكات    
ضرب األهداف العسكرية اليت تحيظر مبدأ التمييز اهلجمات العشوائية، أي اهلجمات  .144

على سبيل املثال،  هي، هلجمات العشوائيةا 136دنية دون متييز.األهداف املاملدنيني أو كذلك و 
وفقاا  137.ال ميكن توجيهها حنو هدف عسكري حمدد أثناء اهلجومطريقة أو وسيلة قتال استخدام 

توخي لعمليات العسكرية اب اليت تقوم على أطراف النزاعجيب اهلجوم،  أثناء ري الوقائيةالتدابملبدأ 
تجنيب السكان املدنيني واألعيان املدنية. جيب اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة لالدائم احلذر 

ابألعيان واألضرار اليت حلقت لتجنب أو تقليل اخلسائر العرضية يف أرواح املدنيني وإصابة املدنيني 
138املدنية.

شن هجوم  مبا يف ذلك وقد يؤدي شن هجوم عشوائي يؤدي إىل وفاة أو إصابة املدنيني، 
أبنه سيتسبب يف خسائر أو إصاابت أو أضرار عرضية مفرطة يف املدنيني، إىل املسؤولية التوقع مع 

  
 مصادر سريّة يف امللف. 130
 مصادر سريّة يف امللف. 131
 مصادر سريّة يف امللف. 132
 مصادر سريّة يف امللف. 133
 .مصادر سريّة يف امللف 134
 مصادر سريّة يف امللف. 135
، الربوتوكول 13. أنظر أيضاا املادة 12-11القواعد ، للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف أنظر دراسة اللجنة الدولية 136

 اإلضايف الثاين
 .12القاعدة ،  أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 137
 .15القاعدة ،  ون الدويل اإلنساين العريفأنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القان 138
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يف اجملال الطيب  ابإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن العاملني. 139اجلنائية عن جرائم احلرب
يتمتعون ابحلماية مبوجب القانون الدويل اإلنساين وجيب احرتامهم ومحايتهم يف مجيع الظروف، طاملا 

 يف القتال أثناء قصف وقعمتوز/ يوليو  19 يف 140يف األعمال العدائية. أهنم ال يشاركون مباشرةا 
 انتهاك مبثابة هبا استخدمت اليت والطريقة األسلحة اختيار كان  .ابلسكان املكتظة املدنية املناطق
 كان  إذا عما النظر بغض. األوقات مجيع يف والعسكرية املدنّية األهداف بني ابلتمييز الطرفني إللتزام
 واملناطق املستخدمة لألسلحة الدقيقة غري الطبيعة فإن املناطق، يف مشروعة عسكرية أهداف يوجد
 أطلق الذي القصف فإن ذلك، على عالوة .عشوائية اهلجمات هذه جتعل حنوها توجيهها مت اليت
 أثناء االحتياطات اخذ مبدأ نتهكإ االزدحام أوقات يف السكنية واملناطق املزدمحة املوانئ على

  .اهلجوم

 انتهاكات عن مسؤولني صاحل-احلوثي مقاتلي أبن لالعتقاد وجيهة أسباابا  اخلرباء فريق وجد .145
 ميكن .املدنيني إصابة أو مقتل إىل تؤدي عشوائية هجمات شن يف اإلنساين الدويل للقانون جسيمة

 .حرب جرائم عن فردية جنائية مسؤولية إىل األعمال هذه تؤدي أن

 صاحل -ني رتكبها مقاتلو احلوثيا( هجمات القناصة اليت ب
إىل مستشفى يف دار سعد. يف الطريق، رآين قناص متمركز  اا واحد اا محلت ابين البالغ من العمر عام"

أمحل ابين. ومع كوين أنين غري مسلح  الحظ القناص ال بّد أن عيين.  يفونظر  اينبأحد املفوق 
 ." وقطع ساقه إىل إصابة ابين تذلك، أطلق القناص طلقة واحدة أد

 2015 والد ضحية هجوم قناص، عدن،
خمتلفة جماورة، وضعوا قناصة على  بلداتصاحل على عدن و  -نيدما سيطر مقاتلو احلوثيعن .146

 ،والقذائف الصاروخية ،اجلبال واملباين العالية واستهدفوا املدنيني، مستخدمني األسلحة الصغرية
أدت هذه و وقذائف الدابابت. وكان من بني الضحااي رجال ونساء وأطفال وشيوخ.  ،ومدافع اهلاون

القدرة على  احلّد منصاحل و  -نية يف املناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثياهلجمات إىل تقييد حرية احلرك
قام فريق اخلرباء بتوثيق هجمات القناصة يف العديد من املناطق على طول و مساعدة املصابني. 

ودار سعد يف عدن، وكذلك يف  والتواهيكريرت واملعال   ديرايتاخلطوط األمامية، مبا يف ذلك يف م
 القطيعع جممّ  مقابلصاحل قناصة  - احلوثي مقاتليفظة حلج. كما نشرت مدينة احلوطة يف حما

، عندما اختذ مقاتلو 2015أبريل نيسان/  2يف  القطيعالصحي ومستشفى اجلمهورية يف عدن. يف 
صاحل وجرحوا املدنيني بنريان  -ني ع الصحي، قتل مقاتلو احلوثياملقاومة مواقع ابلقرب من اجملمّ 

عرب  عأولئك الذين وصلوا أو حاولوا مغادرة القطيطوال اليوم  العيارات الناريةأصابت و عشوائية. 
. وكان من بني الضحااي رجال 40مدنياا وإصابة أكثر من  12البوابة األمامية، مما أسفر عن مقتل 

  
 .156القاعدة ،  أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 139
 .25 القاعدة، الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف( 2)9املادة  140
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أصيب  141.سعفمُ فضالا عن كانوا مرضى وزوار وممرضني ومتطوعني، الذين   ونساء وأطفال
ز إطالق النار على البوابة األمامية تركّ و .  142وحلقهم وأقدامهم وأرجلهم رؤوسهم يفالضحااي 

والذي )انظر القسم التايل حول االستخدام العسكري للمستشفيات . 143للمجمع والواجهة والنوافذ
 .ضرار وخسائر يف صفوف املدنيني ومنع الوصول إىل الرعاية الصحية(تسّبب أب

عامودي الصاحل يف بلوك  -ني عال، قتل قناصة احلوثي، يف حي امل2015يف أبريل / نيسان   .147
شخصاا. اثنان منهم من مقاتلي املقاومة، بينما كان  12ابلقرب من الشارع الرئيسي ما ال يقل عن 

دنيني. وكان اثنان من الضحااي من املتطوعني الطبيني الذين توفوا متأثرين من امل عشرةالاآلخرون 
 لقناصةاضحااي من املوقع بسبب تواجد النقل العديد من جثث  استحالجبراحهم يف املستشفى. 

 .144بشكل دائم

  ديريةصاحل املتمركزون يف م -ني، أطلق مقاتلو احلوثي2015يف نيسان / أبريل وأاير / مايو  .148
دابابت وقذائف صاروخية وقذائف هاون ونريان أسلحة خفيفة أصابت املدنيني قذائف كريرت 

ونفذوا هجمات قناصة يف املنطقة   145شقاا مواقع قنص على جبل املعأقامو و ومقاتلي املقاومة. 
العديد من ينهم ع القطيع الصحي. قُتل وُجرح العشرات من املدنيني، باحمليطة ابلبنك املركزي وجممّ 

 . 146 معظمهم برصاص القناصةو النساء واألطفال، 

دار سعد،  مديريةصاحل مل يتمكنوا من السيطرة على  -ني ى الرغم من أن مقاتلي احلوثيعل .149
تعز وشنوا  -عدن  طريقعلى  ملديريةإال أهنم أقاموا قواعد يف املباين العالية والفنادق على مشارف ا

هجمات ابملدفعية والقناصة على املنطقة. يقع أحد مواقع القناصة يف مبىن الغويزي على طريق 
الغويزي النار ابجتاه  يفماية الضحااي(، أطلق قناص حل تاريخذكر المل يُ ) أحد األايم يف. 147تعز -عدن

ض أب حيمل طفالا عمره عام واحد بني ذراعيه، مما أسفر عن إصابة كليهما. ونتيجة لذلك، تعرّ 
الطفل الصغري ألضرار ابلغة يف ساقه. اعترب الفريق أن هذا اهلجوم استهدف الضحااي املدنيني عن 

 .م أهنم مدنينيمع سابق معرفته عمد

صاحل يف املباين  -ني االستيالء على بلدة احلوطة، يف حمافظة حلج، انتشر قناصة احلوثي بعد .150
وأّدى ذلك اىل التأثري املقاومة واملدنيني. من لمدينة. استهدفوا عناصر ليف الشوارع الرئيسية الواقعة 
يقع أحد و . 148ساسية، مثل املياهتقييد احلركة عرب املدينة، مبا يف ذلك نقل االحتياجات األعلى 

  
 مصادر سريّة يف امللف. 141
 مصادر سريّة يف امللف. 142
 مصادر سريّة يف امللف. 143
 مصادر سريّة يف امللف. 144
 جمّمع القطيع الصحي. أنظر فصل  145
 جمّمع القطيع الصحي. هلجوم على القسم اخلاص ابأنظر أيضاا  مصادر سريّة يف امللف. 146
 أنظر أيضاا الفصل عن اهلجوم على األحياء السكنية يف دار سعد.  147
 مصادر سريّة يف امللف. 148
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ن من مخسة طوابق جبوار مبىن اهلاليل، أمام مستشفى ابن خلدون، ويقع مواقع القناصة يف مبىن مكوّ 
شاهد أحد املتطوعني الطبيني الذين . 149أعلى مبىن الشعيدي يف السوقعند موقع قناص آخر 

صاحل وهم  -نيقتيالا وجرحياا على أيدي مقاتلي احلوثي 50حوايل  صراعساعدوا اجلرحى طوال ال
هم نساء ن. وكان معظم الضحااي من املدنيني، بي2015خالل هجوم عام  ويقنصونيقصفون 

أو لقوا حتفهم إثر إصاابهتم وعاىن كثريون آخرون من  تلوامن هؤالء قُ  15إىل  10وأطفال. حوايل 
 150.إعاقة دائمة

آذار أو حوايل ذلك التاريخ، يف حي "مشروع خزان املياه"، أطلق قناص مارس /  26يف  .151
عندما جاء للمساعدة.  هذا األخري النار وقتل رجالا ابلقرب من منزله، مث أطلق النار على شقيق

ذكر أحد . 151ا الكالب جزئياامهتكلفأبسبب وجود القناصة  تني لفرتة من الوقتإزالة اجلثواستحال 
يف شارع الزهراء، يف الصباح، قام قناص  ، بينما كان يسري2015أبريل نيسان/  2الضحااي أنه يف 

 يف املنطقةو  ،بعد يومني. 152إبطالق النار عليه يف ساقه اليسرى وارضع على مبىن عاٍل ابجلمتمو 
مايو، على مقربة من سوق أاير/  4يف . 153، أطلق قناص النار وقتل رجالا يف شارع الرتبيهنفسها

ملها والدها وهو يهرب من كان حيد، أطلق قناص النار وقتل فتاة عمرها ثالث سنوات  السيّ 
د، أطلق قناص النار على ، وعلى مقربة من سوق السيّ 2015يف أوائل أاير / مايو . 154القصف

 .155ة وقتلها على الفورامرأة مسنّ 

  االنتهاكات

 إال اهلجمات توجيه جيوز وال .املدنيني ضد املباشرة اهلجمات اإلنساين الدويل القانون حيظر .152
 بصفتهم املدنيني السكان ضد املتعمدة اهلجمات توجيه. العدائية األعمال يف مباشرةا  املشاركني ضد
 خطرياا انتهاكااعد يُ  العدائية األعمال يف مباشرةا  يشاركون ال الذين املدنيني األفراد ضد أو هذه

 مبدأ حيظر 156.فردية جنائية مسؤولية إىل يؤدي قد مما احلرب، جرمية حد إىل ويصل اإلنساين للقانون
 احلرب جرمية عن جنائية مسؤولية إىل اهلجمات هذه تؤدي قد .العشوائية اهلجمات كذلك  التمييز
 .157مدنيني إصابة أو وتم إىل يؤدي عشوائي هجوم شن يف املتمثلة

 الصغرية، األسلحة نريان استخدام طبيعة نع عينة فيها التحقيق مت اليت احلاالت بينت  .153
 الصغرية األسلحة نريان احلوثيون املقاتلون استخدم احلاالت، من كثري  يف .القناصة قبل من خاصة

 إىل واضح بشكل األسلحة استخدام وطريقة وموقع وقت أدى. املدنيني مقتل عن أسفرت قبطر 
  

 مصادر سريّة يف امللف. 149
 مصادر سريّة يف امللف. 150
 مصادر سريّة يف امللف. 151
 مصادر سريّة يف امللف. 152
 مصادر سريّة يف امللف. 153
 . Aden Cityمصادر سريّة يف امللف. أنظر أيضاا صفحة الفايسبوك  154
 .مصادر سريّة يف امللف 155
 نظام روما األساسي. (i)(e)2 8املادة  156
 .156القاعدة  ، أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 157



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

49 

 يف القناص األقل، على واحدة حالة يف .العسكرية واألهداف نياملدني بني التمييز على القدرة عدم
 واملوقع السالح دقة بسبب. واحد عام عمره طفالا  حيمل أب ابجتاه النار أطلق الذي الغويزي

 . مدنيني هؤالء االشخاص عارفاا اهنم عمداا  استهدف القناص كأن  بدا والتوقيت

 جسيمة انتهاكات عن مسؤولون احلوثيني أبن لالعتقاد وجيهة اسباب اخلرباء فريق وجد .154
 بعض ويف املدنيني إصابة أو مقتل إىل تؤدي عشوائية هجمات شن يف اإلنساين  الدويل للقانون

 جرائم عن جنائية مسؤولية إىل األعمال هذه تؤدي قد. املدنيني ضد اهلجمات توجيه احلاالت،
  .حرب

ضرار وخسائر يف صفوف املدنيني أب تسّبب الذي( االستخدام العسكري للمستشفيات جـ
 وحرمان من احلصول على الرعاية الصحية

 

جثث املوتى  ازالة ومنعواأطلق احلوثيون النار على أي شخص مير على الطريق أمام املستشفى "
 ."الشوارع من

  الصحي القطيع جممع طبيب يف

   

املرافق  ابلقرب منالقتال ، فضالا عن العاملني الطبينيعلى اهلجمات على املرافق الطبية و  إنّ  .155
احلّد  ، كلها أّدت اىلالرعاية الصحية مراكزالوصول إىل  عملية ديقيتو  ،الطبية واحتالل املستشفيات

إىل و يف عدن وحوهلا.  2015احلصول على الرعاية الطبية خالل األعمال العدائية يف عام  من
األمراض  تالنظافة وانتشر  مستوى جانب نقص األدوية واألغذية واملياه والكهرابء، تدهور

يف  50على عمل أكثر من الصراع  رأثّ ، عدن يفالسلطات الطبية  وحسب تقديرات. 158واألوبئة
غالق مؤسسة صحية اترخيية مثل مستشفى اجلمهورية وغريها من تسّببت إباملائة من املرافق الطبية و 

 .159ةمتخصص ةطبي عنايةأدى إىل وفاة املرضى الذين حيتاجون إىل ، مما املرافق الصحية

 كريرت، عدن  مديريةأحداث يف جممع القطيع الصحي يف 
 القطيع عتبادل مكثف للنريان حول جممّ  جرى،  2015يف بداية أبريل / نيسان  .156

شيق املطل اصاحل املتمركزون يف جبل املع -ني مقاتلو احلوثي قامعندما  لفرتة من الوقت 160الصحي
ع داخل الشوارع اجملاورة للمجمّ من  الذين كانوا يعملون املقاومةمبواجهة رجال على القطيع 
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اخلامسة  حىت الساعةالثامنة صباحاا  ، من حوايل الساعة2015أبريل نيسان/  2يف . 161الصحي
أصابوا حيث ع القطيع الصحي، صاحل النار ابنتظام يف اجتاه جممّ  -ني أطلق قناصة احلوثيمساء، 

)انظر القسم السابق   162.شيقااألمامي للمجمع من موقع على جبل املعاملبىن واملدنيني عند املدخل 
 . حول نريان القناصة للحصول على تفاصيل حول الضحااي املدنيني(

ع الصحي، ويف يوم اهلجوم، حبلول كان مقاتلو املقاومة موجودين يف الشوارع املتامخة للمجمّ  .157
نريان ابجتاه اجلبل. ذكر طبيب أنه بعد بضعة منتصف النهار، متركزوا يف مبىن قريب، حيث أطلقوا ال

  .163املقاومةأفراد عن  حبثاا  صاحل تفتيش العيادة -نيأايم من اهلجوم ، طلب مقاتلو احلوثي

 أحداث يف مستشفى اجلمهورية يف حي خورمكسر، عدن 
حرب صاحل يف  -ني ، شارك مقاتلو احلوثي2015أبريل نيسان/ خالل النصف الثاين من  .158

مستشفى اجلمهورية يف ويُعترب حمافظة عدن. يف خورمكسر،  ديريةجمموعات املقاومة يف مشوارع ضد 
صاحل يف عدن، استقبل  -ني خورمكسر أكرب وأهم مستشفى يف عدن. منذ بداية هجوم احلوثي

 . 164مستشفى اجلمهورية عشرات املرضى الذين أصيبوا يف القتال يف أحناء املدينة

صاحل قناصة يف املنطقة اجملاورة. يف  -ني شفى، نشر مقاتلو احلوثيمع اقرتاب القتال من املست .159
، أطلق قناص النار وأصاب شاابا يف الفك بينما كان يرافق والدته لتلقي 2015أبريل نيسان/  20

صاحل سكان  -نيأبريل، حث مقاتلو احلوثينيسان/ قرب هناية شهر   165 .العالج يف املستشفى
عن مرضى املقاومة ن حثو راحوا يب، وحظروا الوصول إىل املستشفى، و خورمكسر على مغادرة املنطقة

أبريل، غادر الطاقم الطيب نيسان/  27مع اشتداد القتال حول املستشفى، يف و   166املصابني.
أدت هذه الظروف إىل . 167اجلمهورية ونقلوا غالبية املرضى إىل مرافق ومواقع طبية أخرىمستشفى 

جوم يف عدن، مما أدى إىل حرمان مئات سكان عدن من الرعاية إغالق املستشفى طوال فرتة اهل
  .168الطبية املتخصصة املنقذة للحياة

املباين  علىصاحل املستشفى وقاموا بنشر قناصة  -ني ، حاصر مقاتلو احلوثينفسه يف اليوم .160
والثقيلة، مما أطلقوا النار على املستشفى ابألسلحة اخلفيفة . 169العالية املواجهة للمدخل الرئيسي

كما . 170ملبىن. أصابت الشظااي مركز غسيل الكلى وأحلقت أضراراا خبمس آالتا يف ضرارأبب تسبّ 
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أصبح القتال و   171زاانت املياه، اتركاا املستشفى بدون ماء.خباحلريق أيضاا ابملخترب الرئيسي و  أضرّ 
ا لدرجة أن أحد ستشفى ملدة أربعة أايم الدخول واخلروج من امل أ مل يستطعونشاط القناصة شديدا

 .172تقريباا

جلمهورية، بقي حوايل سبعة مرضى يف املستشفى خالل هذه مستشفى اموظفي حسب  .161
الفرتة. هؤالء املرضى هم الجئون من إثيوبيا مل جيدوا مكاانا يذهبون إليه ويعانون من أمراض خطرية 

ة القتال العنيف يف نتيجة لعزل املستشفى خالل فرت . 173تتطلب عالجاا حمدداا يف املستشفى
خورمكسر، تويف اثنان على األقل من هؤالء املرضى بسبب نقص الغذاء واملاء والرعاية الطبية 

املقاومة، رعاية مؤقتة يف أحد أعضاء تلقى مرضى آخرون، بينهم ثالثة من املصابني من و . 174احليوية
يف الوقت املؤّمنة تخصصة املطبية الرعاية الاملنازل اجملاورة للمستشفى، لكنهم توفوا يف غياب 

 175.املناسب

اجلمهورية أنه بعد قتال عنيف يف خورمكسر، تناثرت  مستشفى يفيعملون كما ذكر أطباء  .162
كان من املستحيل و تلوا على يد قناصة. يف الشوارع احمليطة ابملستشفى اجلثث اليت مشلت مدنيني قُ 

إىل ذلك، كانت اجلثث تتحلل يف مشرحة  نقلهم إىل املقربة بسبب القتال العنيف. ابإلضافة
اولوا حواطنني مباصة اخلنازل املكما مات مصابون ومرضى يف . 176املستشفى بسبب انقطاع الكهرابء

فن بعضها يف دُ ، حيث تلك اجلثث جبمع جمموعة من األطباء واملتطوعنيوقامت   177.مساعدهتم
 . 178كلية الطبآخرين يف مقربة مجاعية يف ساحة   15حدائق خاصة وحوايل 

 كريرت، عدن  مديريةمستشفى الشعب للتوليد ، 
صاحل على عدة مواقع يف  -ني ، عندما سيطر مقاتلو احلوثي2015يف نيسان / أبريل  .163
. وكان العناية حبديثي الوالدةكريرت، انتشروا حول مستشفى الشعب املتخصص يف التوليد و   مديرية

صاحل قاعدة  -ني الطاقم الطيب. وأنشأ مقاتلو احلوثي بسبب القتال وهرب أبوابه املستشفى قد أغلق
عسكرية ونشروا مركبات عسكرية وقناصة يف مبىن املستشفى. كما استخدموا املبىن كمرفق اعتقال 

املقاومة اجلنوبية قبل نقلهم إىل مركز احتجاز أكرب. كان املستشفى على مقربة  منمؤقت للمعتقلني 
صاحل ومواقع املقاومة يف كريتري وكان القتال املستمر يدور  -ني بني مواقع احلوثي تماسمن خط ال
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يوليو، أصابت غارة جوية شنها التحالف املستشفى، مما متوز/  14 ي. ف179حرم املستشفىخارج 
 .ع املستشفى الرئيسي واجلدار احمليطجممّ يف تسبب يف أضرار جسيمة 

 خورمكسر، عدن مديريةاعتداء على سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر وموظفيها يف 
صاحل سيارة  -ني ظهراا، هاجم مقاتلو احلوثي الثانية عشرة ، يف متام الساعة2015أبريل  3يف  .164

خورمكسر إىل املنصورة، مما أدى إىل مقتل اثنني من العاملني  مديريةإسعاف تنقل رجلني مصابني من 
صاحل سيارة اإلسعاف  -ني ن سيارة اإلسعاف. هاجم مقاتلو احلوثيايدير  ذين كاانليف اهلالل األمحر ال

. وفقاا لطبيب من 180عند دخوهلا املنصورة. كان رمز اهلالل األمحر مرئياا بوضوح على سيارة اإلسعاف
صاحل يبحثون عن جرحى من أعضاء املقاومة وسعوا ملنعهم من الوصول  -ني و احلوثيعدن، كان مقاتل

 . 181استخدام سيارات اإلسعاف يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتم شامالا حظرإىل الرعاية الطبية، 
 القتال والسيطرة على املنطقة احمليطة مبستشفى ابن خلدون يف حلج

أبريل نيسان/ مستشفى ابن خلدون، يف احلوطة، هو املستشفى الرئيسي حملافظة حلج. يف يعترب  .165
عرَّض  وهلذاصاحل واملقاومة اجلنوبية خارج املستشفى،  -ني ، وقع قتال بني مقاتلي احلوثي2015

ىل حميط االطرفني  جانبعن القصف وإطالق النار من  ةالنامج ووصلت الشظااياملستشفى للخطر. 
ن من صاحل موقع قناص يف مبىن مكوّ  -ني شفى. عند وصوهلم إىل احلوطة، أنشأ مقاتلو احلوثياملست

، قُتل أحد موظفي مايو/املستشفى. يف أاير مقابلمخسة طوابق على اجلانب اآلخر من الطريق 
لني غالبية العام املستشفى املستشفى ابلرصاص أثناء تبادل إطالق النار. وخوفاا من حدة القتال، غادر

واملرضى، ابستثناء فريق صغري من األطباء واملمرضني الذين واصلوا تقدمي خدمات طبية طارئة ه في
نع الطرف وكان وصول طريف النزاع إىل املستشفى حمدودا ا للغاية، حيث كاان يسعىان إىل محمدودة. 

اتلني لعالج املقوا من ارمأن حيطلب طرفا النزاع من موظفي املستشفى  182.اآلخر من التماس العالج
كان الوصول إىل املستشفى مقيداا بشدة من ِقبل طريف  183الطرف اآلخر يف النزاع. واملنتمني اىلاملصابني 

بعد انسحاب املقاومة من حمافظة حلج، يف . العالج طلبإىل منع الطرف اآلخر من  ياالنزاع حيث سع
صاحل سيطرة كاملة على حميط املستشفى وأشرفوا على  -ني ، سيطر مقاتلو احلوثي2015مايو أاير/ 

ألقوا القبض على أحد العاملني يف املستشفى مث أطلقوا سراحه و . وخارجه املستشفى اخلد تحركاتال
   .184بعد ذلك. خالل تلك الفرتة، عمل املستشفى بقدرات حمدودة للغاية
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 أنظر أيضاا:  .مصادر سريّة يف امللف 182
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 احتالل املستشفيات
املدنيني على  مما حال دون حصولين املستشفيات، مبا ايضاا  صاحل –ني احتل مقاتلو احلوثي .166

يف وكما هو مشار اليه ابلفقره ... اعاله، ض البنية التحتية الطبية للخطر. الرعاية الطبية األساسية وعرّ 
كريرت، انتشروا   مديريةصاحل على عدة مواقع يف  -ني ، عندما سيطر مقاتلو احلوثي2015أبريل نيسان/ 

أفراد الطاقم الطيب. وأنشأ مقاتلو  غلق املستشفى بسبب القتال وفرّ حول مستشفى الشعب للتوليد. أُ 
املستشفى. كما  داخل حرمصاحل قاعدة عسكرية ونشروا مركبات عسكرية وقناصة  -ني احلوثي

طيب، بعد  رجعا ملوفقا . 185من املقاومة أفراداستخدموا املبىن كمرفق احتجاز مؤقت حيث احتجزوا 
نقل املرضى إىل عيادات غري مؤهلة، مما أدى إىل وفاة نساء وأطفال  إغالق مستشفى الوالدة، متّ 

واملستشفى العام  التواهيصاحل أيضاا على املستشفى العسكري يف  -ني استوىل مقاتلو احلوثي. 186صغار
 .187احلوثيون يهف مري. مت إخالء املستشفيني حبلول الوقت الذي احتلهماييف املس

 
 حرية الوصول إىل الرعاية الطبية واملمر اآلمن للمستلزمات الطبية تقييد
يف عدن، واجه األطباء واملمرضات والعاملون يف  2015خالل اهلجوم الذي وقع عام  .167

بشكل املؤسسات الصحية واملرضى صعوابت يف الوصول إىل املرافق الطبية الوظيفية بسبب انعدام األمن 
كان هناك نقص عام يف الدواء. أفاد سكان و القتال ونقص وسائل النقل ونقاط التفتيش. بسبب عام و 

صاحل بتقييد حركة املدنيني عرب  -ني املسيمري أنه خالل سيطرهتم على حمافظة حلج، قام مقاتلو احلوثي
ارئ. طلب عالج طيب طمن نقطة التفتيش، مبا يف ذلك منع شخصني مريضني حاوال السفر إىل عدن 

صاحل املتمركزون عند حاجز  - منع مقاتلو احلوثي. 188تويف االثنان بسبب نقص الرعاية الطبية املناسبة
مرضى بينهم من دخول عدن. كان من  املدنينيالشيخ عثمان عند مدخل عدن جمموعات كبرية من 

صاحل نقل  -ني ، منع مقاتلو احلوثييونيو /يف حزيران. 189حاولوا الوصول إىل املستشفيات يف عدن
  .190األدوية إىل عدن عند نقطة التفتيش يف الفيوش، مبحافظة حلج

  االنتهاكات 

 احملمّيني – الطبية املرافق ومجيع الطيب احلقل يف العاملون مُينح اإلنساين، الدويل القانون مبوجب .168
 مجيع يف الطبية الطواقم ومحاية احرتام جيب ابلتايل، .خاصة محاية – املدنية لصفتهم نظراا ابلفعل
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 ومحايتها احرتامها جيب واليت الطبية النقل ووسائل الطبية الوحدات إىل نفسها احلماية مُتنح 191.الظروف
 أو ارتكابت إذا احلمايةهذه  فقدتُ   192.هجوم موضع تكون أال وجيب الظروف وخمتلف األوقات مجيع يف

 النقل ووسائل الطبية والوحدات واملواد املباين ضد هجمات توجيه .عدائية أعمال الرتكاب اسُتخدمت
 جرمية يشكل الدويل، للقانون طبقاا جنيف اتفاقيات يف املبينة املميزة الشعارات مستعملي من واألفراد
 احرتام وجوب على كذلك   اإلنساين الدويل القانون ينص 193.الدولية غري املسلحة النزاعات يف حرب
 .194النزاع يف مشاركتهم عدم أو السابقة مشاركتهم عن النظر بصرف واملرضى اجلرحى ومحاية

ُتظهر التحقيقات يف احلاالت اليت نظر فيها فريق اخلرباء دليالا واضحاا على عدم احرتام املقاتلني  .169
احلوثيني للعاملني يف اجملال الطيب واملرافق الطبية وإطالقهم النار عشوائياا على املنشآت الطبية ونشر 

رية وتفتيش املستشفيات القناصة يف أماكن جماورة، واحتالل املستشفيات واستخدامها ألغراض عسك
مما واهلجوم على سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر واليت كان رمز اهلالل األمحر مرئياا بوضوح عليها 

مما أدى إىل وفاة  إىل الرعاية الصحيةالسكان وصول  تمنع. كما أدى إىل مقتل اثنني من العاملني
 .األفراد ابألخص الذين حباجة إىل رعاية صحية متخصصة

ابإلضافة إىل االنتهاكات األخرى املتعلقة مببدأ التمييز على النحو املبني أعاله، لدى فريق  .170
يف  صاحل قد انتهكوا االلتزام ابحرتام ومحاية العاملني-أبن مقاتلي احلوثي لالعتقاد اخلرباء أسباب وجيهة

لتزام ابحرتام ومحاية اجلرحى واملرافق الطبية يف مجيع األوقات ويف خمتلف الظروف وكذلك اال احلقل الطيب
واملرضى. إن اهلجمات العشوائية ضد املستشفيات وخصوصاا ضرب سيارة إسعاف اتبعة للهالل األمحر 

 وقتل اثنني من العاملني قد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم احلرب. 

حلج  حمافظيت( تدمري املمتلكات املدنية، والقيود املفروضة على نقاط التفتيش أثناء القتال يف د  
 وأبني

تكن املستشفيات مل  وكونعاماا بنوبة قلبية مفاجئة.  60قريبيت اليت كان عمرها أكثر من "أصيبت 
حلوثيني رفضوا تعمل يف املنطقة خالل احلرب، حاولت السفر إىل عدن لتلقي العالج. لكن جنود ا

 " يف الطريق قريبيت تالسماح لنا ابملرور عند نقطة تفتيش الفيوش وتوفي
 مدين من حلج

صاحل  - ، دخل مقاتلو احلوثي2015مارس آذار/  25يف  خالل تقدمهم العسكري حنو عدن .171
إىل حمافظيت حلج وأبني، حيث قاتلوا ضد املقاومة اجلنوبية. كان لكل من احملافظتني أمهية اسرتاتيجية 

 .صاحل إىل عدن - م مقاتلي احلوثيلتقدّ 

 صاحل –املواقع املدنية من جانب مقاتلي احلوثيني  تدمري

  
 ( الربوتوكول اإلضايف الثاين.1) 9الفقرة  191
 ( الربوتوكول اإلضايف الثاين.1) 11الفقرة  192
 نظام روما األساسي. (ii)(e) 2 8الفقرة  193
 الربوتوكول اإلضايف الثاين.( 1) 7الفقرة  194
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 أغسطس /آب اىل مارس /آذار منصاحل على حلج وأبني  - احلوثيمقاتلي خالل سيطرة  .172
معارضني  املتفجرات لتدمري املنازل التابعة ألفراد املقاومة أو ألفرادِ  واستخدماو  اتمبدامه وا، قام2015

صاحل، أثناء حبثهم عن  -ني على سبيل املثال، يف احلوطة، يف حمافظة حلج، قام مقاتلو احلوثي  195.هلم
. أيضا خالل مبانٍ منازل أو  10ا أكثر من ابستخدام املتفجرات، ودمرو  اتاملقاومة، مبدامه من عناصر

صاحل ودمروا ابستخدام املتفجرات مثانية  -ني يوليو، داهم مقاتلو احلوثيمتوز/ يونيو و حزيران/ شهري 
 .196منازل اتبعة ألعضاء املقاومة اجلنوبية يف بلدة لودر يف حمافظة أبني

 صاحل – ياحلوث يمقاتل من جانبعند نقاط التفتيش  الغذائية املواد نقل تقييد  
أفاد اثنان من سكان و نقل املواد الغذائية إىل عدن. عملية صاحل بتقييد  -احلوثي مقاتلو قام  .173

بتقييد نقل املواد وا ، قام2015يونيو حزيران/ صاحل يف  -ني احلوثي يمقاتل  الفيوش، مبحافظة حلج، أنّ 
نقطة  بعبور ابلغذاء ةحمّمل ةمدنيما حاولت شاحنه ، بعديونيو /زيرانحأيضاا يف . 197الغذائية إىل عدن

صاحل  - احلوثيمقاتلو قام إىل عدن، متجهة مبحافظة أبني،  يف منطقة العلمالتفتيش ثالث مرات 
يف حمافظة حلج، عند . 198راكبال واقتلو السائق إبطالق النار فأصابوا عند نقطة التفتيش املوجودون 

صاحل أيضاا بتقييد أو إعاقة  -نيمري، قام مقاتلو احلوثيية واملسطو يت احلمديننقاط التفتيش عند مدخل 
 .199املناطق تلكنقل الغذاء واملاء واألدوية والديزل والبنزين إىل 

 االنتهاكات  
 حممية املدنية األعيان. اإلنساين الدويل للقانون انتهاكاا يُعد مدينهدف  ضد جومالقيام هب إن .174

 أهدافاا صبحوت محايتها تفقد املدنية األعيان .عسكرية ألغراض ُتستخدم ال أهنا طاملا اهلجوم من
 الكياانت تلك على العسكرية األهداف تقتصر يف اللحظة اليت ُتستخدم لغاايت عسكرية. عسكرية

 واليت العسكرية األعمال يف فعاالا  إسهاماا استخدامها أو منها الغرض أو موقعها أو بطبيعتها تقدم اليت
 الوقت ذلك يف السائدة الظروف يف الكلي أو اجلزئي حتييدها أو عليها االستيالء أو تدمريها سيؤدي

جرمية قد يصل إىل مستوى كما ميكن اعتبار التدمري املتعمد لألعيان املدنية  200 ".مؤكدة عسكرية ميزة
األشياء اليت ال وبشكل أكثر حتديداا، حُيظر أيضاا مهامجة  201 حرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية.

.202غىن عنها لبقاء السكان، مثل املواد الغذائية
 

يف أبن منازل املعارضني  لالعتقاد وجيهة يف احلاالت املوضحة أعاله، وجد فريق اخلرباء اسباابا  .175
كانت حممية كأهداف مدنية وأن تدمريها يصل إىل حد انتهاك القانون الدويل اإلنساين من ذاك الوقت  

  
 مصادر سريّة يف امللف. 195
 مصادر سريّة يف امللف. 196
 مصادر سريّة يف امللف. 197
 مصادر سريّة يف امللف. 198
 مصادر سريّة يف امللف. أنظر أعاله يف ما خيص تقييد العناية الصحية.  199
 .8، القاعدة  اإلنساين العريفأنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل  200
دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة نظام روما األساسي، أنظر  2 8.(xii)(e)الفقرة  201
7 . 
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على نقل املواد الغذائية وغريها من املواد  ااالمناط العقالنيهصاحل. وينطبق -قبل مقاتلي احلوثي
 .األساسية. قد تؤدي هذه األعمال أيضاا إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم حرب

 والهجمات الالحقة عليها عسكرية أهدافك  املواقع احملمية استخدام( هـ  

صاحل ومقاتلو  -ني ، استخدم مقاتلو احلوثي2015خالل اهلجوم العسكري يف عدن عام    .176
. األماكن ماية خاصة. نفذت قوات التحالف غارات جوية أصابت بعض هذهظى حبحت مواقعاملقاومة 

 .احلوطة يف حمافظة حلج وبلدةكريرت يف عدن   مديرية مط يفما يلي بعض األمثلة على هذا الن يف

 كريرت، عدن  مديريةاالبتدائية،  ابزرعهدرسة املوقع احلضاري مل

 تأقدم املدارس يف عدن. كان إحدىهي  1912االبتدائية اليت بنيت يف عام  ابزرعهمدرسة  .177
آذار/ يف بداية احلرب، يف أبواهبا . كانت املدرسة قد أغلقت 203املعامل األثرية يف عدن أحدعترب تُ 

صاحل واستخدموها ألغراض  -ني ، احتلها مقاتلو احلوثي2015أبريل نيسان/ يف   2015.204مارس 
، 2015يوليو متوز/  14يف . 205عسكرية، مبا يف ذلك كمرفق اعتقال للمقاتلني األسرى من املقاومة

 .أحلقت غارة جوية للتحالف أضراراا كبرية ابملدرسة

 

 
 

 كريرت، عدن  ، مديريةاملتحف العسكري

  

203 .2016April  7in Aden,  old educational edifice-year-104Aden Times, The end of a  
 مصادر سريّة يف امللف. 204
 مصادر سريّة يف امللف. 205
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، كان املبىن مبثابة 1970. منذ عام 1918يقع متحف عدن العسكري يف مبىن يعود إىل عام  .178
سيطر و متحف خمصص لرتاث اجليش اليمين. احتوى املتحف على جمموعة كبرية من األسلحة القدمية. 

. قصفوا املتحف 2015أبريل نيسان/  صاحل على املتحف عندما احتلوا املنطقة يف -ني مقاتلو احلوثي
مث مت استخدامه كمستودع عسكري ومركز احتجاز   206 .ا تسبب يف تلف اجلدرانالحتالل مبانيه، ممّ 

كانت معروضة صاحل العديد من القطع اليت   -ني خالل احتالهلم للموقع، هنب مقاتلو احلوثي. 207سري
 .208يف املتحف

أسفر االنفجار الناجم عن و التحالف غارة جوية أصابت املتحف.  ، شنّ ومتوز / يولي 16يف  .179
وإحلاق أضرار جسيمة ابجلناح الشمايل الشرقي للمتحف  209غرف يف املتحف 5-4الغارة عن تدمري 

 . 210اا سقف جزئيالمع اهنيار 

  
 
 درسة احملسنية، احلوطة، حمافظة حلجاملوقع احلضاري مل  

وكان يشار إليها عموماا ابسم "أول مدرسة يف شبه  1931أتسست مدرسة احملسنية يف عام  .180
ربت احملسنية واحدة من أعرق املدارس يف اليمن وكانت أول مدرسة يف املنطقة اعتُ  طاملااجلزيرة العربية". ل

ات من القرن املاضي، وكان مصنوعاا من يمصر. مت تشييد املبىن يف العشرين من جانب دولةمعتمدة 
عن  املدرسةتوقفت عندما بدأت احلرب لكن حلج.  افظةيف حم اا مهم تذكارايا  اا صبن يُعتربالصلصال، كما 

تم إخالؤه تنب قبل أن ياستضاف مبىن املدرسة إدارة الوزارة التعليمية يف مديرية وقد سبق و . العمل
أبريل نيسان/ يف . 211التجديد املطلوبعدم إدخال الصيانة و  غيابالحقاا. كان يف حالة سيئة بسبب 

. 212صاحل مباين املدرسة واستخدموها كواحدة من قواعدهم العسكرية -ني ، احتل مقاتلو احلوثي2015

صاحل  -ني وثيلقوات احلاملدرسة وسيارة  تيونيو، نفذت قوات التحالف غارة جوية ضربحزيران/ ي ف
 .214القصف اجلوي اهنار املبىن بعدو . 213راكنة ابلقرب منها

 احلوطة، حمافظة حلج ،دار احلجر ،قصرالسلطان
الذي بناه السلطان عبد الكرمي بن فضل العبديل على و قصر السلطان يف دار احلجر،  عدّ يُ  .181

، أحد املعامل الثقافية الرئيسية يف حمافظة حلج. يف بداية هجوم 1926الطراز اهلندي القدمي حوايل عام 
  

 مصادر سريّة يف امللف. 206
 مصادر سريّة يف امللف. 207
 مصادر سريّة يف امللف. 208
 مصادر سريّة يف امللف. 209
. 2015متوز/ يوليو  16و 14بني يونيتار للعديد من احلوادث يف عدن، اليمن  -يونوساتتقييم أضرار مبين على صور ساتلية من  210

 أنظر تقييم األضرار أدانه.
 مصادر سريّة يف امللف. 211
 مصادر سريّة يف امللف. 212
 مصادر سريّة يف امللف. 213
 مصادر سريّة يف امللف. 214
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، قام مقاتلو 2015مارس آذار/ ية ، احتل مقاتلو املقاومة القصر. بعد وصوهلم حلج يف هنا2015عام 
صاحل بقصف القصر ابستخدام داببة. احتلوا القصر يف وقت الحق، وأنشأوا موقعاا عسكرايا  -ني احلوثي
بىن. مل يف املب ضرب القصر والقتال داخل املباين وحوهلا يف أضرار تسبّ . 215، ونشروا القناصةحرمهيف 
 .216لى الصور احلديثة للقصردث أي إعادة إعمار وميكن مالحظة الضرر عحت

 كلية انصر للعلوم الزراعية ، احلوطة ، حمافظة حلج  

ع السلطان علي عبد الكرمي ترّب  1976بنيت كلية انصر للعلوم الزراعية يف األربعينيات. يف عام  .182
، سيطر 2015ابملبىن جلامعة عدن الستخدامه كمركز للبحوث واملعرفة الزراعية. يف بداية هجوم عام 

صاحل احلوطة، يف  -ني مقاتلو املقاومة اجلنوبية على املنطقة احمليطة ابلكلية. عندما وصل مقاتلو احلوثي
استخدم . 217املقاومة اجلنوبية إىل الفرارقوات ، قصفوا املبىن واحتلوه، مما دفع 2015 هناية آذار/ مارس

قاذفة  بتوضيعق النار حيث قاموا صاحل املبىن كموقع عسكري، وأقاموا مواقع إلطال -ني مقاتلو احلوثي
الرصاص اليت و لشظااي ابتضررت الكلية . 218قراملالصواريخ اخلاصة هبم، وقاموا بتخزين أسلحتهم يف 

كلية للبحوث الزراعية جبامعة اىل  املبىن حالياا  حتّولبعد التجديد،   219.صاحل -نيأطلقها مقاتلو احلوثي
 220.عدن

 االنتهاكات 

. اهلجوم حممية من – مدنية بصفتها أهداف – والكياانت الثقافية التعليمية تُعترب املنشآت .183
 عسكرية أهدافاا تصبحقد و  احلماية هذه فإهنا تفقد عسكرية ألغراض ولكن، مبجرد استخدامها

 املدنية األهداف حلماية املمكنة االحتياطات مجيع اختاذ النزاع أطراف على جيب ذلك، ومع. مشروعة
221.اهلجمات آاثر من لسيطرهتا اخلاضعة

وعلى وجه اخلصوص، جيب عليها أن تتجنب حتديد مواقع  
222.األهداف العسكرية داخل املناطق املكتظة ابلسكان أو ابلقرب منها

وقد يشكل استخدام هذه  
ألغراض عسكرية انتهاكا هلذه القاعدة، فضال عن احلماية احملددة اليت حيق للممتلكات الثقافية  االعيان

 .لتمتع هبا مبوجب القانون الدويلا

 الدويل للقانون وفقاا. املسلحة النزاعات أوقات يف خاص بشكل حممية الثقافية تُعترب املمتلكات .184
 لتفادي خاص بشكل احلذر توخي وعليها الثقافية املمتلكات احرتام النزاع أطراف على جيب اإلنساين

 يف الثقافية املمتلكات مهامجة ميكن ذلك، ومع  223.العسكرية عملياهتا يف املمتلكات هبذه الضرر إحلاق
  

 مصادر سريّة يف امللف. 215
 مصادر سريّة يف امللف. 216
 مصادر سريّة يف امللف. 217
 مصادر سريّة يف امللف. 218
 سريّة يف امللف.مصادر  219
 مصادر سريّة يف امللف. 220
  22القاعدة  أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف،  221
 الربوتوكول( 1) 13، أنظر أيضاا الفقرة 23القاعدة  أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، 222

 اإلضايف الثاين. 
 . 40-38القواعد  أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، 223
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 ضماانت توفروبروتوكوهلا الثاين  1954 لعام الهاي اتفاقية أن من الرغم على العسكرية، الضرورة حالة
 أعاله، املوضحة احلاالت يف(. الثقافية للممتلكات املخصص التحليل انظر) الصدد هذا يف إضافية

 اإلنساين الدويل القانون قاموا ابنتهاك املقاومة وقوات احلوثيني مقاتلي أبن لالعتقاد وجيهة يوجد أسباب
أطراف  ِقبل من جزئياا أو كلياا  تدمريها إىل أدى مما عسكرية، ألغراض الثقافية املمتلكات عرب استخدام

 .النزاع أخرى يف

 أبن لالعتقاد وجيهة اخلرباء أسباب فريق لدى األخرى، التعليمية واملرافق ابملدارس يتعلق يف ما .185
 للعمليات املدارس استخدام عندضد أتثري اهلجوم  االحتياطات مبدأ انتهكت قد النزاع أطراف

 ويف والعسكرية املدنية األهداف بني التمييز وضوح عدم يف التمييز مبدأ انتهكت رمبا. العسكرية
 يف ذلك يف مبا عسكرية ألغراض املدارس استخدام عند. العسكرية للعمليات املدارس استخدام

 القانون يكفله الذي النحو على التعليم يف احلق إعمال دون حالت قد النزاع أطراف تكون احتالهلا، قد
 224.اإلنسان حقوق وقانون اإلنساين الدويل

 مركز ثقايف مدنية و نّفذه التحالف تضرر على إثره أماكن جوي  قصف( و 
قام فريق اخلرباء بتوثيق أربعة أمثلة للغارات اجلوية اليت شنتها قوات التحالف خالل هجوم  .186
بت مدنية وتسبّ ماكن أ ضربت حيثاجلنوبية،  افظاتعلى احمل 2015صاحل يف عام  - احلوثي مقاتلي

يف  اا سكنياملدنية واحملمية. ضربت هذه الغارات اجلوية مبىن نشآت يف دمار واسع النطاق وأضرار يف امل
للماشية يف قرية الفيوش يف حمافظة حلج، ومدرسة  اا ، وسوقأيضاا  يف كريرتاا كريرت يف عدن، ومسجد  مديرية

ها ضربت حلظةعسكري داخل املناطق مل يتم الكشف عن وجود يف قرية طحرور، يف حمافظة حلج أيضاا. 
 .اجلوية اتالغار 

ملوت ، ومل نتمكن من الوصول إليه يف مسعت صديقي يصرخ حتت األنقاض، كان خيتنق حىت ا"
 "225.الوقت املناسب وتويف وهو خيتنق

 آدم، شاهد على غارة جوية         
   

 2015يوليو  /متوز 6، الفيوش للماشيةسوق 
للتحالف اتبعة ضربت غارات جوية السادسة صباحاا،  يوليو، يف حوايل الساعةمتوز/  6يف  .187

مدنياا وإصابة أكثر من  40مبحافظة حلج، مما أسفر عن مقتل أكثر من سوقاا للماشية يف قرية الفيوش 
 تتلقُ و . 228االرتطامتركت الصواريخ حفراا كبرية يف موقع . 227وكان معظمهم من الرجال. 226آخرين 20

  

  .ICESCR 13الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر الفقرة ( a()3)4أنظر الفقرة  224

 مصادر سريّة يف امللف. 225
226. Amnesty International, Public Statement, 16 January 2017  

Available at:https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3154942017ENGLISH.pdf; 
see also: OCHA et Action on Armed Violence: State of crisis: explosive weapons in Yemen, 

2015. Available at: 
 https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/Yemen%20EWIPA%20report.pdf; 



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

60 

استحال بسبب حجم االنفجار و أشالءا الضحااي العديد من  راملاشية أيضا يف الغارة اجلوية. تفجّ 
سبب القتال العنيف يف عدن، ونقاط التفتيش العديدة عند وب .229ةأعقاب الغارف عليهم يف التعرّ 

مدخل عدن، والقيود املفروضة على الوصول إىل مناطق خمتلفة من املدينة خالل اهلجوم العسكري عام 
عدد  كان يزوره البضائع و من إىل سوق للماشية وغريها وحتّول يف الفيوش  ات، توسع سوق الق2015

صادر عن الفريق املشرتك  لمعلومات اليت مجعها فريق اخلرباء، أشار بيانخالفاا ل .230دنينيكبري من امل
إىل أن "سوق املاشية مل يتم قصفه من قبل  2016ديسمرب كانون األول/   6بتاريخ  لتقييم احلوادث

ن لديهم صاحل كا -أن مقاتلي احلوثي ذكر فريق اخلرباء و ." قوات التحالف، ومل يتأثر ابلقصف العرضي
نقطة تفتيش يف حمطة وقود يف املنطقة اجملاورة مباشرة للسوق، حيث كانت هناك عادة جتمعات كبرية 

 231صاحل وحيث أوقفوا سياراهتم -من مقاتلي احلوثي 

 ربمدرسة مصعب بن عم   

، ضربت غارة جوية للتحالف مدرسة الواحدة بعد الظهر ، الساعة2015و متوز / يولي 9يف  .188
آخرين.  19مدنيا وجرح  11مبحافظة حلج ، مما أسفر عن مقتل  طهروريف منطقة  عمريمصعب بن 

يف  سقطت الضربةوكان من بني املصابني ثالث نساء وسبعة أطفال، بينهم طفل عمره مخسة أشهر. 
 صفوفمنتصف اجلانب الشرقي من املبىن، مما أحلق أضرارا ابلغة ابملدرسة، حيث مت تدمري سبعة 

وأشارت املصادر إىل أن الغارة اجلوية رمبا استهدفت موقعاا . 232وأحلقت أضرار ابلغة ابلصفوف املتبقية
وقت الغارة اجلوية، كانت املدرسة قد وفرت املأوى لـ .  رسةصاحل داخل املد -مزعوماا ملقاتلي احلوثيني 

رسة ال يزال يف حالة خراب يف كان مبىن املد. 233ت من القتال يف احلوطة اجملاورةعائلة انزحة فرّ  12
م وكانت تنظّ  املنطقة يف القتال وطئ خف أن بعدوقد استأنف العمل فيها  وقت كتابة هذا التقرير،

 . 234يف خيامالصفوف 

، الصباح ذلك يفأنه فاد الفريق املشرتك لتقييم احلوادث  أ، 2018 يونيه/  حزيران 7يف  .189
، مقاتلو احلوثي املسّلحون فيهماين على مبنييني جويتتني غار بتنفيذ اجلوية التحالفقوات  قامت

فريق تقييم التحقيق  ، قام2019 يرينا /كانون الثاين  1يف . 235املدرسةمن  كيلومترات بعد علىذلك و
 .236مع موظفي املدرسة ومع أسر الضحااي بزايرة موقع املدرسة وحتداثلتحقيق للجنة الوطنية ال واملشرتك 

 .الزايرة أو التحقيقات يف احلادث عنفريق اخلرباء على علم أبي نتائج إضافية  ليس

  
 مصادر سريّة يف امللف. 227
 مصادر سريّة يف امللف. 228
 مصادر سريّة يف امللف. 229
 مصادر سريّة يف امللف. 230
 مصادر سريّة يف امللف. 231
 مصادر سريّة يف امللف. 232
 مصادر سريّة يف امللف. 233
 امللف.مصادر سريّة يف  234
235https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ch&newsid=1774060  
 مصادر سريّة يف امللف. 236

 Aden Times, JIAT and National Commission of Inquiry visit victims in Lahij, 1  1   ،2019كانون الثاين  

http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=67875. 
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 احلسيين، كريرت، عدنمسجد 
، ضربت غارة جوية للتحالف الثانية عشرة ظهراا  ، حوايل الساعة2015يوليو متوز/  16يف  .190

 نيكريرت يف عدن. دمرت الغارة املسجد ابلكامل، ومل يبق سوى مئذنت  مديريةمسجد احلسيين، يف 
ين يف هناية الذي بُ  مسجد احلسيين مسجد الشيعة الشهري يف عدنكان . 237 يف فناء املسجدنيخارجيت

القرن التاسع عشر. كان املسجد أيضاا جزءاا من جممع احلسيين األكرب، إىل جانب مبىن مت جتديده مؤخراا 
فناء. كان للمسجد أمهية دينية واترخيية وثقافية خاصة ابلنسبة لطائفة األقلية الشيعية يف يف نفس ال

خوفاا من االضطهاد. مل يكن مسجد  2015غادر العديد من أفرادها املدينة قبل هجوم حيث عدن، 
 كريرت، مت إغالق  شخصني مقيمني يف مديريةوفقاا ل 2015.238خالل القتال يف عام  شغاالا احلسيين 

 .239 أي مقاتل لهأو حيت هاملسجد طوال احلرب ومل يدخل

الفريق املشرتك  ، خلص2015متوز / يوليه  15مؤرخة  القمر الصناعيصورة  بعد التحقق من .191
ومع ذلك، يبدو أن هذا التحليل يستند إىل حتليل  .أي أضرار مل تلحق ابملسجدإىل أن  لتقييم احلوادث

 .240حلادث اصورة من قبل يوم 

أزالت املقاومة األنقاض املتبقية وحولت ما  ،صاحل من عدن -احلوثي مقاتلو بعد انسحاب  .192
 241."ةاحلسينية إىل مسجد سين، أعادوا تسميته ابسم "مسجد الشهداء السنّ مسجد تبقى من 

 االنتهاكات
 املدنيني السكان بني التمييز األوقات مجيع يف النزاع أطراف على جيب التمييز، ملبدأ وفقاا .193

 جيب كذلك.  ضدهم اهلجمات توجيه الوحيدين الذين جيوز – العدائية األعمال يف املشاركني واألفراد
 توجيه جيوز وال العسكرية واألهداف املدنية األهداف بني التمييز األوقات مجيع يف النزاع أطراف على

 مت استخدامها إذا اهلجمات من محايتها تفقد الكياانت املدنية. العسكرية األهداف ضد إال اهلجمات
 مبدأ احرتام عليها جيب عسكري هلدف أطراف الصراع استهداف حالة يف 242.عسكرية ألغراض
 األهداف أو املدنيني على هجوم أي يؤثر رمبا من غري املتوقع  ان املبدأ، هلذا وفقاا. اهلجوم يف التناسب

 يف االحتياطات مبدأ مع متشياا  وأخرياا، 243.املتوقعة العسكرية ابمليزة يتعلق فيما مفرطة بطريقة املدنية

  
 يف امللف.مصادر سريّة  237

 أنظر أيضاا: 
See also: Mwatana for Human Rights, The Degradation of History, Violations Committed by the Warring 

Parties against Yemen’s Cultural Property, November 2018; A/HRC/33/38, Situation of human rights in 

Yemen, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 
 مصادر سريّة يف امللف. 238
 مصادر سريّة يف امللف. 239
240.https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1785164  
 مصادر سريّة يف امللف. 241
 10إىل  1، القواعد القانون الدويل اإلنساين العريفأنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول الربوتوكول اإلضايف الثاين،  242

 ابلتحديد.
 . 14، القاعدة أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 243
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 العمليات عند إدارة املدنية واألعيان املدنيني السكان لتجنيب الدائم احلذر توخي جيب اهلجوم،
 244.العسكرية

 التحالف غارات أبن لالعتقاد وجيهة أسباب اخلرباء فريق لدى أعاله، املوضحة احلاالت يف .194
األهداف   هذهكأهنا   تبد هلجوم،اب القيام يف وقت ذلك، على عالوة. مدنية أهدافاا تضرب اجلوية

 مدرسة) للتعليم خمصص كمرفق  اإلنساين، الدويل القانون مبوجب احلماية من تستفيد كياانت مدنية
 السكان لبقاء عنها غىن ال أو األشياء( احلسينية مسجد) وديين ثقايف أو كموقع( عمرب بن مصعب

 يتعلق فيما قوية خماوف ثريان طبيعة اهلجوم ي اخلرباء فريق وجد احلاالت، هذه يف(. املاشية سوق)
 بفعالية، العسكرية األهداف حدد قد التحالف كان  إذاحىت . اخلاصة ابلتحالف االستهداف إبجراءات

 يثري( النازحني تؤوي ومدرسة مزدحم سوق أي) الضرابت موقع فإن، الذي هو يف حد ذاته يف النزاع
وقوع  توقع املمكن من كان  أنه إىل ابلنظر اهلجوم، يف واالحتياطات التناسب مببادئ يتعلق فيما خماوف

 .اهلجوم يف املدنيني عدد من القتلى

 غارات نفذ التحالف أبن لالعتقاد وجيهة أسباب اخلرباء فريق لدى املتوفرة، األدلة على بناءا  .195
 مبدأي انتهاكات تصل. اهلجوم يف واالحتياطات والتناسب التمييز ملبادئ متتثل مل رمبا عدن يف جوية

 مقتل إىل يؤدي عشوائي هجوم شنو  اإلنساين الدويل للقانون جسيمة انتهاكات إىل والتناسب التمييز
 أضرار أو إصاابت أو فادحة خبسائر يتسبب سوف أنهتوقع مع ال هجوم شن أو مدنيني، إصابة أو

 مسؤولية على ينطوي قد هذا 245.رمبا قد تؤدي اىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم احلرب مفرطة مدنية
 . القيادة مستوايت مجيعيف  جنائية

عمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء يف معبد سري هينجراج مااتجي ماندير على أيدي مقاتلي ز(   
 .املقاومة

عدن. ويف يف كريرت،   مديريةصاحل إىل  -ني ، دخل مقاتلو احلوثي2015أبريل  نيسان/ يف .196
قوات لالسيطرة  تركتالقوات املسلحة اليمنية والشرطة املدنية املتبقية، و  من املديرية الوقت نفسه، هربت

صاحل  -ني قاتلت قوات احلوثيت، 2015مايو أاير/  10و  2015أبريل نيسان/  2املقاومة. بني 
يث تركز معظم القتال على خط مواجهة يف اجلنوب الشرقي. ح ديرية،وقوات املقاومة للسيطرة على امل

داخل منطقة السيطرة . 246حتت سيطرة املقاومةللمديرية خالل هذا الوقت، ظلت أغلبية الشمال الغريب 
لى بعد  عمعبد سري هينغراج مااتجي ماندير اهلندوسي املهجور يقع و . 247قع مركز شرطة كريرتيهذه 

 .طةكيلومرت واحد مشال مركز الشر 

  
 .15، القاعدة أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 244
 .156، القاعدة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريفأنظر دراسة  245
 مصادر سريّة يف امللف. 246
 مصادر سريّة يف امللف. 247
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، حتملت قوات املقاومة املسؤولية عن القانون والنظام، واحتجزت عدداا من خالل هذه الفرتة .197
 -من احلوثيني سابقني ومشل ذلك أربعة مدنيني حمليني، ومقاتلني . 248األشخاص يف مركز شرطة كريرت

 . 249آخر يعاين من إعاقة عقلية اا حملي اا صاحل، ومدني

صاحل قوات املقاومة اليت  -ني ، هزم مقاتلو احلوثي2015مايو أاير/  10يف صباح يوم  .198
، إىل معال، بعد مركز شرطة كريرت ووادي خوصاف.  صاحل  -ني تقدم مقاتلو احلوثيو انسحبت مشاالا

كجزء من انسحاهبم، أطلق مقاتلو و ، الثامنة والنصف صباحاا  يف الساعة. 250يف نفس االجتاه مشاالا 
العقلية، ونقلوا املعتقلني الستة الباقني معهم يف مركبتني  تهز بسبب صحاملقاومة املسلحون سراح احملتج

وأصدقاء احملتجزين  ةعائل ى ما حصل عشرونمدرعتني إىل معبد سري هينجراج مااتجي ماندير. ورأ
ن يف و آخر عناصر  نياملقاتلاىل  وتبعوا املركبات إىل املوقع. وانضم، ينتظرون إطالق سراحهم كانوا  الذين
. أخذوا 30 مقاتلي املقاومة جمموع  ع املعبد. كانمدرعة اثلثة وأوقفوا سياراهتم داخل مدخل جممّ  مركبة

 .الشرق ابجتاهاألسرى الستة إىل منطقة مفتوحة أمام املعبد الرئيسي 

جرب املقاتلون املدنيني األربعة على االستلقاء على األرض بعيداا عن وأمت تكبيل املعتقلني الستة.  .199
بعض على جبهاهتم. مث شرع املقاتلون يف إطالق عدد من الطلقات على ظهورهم حول منطقة بعضهم ال

 السابقني قاتلنياملالقلب ابستخدام أسلحة انرية نصف آلية. يف الوقت نفسه، احتجز مقاتلون آخرون 
. 251ملرؤوسهم ابلكا قطعواصاحل، وبدأوا يف قطع حناجرهم ابلسكاكني. توقفوا قبل أن ي -ني احلوثيمن 

الذي مركز شرطة كريتري على و  املديريةصاحل على  - ، سيطر مقاتلو احلوثيالثانية عشرة حبلول الساعة
تظهر   253وفقا للمعلومات اليت مجعها فريق اخلرباء، مت دفن اجلثث الست يف املعبد.. 252نه فارغتبنّي أ

 20مساحة  2015مايو أاير/  17و  2015أبريل نيسان/  23مقارنة يف صور القمر الصناعي من 
 مزاعم وجود يف املنطقة اجملاورة لعمليات القتل مبا يتوافق مع على األرجحمن األرض املضطربة  مرتاا 

 .مقربة

 االنتهاكات

 عندما254 .اإلنسان حلقوق الدويل القانون مبوجب ابات منعا ممنوع احلياة من التعسفي احلرمان .200
يف  منطقة، تكمن وظيفتهم على املسيطرة السلطات ممثلي قبل مشروعة من غري قتل عملية تنفيذ يتم

الدويل  القانون مبوجب. القضاء نطاق خارج اإلعدام تعد هكذا أفعال مبثابة لذلك القانون، إنفاذ
 يف غري مشارك متعمد لشخص النزاع بقتل أطراف أحد عندما يقوم – مسلح نزاع ويف سياق اإلنساين
يف  –أو  العمد القتل مبثابة يكون ذلك القتال، عن شخص توقف أو بشكل مباشر العدائية األعمال

  
 مصادر سريّة يف امللف. 248
 مصادر سريّة يف امللف. 249
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 جرمية وابلتايل اإلنساين الدويل للقانون خطري انتهاك هو القتل 255 .جرمية قتل –الدويل  غري حالة الصراع
 256.فردية جنائية مسؤولية إىل تؤدي قد حرب

 ارتكبت املقاومة قوات أبن لالعتقاد معقولة أسباب اخلرباء فريق لدى أعاله، املوصوفة احلالة يف .201
 جممع يف العدائية األعمال يف مباشرة يشاركوا مل أفراد ستة بقتل القضاء نطاق خارج إعدام عمليات

  .القتل يف املتمثلة احلرب جرمية عن فردية جنائية مسؤولية إىل األعمال هذه تؤدي قد. املعبد

  

  

أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل ، الربوتوكول اإلضايف الثاين، a)(2(4(املشرتكة يف معاهدات جنيف، الفقرة  3الفقرة  255
 . 89القاعدة ، اإلنساين العريف

 نظام روما األساسي 2 8.(i)(c)الفقرة  256
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 ( األلغام األرضيةح 

 
صاحل من حلج وعدن، تركوا وراءهم اآلالف من األلغام األرضية  -نياحلوثيمع انسحاب مقاتلي  .202
ب يف إصاابت سلباا على حياة املدنيني، مبا يف ذلك التسبّ تؤثّر وقت كتابة هذا التقرير  ظّلتاليت 

إزالة  تكمثال على حجم املشكلة، كما أوضح برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، متو . 257ووفيات
للمركبات يف عدن خالل عام  اا مضاد اا أرضي اا لغم 9,476لألفراد و  اا مضاد اا أرضي اا لغم 16,198

 – 2015يوليو متوز/ حادثة وقعت خالل الفرتة من  20 من فريق اخلرباء حتّقق. 258وحده 2016
مدنياا،  26ن، وإصابة طفالا وامرأات 11مدنياا، من بينهم  35وأسفرت عن مقتل  2016مايو أاير/ 

لغماا  1 ,692لغماا أرضياا مضاداا لألفراد و  33أطفال ومخس نساء. يف حلج، متت إزالة  بينهم مخسة
تسعة حوادث وقعت خالل  يف فريق اخلرباء حّقق  259.وحده 2016أرضياا مضاداا للمركبات خالل عام 

أودت حبياة رجلني وامرأة وأصابت ستة  2018يونيو حزيران/  – 2015أغسطس آب/  الفرتة من
ثالث نساء وأربعة أطفال. تُعترب احلاالت التالية اليت حقق فيها فريق اخلرباء عينة تدل على أمناط رجال و 

 .يف عدن وحلجبنوعيها ضد املركبات وضد االفراد الضرر اخلطري الناجم عن هذه األلغام األرضية 

 عدن -حوادث قرب املطار   
يوليو متوز/ مارس إىل آذار/ صاحل على خورمكسر خالل الفرتة من  -ني سيطر مقاتلو احلوثي .203

. مع انسحاب احلوثيني، زرعوا األلغام األرضية ملّغمةقبل هذه الفرتة أن املنطقة  اا . مل يكن معروف2015

  

 . 2015هيومن رايتس واتش: احلوثيون استخدموا األلغام األرضية يف عدن، أيلول/ سبتمرب  257
 مصادر سريّة يف امللف. 258
 مصادر سريّة يف امللف. 259
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، خرج مهندس إزالة 2015يوليو متوز/  27يف مناطق أثرت على املدنيني. يف إحدى احلاالت، يف 
. نتيجة فيه بقدمه اليمىن على لغم أرضي مضاد لألفراد انفجر داس رة اللتقاط لغم.األلغام من سيا

األملاين املضاد لألفراد، وهو األكثر شيوعاا بني  PPM2 لذلك، فقد ساقه. كان اللغم األرضي من نوع
ن ، أيضاا يف املطار، ابلقرب م2015سبتمرب أيلول/  29ابإلضافة إىل ذلك، يف . 260األلغام املزروعة

، احنرفت مركبة إلزالة األلغام حتمل ألغاما أرضية الثانية من بعد الظهر مهبط الطائرات، يف حوايل الساعة
أصيبوا جبروح  ثالثة مهندسني. 261اتللمركب اا مضاد اا أرضي اا لغم وداستمل تنفجر عن الطريق الرئيسي 

آب/  2ابلقرب من منطقة املطار أيضاا، انفجر لغم أرضي يف . 262تل آخر. فقد السائق ساقهوقُ  طفيفة
 PPM2 نوع مهندس إزالة األلغام على لغم أرضي أملاين الصنع من داس، عندما 2016أغسطس 

 .263ساقهفقد املهندس مغطى ابلكربون. 

 عدن –منطقة اللحوم يف دار سعد 
صاحل خالل الفرتة من آذار/ مارس  -ني خاضعة لسيطرة مقاتلي احلوثي منطقة اللحومكانت  .204

، 2015أغسطس آب/  6. وتركوا األلغام األرضية وراءهم أثناء انسحاهبم. يف 2015إىل متوز / يوليه 
قُتل ثالثة مدنيني انزحني وُجرح آخر جراء انفجار لغم أرضي مضاد للمركبات يف منطقة اللحوم يف 

و القرية، بينما كانوا يف طريقهم لتفقد منازهلم. كان الضحااي يف سيارة متجهة حن. 264دار سعد ديريةم
 .لغم أرضي مضاد للمركبةبالعجلة اخللفية اليمىن للسيارة  طدمتعند الوصول مدخل القرية، أص

 عدن -دينة اخلضراء املالسعيد،  هايلداخل املدينة اجلديدة ، جزء من جمموعة   
قتل لغم أرضي الثالثة والنصف من بعد الظهر،  ، يف الساعة2015أغسطس آب/  22يف  .205

رجل آخر. ووقع احلادث عندما دهست يف جسم روق شديدة حبب مضاد للمركبات ستة رجال وتسبّ 
 .265للمركبات اا مضاد اا أرضي اا السعيد لغم هايلحافلة صغرية تقل عمال جمموعة 

 حمافظة حلج -كرش ، مديرية القبيطة 

صاحل من منطقة جبل املشرقي، قاموا بزرع األلغام األرضية  -مع انسحاب مقاتلي احلوثيني  .206
نزح العديد من سكان كرش من  .266والعبوات البدائية الصنع يف أجزاء خمتلفة من كرش، مديرية القبيطة

، يف قرية جبل املشرقي يف 2015أيلول / سبتمرب  24املنطقة حبثاا عن األمان. يف إحدى احلاالت، يف 
عاماا على لغم أرضي مضاد لألفراد  13طة، حلج، داس طفل يبلغ من العمر حي كرش، مديرية قبي

ابلقرب من منزله عندما كان عائداا من الصالة. أدى االنفجار إىل فقدان ساقه اليمىن. بعد احلادث، 
 .تنب، يف مديرية هنزحت األسرة إىل منطقة املقيطر 

  
 مصادر سريّة يف امللف. 260
 مصادر سريّة يف امللف. 261
 مصادر سريّة يف امللف. 262
 مصادر سريّة يف امللف. 263
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شباط )فرباير(  12ملثال، يف سبيل ااستمرت املخاطر اليت تشكلها األلغام األرضية. على  .207

عاماا على لغم تسبب يف  21، داس شاب يبلغ من العمر  267كرشأيضاا يف   احلوميي، يف منطقة 2018
برت ساقه اليسرى. قبل احلادث، كان يعمل كحارس ملبىن، لكن بعد إصابته مل يتمكن من العثور على 

  .268عمل

د إمنا يقيّ  حبد ذاهتا، األرضية األلغام استخدام العريف الدويل اإلنساين القانونظر حيال  .208
 العشوائية اآلاثر لتقليل النزاع أطراف جانب من الشديد احلذر توخي جيب لذلك، تبعا. استخدامها

 269.األرضية لأللغام

 األرضية األلغام صاحل استخدموا-احلوثي مقاتلي أبن لالعتقاد وجيهة أسباب اخلرباء فريق لدى .209
 هبا مت اليت الطريقة يف سيما اإلنساين ال الدويل للقانون انتهاك يف للمركبات واملضادة لألفراد املضادة

 استخدامها جعل مما إنذار، سابق ومن دون املدنيون، يراتدها حمددة غري مواقع يف األلغام وضع
واليت اليمن  لألفراد املضادة األلغام حظر اتفاقية مبوجب لألفراد املضادة األلغام استخدام حُيظر. عشوائياا

 .الواقع األمر هبا سلطات واليت إعرتفتهو طرف فيها 

 (2019 -2016) عدن واجلنوب  ب.

  
 E 67.  20 28 44N  03. 02 23 13املوقع:  267
 مصادر سريّة يف امللف. 268
  .81أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  269



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

68 

ت التعسفية والقتل التعسفي والقيود على حرية التعبري هذا الفصل االعتقاال يوثق  .210
اإلمارات يف املناطق اليت مارست كل من دولة  2019-2018والعنف اجلنسي املرتكبة خالل عامي 

سيطرهتا عليها يف عدن اليمن  العربية املتحدة واجمللس االنتقايل اجلنويب واحلزام األمين وسلطات حكومة
وحلج وأبني وشبوة وحضرموت، وكذلك األجزاء اجلنوبية من حمافظيت الضالع وتعز. كما ويربز حوادث 

 .وضيح أمناط االنتهاكاتانتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت سابقاا كلما تطلب االمر ذلك لت

 السياق .1

، كانت األراضي السابقة يف جنوب  1994منذ هناية احلرب األهلية األوىل يف اليمن عام  .211
،  2007اليمن مستقطبة سياسياا بني أولئك الذين يدعمون والذين يعارضون اإلنفصال. يف عام 

، 2011تشكلت احلركة اجلنوبية ، املعروفة أيضاا ابسم احلراك اجلنويب ، للدعوة إىل االستقالل. يف عام 
شارك احلراك اجلنويب يف املظاهرات املؤيدة للدميقراطية اليت أهنت حكم علي عبد هللا صاحل وشارك أيضاا 

- احلوثي مقاتلي، اثناء هجوم  2015. يف آذار/مارس 2014-2013يف مؤمتر احلوار الوطين يف 
قاومة والقوات صاحل على مناطق اجلنوب ، مبا يف ذلك عدن ، اندمج احلراك اجلنويب مع قوات امل

صاحل. ُشكلت املقاومة من رجال وفتيان ال تتجاوز أعمارهم -احلكومية اليت تعارض تقدم قوات احلوثي
عاماا من خمتلف االنتماءات، مبا يف ذلك املدنيون احملليون، واحلراك اجلنويب، وميليشيات اللجان  15

جزيرة العرب، كما اشتملت املقاومة  الشعبية اليت سبق وأن دعمت احلكومة يف حرهبا ضد القاعدة يف
، مت تنظيم  2015على السلفيني، وحزب اإلصالح، ومقاتلني يتبعوا الدولة اإلسالمية. من أبريل 

وجتهيز ومتويل املقاومة من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة حتت القيادة االسرتاتيجية لقائد التحالف 
بعد قادة اجمللس االنتقايل اجلنويب واحلزام األمين واللذين اكتسبوا أولئك الذين أصبحوا فيما . 270االمارايت

 .شهرة يف القتال خالل املقاومة

الذي قامت به املقاومة والقوات اليت  ةضادامل اتاهلجم ت، أجرب 2015حبلول آب /أغسطس  .212
صاحل على االنسحاب من عدن وحلج -االمارات العربية املتحدة مقاتلي احلوثيني-تقودها السعودية

هنار التحالف داخل ، حدث فراغ أمين. لقد اوحضرموت وجنوب تعز. يف أعقاب هذاوأبني وشبوة 
الرأي بني اجلماعات اليت تتألف منها املقاومة ، ويرجع ذلك جزئياا إىل االختالفات يف قوات املقاومة

حول االنفصال وكذلك مدى قرهبا من التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
، حيث احنازت إحدى اجملموعات إىل احلكومة، اومة إىل االنقساماملتحدة. أدت املصادمات داخل املق

حدة. عانت احلركة اجلنوبية من فجوة مماثلة بني مؤيدي اإلمارات واألخرى مع اإلمارات العربية املت
وخصومها. وقد استغلت هذه اجلماعات التابعة لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وتنظيم الدولة 

 .اإلسالمية هذا الوضع وقيل إهنم قاموا بعمليات اخلطف والقتل التعسفي والتفجريات

  
 مصادر سريّة يف امللف. 270
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ات العربية املتحدة واحلكومة اليمنية إىل اتفاق يقضي ، توصلت دولة اإلمار  2015يف أكتوبر  .213
اإلمارات العربية املتحدة يف اليمن كل ستة أشهر، بشرط أن يعني الرئيس هادي اللواء  واتبتبديل ق

عيدروس قاسم الزبيدي حمافظاا لعدن والشيخ السلفي هاين بن بريك وزيرا للدولة، واللواء شالل علي 
 . 271شايع مديرا ألمن عدن

، مت تنظيم ما ال يقل عن 2019وحزيران/ يونيو  2015يف الفرتة بني تشرين االول/أكتوبر  .214
من مقاتلي املقاومة من عدن والضالع وأبني وحلج يف قوات احلزام األمين، اليت مت جتهيزها  30000

اإلمارات خالل نفس الفرتة، قامت دولة . 272وتدريبها ومتويلها من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدة
العربية املتحدة بتأسيس وجتنيد ودعم النخبة الشبوانية يف حمافظة شبوة والنخبة احلضرمية يف النصف 
اجلنويب/ الساحل من حمافظة حضرموت. وكانت الغاية املعلنه هلذه اجلماعات املسلحة هي إرساء األمن 

لعربية املتحدة والقوات املدعومة ، كانت قوات اإلمارات ا 2016يف مناطق عملياهتا. حبلول هناية عام 
من اإلمارات العربية املتحدة قد سيطرت بشكل عام على معظم عدن وحلج وابني وشبوة وجنوب 

 . 273طرد تنظيم القاعدة والدولة اإلسالمية إىل حد كبريمت حضرموت، و 

كومية، جمموعات املقاومة احمللية األخرى يف القوات املسلحة احلدراج وقامت احلكومة أيضاا إب .215
اليت احتفظت جنباا إىل جنب مع القوات النظامية األخرى ابلسيطرة على مناطق تشمل جنوب تعز، 

 .الضالع، ومشال حضرموت

، قاتلت اإلمارات العربية املتحدة وقوات احلزام األمين ضد  2017بني شباط/فرباير وأاير/مايو  .216
، أعفى الرئيس  2017أبريل  27يف القوات احلكومية للسيطرة على مطار عدن. ونتيجة لذلك، 

هادي وزير الدولة هاين بن بريك واحملافظ عدروس الزبيدي من منصبيهما. مت إعفاء قادة احلزام األمين 
واملقاتلني الذين جتاهلو أوامر اإلمارات العربية املتحدة مبهامجة القوات احلكومية، وانضم بعضهم إىل 

جمات انتقامية قام هبا احلزام األمين واجلماعات املرتبطة نتيجة القوات احلكومية. وكان بعضهم ضحااي هل
 11نوب اليمن. يف كان هناك عدد من املظاهرات ضد احلكومة للمطالبه ابستقالل ج. 274لذلك

سياسيني آخرين ، اجمللس االنتقايل اجلنويب  10، أسس هاين بن بريك والزبيدي ، مع 2017أاير/مايو 
 .رعي لليمنيني اجلنوبيني، زاعمني أنه املمثل الش

، أعلن اجمللس االنتقايل اجلنويب عالنية أنه سيشن انقالابا ، بعد  2018يف كانون الثاين )يناير(  .217
ذلك هامجت قوات احلزام األمين املناطق اليت تسيطر عليها احلكومة يف عدن. اعرتف الرئيس هادي 

اجمللس االنتقايل اجلنويب النصر يف عدن ، مع ، أعلن  2018يناير  30علنا مبحاولة االنقالب. حبلول 
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سيطرة احلزام األمين سيطرة كاملة على احملافظة. فر وزراء احلكومة من البالد وانسحبت القوات املسلحة 
اليمنية )االلوية الرائسية( من مجيع مناطق عدن ابستثناء القصر الرائسي وقاعدتني عسكريتني. صرح 

يف . 275على أوامر من قبل التحالف ابناءا  ه اهلجمات كانتن هذهاين بن بريك يف وقت الحق أ
، أنشأت احلكومة اجمللس الوطين اجلنويب، بزعم متثيل مصاحل ابناء اجلنوب، كرد على 2018أاير/مايو 

، أصدر اجمللس االنتقايل 2018اجمللس االنتقايل اجلنويب. يف شهري متوز/يوليو وتشرين األول/أكتوبر 
أبن احلكومة كانت معادية للجنوب، وأعلن انقالابا وشيكاا إذا مل تتنازل احلكومة،  اجلنويب تصرحيات

 . ودعا إىل انتفاضة شعبية

، صرح هاين بن بريك علناا أبن قوات اجمللس االنتقايل اجلنويب تتألف  2018يف أيلول/سبتمرب  .218
، 2018شرين االول/نوفمرب ت 1يف . 276من "قوات املقاومة العسكرية" حتت القيادة العملياتية للتحالف

ممثلني يف مجيع  303افتتح اجمللس االنتقايل اجلنويب اجلمعية الوطنية اجلنوبية ، وهي هيئة تشريعية تضم 
أحناء جنوب اليمن. منذ ذلك احلني ، افتتح اجمللس اجلنويب االنتقايل ، الذي يزعم أنه "حرر" أيضاا شبوة 

 .وصورة عامة على املستوى الدويل ر وجوداا إعالميااوحضرموت ، مكاتب متثيلية أجنبية ، وطو 

يف سيئون،  2015، التقى الربملان اليمين ألول مرة منذ آذار/مارس 2019يف نيسان أبريل  .219
، أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة سحب معظم قواهتا من 2019حضرموت. يف متوز/يوليو 

ا على استمرار وجودها يف عدن واحملافظات اجلنوبية ، اجلبهات مع احلوثيني، لكنها أعادت أتكيد عزمه
  .ودعمها للحزام األمين وقوات النخبة الشبوانية واحلضرميه

 االنتهاكات املتعلقة ابالعتقال: االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب وسوء املعاملة .2

أبن اإلمارات العربية املتحدة أسباابا معقولة لالعتقاد  2018وجد فريق اخلرباء يف تقريره لعام  .220
ابدارة شبكة من مرافق  2018و أاير/مايو  2016واحلزام األمين والنخبه الشبوانية قاموا بني عامي 

منشآت يف ، 277"2" ، "بري أمحد 1االعتقال غري الرمسية، مبا يف ذلك املنشآت املعروفة ابسم "بري أمحد 
ن اجلوية التابعه للتحالف يف حمافظة حضرموت. ووجد الفريق  قاعدة الربيقه التابعه للتحالف وقاعدة الراي

 .كذلك أنه داخل هذه املرافق ، حدث اعتقال تعسفي وتعذيب مبا يف ذلك العنف اجلنسي

  
تقرير شامل يف امللف، مجعه فريق اخلرباء وحيتوي على شهادات ذات صلة مكتوبة وعرب الفيديو على وسائل التواصل االجتماعي أو  275

الشيخ هاين بن بريك واللواء عيدروس الزبيدي واللواء حول نشاطات إعالمية موثوق  اجمللس اجلنويب اإلنتقايل اإللكرتوين أو منافذ  موقع
 . 2019يوليو  /ومتوز 2015شالل علي شايع ومتحدثي اجمللس اجلنويب اإلنتقايل بني العام 

See for example https://www.youtube.com/watch?v=Wz-4UsInABY. 

https://www.youtube.com/watch?v=83SkH0d8TYY. 

https://www.youtube.com/watch?v=SSfLlGz41a4&feature=youtu.be. https://www.al-arabi.com/s/17280 
 املرجع نفسه 276
اك. يف املاضي، كان كل ومت نقل مجيع السجناء إىل هن 2017يف تشرين الثاين/ نوفمرب  2وكان البديل بري أمحر  1مت إيقاف بري أمحد   277

وبري أمحد املنصورة بلوك ب يف إشارة إىل السجن املركزي الذي  2من احلكومة وسلطات السجون يطلقون على هذا املرفق إمسي بري أمحد 
يل، سُيشار إليه يقع خارج سلطة احلكومة ونظام العدالة اجلنائي، وابلتا 2يبعد بعض املسافة يف املنصورة. الحظ فريق اخلرباء أن بري أمحد 

  .2إبسم بري أمحد 
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، وثق الفريق استمرار أمناط االعتقال التعسفي واالختفاء القسري  2019-2018يف الفرتة  .221
صل توسيع نطاق حتقيقاته لفحص منشأت أخرى والتعذيب والعنف اجلنسي يف نفس املنشئات، ووا

تتعلق بنظام االعتقال الذي توجد فيه هذه املرافق. وجد الفريق أن مرفق االعتقال السري يف قاعدة 
)سيشار له الحقاا ابسم  2الربيقه للتحالف )سيشار اليها الحقاا ابسم "الربيقة"( ومرفق اعتقال بري أمحد 

حيث يتم نقل احملتجزين من مواقع التجميع اىل االعتقال ملدة اطول. "( يعمالن كمحور، 2"بري أمحد 
يف حالة مرفق الربيقة، وجد الفريق كذلك أنه مت استخدامه للتحقيق والتعذيب والعنف اجلنسي. كان بري 

وعصب يف  278ومرفق الربيقة مبثابة نقطة انطالق للمعتلقني إىل مرافق أخرى يف حضرموت  2أمحد 
 . 279إريرتاي

 
يف مجيع احلاالت اليت حقق فيها الفريق تقريباا، مل يكن هناك دليل على وجود إجراءات قانونية  .222

يف معظم احلاالت اليت مت التحقيق فيها، كان املعتقلون إما قادة . 280رمسية أو احلصول على متثيل قانوين
حقوق اإلنسان، او مقاومة، او جنود وضباط يف القوات املسلحة اليمنية، او "مشاليني"، او نشطاء 

 . 281صحفيني أو مرتبطني بزعماء دينيني

 أ( مركز االعتقال التابع لقاعدة الربيقه، عدن

  
 مصادر سريّة يف امللف. 278
 مصادر سريّة يف امللف. 279
 مصادر سريّة يف امللف. 280
 .مصادر سريّة يف امللف 281
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تعمل قاعدة التحالف الربيقه كمقر قيادة للتحالف يف اليمن ، وتسيطر عليها دولة اإلمارات  .223
يف بداية  2015 تقع يف منطقة الربيقة يف حمافظة عدن ، وقد مت أتسيسها يف عام. 282العربية املتحدة

داخل حدود القاعدة ، يدير التحالف مركز اعتقال سري. حقق الفريق يف . 283 تدخل التحالف يف النزاع
، لفرتات  2 أمحد ريرة إىل الربيقة ، أو نُقلوا من باحلاالت اليت نُقل فيها املعتقلون بشكل روتيين مباش

. بقي املعتقلون يف احلبس 2أمحد  ريقبل نقلهم إىل ب 284،أشهر 10ترتاوح بني بضعة أايم إىل 
االنفرادي. ونتيجة لذلك ، مل يتمكن الفريق من حتديد عدد املعتقلني يف املرفق. حيتوي املوقع على مبان 

حالة منفصلة مت  14متعددة هبا عدة زانزين قائمة بذاهتا وغرف احتجاز واستجواب. يف أكثر من 
، مبا يف ذلك صيب واحد، كان املعتقلون من مقاتلي 2019وأاير/مايو  2017التحقيق فيها بني عام 

املقاومة السابقني، واجلنود احلكوميني، ونشطاء حقوق اإلنسان. يُعتقد أن عينة احلاالت اليت مت التحقيق 
 .فيها متثل نبذه عن احلجم احلقيقي  لالنتهاكات اليت حتدث هناك وخطورهتا

نفرادي. مث نُقلوا إىل غرف حمددة ، يشار إليها من يف الربيقة، ظل مجيع املعتقلني يف احلبس اال .224
قبل أفراد عسكريني من اإلمارات العربية املتحدة على أهنا "غرفة التعذيب" أو "غرفة األحالم" وتعرضوا 
املعتقلني لالستجواب املطول والتعذيب على أيدي أفراد عسكريني من اإلمارات العربية املتحدة على 

باا ما يتكرر ذلك لعدد من األايم أو األسابيع أو األشهر. مجيع املعتقلني كانوا مدار عدة ساعات ، وغال
مكبلي األيدي وُعصبت أعينهم أثناء استجواهبم كوسيلة إلحباطهم وتعطيلهم. يف هذه االستجواابت ، 

قوا قام أفراد من جيش اإلمارات العربية املتحدة مبمارسة التعذيب والتهديدات والعنف اجلنسي. وقد طب
إكراههم على االعرتاف أو جتنيدهم ابلقوة. و ذلك عن قصد من أجل إذالل احملتجزين ووصمهم ابلعار 

مشل التعذيب الصعق ابلكهرابء، والتعليق من السقف لفرتات طويلة، والضرب املتكرر ابلكابالت 
 . 285نسياملعدنية، وإزالة أصابع القدم واألظافر، والعري القسري، واالغتصاب، واالعتداء اجل

 2017وثّق فريق اخلرباء حاالت العنف اجلنسي يف مركز االعتقال يف الربيقة بني عامي  .225
اعتداءات جنسية حاالت إىل  . ووثق فريق اخلرباء اغتصاب ستة رجال وصيب واحد ابإلضافة 2019و
. يف عدد من احلاالت، مت اغتصاب الضحااي عدة مرات. ارتكب األفراد أخرى عري قسريو 

العسكريون يف اإلمارات العربية املتحدة اغتصاابا شفهياا وشرجياا أبشياء وابلعضو الذكري. ومشل ذلك 
االغتصاب اجلماعي على أيدي أفراد عسكريني متعددين. يف مجيع احلاالت، استخدم العنف اجلنسي  

أن التهديد كأسلوب استجواب وتعذيب. وذكر املعتقلون أن العنف والتهديدات املستخدمة تتصاعد و 
النهائي هو االغتصاب. عندما مل ينجح األفراد العسكريون يف اإلمارات العربية املتحدة يف حتقيق 

 .أهدافهم بوسائل أخرى، قاموا ابغتصاب الضحااي أو االعتداء عليهم جنسياا 

  
 12.814607 ,44.891368املوقع:  282
، 2018كانون الثاين، يناير   26أنظر أيضاا األمم املتحدة، فريق اخلرباء املعين ابليمن التابع جمللس األمن،  .مصادر سريّة يف امللف 283

S/2018/68 
 .مصادر سريّة يف امللف 284
 .مصادر سريّة يف امللف 285
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 ، عدن 2ب( معتقل بري أمحد 

ظة عدن بعد سجن املنصورة هو اثين أكرب مركز اعتقال يف حماف 2مرفق االعتقال يف بري أمحد  .226
كم مشال   2.5على بعد حوايل  286يف مديرية الربيقة 2 أمحد رياملركزي الذي تديره احلكومة اليمنية. يقع ب
كم شرق مدينة   10اإلمارات العربية املتحدة ، وعلى بعد -قاعدة الربيقة العسكرية التابعه للتحالف
 .2017تشرين الثاين /نوفمرب  12وبدأ تشغيله يف  2 أمحد ريعدن. شيدت اإلمارات العربية املتحدة ب

نفذت قوات احلزام األمين، وغالباا وحدة مكافحة اإلرهاب، مجيع عمليات اعتقال املعتقلني احملتجزين  287
، والربيقة ، ومواقع غري الرمسية اخرى يف عدن سيتم التطرق هلا الحقاا. كما نفذت   2 أمحد رييف ب

مة من اإلمارات العربية املتحدة وقوات النخبه الشبوانيه والنخبة احلضرميه املدعو  288كتائب أبو العباس
 .توقيف معتقلني يف املرافق

. ومت 2رجالا وصبياا يف بري أمحد  157، مت احتجاز حوايل  2019حزيران/ يونيو  30يف  .227
آخرون، ، بينما اختفى  289أشهر وسنتني ونصف 4احتجاز معظمهم بصورة تعسفية لفرتات ترتاوح بني 

ويشمل املعتقلون . 290الذين كانت اجملموعة على علم أهنم كانوا حمتجزين هناك سابقاا ، ألكثر من عام
صبيا على األقل( ،  11من املقاتلني احلوثيني السابقني )مبا يف ذلك  65حمتجزاا  157البالغ عددهم 

رمسياا كما هو مطلوب مبوجب والذين مل يتم توجيه هتم إليهم أو اهتامهم  2015واحملتجزين منذ عام 
قانون العقوابت العسكري والقانون الدويل. أحبطت اجلهود احلكومية الرامية إىل توجيه االهتامات من 
قبل أولئك الذين يسيطرون على السجن. ال يزال بعض املقاتلني احلوثيني السابقني حمتجزين يف قبو 

لني من املقات 71، وثق الفريق 2018ة. يف عام حتت األرض منفصل عن املعتقلني يف املنشأة الرئيسي
 .، وترك ستة يف عداد املفقوديناحلوثيني السابقني يف املرفق

، استمر احلبس االنفرادي وضرب املعتقلني، تعرض للحبس االنفرادي أو النقل 2 أمحد رييف ب  .228
"، مبن فيهم النشطاء وأفراد القوات إىل الربيقه املعتقلني البارزين "املناهضني لدولة اإلمارات العربية املتحدة

يف تشرين الثاين /نوفمرب إىل  2، يف بري أمحد 2018ا ورد يف تقرير الفريق لعام كم. 291املسلحة اليمنية
معتقل ووقوفهم  200، قام أفراد عسكريون من اإلمارات العربية املتحدة بتعريه ما يقارب 2018مارس 

حبث عن اهلواتف احملمولة. تعرض العديد من املعتقلني عراه أمام بعضهم البعض ونفذوا عمليات 
لالغتصاب رقمياا )ابالصابع( واغتصاهبم ابلعصي واألدوات على أيدي احلراس أثناء عمليات التفتيش 

يف وقت كتابة هذا التقرير، كانت زايرات مرفق االحتجاز ال تزال حمظورة على العائالت   292.هذه

  
 12.835020 44.885707املوقع:   286
  .S/2018/68أنظر أيضاا  .مصادر سريّة يف امللف 287
 .امللفمصادر سريّة يف  288
 .مصادر سريّة يف امللف 289
 .مصادر سريّة يف امللف 290
 .مصادر سريّة يف امللف 291
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 .293لت النساء من أقارب املعتقلني الذين تظاهروا ضد هذا احلظر ابلعنفللتواصل مع املعتلقني. وقد قوب
املعتقلني زنزاانت الذين دامهوا و  2019تزامن ذلك مع وصول حراس احلزام األمين اجلدد يف آذار/مارس 

، مبا  2 أمحد ريوهامجوهم يف أكثر من مناسبة أثناء البحث عن اهلواتف احملمولة. إن الوضع احلايل يف ب
ذلك مدامهات قام هبا أفراد احلزام األمين ألسباب مماثلة، وغياب أي إشراف على املنشأة من قبل  يف

 .احلكومة اليمنية يعرض املعتقلني ابستمرار خلطر التعذيب ابالضافة اىل العنف اجلنسي

املذكورين أعاله احملتجزين  157من املعتقلني الـ  13، أُفرج عن  2019متوز / يوليو  20يف  .229
. علماا ابن املدعي العام قد أمر ابإلفراج عن بعضهم قبل ستة أشهر، ظل احملتجزون 2 بري أمحد يف

خالل تلك الفرته  يتعرضون ملعاملة سيئة. وقد ظل هؤالء املعتقلون حمتجزين ألكثر من عام، ويقال إنه 
 . 294يف بعض احلاالت يصل إىل أربع سنوات

األحيان أبهنا تسيطر على املرفق، فقد ذكرت يف  رغم أن احلكومة قد صرحت عالنية يف بعض .230
بعض األحيان أهنا ال تسيطر عليه. وفقاا ألدلة موثوقة، من الواضح أن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع 
والقضاء واملدعي العام ليست هلم سيطرة فعلية على االعتقال واإلفراج عنهم يف بري أمحد الثاين. بدالا من 

 . 295فقة على اإلفراج إال من قبل دولة اإلمارات العربية املتحدةذلك، ال ميكن املوا

 ج( منشآت احلزام األمين غري الرمسية، عدن

منشأت احلزام األمين غري الرمسية اليت استمرت يف العمل حىت وقت كتابة هذا التقرير، تشمل ما  .231
إقامة اللواء شالل علي يلي: مرفق وحدة مكافحة اإلرهاب يف قاعة الرقص يف وضاح يف التواهي؛ مقر 

الشايع يف جولدمور يف التواهي؛ مديرية األمن وإدارة البحث اجلنائي يف خور مكسر؛ معسكر احلزام 
مرفق معسكر احلزام األمين يف . 296يف كريرت 20األمين للواء األول يف معسكر اجلالء حبي الربيقة؛ وخميم 

تشمل املرافق األخرى اليت مل يتم اإلبالغ عنها مسبقاا . 297أكتوبر يف زجنبار يف أبني الذي ال زال عامالا  7
ومعسكر اللواء اخلامس يف احلبيلني يف .298 من قبل الفريق اندي الضباط يف جزيرة العمال يف خور مكسر

 . 299حلج

-2018ويف هذه املرافق، استخدم التعذيب وسوء املعاملة ضد املعتقلني خالل الفرتة  .232
. 301أحد املعتقلني مكفوفاا، وتويف آخر، وأصيب آخرون أبمراضونتيجة للتعذيب ، أصبح  2019.300
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 رييف بعض احلاالت، مت إطالق سراح احملتجزين بعد تعذيبهم. ويف حاالت أخرى ، نُقلوا إىل بريقه أو ب
 .302أمحد

كل يوم كان هناك روتني عشوائي من التعذيب. صعقوان، وأنزلوا علينا املاء البارد ، وجعلوان "
األوساخ عارين واحلجارة على ظهران ، وعلقوان من ذراعينا وساقينا ، وعصبت نزحف بني 

 " .أعيننا يف عمليات إعدام ومهية حيث قالوا لنا أننا على وشك املوت

 303رجل ضحية االختفاء والتعذيب
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 د( معتقالت الراين واملنورة ، املكال ، حمافظة حضرموت

الراين اجلوية التابعة لإلمارات العربية املتحدة، على بعد يقع مركز اعتقال الراين داخل قاعدة  .233
كم شرق مدينة املكال. تقع مدينة املكال يف النصف اجلنويب من حمافظة حضرموت، وهي منطقة   30

ابلكامل حتت سيطرة اإلمارات العربية املتحدة والنخبة احلضرميه. أحدث االدله االساسيه املتعلقه 
ا الفريق يشري إىل أن منشأة الراين ال زالت تعمل  يف آب/أغسطس ابالعتقال اليت حصل عليه

. يف تلك املرحلة، كان ال يزال هناك حمتجزون، وكان بعضهم هناك ملدة عام ومثانية أشهر من 2018
هناك أيضاا تقارير عن معتقلني موجودين وغريهم ممن اختفوا هناك مؤخراا حبلول . 304دون توجيه هتم إليهم

 .واليت مل يستكمل الفريق حتقيقاته يف وقت كتابة هذا التقرير 2018هناية عام 

يقع سجن املنورة املركزي يف مدينة املكال مبحافظة حضرموت. مت افتتاح املرفق يف تشرين  .234
حمافظ حضرموت ومدير األمن، يديران كل من النخبة احلضرميه املدعومة من  .2017االول/نوفمرب 

، أفاد شهود أبن قوات اإلمارات العربية 2018. قبل أاير/ مايو 305املركزياإلمارات وسجن املنورة 
، بقي احملتجزون يف املرفق 2019عام الاملتحدة احتفظت ببعض السيطرة على املنشأة. حقيقة أنه يف 

حىت بعد أن أمر املدعي العام إبطالق سراحهم، ويف بعض احلاالت بعد أكثر من عام، تدعم التقارير 
أبن املرفق ال خيضع ابلكامل لسيطرة احلكومة اليمنية. ابلنظر إىل أتثري دولة اإلمارات العربية  اليت تفيد

حتتفظ ببعض التحكم يف ال تزال  املتحدة على أولئك الذين يسيطرون على املنشأة، يعتقد الفريق أهنا
 . 306املنشأة

د بصورة تعسفية، مبن ، استمرت النخبة احلضرمية يف احتجاز األفرا2019يف نيسان / أبريل  .235
عاماا والذين يُعتقد أهنم معارضون لدولة اإلمارات العربية  16فيهم بعض الصبية ال تتجاوز أعمارهم 

حمتجزاا مبن فيهم نشطاء حقوق اإلنسان  نُقلوا إىل سجن  120املتحدة. يقال ان هناك ما يقارب 
307ىل ثالث سنوات دون هتمة أو حماكمةاملنورة املركزي من الراين والذين ظلوا حمتجزين ملدة تصل إ

. 

مل يتلق الفريق تقارير عن سوء املعاملة أو التعذيب يف سجن املنورة. مت السماح ابلزايرة واالتصال  .236
بشكل منتظم. ابإلضافة إىل ذلك، فإن نقل بعض املعتقلني من الراين إىل املنشأة احلكومية الرمسية يف 

إىل املرافق احمللية ، وقبول بعض قرارات املدعي العام ، هي تطورات املنورة ملقاضاهتم ، والبعض اآلخر 
 .إجيابية

 
 

 هـ( معسكر لواء الشهداء ، وخميم احلوطة وعزان ، وقاعدة التحالف بلحاف ، شبوة
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ويف ، 308تسيطر قوات النخبة الشبوانيه على مرافق االعتقال يف معسكر لواء الشهداء يف عتق .237
وقد استخدموا أيضاا مواقع خمصصة أخرى لالعتقال، مبا يف . 309مشال عزانكم   5خميم احلوطة على بعد 
وان الواقع ابلقرب من عزان. معسكر لواء الشهداء هو مقر خنبة شبوة ، وخميم -ذلك معسكر سيفني

احلوطة هو مقرهم يف املناطق اجلنوبية الشرقية من شبوة. يف مجيع احلاالت اليت حقق فيها الفريق أو أبلغ 
أجرت قوات النخبه الشبوانيه االعتقاالت وكان احلراس يف هذه املنشآت. يف شبوة ، يوجد أيضاا  عنها ،

 . 310مرفق اعتقال يف قاعدة التحالف بلحاف اليت تسيطر عليها اإلمارات العربية املتحدة

معسكر لواء الشهداء هو كلية سابقة مت تغيري الغايه من استخدامها. مت احتجاز املعتقلني هناك  .238
 7إىل  5يف مبىن من طابق واحد على مشارف الكلية وهي عباره عن مستودع معدين. مت احتجاز 

اء وعزان غري معروف. يف عدد املعتقلني يف معسكرات الشهد. 311معتقلني يف كل غرفة يف عدة غرف
آخرين ، احُتجز أحد املعتقلني يف معسكر عزان احلوطة يف حاوية معدنية وقد رأى معتقلني 2019عام 

 .312يف مكان قريب

املعتقلني يتم اعتقاهلم من قبل النخبة الشبوانية ويتم اقتيادهم إىل هذه املعسكرات حيث ميكثوا  .239
ملدة قد تصل إىل أسبوعني  قبل ان يتم اإلفراج عنهم أو الوفاة يف احلجز أو نقلهم إىل قاعدة التحالف 

اختفى املعتقلون املنقولون لفرتات طويلة من . 313بلحاف أو سجن املكال املركزي أو مرافق يف عدن
ويف مجيع احلاالت ، احُتجزوا مبعزل عن العامل . 314االحتجاز ملدة ترتاوح بني عام ونصف وعامني

اخلارجي ، ودون هتمة رمسية أو إجراءات قانونية. وكان من بني املعتقلني أولئك الذين انتقدوا اإلمارات 
ايل اجلنويب عالنيةا ، والذين هلم صالت واضحة بقطر ، وغريهم بناءا على العربية املتحدة واجمللس االنتق

املظامل احمللية مع النخبة الشبوانية. تعرض املعتقلون للتعذيب داخل معسكرات النخبة الشبوانية وخارجها 
وح من خالل الضرب ابلكابالت والبنادق، واحلرق، ويف حالتني مات املعتقلون بعد تعذيبهم وأصيبوا جبر 

 .315خطرية يف احلجز

 و( معتقل الطني، سيئون

مركز احتجاز الطني هو مرفق سري صغري يقع جنوب مدينة سيئون داخل مقر القوات املسلحة  .240
مرتاا إىل الشرق من السجن العسكري األكرب،  50يقع على بعد . 316اليمنية يف املنطقة العسكرية األوىل

كان الطني يف السابق سجنا قدميا قبل أن يتم   317 .األوىل والذي يقع أيضاا داخل مقر املنطقة العسكرية
  

 14.523733 ,46.828889 املوقع:  308
 14.347418 ,47.430408 املوقع:  309
 .مصادر سريّة يف امللف 310
 .مصادر سريّة يف امللف 311
 .مصادر سريّة يف امللف 312
 .مصادر سريّة يف امللف 313
 .مصادر سريّة يف امللف 314
 .مصادر سريّة يف امللف315
 N, 48°48'47.4"E"53.2'15°56املوقع  316
 .مصادر سريّة يف امللف 317



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

78 

، أعادت اململكة العربية السعودية  2016لصاحل السجن العسكري. يف عام  2006التخلي عنه عام 
تقع هذه املنشآت يف   318.إنشاء معتقل الطني ، وبعد ذلك مت بناء جدار يفصله عن السجن العسكري

حضرموت، وهي منطقة تقع ابلكامل حتت سيطرة احلكومة والقوات النصف الشمايل من حمافظة 
 .319املسلحة السعودية. الرسم البياين أدانه للمنشأة بين على  أدلة موثوقة وحتليل صور األقمار الصناعية

 

 

أوقفت القوات املسلحة اليمنية التابعه للمنطقة العسكرية األوىل مجيع املعتقلني يف الطني. مت  .241
عتقلني إىل معتقل الطني من قاعدة القطن العسكرية التابعة للقوات املسلحة اليمنية واليت نقل بعض امل

كم غرب سيئون. احلراس يف كال املرفقني هم شرطة عسكرية من منتسيب املنطقة   45تقع على بعد 
. يف الطني، شوهد املسؤولون عن االستجواب والتعذيب على أهنم مزيج من ضباط 320العسكرية األوىل

االستخبارات السعودية واحلكومة اليمنية، وفهمهم الشهود على أهنم حتت إشراف املوظفني 
كان لألفراد العسكريني التابعني للحكومة اليمنية الوصول إىل السجن العسكري ولكن . 321السعوديني

يف مجيع احلاالت اليت حقق فيها الفريق، أوضحت القوات السعودية وسلطات   322.ليس معتقل الطني
احلكومة اليمنية من املنطقة العسكرية األوىل للشهود أن لديهم مستوى من السيطرة املشرتكة على 

 .اإلفراج عنهم

  
 .مصادر سريّة يف امللف 318
كانون الثاين/   31يونيتار للعديد من احلوادث يف عدن، اليمن،  -يونوساتأنظر الصورة أدانه. تقييم أضرار مبين على صور ساتلية من  319

 . 2019يناير 
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شخصاا. وثق الفريق  20من املفهوم أن معتقل الطني لديه القدرة على استيعاب حوايل  .242
 ال تتجاوز املعتقلني احملتجزين هناك على أهنم رجال بشكل أساسي ، لكنه يدرك أيضاا أن فتياانا 

املعتقلون يف الطني منفصلون عن سكان السجن . 323عاماا كانوا حمتجزين يف املرفق 15أعمارهم 
حمتجزاا يف الطني ملدة  12العسكري ، لكن هناك بعض التبادل بني االثنني. مت احتجاز ما ال يقل عن 

أو اثنني يف غرفة واحدة تلو يف الطني، احُتجز املعتقلون يف احلبس االنفرادي . 324تصل إىل ثالث سنوات
وتعرض مجيع املعتقلني ملا وصفوه أبنه روتني . 325األخرى اليت أشار إليها احلراس ابسم "غرفة الضغط"

تعذيب عشوائي على ما يبدو داخل الغرف. وعلى أرض املنشأة ، مبا يف ذلك العري القسري أثناء 
ابلبنادق والعصي، والصعق ابلكهرابء، واإلعدام ، والضرب عرب األوساخ واحلجارة على ظهورهمالزحف 

مت استجواهبم واهُتموا ابالنتماء إىل تنظيم القاعدة يف   326 الومهي، والتعليق املطول من السقف أبذرعهم.
 .327جزيرة العرب، لكن يف كثري من األحيان مل يكن التعذيب مصحوابا أبي استجواب من هذا القبيل

ال يسمح ابلزايرة املعتادة يف معتقل الطني ، وظل املعتقلون مبعزل عن العامل اخلارجي أو اختفوا   .243
ملدة تصل إىل عامني. يف حاالت استثنائية، مت التفاوض على الزايرات املتقطعة مع السلطات السعودية 

ري، مل ُيسمح ابلزايرة إال يف احلاالت اليت نُقل فيها املعتقلون إىل السجن العسك  328.واحلكومة اليمنية
يف مجيع احلاالت املعروفة لدى الفريق، احُتجز املعتقلون لفرتات طويلة دون . 329عند دفع املال للحراس

معتقلني كانوا يف الطني  10، مت توجيه االهتام إىل  2019هتمة رمسية أو إجراءات قانونية. يف مارس 
وقد أبلغ . 330ومت نقلهم إىل سجن املنورة املركزيمن قبل املدعي العام  2016وعام  2015منذ عام 

احملتجزون اآلخرون ، أو السلطات السعودية واحلكومة اليمنية ، احملتجزين وأفراد األسرة أبن املعتقلني  
كانوا متهمني بـ "اإلرهاب". يف بعض احلاالت، اهُتم املعتقلون بصلتهم أببناء حضرموت، وهي جمموعة 

، والذين انضموا إىل 2016ليني الذين سيطروا لفرتة قصرية على املكال حىت عام من الرجال والصبية احمل
 . 332واحُتجز آخرون كرهائن أو بناءا على املظامل احمللية. 331القاعدة يف جزيرة العرب

 
 

 ز( مرفق االعتقال عصب، إريرتاي
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 يف مقاطعة،  333كيلومرتاا مشال مدينة عصب  12يقع مركز االعتقال يف عصب على بعد  .244
يتم التحكم يف املنشأة من قبل دولة اإلمارات   334 داانكاليا اجلنوبية، إقليم البحر األمحر اجلنويب، إريرتاي.

كم شرق قاعدة اإلمارات العربية   2.5العربية املتحدة وهي جماورة لقاعدهتا البحرية. تقع على بعد 
، أنشأت 2015ر / مايو يف بداية تدخل التحالف يف احلرب يف أاي. 335املتحدة اجلوية يف عصب

اإلمارات العربية املتحدة هذه القواعد علناا يف عصب كمواقع تنطلق منها قواهتا للتدخل يف اليمن. 
 . 336ومشلت األنشطة املعلنة اليت جتري يف القاعدة تدريب قوات احلزام األمين

ا من حدد شهود عيان ان احلراس واحملقيني يف عصب هم عسكريني اماراتني. كانوا مزجيا  .245
اإلماراتيني وغري العرب الذين حيملون جنسية أو إثنية جمهولة اهلوية، وكانوا يرتدون الزي العسكري لدولة 

يف حاالت معينة، اختفى املقاتلون أو املقاتلون املناهضون لدولة اإلمارات . 337اإلمارات العربية املتحدة
يف عصب، مث قاموا ابإلكراه من قبل أفراد العربية املتحدة الذين رفضوا العمل حلساب احلزام األمين 

 رياجليش اإلمارايت للعمل معهم يف عمليات االغتيال. مث نُقلوا مرة أخرى إىل اليمن عن طريق الربيقة أو ب
، كان هناك ما ال يقل عن تسعة معتقلني من الرجال شهدوا يف 2018يف عام . 338 2و  1أمحد 

بناءا على أدلة الشهود . 339ضاء احلزام األمين ومقاتلي احلوثينيعصب، ويتألفون من املقاومة السابقة وأع
 70أنه يضم ما ال يقل عن بدا املرفق يف وقت إلتقاط صورته وكاملوثوقة وحتليل صور األقمار الصناعية، 

 .340خلية منفصلة حيتجز فيها السجناء

املعاملة والتعذيب إن االفتقار إىل الشفافية بشأن هذا املرفق يعرض خطر حقيقي للغاية لسوء   .246
وغريه من انتهاكات حقوق اإلنسان. تلقى فريق اخلرباء تقارير موثوق هبا عن التعذيب يف مرفق االعتقال 

 . 341هذا، والذي مل تكن حتقيقاته قد اكتملت وقت كتابة هذا التقرير

  

  
 13.069222 ,42.661138املوقع:  333
 يف امللف.  2019آذار/ مارس  21يونيتار  -يونوساتتقرير  334
 . 13.065720187 42.660530913املوقع:  .مصادر سريّة يف امللف 335
 مصادر سريّة يف امللف. 336

The Washington Institute “Gulf coalition Operations in Yemen” 2016. 
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 .سريّة يف امللفمصادر  339
 .مصادر سريّة يف امللف 340
 .مصادر سريّة يف امللف 340
341Associated Press “Inside Yemen’s Secret Prisons” 2017.  Human Rights Watch “United  

Arab Emirates Backs Abusive Local Forces” 2017. 
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 ح( االنتهاكات 

االختفاء القسري، ال  حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين حاالت .247
كما حيظر   342.حظر التعذيبمن املمكن سيما ابعتبارها انتهاكاا حلظر احلرمان التعسفي من احلرية و 

حاالت احلرمان من احلرية . 343القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االعتقال التعسفي
ومعظمها تلك املتعلقة ابحلق يف حماكمة عادلة أو غريها تُعترب تعسفية وخمالفة ألحكام القانون الدويل، 

إن حرمان  .344اإلجرائية، أو القيود غري القانونية املفروضة على ممارسة احلرايت األساسيةالضمانات  من
  345.شخص من احلق يف حماكمة عادلة قد يعترب جرمية حرب يف نزاع غري دويل

ابا معقولة لالعتقاد أبن العديد من حاالت بناءا على حتقيقاته، وجد فريق اخلرباء أسبا  .248
، ابإلضافة إىل ممارسة حمافظات عدن وشبوة وحضرموت وعصب يف اريرتاياالختفاء القسري حدثت يف 

يف ما يتعلق حباالت االختفاء القسري، فقد مت  االحتجاز التعسفي يف مجيع املرافق املذكورة أعاله.
اد الذين يُعتربوا ُمعارضني لدولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل استخدام شبكة من املرافق الختفاء األفر 

ينطبق هذا األمر يف مرافق االحتجاز  .أساسي، وإبعادهم عن أي إشراف قضائي، وكذلك عن أقرابئهم
التالية: مرفق احتجاز قاعدة التحالف يف الربيقة )مرفق سري تسيطر عليه اإلمارات العربية املتحدة(؛ 

الراين )مرفق سري للقاعدة اجلوية اإلماراتية(؛ معسكر لواء الشهداء وخميم احلوطة )الذي  مرفق احتجاز
تسيطر عليه قوات النخبة الشبوانية املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة(؛ قاعدة التحالف يف بلحاف 

ر عليه احلكومة )اليت تسيطر عليها اإلمارات العربية املتحدة(؛ مرفق اعتقال التني )مرفق سري تسيط
 .اليمنية والقوات املسلحة السعودية(؛ سجن عصب يف إريرتاي )مرفق سري لإلمارات العربية املتحدة(

يف مجيع مرافق االحتجاز املذكورة أعاله يُعترب االحتجاز تعسفياا خاصةا بسبب احلرمان من  .249
ه أي اهتامات لفرتات طويلة حقوق احملاكمة العادلة مثل االحتجاز دون إجراءات قانونية أو دون توجي

من الزمن )تتخطى العامني يف بعض احلاالت( أو عدم إمكانية الوصول إىل التمثيل القانوين أو عدم 
االمتثال ألوامر اإلفراج الصادرة عن املّدعني العامني واملسؤولني احلكومّيني يف حالة عدم وجود أي هتم 

يف بعض احلاالت، يكون االحتجاز تعسفياا أيضاا ألن  ه.أو حاالت التأخري يف تنفيذ أوامر اإلفراج هذ

  

من اإلتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  1العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة من  9املادة  342
(CED) 98القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريفأنظر ، و. 

الربوتوكول من  4املشرتكة من اتفاقيات جنيف واملادة  3 واملادة ،املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق من  14و 9املادة  343
 . 99القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، و اإلضايف الثاين

 35العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر أيضاا التعليق العام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم من  14و 9املادة  344
( حول حرية وأمان األشخاص. جمموعة املبادىء املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 2011)

فئات قانونية متعلقة ابالحتجاز التعسفي: )أ(  5يق العامل املعين ابالحتجاز التعسفي . لدى الفر (A/RES/43/173) أو السجن 
عندما تكون عندما ال يوجد أساس قانوين للحرمان من احلرية، )ب( عندما يكون احلرمان من احلرية نتيجة ممارسة احلرايت األساسية، )ج( 

خطورة تعطى للحرمان من احلرية طابعاا تعسفياا، )د( عندما يتعرض النازحون  انتهاكات املعايري املتعلقة ابحلق يف حماكمة عادلة ذات
ال  لالحتجاز اإلداري ملدة طويلة من دون إمكانية املراجعة اإلدارية أو القضائية أو اإلنصاف، )ه( عندما يعكس احلرمان من احلرية التمييز

 ماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.سيما على أساس األصل أو القومية أو اإلثنية أو األصل االجت

 (see Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/36/38).  
 100أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  345
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نفذت قوات احلزام  .املعتقلني مت اعتقاهلم واحتجازهم ألهنم عرّبوا عن معارضتهم للسلطات املسيطرة
األمنياملدعومة من اإلمارات العربية املتحدة )تتمتع هذه القوات بسلطات إنفاذ القانون حتت سلطة 

ب األوقات وحدة مكافحة اإلرهاب ضمن قوات احلزام األمين، مجيع عمليات احلكومة اليمنية(، أبغل
والربيقة واملواقع األصغر غري الرمسية. وبينما يدير التحالف  2 أمحد ريملعتقلني احملتجزين يف بتوقيف ا

لديها ، فإن احلكومة اليمنية ليس 2 أمحد ريمرفق الربيقة ويدير احلزام األمين املدعوم إماراتياا مرفق ب
إمكانية الوصول إىل املعتقلني وال سلطة إطالق سراحهم. احُتجز بعض األسرى هناك ما بني أربعة 

حضرموت ابإلفراج حمافظ مل يسمح حيث أشهر وسنتني ونصف. وينطبق الشيء نفسه يف مرفق املنورة 
سنوات دون توجيه  3عن احملتجزين بعد أوامر من املدعي العام، وابلتايل احتجاز األسرى ملدة تصل إىل 

هتم رمسية أو القيام إبجراءات قانونية. يف مرفق احتجاز التني، وهو مرفق مشرتك تديره القوات املسلحة 
اليمنية واململكة العربية السعودية، احُتجز املعتقلون أيضاا لفرتات طويلة دون إجراءات قانونية. واهُتم 

ورة. إن اعتقال ت وأُرسلوا إىل مرفق احتجاز املنوابعضهم يف هناية املطاف بعد سنتني إىل ثالث سن
فرتضة أو العلنية لدولة اإلمارات العربية 

ُ
املسجونني وابقائهم يف مرافق االحتجاز هذه بسبب معارضتهم امل

 املتحدة وللمجلس االنتقايل اجلنويب عنصر آخر جيعل حرماهنم من احلرية تعسفياا. 

أو املهينة ممنوعاا منعاا ابات مبوجب الالإنسانية قاسية أو التعذيب وغريه من ضروب املعاملة ال .250
القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين وقد يؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم 

 .346احلرب

بناءا على التحقيقات اليت أجراها، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن التعذيب  .251
قد اسُتخدما يف مرافق االحتجاز يف عدن وابألخص يف مركز احتجاز قاعدة التحالف يف  ملةوسوء املعا

)اليت تسيطر عليه قوات احلزام األمين  2 أمحد ريرة اإلمارات العربية املتحدة(، بالربيقة )حتت سيط
تقال التني )الذي املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة(، يف مرافق احلزام األمين غري الرمسية ومرفق اع

يف مجيع هذه املنشآت، استخدم التعذيب  تسيطر عليها احلكومة اليمنية والقوات املسلحة السعودية(.
أثناء االستجواابت وذلك بشكل أساسي من أجل إرغامهم على االعرتاف. وورد أنه مت استخدام 

 التعذيب يف الربيقة يف سبيل التجنيد.

 مرافق االحتجاز مبا يف ذلك تعذيب احملتجزين.كذلك استخدم العنف اجلنسي يف   .252
حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االغتصاب وغريه من أشكال العنف 

 ىخر أل اقد يؤدي هذا إىل مسؤولية جنائية فردية جلرمية احلرب املتمثلة يف االغتصاب وأشك 347.اجلنسي

  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو وق املدنية والسياسية، أنظر العهد الدويل للحق، 7الفقرة  346

أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر الربوتوكول اإلضايف الثاين، ، 4املشرتكة يف معاهدة جنيف، الفقرة  3، الفقرة الالإنسانية أو املهينة
 نظام روما األساسي. and (ii) (i)(c)  2 8، أنظر الفقرة 90اإلنساين العريف، القاعدة حول القانون الدويل 

أنظر الربوتوكول اإلضايف الثاين، ، 4املشرتكة يف معاهدة جنيف، الفقرة  3العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، الفقرة ، 7الفقرة  347
 . 93لدويل اإلنساين العريف، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون ا
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348.من أشكال العنف اجلنسي، فضالا عن التعذيب واالعتداء على الكرامة الشخصية
لدى فريق اخلرباء  

أسباب معقولة لالعتقاد أبن العنف اجلنسي قد مت استخدامه يف مرفق احتجاز قاعدة الربيقة )اخلاضع 
ين املدعوم من اإلمارات )اخلاضع لسيطرة احلزام األم 2 أمحد  رياإلمارات العربية املتحدة( ويف بلسيطرة 

 .العربية املتحدة(

بناءا على ذلك ، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن حكومات اليمن واململكة  .253
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة قد انتهكت احلق يف احلرية واألمن الشخصي، خاصةا يف 

واالحتجازات التعسفية وكذلك التعذيب وغريه من ضروب سوء حاالت االختفاء القسري واالعتقاالت 
ابلنظر إىل الصلة بني هذه  املعاملة مبا يف ذلك االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي.

بناءا على ذلك  االنتهاكات والنزاع املسلح غري الدويل يف اليمن، ينطبق القانون الدويل اإلنساين أيضاا.
سلطة قضائية خمتصة، ميكن اعتبار األفراد املتورطني يف ارتكاب األفعال املذكورة ووفقاا لتقرير صادر عن 

أعاله أو إصدار األوامر أو املسؤولية عن ارتكاهبا، مسؤولني عن جرائم احلرب التالية: التعذيب أو 
العنف  املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو االعتداء على الكرامة الشخصية واالغتصاب وغريه من أشكال

 .اجلنسي

 القتل التعسفي  . 3

"رأيت النار تطلق عليه وميوت أمامي. كان األمر مرعباا وال ميكنين التوقف عن إعادة تذكره.  
كان والدي وصديقي. حنن عائلة كبرية وكلنا نعتمد عليه، عاطفيا واقتصاداي. اآلن ال نعرف  

  ." كيف سنستمر
 جنل ضحية اغتيال

، حتقق فريق اخلرباء حباالت ملا ال يقل 2019وأاير/مايو  2015أكتوبر بني تشرين االول/  .254
شخصاا قُتلوا، حسبما ذُكر، عن طريق إطالق انر وانفجارات يف مدينة عدن واحملافظات  90عن 

من قادة املقاومة السابقني، وكبار  90احمليطة هبا. وتتألف عمليات القتل املستهدف البالغ عددها 
دنية، والزعماء الدينيني، وأصحاب النفوذ اجملتمعي، والذين انتقدوا اجمللس االنتقايل موظفي احلكومة امل

أكتوبر  6حالة يف الفرتة ما بني  86اجلنويب واإلمارات العربية املتحدة. من بني هذه احلاالت، وقعت 
منذ  ين وثقه الفريق.، وكان األخري هو اتريخ آخر استهداف لزعيم دي 2018أكتوبر  23و  2015
، ل املستهدف املبلغ عنها. ومع ذلك، كان هناك اخنفاض ملحوظ يف عمليات القت2018أكتوبر 

حول عمليات القتل املستهدفة ألعضاء احلراك  2019بدأت التقارير تظهر مرة أخرى ابتداءا من مايو 
لفريق التحقيق يف اجلنويب املعارضني للمجلس االنتقايل اجلنويب واإلمارات العربية املتحدة. مل يكمل ا

 .عمليات القتل املستهدف اليت زادت مؤخرا  وقت كتابة هذا التقرير
  

 نظام روما األساسي 2 8.(vi)(e)الفقرة  348
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حاالت فردية الغتياالت مزعومة أو حماوالت اغتيال مبا يف  10حقق فريق اخلرباء يف عينة من  .255
وواحدة  2018وست حاالت يف العام  2017وحالتان يف العام  2015ذلك حالة واحدة يف العام 

 مع الرتكيز على سلسلة اغتياالت الزعماء الدينّيني. تتألف احلاالت اليت استهدفت 2019يف العام 
349. 2018وسبعة يف العام  2017واثنتان يف العام  2015الزعماء الدينّيني حالة واحدة يف العام 

 

 أ( ملخص األدلة

، كان  2016حىت منتصف عام  2015يف الفرتة من هناية القتال يف عدن يف آب/ أغسطس  .256
اإلسالمية ما زاال الوضع األمين يف عدن غري مستقر. وورد أن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب والدولة 

شباط/فرباير  9و  2015كانون االول/ديسمرب   6املبلغ عنها بني  46نشطني. تضمنت االغتياالت الـ 
يناير  4سلسلة من مثاين عمليات اغتيال لزعماء دينيني ابرزين على مدى مثانية أشهر بني  2017
عدن يف ذلك الوقت ،  . وكان أول اغتيال مت اإلبالغ عنه هو حملافظ2016أغسطس  15و  2016

. أعلنت الدولة اإلسالمية عالنية مسؤوليتها عن اغتيال سعد ، لكن مل 2015جعفر سعد، يف ديسمرب 
يتم التعرف على مرتكبيها. استعيض عن جعفر سعد ابحملافظ عيدروس الزبيدي، الذي مت اختياره 

350.ابلفعل هلذا املنصب قبل مقتل جعفر
 

زام األمين واإلمارات العربية املتحدة مبمارسة رقابة أمنية أكرب يف بدأ احل 2015منذ هناية العام  .257
وهذا توافق مع  351.  عدن بعد احلد من نفوذ تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب وتنظيم الدولة اإلسالمية

 .توقيت إنشاء اجمللس االنتقايل اجلنويب والتحدي العلين للسلطة احلكومية

الشايع وهاين بن بريك مواقفهما. يف تشرين الثاين /نوفمرب أوضح بياانن علنيان لشالل علي  .258
يف  352.، أصدر شالل علي الشايع بثاا تلفزيونياا يهدد إبهناء وجود حزب اإلصالح يف عدن 2016

 تويرت ، نشر هاين بن بريك رسالة على حسابه الرمسي على 2016كانون االول/ديسمرب   10
"جيب اختاذ موقف حازم وذكر أنه  اإلجرامي" "تطهري املساجد من الفكريشجع فيها على 

  353."صارم

، قام عيدروس الزبيدي وهاين بن بريك وشالل علي الشايع  2017شباط/فرباير  1يف  .259
ببث فيديو مشرتك يقول إن حزب اإلصالح خطرين "خوارج" قاموا أبذى للدين و "ال يستحقون 

  
شهود كانوا أعضاء سابقني يف  3مصادر اثنوية وقابل  8منها مع ضحااي وشهود، كما حتقق من  33مقابلة،  48أجرى فريق اخلرباء  349

الضغط عليهم للقيام بعمليات اغتيال لصاحلها، كما أجرى فريق اخلرباء احلزام األمين أو املقاومة والذين حاولت اإلمارات العربية املتحدة 
وأدلة فوتوغرافية دليالا منفصالا تضمنت املوقع  78ضحااي مت هتديدهم ابلقتل من األطراف املعنية. حتقق فريق اخلرباء من  5مقابالت مع 

تسجيالت الفيديو للبياانت العامة ذات الصلة  اوكتاابت وأيضا  وواثئق ابإلضافة إىل مواد مفتوحة املصدر وتقارير وفيديوهات وتسجيالت
كما تلقى الفريق أدلة على عدد من حماوالت  والبياانت العامة األخرى املكتوبة اليت أدىل هبا اجمللس االنتقايل اجلنويب وقيادة احلزام األمين.

 .االغتياالت والتهديدات
 .مصادر سريّة يف امللف 350
 .امللفمصادر سريّة يف  351
 .مصادر سريّة يف امللف 352
 تقرير مفصل يف امللف.  .مصادر سريّة يف امللف 353
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  355.األمين مقر حزب اإلصالح يف عدن، أحرقت قوات احلزام 2017أاير/مايو  6يف  354."الرمحة
، ألقى عيدروس الزبيدي خطاابا علنياا أعلن فيه حظر "اإلخوان املسلمني"  2017متوز/يوليو  7يف 

، "سنتخذ اخلطوات الالزمة رى من احملافظات اجلنوبية، وذكرإىل جانب "منظمات إرهابية" أخ
حلزام األمين مقر اإلصالح يف ، دامهت قوات ا 2017أكتوبر  13أو  12يف  356لتحقيق ذلك.

، أصدر  2017أكتوبر  13يف  357.عدن، واليت واصلوا اشغاهلا لغاية وقت كتابة هذا التقرير
شالل علي الشايع بثاا تلفزيونياا عن الغارة قائالا إن "الوقت قد حان" لإلصالح، وأنه لن يكون هلم 

358.أي مقر آمن، وأهنم سيتابعون اإلصالح بكل جهد
 

، حدث تصعيد دراماتيكي يف اغتياالت 2018أكتوبر  23و  2017كتوبر أ 10بني   .260
قبل أن  2018الزعماء الدينيني ومؤيدي اإلصالح. تصاعد هذا بشكل كبري يف سبتمرب وأكتوبر 

من القادة الدينيني أو األشخاص ذوي  20ضحية ،  35يتوقف فجأة. يف اجملموع ، كان من بني 
، قُتل االمام فهد اليونيسي. وحبسب ما ورد،  2017أكتوبر  18يف النفوذ املنتمني إىل اإلصالح. 

تنكر فيه تورط هاين بن بريك حبادثة  2017أكتوبر  19أصدرت إدارة األمن يف عدن بياانا يف 
االغتيال، لكنه ذكر أنه قابل اليونيسي يف األايم السابقة ملقتله وطلب منه مغادرة اجلمعية اخلريية 

359.ح، ورفض القيام بذلكاملدعومة من اإلصال
 

 ب( تحليل

، إىل جانب اليت تشمل قادة دينيني عوامل شائعة تدعم هذه احلاالت العشرينيوجد  .261
، وتسع من 2017، وحالة مقتل زعيم ملحد يف عام 2016احلاالت الثماين السابقة يف عام 

رئيسيني يف جمتمعهم ، أوالا ، كان كل هؤالء الضحااي مؤثرين  .احلاالت العشر اليت حقق فيها الفريق
قادرين على حتفيز الناس وقياده الرأي العام. اثنياا ، إهنم ينتقدوا علناا أو ال يتفقوا مع اإلمارات 
العربية املتحدة واجمللس االنتقايل اجلنويب و / أو احلزام األمين، وكانوا معروفني على هذا النحو من 

 .وفاهتم خالل انتماءاهتم أو من خالل تصرحيات عامة قبل

مثانية حاالت من بني احلاالت العشر اليت حقق فيها الفريق ، تتعلق بزعماء دينيون أو  .262
الضحااي من خالل مواقعهم يف هؤالء أشخاص مؤثرون ينتمون إىل اإلصالح. مت ربط ثالثة من 

 مت ربط مخس ضحااي آخرين لالغتياالت 360.املساجد واملؤسسات التعليمية أو اخلريية أو الدينية
املبلغ عنها ابلطريقة نفسها، مبا يف ذلك من حل مكاهنم يف املؤسسات اليت قادوها. يف حالة وجود 

  
 تقرير مفصل يف امللف. 354
 .مصادر سريّة يف امللف 355
 تقرير مفصل يف امللف. 356
 .مصادر سريّة يف امللف 357
 تقرير مفصل يف امللف. 358
 تقرير مفصل يف امللف. 359
 .مصادر سريّة يف امللف 360
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هناك تقارير عن حاالت أخرى مرتبطة مماثلة ، مثل   361 .زعيم ملحد، اسُتهدف زمالؤه الحقاا أيضاا
صحفي صفوان قضااي تتعلق ابإلصالح مثل اإلمام واملعلم شوقي حممد مقبل الكمادي ، واإلمام وال

وجدير ابلذكر أنه يف ثالث حاالت مت التحقيق فيها ، مت استبدال   362 .2018الشرايب يف مايو 
األئمة الذين مت القضاء عليهم أبئمة مل ينتقدوا دولة اإلمارات العربية املتحدة أو اجمللس االنتقايل 

 .363اجلنويب أو احلزام األمين

يف حي املنصورة يف عدن. كل هؤالء  16حالة اغتيال لزعماء دينيني، قتل  28من بني  .263
الضحااي كانوا معروفني ابسم السلفيني أو أعضاء أو مؤيدي اإلصالح. قُتل غالبية الثمانية والعشرين 
يف إطالق انر من قبل اجلناة ابستخدام املركبات. أخفى اجلناة هويتهم ويف بعض احلاالت 

املبلغ عنها ومجيع احلاالت العشر اليت مت  28وا األسلحة الصامتة. مجيع احلاالت الـ استخدم
مت اليت االت احل 10التحقيق فيها وقعت يف إقليم يسيطر عليه احلزام األمين. يف مخس من أصل 

حده التحقيق فيها، مت التعرف على اجلناة األفراد من قبل الشهود كجزء من احلزام األمين ويف حاله وا
يف أربع حاالت أخرى ، وقع االغتيال جزئياا أو كلياا يف حميط . 364من قوات اإلمارات العربية املتحدة
 .365أو ابلقرب من مواقع احلزام االمين

، اقرتب ضباط اإلمارات العربية املتحدة  2018-2017يف ثالث مناسبات خالل الفرتة  .264
انوا من احلزام األمين السابق أو مقاتلي املقاومة من احملتجزين يف مرفق قاعدة الربيقة للتحالف ممن ك

وطلبوا منهم أن يصبحوا قتلة. عندما رفضوا القيام بذلك ، حاول موظفو اإلمارات العربية املتحدة 
 . 366إكراههم ابالعتقال املطول والتعذيب ، مبا يف ذلك العنف اجلنسي

واالخنفاض  2018كتوبر أتشرين األول/  23يتزامن وقف اغتيال الزعماء الدينيني يف  .265
مع سيطرة دولة اإلمارات  2019مايو أاير/ امللحوظ يف االغتياالت يف عدن من ذلك احلني وحىت 

العربية املتحدة واجمللس االنتقايل اجلنويب واحلزام األمين بشكل متزايد يف اجلنوب. ومع ذلك، قيل إن 
ركة اجلنوبية الذين عارضوا اجمللس قُتل ثالثة من أعضاء احل 2019مايو أاير/  28و  1ما بني 

االنتقايل اجلنويب يف ثالث عمليات اغتيال منفصلة يف عدن. كما تلقى أعضاء احلركة اجلنوبية 
بسبب تعبريهم عن مشاعر معادية  2019يونيو حزيران/ حىت على األقل  هتديدات واحُتجزوا

 . 367للجنوب أو  لإلمارات العربية املتحدة

  
 .يف امللفمصادر سريّة  361
 أنظر أيضاا:  .مصادر سريّة يف امللف 362

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/who-is-killing-yemens-clerics-mystery-murders-are-

sending-a-chill-through-the-mosques/2018/08/27/10b7da3c-ce0f-49e2-ad8e-

d4adf05ef885_story.html?noredirect=on 
 .مصادر سريّة يف امللف 363
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 .مصادر سريّة يف امللف 365
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ومن خالل التصرحيات العامة يف نوفمرب  2018 يف سبتمرب من خالل بث تلفزيوين .266
، هاين بن بريك صرح أبن أعضاء حزب اإلصالح الذين مت اغتياهلم قتلوا على أيدي أعضاء 2018

، صرح هاين بن 2018يف ديسمرب . 368اإلصالح اآلخرين بعد أن بدأوا يدعمون االنفصالية اجلنوبية
 . 369رات العربية املتحدة كانت تدعم "القتال" ضد اإلصالحبريك خالل مقابلة مع صحفي أن اإلما

، ويف أوج االغتياالت ، ُنشر فيديو من خالل  2018كانون األول / ديسمرب   4يف  .267
من مرتكيب اجلرائم كانوا جزءاا من خلية اغتيال داخل احلزام األمين،  10املصادر املفتوحه  ُيسمي 

، اعتقلت 2019ؤلف هذا الفيديو قُتل. يف عام وال سيما وحدة مكافحة اإلرهاب. قيل إن م
السلطات احلكومية ثالثة من هؤالء األفراد لالشتباه يف سلسلة من االغتياالت، مبا يف ذلك واحدة 
على األقل من احلاالت اليت حققت فيها اجملموعة. وتعرض املسؤولون الذين حيققون ويالحقون 

ن اإلمارات العربية املتحدة وقوات احلزام األمين. يف قضائياا هذه القضااي للتخويف والتهديدات م
 . 370، مت توجيه االهتام رمسياا إىل هؤالء األفراد الثالثة يف انتظار احملاكمة2019فرباير 

، ابلتزامن مع إعالن دولة اإلمارات العربية املتحدة بسحب بعض  2019يوليو  17يف    .268
ي العام أصدر واثئق مل يتم التحقق منها تتضمن تفاصيل قواهتا من اليمن ، أفادت التقارير أبن املدع

االهتامات مرة أخرى للمتهمني الثالثة. ذكرت هذه الواثئق أن هاين بن بريك كان قد أمر هؤالء 
، مع االشتباه يف  2016من القادة الدينيني منذ عام  26الثالثة وساعدهم لقتل ما يصل إىل 

 . 371تورط قائد إمارايت

حاالت اغتيال أو حماوالت اغتيال حقق فيها الفريق. ال يتم نشر تفاصيل  فيما يلي أربع .269
احلاالت الست اإلضافية اليت مت التحقيق فيها بسبب خماوف تتعلق ابحلماية. تستند استنتاجات 
الفريق يف هذه احلاالت إىل جمموع األدلة يف مجيع هذه احلاالت مع األدلة واملالحظات املذكورة 

 .أعاله

 : حماولة اغتيال النائب أنصاف علي مايو1احلالة مثال 

يف مكتب اإلصالح يف عدن، كريرت، حاولت  22:00، الساعة  2015أكتوبر  29يف  .270
قوات اإلمارات العربية املتحدة، مبا يف ذلك مرتزقة أجانب قتل عضو الربملان اإلصالحي أنصاف 

مل يكن انصاف موجودا يف املبىن يف علي مايو وذلك من خالل تفجري اجلزء األمامي من املبىن. 
صحفيني يعملون يف وسائل اإلعالم  10ذلك الوقت. كان هناك مخسة وعشرون مدنياا، من بينهم 

  
 تقرير مفصل يف امللف. 368
 تقرير مفصل يف امللف. 369
 .مصادر سريّة يف امللف 370
371https://twitter.com/saleh_binali/status/1150776072499290113/photo/1; 

https://almasdaronline.com/articles/169695 
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الدولية، وموظفو حزب اإلصالح، وكان بعضهم يقيمون يف ممتلكاهتم يف ذلك املبىن. رغم عدم 
دنيني، إال أن عدداا من وجود دليل على أن االنفجار تسبب يف وقوع إصاابت يف صفوف امل

 . 372املدنيني أصيبوا ابلرصاص من قبل هؤالء املرتزقة

أنصاف هو عضو يف الربملان عن مديرية كريرت، ورئيس حزب اإلصالح الربملاين وشخصية   .271
ابرزة يف الربملان العريب. كان املوقع يف السابق مقراا لقسم اإلعالم يف اإلصالح، وأصبح مقراا 

فضالا عن كونه مالذاا آمناا للصحفيني املستقلني، مبن فيهم الفارين من احلوثيني.  لإلصالح يف عدن، 
كان املوقع جمرد مكتب مدين، وُعرف ابمسه على هذا النحو، وكان حارس األمن املدين الوحيد 

بعد اغتيال جعفر سعد، أصبح أنصاف الشخصية السياسية األكثر . 373معروف وغري مسلح
، هدد أعضاء من احلراك اجلنويب والسلفيني 2015الذي وقع يف ديسمرب قبل احلادث   374نفوذاا.

 . 2015375ديسمرب  31ابقتحام املكتب يف 

كان املوقع حتت سيطرة احلزام األمين. كان حماط بثالث نقاط تفتيش دائمة ، تقع على بعد  .272
عرب نقطة  مرت. وصلت قوات ومرتزقة دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل املنطقة 400إىل  50

مرت ، وغادرت املنطقة عرب نقطة تفتيش أخرى على بعد  300تفتيش للحزام األمين على بعد 
، أصبح 2017مرت. يف اهلجمات الالحقة ، احتلت قوات احلزام األمين املبىن ومنذ أكتوبر  150

ات االستخبارية من مت تعيني املرتزقة، ودفع رواتبهم وجتهيزهم، وتزويدهم ابملعلوم. 376مركز احلزام األمين
لقد مت . 377 قبل أفراد دولة اإلمارات العربية املتحدة، مث كلفوا بقتل عدد من األهداف من اإلصالح

منحهم رتب عسكرية وزي عسكري امارايت، وكانوا جزءاا من اهليكل القيادي التابع لوزارة الدفاع 
يتمكنوا من الوصول إىل املناطق يف عدن لدولة اإلمارات العربية املتحدة. لقد رافقتهم قوات اماراتيه ل

 .378أثناء عملياهتم

 مثال احلالة الثانية: اغتيال اإلمام فهد اليونيسي

، عدن، قاتلا مسلح اإلمام 23يف املنصورة بلوك  04:45، الساعة 2017أكتوبر  18 يف .273
تقع املنطقة احمليطة مبكان عملية االغتيال  379.فهد اليونيسي إبطالق النار عليه مرة واحدة يف رأسه

. 380مرت 150-100حتت سيطرة قوات احلزام االمين حيث هناك نقطه اتبعه هلم تقع على بعد 

كان اليونسي إمام وخطيب مسجد الصحابة يف املنصورة. وكان مدير مدارس البنيان. كان جزءاا من 
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يف أعمال خريية. كان ينظر إليه على أنه قريب  مجعية احلكمة اليمنية اخلريية مع أئمة آخرين وشارك
من اإلصالح، لكنه ليس عضواا يف احلزب. يف وقت اغتياله، كان على وشك أن يتم تعيينه مسؤوالا 
يف وزارة األوقاف الدينية يف احلكومة اليمنية. تناول اليونسي القضااي السياسية واالجتماعية، وندد 

 .381ي السيءابلفساد وحتدث عن الوضع االقتصاد

، اهتمت جمموعة من أنصار احلراك اجلنويب فهد اليونيسي أبنه مع 2016يف هناية العام  .274
حزب اإلصالح ونظم مظاهرات. صرح شالل علي الشايع علناا أبن اليونيسي كان خيضع للمراقبة 

 يف كانون. 382من قبل قوات األمن، لكنهم مل يعثروا على أي دليل على ارتكاب أي خمالفات حبقه
، نشر هاين بن بريك علناا االسم الكامل وعنوان اليونيسي وعنوانه على 2016األول/ ديسمرب 

اإلنرتنت قائالا إن إرهابياا عاش يف ذلك املوقع، وقيل إنه قابله يف األايم اليت سبقت وفاته، وطلب 
وفاته،  ، وقبل2017يف أكتوبر 383 .القيام بذلك منه مغادرة مجعية احلكمة اخلريية، ولكنه رفض

قام اليونيسي بنشر سلسلة من املنشورات عرب وسائل التواصل االجتماعي تتحدى السلطات وتدعو 
  .384إىل عقد جلسات تعليمية يف املساجد لتوفري ملجأ للناس بعيدا عن مناقشة القضااي السياسية

ي وغريه مدارس البنيان متوهلا مجعية احلكمة، وتشتهر بتقدمي تعليم اجتماعي يقدمه اليونيس .275
من األئمة، مبن فيهم انئبه رمزي الزغري، الذي اغتيل بعد ذلك بسنة يف املنطقة اجملاورة من مقتل 

، بعد أسبوعني من اغتيال اليونيسي، ورد أنه قُتل اإلمام 2017اليونسي. يف تشرين األول/ أكتوبر 
ن ذلك، اغتيل اإلمام عادل الشريي، وهو قائد آخر يف مدارس البنيان ومجعية احلكمة. بعد شهر م

يف  . 385البديل ملسجد الصحابة، عبدالرمحن العمراين، ابلقرب من املكان الذي قُتل فيه اليونيسي
، مت اغتيال اإلمام عارف الصبيحي، وهو صديق لليونيسي الذي كان 2018يناير كانون الثاين/ 

. 386الذي قُتل فيه اليونيسي ابلقرب من املكانأيضاا عضواا يف مجعية احلكمة وداعية يدعم احلكومة، 

، احتجز احلزام األمين تعسفياا أحد أعضاء مسجد الصحابة ألسباب غري 2017يف أكتوبر 
مت استبدال اليونيسي يف املسجد ومت تعيني شخص يف منصبه يف وزارة األوقاف الدينية . 387حمددة

 388.ينتمي إىل اجمللس االنتقايل اجلنويب

 مد الزغري: اغتيال رمزي حم3مثال احلالة 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 381
 .مصادر سريّة يف امللف 382
 .مصادر سريّة يف امللف 383
 .مصادر سريّة يف امللف 384
 أنظر أيضاا .مصادر سريّة يف امللف 385

 https://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6620 

https://apnews.com/cb514ded6f284e81b3776575db3ebcd2.  

https://www.middleeastmonitor.com/20171028-yemeni-salafist-imam-killed-in-aden/   
 .مصادر سريّة يف امللف 386
 .مصادر سريّة يف امللف 387
 .مصادر سريّة يف امللف 388

https://www.middleeastmonitor.com/20171028-yemeni-salafist-imam-killed-in-aden/


A/HRC/42/CRP.1 
 

 

90 

ظهراا خارج مدارس البنيان، املنصورة، قام  12:30، الساعة  2018أيلول/سبتمرب  23يف  .276
مرة يف مجيع أحناء  18ستة من أفراد قوات احلزام األمين بقتل رمزي حممد الزغري إبطالق النار عليه 

يارة بيك آب . كما أطلقوا النار على أحد املارة اآلخرين، مث غادروا يف سAK-47جسده ببنادق 
على الرغم . 390كان الزغري مديراا ملدارس البنيان، حيث حل حمل فهد اليونيسي بعد وفاته  389تويوات.

ا للحكومة. وكان قد انتقد عالنية  من أنه مل يكن عضواا يف حزب اإلصالح، إال أنه كان مؤيدا
أنه يعتقد أهنم ارتكبوا أعمال اجمللس االنتقايل اجلنويب واإلمارات العربية املتحدة يف عدن، مشريا إىل 

القتل وسوء السلوك والفساد. كان يتمتع بشعبية لدى اجملتمع احمللي، وكان عضواا يف مجعية احلكمة، 
 .391وأجرى أعماالا خريية مع احملتاجني. اشتهر بتقدميه تعليماا اجتماعياا يف مدارس البنيان

زغري هتديدات بقتله من أشخاص ، اي ثالثة أايم قبل اغتياله، تلقى ال2018يف سبتمرب  .277
جمهولني قالوا إهنم من مؤيدي اجمللس االنتقايل اجلنويب واهتموه أبنه مع اإلصالح. كانت هناك 

 . 392معلومات موثوقة تشري إىل أنه كان حتت املراقبة

حتيط قوات احلزام األمين موقع االغتيال حيث يوجد نقطة تفتيش للحزام االمين على بعد   .278
وطريق البحر. وهناك موقع  للحزام األمين  90ابا عند التقاطع مع الطريق السريع مرت جنو  400

كم   1.7مرت من الشمال يف سجن املنصورة. هناك حاجز أمين آخر يقع على بعد  900على بعد 
ومنذ االغتيال، تلقى العديد من الزعماء  19.393والطريق السريع  90شرقاا بني الطريق السريع 

 .طني ابلزغري هتديدات وهربوا من عدنالدينيني املرتب

 : اغتيال رأفت دنبغ4مثال احلالة 

من مقاتلي  12يف ساحة الكبة ، املعال ، قتل  00:00، الساعة 2019آذار/مارس  2يف  .279
احلزام األمين رأفت دنبغ إبطالق النار عليه عدة مرات يف اجلسد والرأس. تويف دنبغ متأثرا جبراحه يف 

 . 394التايلاملستشفى يف اليوم 

، حدد  2018رأفت دنبغ، مساعد لقوات األمن العاملة خارج مركز شرطة املعال. يف مايو  .280
دنبغ افراد  من احلزام األمين كجناة يف قضية اغتصاب. واجه اجلناة يف مشاجرة عنيفة أصيب فيها 
أحدهم ابلرصاص. ذهب دنبغ لالختباء خوفاا من االنتقام وكان مطلوابا لدوره يف هذه 

هتديداا مكتوابا ابلقتل من أحد افراد احلزام األمين الذي   ، تلقى2018. يف هناية عام 395املشاجرات

  
 .مصادر سريّة يف امللف 389
 أدانه. 2أنظر على سبيل املثال احلالة  390
 .مصادر سريّة يف امللف 391
 .مصادر سريّة يف امللف 392
 .مصادر سريّة يف امللف 393
 .مصادر سريّة يف امللف 394
 .امللفمصادر سريّة يف  395
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تلقى فريق اخلرباء تقارير تفيد أبن افراد احلزام األمين قاموا . 396كان له صلة أبحد مرتكيب االغتصاب
 . 397بتعذيب أربعة شهود يف عملية االغتيال

احتجاجات شعبية يف املعال، حيث تويف متظاهرون أثناء رداا على اغتيال رأفت، وقعت  .281
االشتباكات، مما دفع وزارة الداخلية إىل تشكيل جلنة حتقيق. استمعت اللجنة إىل أدلة من عدد من 

 .398الشهود، لكن يف وقت كتابة هذا التقرير، مل يتم القبض على أي من اجلناة أو توجيه هتم إليهم

 ج( االنتهاكات 

عندما . 399عسفي من احلياة ممنوع منعا ابات مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنساناحلرمان الت  .282
يتم تنفيذ عملية قتل غري قانونية من قبل ممثلي السلطات احلكومية، مثل موظفي إنفاذ القانون، فإن 

يف سياق  -ذلك يعد مبثابة اإلعدام خارج نطاق القضاء. مبوجب القانون الدويل اإلنساين، عندما 
يقوم أحد أطراف النزاع بقتل مدين حممي عن قصد، فإن هذا يرقى إىل القتل املتعمد  -اع مسلح نز 

القتل هو انتهاك . 400يُعد جرمية قتل مع سابق االصرار والرتصد –يف خضم نزاع غري دويل  –أو 
  .401خطري للقانون الدويل اإلنساين وابلتايل جرمية حرب قد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية

يف احلاالت العشر اليت مت التحقيق فيها ، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن  .283
 .عمليات القتل قد ارتكبت عن عمد وتعزيزا ألهداف اجلماعات املسلحة اليت هي أطراف يف النزاع

 تتحمل قوات احلزام األمين مسؤوليات إنفاذ القانون كجزء من حكومة اليمن. 

أسباابا معقولة لالعتقاد أبن دولة اإلمارات العربية املتحدة وقوات احلزام  وجد فريق اخلرباء .284
األمين التابعة هلا مسؤولة عن االغتياالت العشرة اليت حقق فيها، واليت ترقى إىل انتهاك لقانون 
حقوق اإلنسان يف احلرمان التعسفي من احلياة. يف احلاالت اليت مت فيها حتديد قوات احلزام األمين  

مرتكبة هلذه اجلرائم، ضمن صفة املسؤولني عن إنفاذ القانون، فإن عمليات القتل هذه ترقى إىل ك
اإلعدام خارج نطاق القضاء. نظراا الرتباطها ابلنزاع املسلح وارتكاهبا من ِقبل أطراف هذا النزاع، 

اإلنساين مما قد  فإن عمليات القتل غري القانونية هذه ترقى أيضاا إىل القتل مبوجب القانون الدويل
يؤدي إىل املسؤولية اجلنائية الفردية عن جرمية احلرب املتمثلة يف جرمية قتل املسؤولني عن ارتكاب 
اجلرمية، واألمر، املساعدة والتحريض أو املسامهة يف ارتكاب عمليات القتل، وكذلك ألي فرد 

محاية وإعمال حقوق اإلنسان يتحمل مسؤولية القيادة. كما أن احلكومة اليمنية ملزمة ابحرتام و 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 396
 .مصادر سريّة يف امللف 397
 /165069https://almasdaronline.com/articles أنظر أيضاا  .مصادر سريّة يف امللف 398
 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.  6)1(الفقرة  399
أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول الربوتوكول اإلضايف الثاين،  a)(2(4(املشرتكة ملعاهدات جنيف، الفقرة  3الفقرة  400

 . 89القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 
 نظام روما األساسي 2 8.(i)(c)الفقرة  401
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للسكان يف أراضيها وابلتايل اختاذ إجراءات إجيابية حلماية احلق يف احلياة. ويشري فريق اخلرباء كذلك 
حالة  90إىل أن النتائج اليت توصل إليها يف احلاالت العشر اليت مت التحقيق فيها على أهنا عينة من 

رية فيما يتعلق ابملسؤولية عن احلاالت األخرى املبلغ اغتيال مت اإلبالغ عنها تثري بواعث قلق خط
 .عنها

 فرض القيود على حرية التعبري . 4 

ابإلضافة إىل عمليات االعتقال والقتل املفصلة أعاله، ارتكبت اإلمارات العربية املتحدة  .285
 احلزام األمين انتهاكات أخرى استهدفت اآلراء املخالفة، على ما يبدو من اجل تعزيزقوات و 

سلطتهم يف اجلنوب ،على حساب احلكومة، اإلصالح وغريها من املعارضة. يف تقريره لعام 
، كانت هناك سلسلة 2018مايو أاير/ إىل  2017، وجد فريق اخلرباء أنه يف الفرتة من 2018

من االعتقاالت والتهديدات واالعتداءات والعوائق ضد الصحفيني ونشطاء حقوق اإلنسان 
انتقدوا دولة اإلمارات العربية املتحدة أو اجمللس االنتقايل اجلنويب أو احلزام األمين أو والصحف الذين 

 .402مت اعتبارهم مؤيدين لإلصالح. ومشل ذلك استهداف الناشطات واملتظاهرات

رحيل قطر عن التحالف يف يف نفس الوقت مع ، 2018عام الإىل أوائل  2016عام المن   .286
األمين وأجرت مراقبة على موظفي وكالة األنباء القطرية الدولية  هددت قوات احلزام ،2017عام 

، أفادت التقارير أن اإلمارات العربية املتحدة أجربت احلكومة على 2018اجلزيرة. يف أوائل عام 
واستمرت حىت  2018ابإلضافة إىل ذلك، خالل عام . 403حرمان اجلزيرة من اإلذن للعمل يف اليمن

ت اإلمارات العربية املتحدة وقوات احلزام األمين هتديدات وختويف ، استخدمت قوا 2019عام 
ملنع الصحفيني اآلخرين يف عدن، الذين كان الكثري منهم ينتقد ممارسات احتجاز اإلمارات العربية 
املتحدة واحلزام األمين، من تغطية القتال يف احلديدة عن طريق تقييد وصول الصحفيني إىل املناطق 

 404.هتماخلاضعة لسيطر 

، تعرض سبعة نشطاء  2019يونيو حزيران/ و  2018مايو أاير/ يف الفرتة ما بني  .287
وصحفيني منفصلني قاموا بتوثيق انتهاكات االحتجاز من قبل اإلمارات العربية املتحدة ونشرها، أو 

تعسفي ويف الذين انتقدوا عالنية دولة اإلمارات العربية املتحدة واجمللس االنتقايل اجلنويب، لالعتقال ال
، مت اعتقال سامل عوض الربيزي، 2019يونيو حزيران/  10يف . 405بعض احلاالت تعرضوا للتعذيب

وهو عضو يف الدائرة السياسية للحركة اجلنوبية، على يد النخبة الشبوانية يف عتق. يف الليلة اليت 
اجمللس االنتقايل سبقت نشره علناا صورة كاريكاتورية للشيخ حممد بن زايد، جبانب صورة لقيادة 

  
 . A/HRC/39/43أنظر أيضاا ملخص  .مصادر سريّة يف امللف 402
 .مصادر سريّة يف امللف 403
 .مصادر سريّة يف امللف 404
 .مصادر سريّة يف امللف 405
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اجلنويب ، كتبت عليها "حنن عبيدك". نُقل الربيزي إىل قاعدة بلحاف التابعة للتحالف حيث بقي 
 . 406خمتفياا وقت كتابة هذا التقرير، ويقال أنه تعرض للتعذيب واألذى الشديد

وحىت يونيو  2018ونتيجة ملا ورد أعاله حدث "أثر سليب" بشكل ملحوظ خالل عام  .288
ترك معظم الصحفيون املستقلون عدن واملناطق اجلنوبية للتنقل إىل اخلارج، وخضع  2019.407

أولئك الباقون إىل الرقابة الذاتية، واالمتناع عن انتقاد اجمللس االنتقايل اجلنويب، اإلمارات العربية 
ل، وكما غادر قادة اإلصالح اليمن لتجنب التعرض للقت. 408املتحدة واحلزام األمين خوفاا من االنتقام

لقد مأل اجمللس . 409ورد أعاله فقد مت استبدال األئمة هبؤالء األكثر امتثاالا للمجلس االنتقايل اجلنويب
. استمر توثيق االنتهاكات األخرى 410االنتقايل اجلنويب هذه الفجوة بتطوير وجوده اإلعالمي اخلاص

قات الفريق حبلول وقت كتابة هذا واليت مل يكتمل فيها حتقي 2019املزعومة حلرية التعبري حىت يونيو 
 .التقرير

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن حرية التعبري مقيدة من قبل السلطات اليت  .289
تسيطر على عدن ويف ذلك انتهاك اللتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان. قد جيوز تقييد حرية التعبري 

وما هو ضروري حلماية حقوق وحرايت اآلخرين قانونيا، لكن فقط وفقاا ملا ينص عليه القانون 
ال يبدو أن هذه .  411وحلماية األمن القومي أو للسالمة العامة أو النظام أو الصحة أو األخالق

 الشروط قد استوفيت يف احلاالت اليت نظر فيها فريق اخلرباء.

 العنف اجلنسي املرتبط ابلنزاع .4

أتى اجلنود. ضربوين بشدة يف الرأس مبؤخرة يف الساعة الثانية صباحاا، كنت انئمة عندما "
بنادقهم. لقد سقطت نصف واعية والدم يتدفق عرب عيين. سحبوا العباءة وبدأوا يغتصبونين. 

بدأت أصرخ طلباا للمساعدة، مما جعل أحدهم يغتصبين يف الفم. بعد أن انتهوا، هربت عارية 
 " .حنو الشارع

 412امرأة انجية من االغتصاب

 من قبل قوات احلزام األمين املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة العنف اجلنسي

  
 .مصادر سريّة يف امللف 406
 .مصادر سريّة يف امللف 407
 .مصادر سريّة يف امللف 408
 .مصادر سريّة يف امللف 409
 www.stcaden.com.أنظر كذلك:  .مصادر سريّة يف امللف  410
 . 36-21، الفقرات 34، أنظر أيضاا التعليق العام على جلنة حقوق اإلنسان رقم 19العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، الفقرة  411
 .مصادر سريّة يف امللف 412
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، وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة لالعتقاد أبن قوات احلزام األمين  2018يف تقريره لعام  .290
ارتكبت أعمال عنف جنسي، مبا يف ذلك االغتصاب ضد مهاجرين والجئني أفارقة يف منطقتني يف 

 .رين يف الربيقة وحي البساتنيعدن: مركز اعتقال املهاج

، مت إغالق مرفق الربيقة للمهاجرين. هددت قوات وزارة الداخلية 2018مايو أاير/ بعد  .291
واحلزام األمين ابعتقال املهاجرين يف منشآت جديدة يف املستقبل، ومل تبذل أي جهود واضحة 

 21مل يتم اإلبالغ عن أي إجراء حىت . 413لتصحيح القضااي اليت أدت إىل انتهاكات سابقة
، عندما استأنفت قوات احلزام األمين، حبجة األمن القومي، اعتقال املهاجرين 2019نيسان/أبريل 

، مت اعتقال 2019مايو أاير/  30أبريل و نيسان/  21اإلثيوبيني واإلريرتيني. بني هذا التاريخ و 
ظروف قاسية يف املالعب الرايضية اخلاضعة  شخص من إريرتاي وإثيوبيا يف 5000ما يقدر بنحو 

يشعر الفريق ابلقلق . 414لسيطرة قوات احلزام األمين. ومشلت هذه الرجال والنساء والفتيات والفتيان
من أنه إذا كان هناك فشل يف اختاذ أي تدابري تصحيحية للقضااي املوثقة يف املرفق السابق 

ن يف املرفق اجلديد. مل تكتمل التحقيقات يف هذه للمهاجرين، فقد تنشأ خماوف مماثلة للمهاجري
 .املشكلة حبلول وقت االنتهاء من هذا التقرير

، حتقق فريق اخلرباء من حالتني أخريني من حاالت اغتصاب  2019-2018يف الفرتة  .292
إىل استمرار العنف  2019امرأة وصيب يف مناطق أخرى من عدن. تشري تقارير موثوقة يف عام 

. 415ل قوات احلزام األمين ضد اجملتمع يف البساتني واملعال وأماكن أخرى يف عدناجلنسي من قب

ابإلضافة إىل ذلك، استمرت قوات احلزام األمين يف التهديد ابلقتل وإكراه الناجني على عدم 
، اغتصبت قوات احلزام األمين على  2019و  2016يف اجملموع، بني عامي  418  416 417 .اإلبالغ
عاماا، وفتاة واحدة، وحاولت اغتصاب امرأة  12أربعة صبية ال تتجاوز أعمارهم امرأة، و  18األقل 

 .وفتاة واحدة، واختطفت ست نساء

ووصفت املصادر املوثوقة، مبا يف ذلك األشخاص الذين يعملون يف اجملتمعات احمللية يف  .293
لقوات احلزام األمين عدن، فضالا عن الضحااي والشهود األفراد، السلوك العدواين املستمر والشائع 

ضد سكان حي البساتني وأماكن أخرى يف عدن. والحظ اجلميع اإلفالت من العقاب الذي تعمل 
 .به هذه القوات يف املنطقة ، فضالا عن اخلوف املوجود يف كل مكان بني السكان

  
 .مصادر سريّة يف امللف 413
 Health of Migrants Held by SLC at Risk (9/5/19)   .مصادر سريّة يف امللف 414

https://www.middleeastmonitor.com/20190509-iom-health-of-migrants-held-by-saudi-
coalition-in-yemen-at-risk MEM. 

 .مصادر سريّة يف امللف 415
 مصادر سريّة يف امللف 416
 .مصادر سريّة يف امللف 417
 .مصادر سريّة يف امللف 418
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ومشلت املمارسات املوصوفة دخول قوات احلزام األمين إىل املنازل يف منتصف الليل أو اخذ   .294
النساء من الشارع الغتصاهبن. ومشل ذلك االغتصاب اجلماعي، واستخدام األسلحة إلخضاع 
الناجني أو اغتصاهبم، والعنف الشديد مثل العض والقطع ابلسكاكني. ومن املمارسات الشائعة 

تطاف النساء واغتصاهبن، أو التهديد به، كوسيلة البتزاز األموال يف شكل أخذ رهائن. األخرى اخ
 ."419على حد تعبري أحد الشهود: "السلطات تبيع نساء جمتمعنا

 أ( العنف اجلنسي من قبل قوات اللواء املدرع اخلامس والثالثني

رع يف القوات املسلحة املد 35حقق الفريق يف مزاعم العنف اجلنسي من قبل أفراد من اللواء  .295
اليمنية يف الشماتني، حمافظة تعز. حتد حمافظة حلج هذه املنطقة الريفية، ويبلغ عدد سكاهنا عدد  

املدرع على الشماتني من قاعدته يف بلدة   35يسيطر اللواء   420.كبري من النازحني و"املهمشني"
من قوات املقاومة احمللية بعد انسحاب  املدرع 35الرتبة ومن مقر قيادهتم يف املخا. مت تشكيل اللواء 

وحيتوي على قوات مع مزيج من االنتماءات وهي قوات اتبعه  2015احلوثيني من املنطقة يف عام 
 421.إىل احلكومة

، اغتصب أفراد من اللواء املدرع اخلامس 2019و 2017يونيو حزيران/ يف الفرتة ما بني  .296
الصبية وحاولوا اغتصاب فتاة واحدة واعتدوا جنسياا على رجل والثالثون على األقل امرأة واثنني من 

وصيب. قامت القوات خبطف الضحااي وتعريضهم للعنف الشديد واالغتصاب وغريه من أشكال 
العنف اجلنسي. ارتكب هذه احلاالت عدة افراد مسلحني، واستخداموا مركبات عسكرية. مت 

 .نود بواجباهتم املزعومةارتكاب ست من احلاالت السبع يف سياق قيام اجل

ومشلت األساليب املستخدمة اغتصاب العصاابت، وارتكاب اإليذاء أمام أفراد األسرة،  .297
واستخدام األسلحة واألشياء، والتعذيب املطول والعنف واإلصاابت الشديدة. مت استخدام العنف 

اجني أنفسهم. كان الكبري، وليس فقط الن املهمشني اجلنسي كوسيلة إلذالل وإخضاع أفراد جمتمع
 . 422للعنف أتثري عاطفي عميق على اجملتمع، الذي يقع ابلفعل ضحية التمييز املستوطن

ألكثر من شهر ]مت حجب االسم[ مل يتمكن من اجللوس أو املشي. كان يبكي كل يوم وكان "
على قلقاا دائماا. توقف عن األكل مما أدى اىل اصابة كليتيه. فقد طفلي براءته وأخذت طفولته 

 " .يد جمرمني حتميهم القيادة العسكرية
423والدة أحد الناجني من االغتصاب      

 

  
 من اإلغتصاب.  ةزوج وأخ انجي 419
 .مصادر سريّة يف امللف 420
 .سريّة يف امللفمصادر  421
 .مصادر سريّة يف امللف 422
 .مصادر سريّة يف امللف 423
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 ب( االنتهاكات  

حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االغتصاب وغريه من أشكال   .298
االغتصاب  قد يؤدي هذا إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرمية احلرب املتمثلة يف 424.العنف اجلنسي

. وأي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي فضالا عن التعذيب واالعتداء على الكرامة الشخصية

ويعترب جرمية حرب، وأيضاا يف النزاعات  426إن أخذ الرهائن حمظور أيضاا من ِقبل كياين القانون425
 [ 427.املسلحة غري الدولية

وقوات احلزام األمين  35اللواء املدرع لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن أفراد  .299
ارتكبوا االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي، واليت قد يتحمل األفراد مسؤولية جرائم احلرب 

من أشكال العنف اجلنسي وكذلك التعذيب واالعتداء على  ىخر أل اشكأاملتعلقة ابالغتصاب و 
مسؤولني عن جرمية احلرب املتمثلة يف أخذ  الكرامة الشخصية. ابإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يكونوا

الرهائن. إن احلكومة اليمنية واإلمارات العربية املتحدة، بقدر ما هي مسيطرة على القوات و/ أو 
املنشآت، ملزمة أيضاا ابحرتام حقوق اإلنسان ومحايتها والوفاء هبا. حقوق السكان، وابلتايل اختاذ 

لعنف اجلنسي، وغريها من األعمال اليت تنتهك حقهم يف إجراءات إجيابية حلماية السكان من ا
 احلرية واألمن الشخصي.

 تعز، خط املواجهة املستمر جـ.

 السياق .1

تعترب مدينة تعز، عاصمة حمافظة تعز، اثلث أكرب مدينة يف اليمن من حيث عدد السكان.   .300
 2011كانت تعز، املعروفة سابقاا ابسم العاصمة الثقافية للبالد، مسقط رأس احتجاجات عام 

اليت أدت إىل هناية حكم الرئيس علي عبد هللا صاحل. تقع بني اجلبال، وعلى الطريق الرئيسي بني 
إىل الشمال، عدن من الشرق، واحلديدة إىل الغرب. مع أمهيتها السياسية والتارخيية، وموقعها  صنعاء

االسرتاتيجي الذي يربط بني األجزاء الشمالية واجلنوبية من البالد ويطل على مضيق ابب املندب، 
ربع مع تعرض سكاهنا ألكثر من أ ،األطول428ومتثل خط املواجهة  .تقع احملافظة يف قلب النزاع

على  تعلى اإلمدادات اإلنسانية وقيود فرض ،زمنياابدرجات متفاوتة  ،لتضييقسنوات من القتال 
من قبل  2017. بعد إطالق "عملية الرمح الذهيب" والتقدم السريع يف أوائل عام سكاهنا حركة

  
أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر الربوتوكول اإلضايف الثاين، ، 4العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، الفقرة ، 7الفقرة  424

 . 93حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 
 نظام روما األساسي.  2 8.(vi)(e)الفقرة  425
 . 96أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  426
، الربوتوكول اإلضايف c)(2(4(املشرتكة يف معاهدات جنيف الفقرة   3العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، الفقرة ، 9)1(الفقرة  427

  نظام روما األساسي. (iii)(c).2 8رة الثاين الفق
428-sanaa-in-politics-and-violence-battlegrounds-urban-https://www.acleddata.com/2018/12/07/yemens 

aden-taizz-and-hodeidah/  

https://www.acleddata.com/2018/12/07/yemens-urban-battlegrounds-violence-and-politics-in-sanaa-aden-taizz-and-hodeidah/
https://www.acleddata.com/2018/12/07/yemens-urban-battlegrounds-violence-and-politics-in-sanaa-aden-taizz-and-hodeidah/
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ة هلا مواقعها القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة التابعة هلا ، عززت احلكومة والقوات التابع
على اجلانب الغريب من احملافظة بينما حافظ احلوثيون على سيطرهتم على املناطق الشمالية والشرقية 

بني أطراف  429وخاصة منطقة احلوابن شرق تعز. على الرغم من كون تعز موضوع بيان التفاهم
تقدم ضئيل حىت  ، فقد مت إحراز2018النزاع مبوجب اتفاقية استكهومل يف كانون االول/ديسمرب 

، ازداد 2019للتفاوض بني خمتلف األطراف. يف عام  ارهنا  ااآلن يف تنفيذه، واستمرت تعز يف كوهن
تعقيد ديناميات املدينة بسبب وجود جمموعات مسلحة خمتلفة تقاتل اىل جانب القوات املسلحة 

انت متحدة فقط يف اليمنية. أدى اخلالف على السلطة بني العناصر العسكرية والسياسية اليت ك
قتاهلا ضد احلوثيني ، إىل مواجهات مسلحة بني هذه اجلماعات املختلفة داخل املدينة. يف 

، شهدت تعز مواجهات عنيفة بني اجلماعات املرتبطة ابإلصالح واجلماعة 2018-2019
 .السلفية الرئيسية داخل املدينة املتمثله  بكتائب ابو العباس

ن يف الوضع يف تعز على مدى فرتتني من الزمن تعتربان رمزا ملختلف فريق اخلرباء البارزي حقق .301
النزاع يف احملافظة. أوالا، حقق الفريق يف االنتهاكات املتعلقة ابلنزاع يف تعز خالل عامه تطورات 
-احلوثيمقاتلي "معركة تعز"، وأعقبت استيالء هي فرتة ُعرفت إبسم ، و 2016-2015األول يف 

 -وما تالها من األعمال العدائية بني مقاتلي احلوثي 2015آذار/مارس  صاحل على املدينة يف
. متيزت هذه الفرتة ابلوضع الذي يشبه احلصار الذي أحدثه مقاتلو احلوثي صاحل 430صاحل واملقاومة

إىل أطرافها. بعد ذلك، حقق الفريق يف  مالذين قطعوا طرق اإلمداد الرئيسية عن املدينة بعد دفعه
أثناء القتال املستمر للسيطرة على تعز. بينما  2019و  2018يت وقعت يف عامي االنتهاكات ال

استمر "احلصار" يف التأثري على املدينة ، متيزت هذه الفرتة أيضاا ابالشتباكات اليت وقعت بني 
خمتلف اجلماعات املسلحة التابعة للقوات املسلحة اليمنية. حدد فريق اخلرباء أمناط السلوك اليت 

وتثري شواغل جدية بشأن خطر استمرار االنتهاكات،  مداهاو نطاق االنتهاكات اليت حتدث  ُتظهر
حيث ال تظهر هذه األمناط أي عالمات على الرتاجع. هذا القسم ليس شامالا جلميع أمناط أو 

 .حوادث االنتهاكات

 (2016-2015) .  معركة تعز2

اجلماعات املسلحة املوالية للرئيس ، دخل احلوثيون، بدعم من  2015آذار/مارس  22يف   .302
السابق علي عبد هللا صاحل الذي لعب دوراا رئيسياا يف االستيالء على تعز، احملافظة خالل تقدمهم 
جنوابا من صنعاء إىل عدن واستولوا على املطار الدويل لتعز وغريها من املواقع الرئيسية. سرعان ما 

  

429 Statement of Understanding on Ta’izz, available at 

https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/taiz_agreement_0.pdf  
بنفس الوقت حني كانت جمموعات  2015سيتم ذكرها الحقاا بـ"املقاومة" فقط( يف نيسان/ أبريل أتسست املقاومة الشعبية يف تعز ) 430

إنشائها يف تعز من املقاتلني املنضّمني إىل حزب اإلصالح والسلفّيني املقاومة تتأّسس يف أجزاء أخرى من البالد. تكّونت املقاومة عند 
 )كتيبة أبو العّباس( ابإلضافة إىل املواطنني العاديني من املدينة.    

https://osesgy.unmissions.org/sites/default/files/taiz_agreement_0.pdf
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ملدينة، مما أدى إىل زايدة االحتجاجات احمللية صاحل معسكرات داخل ا -أقام مقاتلو احلوثي
وتشكيل املقاومة يف أبريل / نيسان، واليت تضمنت مواطنني من تعز واأللوية العسكرية اليت ظلت 

 .بعد انقسام األلوية بني الطرفني( 35و  22موالية للرئيس هادي )كتائب من الويه تعز 

عنيف يف مدينة تعز واملناطق احمليطة هبا  ، اندلع قتال2015بني آذار/مارس ومتوز/ يوليو  .303
صاحل واملتحالفني مع القوات املسلحة اليمنية. وقد مشل ذلك على ما يبدو  -بني مقاتلي احلوثي

االستخدام العشوائي ألسلحة إطالق النار غري املباشر مثل قذائف اهلاون واملدفعية اليت تصيب 
قناصة على املدنيني بشكل عشوائي أو توجيهها حنوهم، املدنيني واألهداف املدنية، وإطالق نريان ال

ألن القتال أخذ شكل القتال يف املناطق املبنيه من شارع إىل آخر. قدمت قوات التحالف الدعم 
املزعومة وانزال جوي  صاحل - للمقاومة يف تعز من خالل الغارات اجلوية على مواقع احلوثيني

، عززت القوى مبا يف ذلك 2015نة. يف أوائل يوليو لألسلحة والذخرية للمقاومة داخل املدي
 .إىل خارج املدينة صاحل - احلوثيمقاتلي اجلماعات السلفية من عدن املقاومة داخل تعز، مما دفع 

. بعد سيطرة القوات املسلحة اليمنية 2015أغسطس آب/بدأ حصار مدينة تعز يف  .304
صاحل  -احلوثي  يفعل مقاتل ةردمتثلت ة، واجلماعات املسلحة التابعة هلا على أجزاء من املدين

ابلسيطرة على الطريقني الرئيسيني، يف الغرب والشرق، داخل وخارج املدينة ، وخلق حصار فعال 
. كانت الغارات اجلوية من قبل قوات التحالف على املدينة 2016استمر حىت آذار/مارس 

ة طوال الفرتة وضواحيها يف الشهر األول من النزاع على أساس يومي واستمرت الغارات اجلوية العادي
، مت 2015املتبقية من السنة. يف مجيع أحناء احملافظة ، بني آذار / مارس وكانون األول / ديسمرب 

 .غارة جوية من قبل مشروع البياانت اليمين 687التقرير عن 

، تكثف قصف املناطق املدنية داخل املدينة، مما أدى إىل 2015يف تشرين األول/أكتوبر  .305
وتكرار متزايد للهجمات اليت نفذت خالل شهري تشرين  من الضحااي املدنيني،سقوط أعداد كبرية 

سلطات  ت من قبلعتقاالاال تمشلو الثاين / نوفمرب وكانون األول / ديسمرب وكان هلا أثر مدمر. 
املقاومة، اختطاف  اقد أهنم دعمو عتُ ااألفراد الذين  وهي استهدفت بشكل خاص، األمر الواقع

صاحل بقتل عدة  - أو عند نقاط التفتيش. قام قناصة احلوثي نياحلوثيت سيطرة حترجال من مناطق 
طوط اخل. وكان أولئك الذين يعيشون ابلقرب من 431مدنيني ابلرصاص يف نوفمرب يف مدينة تعز

األكثر تضرراا من القناصة فوق املباين، وبعضهم بدا يستهدف املدنيني، مبا يف ذلك أولئك ألمامية ا
، كانت اجلبهة الرئيسية تقع يف  2015. حبلول هناية عام ماناألعن الطعام أو  الذين يبحثون

"يف  432مديريه صاله يف شرق املدينة ، حيث أقام احلوثيون نقاطاا تطل على قلب املدينة التجاري.

  

431United Nations, Letter dated 22 January 2016 from the Panel of Experts on Yemen established  

pursuant to Security Council resolution 2140 (2014) addressed to the President of the Security Council 

.S/2016/73, 26 January 2016, Annex 49, p.age 142, S/2016/73 
 .68املرجع نفسه، الفقرة  432
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، سيطرت القوات املسلحة اليمنية على مدخل اثلث إىل مدينة تعز ، حنو  2016مارس آذار/ 
 .""احلصار ةاجلنوب، كاسر 

، لكن   2016أبريل نيسان/  11اتفقت أطراف النزاع على وقف إطالق النار يف تعز يف  .306
قبل يوم  2016أبريل نيسان/  17كال الطرفني انتهك االتفاق. اهلدنة اليت مت جتديدها انتهت  يف 

د من من استئناف القتال. استمرت االشتباكات خالل األشهر التالية، مما أسفر عن سقوط العدي
، أصبحت املواقع داخل املدينة بري. حبلول هناية العامالضحااي املدنيني وسط قصف عنيف وقتال 

 .راسخة وبقيت اخلطوط األمامية اثبتة إىل حد ما

 أ( االنتهاكات واجلرائم املزعومة خالل معركة تعز
امللعب ويصيبهم صاروخ يصيب إذ بكنت أجلس وأراقب األوالد يلعبون الكرة الطائرة يف احلارة و 

  ."433مجيعاا
عامًا من حي الكوثر ، مدينة تعز ، أصيب جبروح  36رجل يبلغ من العمر 

 .2016يناير  27يف هجوم بقذائف اهلاون يف 

منذ بداية النزاع، وخاصةا خالل السنة األوىل، تعرضت مدينة تعز وضواحيها احمليطة وسكاهنا  .307
النزاع احتلت مواقع يف مناطق سكنية. تضمنت لقتال عنيف بني أطراف النزاع ، وكل اطراف 

اهلجمات الربية استخدام أسلحة نريان غري مباشرة مثل قذائف اهلاون واملدفعية والصواريخ، وكذلك 
استخدام الدابابت ومدافع ضد الطائرات لضرب أهداف أرضية. تتحمل املناطق السكنية املكتظة 

هرة وصاله واملظفر وطأة ذلك، كما يتضح ذلك من ابلسكان يف املدينة اليت تشمل مديرايت القا
العديد من األحياء،  على صور األقمار الصناعية. أصبح حجم التدمري التدرجيي الذي يظهر بوضوح

وخاصة تلك الواقعة على أطراف املدينة، خطوط أمامية حلرب املدن اليت تضمنت معارك من شارع 
قعت خالل السنة األوىل من حوادث القصف اليت و حقق فريق اخلرباء يف عينة من   434إىل شارع.

، ال سيما بعد عنها صاحل كانوا مسؤولني -ن مقاتلي احلوثي أيف معظم هذه اهلجمات، قيل  النزاع،
، بعد أن 2015متركزهم يف املناطق املرتفعه واملواقع االسرتاتيجية  يف ضواحي املدينة يف صيف عام 

. بدا أن العديد من اهلجمات عشوائية بطبيعتها وأفيد أهنا أسفرت دفعتهم املقاومة إىل خارج املدينة
عن وقوع إصاابت يف صفوف املدنيني، مبا يف ذلك بعض اهلجمات اليت أسفرت عن مقتل وإصابة 

حتصل عندما كان الناس ميارسون كانت غالباا ما   وهي أعداد كبرية من الرجال واألطفال املدنيني
ك التسوق للكبار ولعب األطفال. كما اختذ القناصة احلوثيون مواقعهم حياهتم اليومية، مبا يف ذل

عيش وأطلقوا النار على املدنيني بتهور أو عن عمد، مما أاثر اخلوف بني تلك اجملتمعات اليت ت
كما تسبب .النزاع من اخلطوط األماميةغطون لصحفيني الذين يعلى او  ابلقرب من اخلطوط األمامية

  
 .مصادر سريّة يف امللف 433
 .مصادر سريّة يف امللف 434
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األخرى،  واألعيان املدنية 435نازل واحملالت التجارية واملدارس واملباين احلكوميةالقصف يف تدمري امل
، ويف العديد من احلاالت، أدت هذه اهلجمات إىل تعطيل توفري اخلدمات مبا يف ذلك املستشفيات

. فيما يلي تفاصيل حوادث تعترب رمزا هلذه احلالة اليت حقق فيها فريق اخلرباء 436احليوية للسكان
 .وقعت خالل السنة األوىل من النزاع يف تعز واليت

 القصف احلوثي والقناصة

 2017تشرين االول/أكتوبر  21هجمات صاروخية على مدينة تعز ، 

مدنياا )بينهم  11، قُتل ما ال يقل عن 2015أكتوبر كانون األول/   21يف مدينة تعز يف  .308
صاحل  -عندما أطلق مقاتلو احلوثي آخرون )بينهم أربعة أطفال وامرأة( 29طفالن وامرأة( وأصيب 

صاروخاا على املناطق السكنية والتجارية، مبا يف ذلك السوق املركزي يف حوايل الساعة  10-15
. وصف صحفي احلادث حيث قال أنه مسع انفجارات متتالية ابلقرب من منزله وأنه زار 16:30

. 438وشارع التحرير  437سبتمرب /أيلول 26املواقع اليت سقطت فيها الصواريخ، مبا يف ذلك شارع 
وصف أحد الشهود كيف ذهب إىل سطح منزله، الواقع يف حي املصباح، بعد مساعه لالنفجارات 

سبتمرب، الذي كان مكتظاا أيلول/  26وشاهد أتثري الصواريخ على السوق املركزي وشارع 
بس األطفال وغريها ابلسكان. حيتوي الشارع على العديد من املتاجر، مبا يف ذلك متجر لبيع مال

. كما سقط صاروخ على بعد حوايل كيلومرت واحد من مدرسة 439من األشياء اليت أصيبت مباشرة
آذار/ ل للبنات، اليت كانت تستخدم كقاعدة عسكرية لكتائب أبو العباس منذ بداية النزاع يف ئها

اإلصاابت يف  مريضاا وعاجلوا 50. استقبل األطباء يف مستشفى الثورة أكثر من 4402015مارس 
صاروخاا ، تقريباا ، أفادوا أهنم  15و  10رأوا ما بني هنم أقال شهود   441الصدر والبطن والرأس.

يعتقدون أن الصواريخ أطلقت من عدة مواقع مبا يف ذلك تلة سوفيتيل وشارع الستني، حيث أفاد 
ليت مت إطالقها، فمن . ومع ذلك ، ابلنظر إىل عدد الصواريخ ا442السكان إىل أهنما مواقع للحوثيني

املرجح أهنا أطلقت من مكان واحد. كانت املناطق اليت قصفت خالل هذا اهلجوم حتت سيطرة 
 .املقاومة يف ذلك الوقت

صاحل ميتلكون نوع الصواريخ املستخدمة يف هذا -كان من املعروف أن مقاتلي احلوثي .309
مقاتلي طية صواريخ تغضمن نطاق تقع اليت أتثرت األهداف ، وكانت  (BM-21) اهلجوم
املدينة. عالوة على ذلك، سقطت الصواريخ يف جزء  داخل هاو اليت احتلصاحل من املواقع  -احلوثي

  
 .مصادر سريّة يف امللف 435
 تعطيل اخلدمات يف املستشفيات )أنظر الفصل اإلنساين( واملدارس )أنظر فصل محاية األطفال( نتيجة القصف.على سبيل املثال، مت  436
  13.573866 ,44.013612.و13.574276 ,44.009821 املوقعني  437
 13.577855 ,44.013218.املوقع:    438
 .مصادر سريّة يف امللف  439
 .مصادر سريّة يف امللف  440
 .مللفمصادر سريّة يف ا  441
 .مصادر سريّة يف امللف  442
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من املدينة حتت سيطرة القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا. لذلك وجد فريق اخلرباء 
يف مقتل وإصابة املدنيني وتدمري األهداف  واصاحل تسبب-أسباابا معقولة لالعتقاد أبن مقاتلو احلوثي 

املدنية يف هذه احلالة من خالل استخدام أسلحة نريان غري مباشرة هلا أتثري واسع النطاق يف منطقة 
 مأهولة ابلسكان املدنيني.

 2016كانون االول/يناير   27هجوم بقذائف اهلاون على حي الكوثر ، 

مساءا ، سقطت قذيفة هاون  5:30يل الساعة ، يف حوا2016يناير كانون الثاين/   27يف  .310
يف حي الكوثر، يف مشال مدينة تعز، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص  443على شارع العريش

رجالا ومخسة أوالد( أثناء لعبهم لكرة الطائرة. قال  12آخرين )  17)رجل وثالثة أوالد( وجرح 
"كان الرجال يلعبون  جد الكوثر، أحد الشهود إن هذا حدث ابلقرب من منزله، القريب من مس

الطائرة يومياا منذ  كان اجلريان يلعبون كرة  .444كرة الطائرة وسقطت قذيفة فجأة وكان الوضع ابئساا"
، وفقا لشخص حملي آخر شهد ما حدث وأصيب. كان السكان جيتمعون كل يوم بني بداية احلرب

ما حدث، كنا نلعب منذ بداية ولكننا "توقفنا مباشرة بعد ، 18:00والساعة  16:00الساعة 
. أصيب الشاهد الثاين يف 445احلرب حيث مل يكن لدينا أي شيء بسبب احلصار على املدينة

 . 446، وأصيب جبروح يف الرأس2015أغسطس  10هجوم سابق بقذائف اهلاون على احلي يف 

يف وقت اهلجوم   447".مزدحم، متواضع ، ومليء ابلسكانوصف أحد الشهود احلي أبنه " .311
كانت املنطقة حتت سيطرة املقاومة ، كما كانت معظم املدينة. على وجه التحديد ، من املعروف ،  

، اليت كانت تسيطر على هذه املنطقة يف ذلك الوقت ، كانت موجودة يف 448أن كتائب احلسم 
. أفادت التقارير أن املقاومة الشعبية كانت تسيطر على مبنيني، املعهد 449املنطقة من وقت آلخر

طين للعلوم اإلدارية واملنظمة املركزية للتحكم واملساءلة ، على بعد حوايل نصف كيلومرت يف اجتاه الو 
. ويُزعم أن هذا اهلجوم شن من منطقة قصر 450الشمال الغريب من حيث سقطت قذيفة اهلاون

، وكالمها كان وقت وقوع  60الشعب، واملعروف أيضاا ابسم القصر اجلمهوري ، أو من الشارع 
يفهم الناس أنه مت صرح أحد السكان احملليني، "  451صاحل. -جوم حتت سيطرة مقاتلي احلوثياهل

 ."452 إطالقه من قصر الشعب يف الشرق حيث كان احلوثيون ، مل يكن أحد يف الغرب

  
 يقرب حوايل مخسني مرتاا من موقع الضربة.  13.581469 ,44.019166املوقع  443
 .مصادر سريّة يف امللف  444
 .مصادر سريّة يف امللف  445
 .مصادر سريّة يف امللف  446
 .مصادر سريّة يف امللف  447
  بقيادة عدانن رزيق. 448
449Violations of the International Human Rights Law the armed ground Mwatana, “Chapters from Hell,   

.conflict in Taiz”, 6 November 2016, p.50 
 . 50املرجع نفسه، ص.   450
 .مصادر سريّة يف امللف 451
 .مصادر سريّة يف امللف 452
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كان من املعروف أن مقاتلي احلوثي صاحل ميتلكون قذائف اهلاون مثل تلك املستخدمة يف  .312
املواقع اليت احتلوها يف املدينة ضمن نطاق املواقع اليت أتثرت من هذه هذا اهلجوم، وكانت 

األسلحة. عالوة على ذلك، سقطت قذائف اهلاون على جزء من املدينة حتت سيطرة القوات 
املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا. وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة لالعتقاد أبن مقاتلي احلوثي 

 مقتل وإصابة املدنيني وتدمري األهداف املدنية يف هذه احلالة من خالل استخدام صاحل تسببوا يف
أسلحة إطالق انر غري مباشرة ذات أتثري واسع على منطقة واسعة يف منطقة مأهولة ابلسكان 

 .املدنيني

 2016شباط/ فرباير  16، قناص يقتل الصحفي أمحد الشيباين هجوم

ضاا ابلقرب من اجلبهات األمامية، مثل الصحفيني ابلنسبة ألولئك الذين يعملون أي .313
والناشطني، كانت املخاطر هائلة. قُتل الصحفي أمحد الشيباين برصاص قناص، يقال إنه مقاتل من 

بينما كان هو وزمالؤه يغطون األحداث يف منطقة  2016فرباير / شباط  16صاحل ، يف -احلوثي 
. مت تصوير عملية القتل وبثتها قناة اليمن 453ق املدينةابلقرب من مصنع البالستيك يف احلوابن ، شر 

للشباب التلفزيونية وتبني أن رصاصة واحدة أطلقت  على الشيباين أثناء عبوره للشارع ، بعد ثواٍن 
. قال أحد الزمالء الذي كان يعمل معه يف ذلك 454من عبور ثالثة مدنيني آخرين يف نفس املكان

يرتدوا سرتات خاصة ابلصحافة يف ذلك اليوم، كانوا واثقني من أهنم  اليوم إنه على الرغم من أهنم مل
مت التعرف عليهم من قبل كصحفيني ألهنم كانوا حيملون كامريا بوضوح ، وميكن حتديدها بوضوح 

. أصدرت جلنة محاية الصحفيني بياانا حول مقتله ودعت مجيع األطراف إىل 455على هذا النحو
 . 456الصحفيني حتمل مسؤوليتها بعدم استهداف

صاحل كان مسؤوالا عن هذا -وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة لالعتقاد أبن قناص احلوثي  .314
 .القتل املتعمد

  االنتهاكات 

حيظر القانون اإلنساين الدويل اهلجمات املباشرة ضد املدنيني ، وال جيوز توجيه اهلجمات إال  .315
توجيه اهلجمات املتعمدة ضد السكان املدنيني ضد املشاركني مباشرة يف األعمال العدائية. يُعد 

بصفتهم هذه أو ضد األفراد املدنيني الذين ال يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية انتهاكاا خطرياا 
. حيظر 457للقانون اإلنساين ويصل إىل حد جرمية احلرب اليت قد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية

ة ، أي اهلجمات اليت من هذا النوع لضرب األهداف مبدأ التمييز كذلك اهلجمات العشوائي

  
 .مصادر سريّة يف امللف  453
454 .(Last Accessed on 17 July 2019) https://www.youtube.com/watch?v=TMRN95YcGkY   
 .مصادر سريّة يف امللف  455
 . 2016شباط/ فرباير  17جلنة محاية الصحفيني، "مقتل صحايف ميين يف تعز،"   456
 ام روما األساسي. نظ 2 8.(i)(e)الفقرة  457

https://www.youtube.com/watch?v=TMRN95YcGkY
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. تشكل اهلجمات العشوائية ، على سبيل املثال 458العسكرية واملدنيني أو األعيان املدنية دون متييز
إن   459، هجمات تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال ميكن توجيهها حنو هدف عسكري حمدد.

  460يني يعد جرمية حرب.شن هجوم عشوائي يؤدي إىل مقتل أو إصابة مدن

هناك أنواع معينة من األسلحة املتفجرة اليت هلا مدى واسع الصدمات ، مثل املدفعية ومدافع  .316
للقتل واإلصابة تكون غري دقيقة شظااي اهلاون والصواريخ غري املوجهة، واليت تستخدم التفجري وال

محر نة الدولية للصليب األ، ذكرت اللج2011بطبيعتها عندما تستخدم يف أماكن سكنية. يف عام 
أنه "نظراا لالحتمالية الكبرية للتأثريات العشوائية وعلى الرغم من عدم وجود حظر قانوين صريح 
ألنواع حمددة من األسلحة، ترى اللجنة الدولية أنه ينبغي جتنب األسلحة املتفجرة ذات املدى 

األنواع من األسلحة ضد األهداف  . "استخدام هذه461الواسع التأثري يف املناطق املكتظة ابلسكان
العسكرية املوجودة يف املناطق املأهولة ابلسكان" من احملتمل أن يكون ضد قواعد القانون اإلنساين 

"مبدأ التمييز مهم بشكل خاص يف سياق  462الدويل اليت حتظر اهلجمات العشوائية وغري املتناسبة
ولة ابلسكان، كما هو احلال يف حوادث القصف املناطق املأهيف استخدام األسلحة الثقيلة بكثافة 

املذكورة أعاله. على الرغم من وجود أهداف عسكرية ميكن حتديدها واليت رمبا كانت هدف 
اهلجوم، إال أن نوع السالح املستخدم واملكان الذي أطلق منه جيعالن اهلجوم بال متييز. لدى فريق 

صاحل كانوا مسؤولني عن شن هجمات على  -وثياخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن مقاتلي احل
قد يصل اىل اهلجوم رة ذات أتثري واسع النطاق مناطق مكتظة ابلسكان ابستخدام أسلحة غري مباش

. قد يولد ذلك مسؤولية جنائية عن جرمية احلرب املتمثلة يف شن هجوم عشوائي يؤدي إىل العشوائي
على سبيل املثال توقيت اهلجوم الذي ضرب  . نظراا لظروف اهلجوم،463مقتل أو إصابة مدنيني

السوق املركزي يف ساعة مزدمحة، انتهك احلوثيون أيضاا االلتزام ابختاذ مجيع االحتياطات املمكنة 
 حلماية املدنيني وتقليل اخلسائر يف صفوفهم.

، لدى فريق اخلرباء  2016فرباير/ شباط  16فيما يتعلق مبقتل الصحفي على يد قناص يف  .317
معقولة لالعتقاد أبنه استهدف عمداا بواسطة قناص من احلوثيني. حقيقة أنه أطلق عليه  أسباب

  
، الربوتوكول 13، أنظر أيضاا الفقرة 12-11، القواعد أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 458

 اإلضايف الثاين. 
 . 12، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 459
 .156، القاعدة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريفدراسة  460
 تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر 461

“International Humanitarian Law and the challenges of contemporary armed conflicts: Report, October 

2011”, p.42, available at www.icrc.org/eng/assets/files/red-cross-crescent-movement/31st-international-

conference/31-int-conference-ihl-challenges-report-11-5-1-2-en.pdf.   
 تقرير اللجنة الدولية للصليب األمحر 462

 “International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts”, 
 nd32IC/15/11) for the 32(,  ocument Prepared by the ICRC, Geneva, October 2015D

International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 8-10 December 2015, Section 
VII, The use of explosive weapons in populated areas, p.49 and 50. 

 .156، القاعدة للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف دراسة اللجنة الدولية 463
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الرصاص بعد أن عرب ثالثة مدنيني الطريق ابلفعل والدقة اليت أصيب هبا يف الرأس تدل على أن 
القناص أطلق النار عليه عمداا وأنه مل يطلق النار بشكل عشوائي. ابإلضافة إىل ذلك ، مل تكن 

ك أي إشارة على إن كان الصحفي يشارك مباشرة يف األعمال العدائية وابلتايل فقد محايته  هنا
كمدين وقت قتله. علم القناص أو كان ينبغي أن يعلم أن الشخص الذي استهدفه كان مدنياا. قد 
يؤدي ذلك إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرمية احلرب املتمثلة يف توجيه هجوم متعمد ضد مدين ال 

 يشارك مباشرة يف األعمال العدائية.

 قصف مزعوم من قبل القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا

 اطلقت النارخالل النزاع يف تعز، ورد أن القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا  .318
املناطق املأهولة اليت يسيطر عليها احلوثيون ابستخدام أسلحة انرية غري مباشرة ذات أتثري  على أيضاا

، يف فرتة ما بعد الظهر، سقطت قذيفة هاون 464 2015أغسطس  9واسع على املنطقة. يف 
يف منتصف شارع يف حي الصوميل ، يف مديرية الصاله ، مدينة تعز ، مما أسفر  465أطلقتها املقاومة

"كان صبيا ، ثالثة رجال وامرأة واحدة(. حبسب أحد الشهود،  12مدنياا ) 16ة عن إصاب
مسعت . وصف شاهد آخر أتثري القذيفة: "466األطفال يلعبون يف الشارع عندما سقط الصاروخ"

قذيفة قوية وسقط اهلاتف من يدي بسبب أتثريه، مسعت صراخاا عالياا وركضت ألرى ما حدث،  
كانت املنطقة حتت سيطرة   468. وقت وقوع اهلجوم، 467"، قذيفةكان اجلميع يصرخون قذيفة 

صاحل يف بعض املباين يف شارع جبوار املكان الذي كان -صاحل، وكان مقاتلو احلوثي-مقاتلي احلوثي
مرت من  100. وورد أن املقاومة كانت على بعد حوايل 469يلعب فيه األطفال ، وفقاا ألحد الشهود

. شهدت املنطقة مواجهات عنيفة بني 470ت مدرسة ومكتبة قريبةالشارع الذي استهدف كما واحتل
اجلانبني رغم أن ذلك اليوم كان هادائا وفقاا لشاهد واحد. توقفت املواجهات يف املنطقة يف أوائل 

، ويف ذلك الوقت مت هتجري العديد من السكان احملليني ، اتركني سوق الصوميل وهو   2018عام 
. مل تصل التحقيقات يف حادثة 471تجار، وأصبح مهجوراا متاماا اآلنكان شارعا مزدهرا مليئا ابل

القصف املزعوم هذه إىل نتيجة فيما يتعلق ابملسؤولية بسبب وجود مواقع كال الطرفني ضمن نطاق 
 .هذا املوقع وال يوجد أي دليل واضح حول االجتاه الذي مت إطالق القصف منه

قية للمدينة، ونفذت القوات املسلحة اليمنية استمرت األعمال القتالية يف الضواحي الشر  .319
واجلماعات التابعة هلا هجمات يف األحياء السكنية يف املناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون، مما 

  
 .مصادر سريّة يف امللف  464
465.Mwatana, “Chapters from Hell”, p. 33   
 .مصادر سريّة يف امللف  466
 .مصادر سريّة يف امللف  467
 .مصادر سريّة يف امللف  468
 .مصادر سريّة يف امللف  469
 .مصادر سريّة يف امللف  470
471 .https://www.youtube.com/watch?v=ftTuj3x93mI   

https://www.youtube.com/watch?v=ftTuj3x93mI
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. حقق فريق اخلرباء يف عدد من حوادث القصف هذه يف 472تسبب يف خسائر يف صفوف املدنيني
لحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا ، واليت مل تتوصل مدينة تعز اليت يُزعم أهنا نسبت إىل القوات املس

التحقيقات بشأهنا إىل استنتاجات فيما يتعلق ابلطرف املسؤول حبلول وقت االنتهاء من هذا 
 التقرير.

 (2019 - 2018) املستمر للسيطرة على تعز صراعال .3
مبا يف ذلك ، تغريت ديناميكيات النزاع  داخل مدينة تعز،  2019و  2018خالل عامي  .320

تصاعد النزاع بني اجلماعات التابعة للقوات املسلحة اليمنية. يف حني أن القتال بني احلوثيني 
واجلماعات اليمنية التابعة للقوات املسلحة اليمنية اخنفض نسبياا يف الشدة ، إال أن األمناط املرصودة 

، استمرت يف التأثري على املدنيني. سابقاا ، مبا يف ذلك استمرار القيود املفروضة على حرية التنقل 
ديسمرب / كانون األول قصفت سوق حمسيس يف  26بغارة جوية قاتلة يف  2017انتهى عام 

 46مدنياا على األقل )بينهم تسعة أوالد( ، وجرح  36مديرية التعزية ، مما أسفر عن مقتل 
قل مقارنة ابلسنوات كان أ  2019و  2018. يف حني أن عدد الغارات اجلوية يف عامي 473رجالا 

إصاابت احداث السابقة ، وفقاا ملشروع البياانت اليمين ، استمرت الغارات اجلوية يف احملافظة يف 
 . 474بني املدنيني، مما يربز املخاوف املستمرة بشأن عمليات االستهداف التابعة للتحالف

احلوثيني بني  2018و  2017على الرغم من االخنفاض يف القتال املستمر يف عامي   .321
والقوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا مقارنة ابلعامني األولني من النزاع ، فإن القتال 
املتقطع والقصف املكثف طوال الفرتة استمر يف إحلاق الضرر ابملدنيني والتأثري على األهداف 

ية يف مدينة تعز، ، قيل ان هناك قصف عشوائي على املناطق السكن2018املدنية. يف بداية عام 
. يُزعم أن الصواريخ اليت أطلقت من مواقع احلوثيني قتلت 475وكذلك يف منطقيت املقبنه والوازعية

وجرحت مدنيني يف املديرايت الريفية ابحملافظة، يف مناطق خالية من أي نزاع قريب أو أهداف 
لقرب من اجلبهات عسكرية واضحة. استمر القناصة احلوثيون يف هتديد أولئك الذين يعيشون اب

،  2019األمامية ، والذين يتعرضون يف حياهتم اليومية خلطر إطالق النار عليهم. من أواخر مايو 

  
 .مصادر سريّة يف امللف  472
473A/HRC/39/43   31الفقرة 
يف حمافظة تعز. يف العام غارة جوية  697، مت تنفيذ 2015بني آذار / مارس وكانون األول / ديسمرب وفقاا ملشروع البياانت اليمين،  474

، مت 2018غارة جوية يف حمافظة تعز. يف العام  1034، مت تنفيذ 2017غارة جوية يف حمافظة تعز. يف العام  728، مت تنفيذ 2016
مت تنفيذ غارة جوية يف حمافظة تعز. يف اجملموع،  24، وحىت هناية متوز/ يوليو، مت تنفيذ 2019يف العام  .غارة جوية يف تعز 173تنفيذ 

هو مشروع جلمع  البياانت اليمين. مشروع 2019حىت هناية متوز/ يوليو  2015غارة جوية يف حمافظة تعز من آذار/ مارس  2656
 البياانت مفتوحة املصدر ويتتبع اخلسائر يف صفوف املدنيني جرّاء النزاع املسلح يف اليمن. ويصف نفسه أبنه مشروع مستقل جلمع البياانت

مجع ونشر البياانت املتعلقة بسري احلرب يف اليمن هبدف زايدة الشفافية وتعزيز مساءلة اجلهات الفاعلة املعنية. يقال إنه يتلقى يهدف إىل 
يعتمد أيضاا على املسامهات . Charitable Trustاخلريية و  Joseph Rowntreeمتويالا من مؤسسات اجملتمع املفتوح ومجعية 

صف طرق مجع البياانت اخلاصة به على النحو التايل: يتم مجع البياانت من خالل املصادر املفتوحة والتأكد من اجملانية للمتطوعني. يتم و 
ل مراجعها عرب استخدام جمموعة واسعة من املعلومات تشمل وكاالت األنباء احمللية والدولية وتقارير وسائل اإلعالم، حساابت وسائل التواص

يسبوك ويوتيوب وفيديوايت أخرى وواتسآب، تقارير من املنظمات غري احلكومية الدولية والوطنية، السجالت االجتماعية مبا فيهاتويرت وفا
 https://yemendataproject.org/data.htmlالرمسية من السلطات احمللية، وتقارير جمموعات حقوق اإلنسان الدولية. أنظر 

475 ,5 February 20182 -OCHA, Yemen Humanitarian Update Covering 19    
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تصاعد القتال العنيف على أطراف املدينة من الغرب والشمال والشرق ابستخدام أسلحة ثقيلة. 
فها أحد السكان . كما وص476بدأت املواجهات يف ساعة متأخرة من الليل واستمرت حىت الصباح

  ."477احملليني: "يف ثالثة أايم متت إعادتنا إىل بداية احلرب

وصاعدا، سعت القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا  2018منذ حزيران/يونيو   .322
لكسر احلصار على املدينة من خالل مهامجة طرق اإلمداد احلوثية الرئيسية املؤدية إىل حمافظيت 

ا  احلديدة وإب. على الرغم من فتح طريق أدى إىل عدن ، ظل الوصول اإلنساين والتجاري مقيدا
بسبب ظروف الطرق والسيطرة على الطرق الرئيسية على الرغم من حماوالت التوسط يف وقف 

 . 478إطالق النار وفتح الطريق من وإىل تعز

مجيع أطراف النزاع ابالعتقال واالحتجاز التعسفيني، ووردت أنباء عن العديد  قامت .323
من حاالت االختفاء القسري وكذلك عن أماكن احتجاز غري قانونية وسرية يف تعز. ووردت 
أنباء عن التعذيب وغريه من أشكال سوء املعاملة يف مراكز االعتقال اليت تديرها سلطات 

 .األمر الواقع

بني قوات خمتلفة  2018اشتباكات داخلية عنيفة يف بعض األحيان خالل عام اندلعت  .324
ب أبو العباس واجلماعات التابعة حلزب ئات املسلحة اليمنية، وهي كتاتقاتل إىل جانب القو 

، عقد اجتماع طارئ بني 2018يل. يف آب/ أغسطس آمشاه  22اإلصالح. )مبا يف ذلك اللواء 
. ومع ذلك، 479 حممود، مما أسفر عن إنشاء جلنة امنية إلهناء العنفالرئيس هادي وحمافظ تعز أمني

مع مزاعم  2019أبريل نيسان/ مارس و ذار/ آاستمرت التوترات واالشتباكات، وتفاقمت يف 
. كجزء من 480حبدوث انتهاكات حلقوق اإلنسان ، مبا يف ذلك عمليات اإلعدام دون حماكمة

أبو العباس من املدينة القدمية، اليت ائب ، انسحبت كت2019مايو أاير/ اتفاق مت التوصل إليه، يف 
سيطرت عليها، وأعادت نشرها على جبهة الكدحه، على اجلانب الغريب من تعز. أدت املنافسة 
على النفوذ والسلطة بني هذه اجلهات الفاعلة املختلفة اليت تعمل مع القوات املسلحة اليمنية يف تعز 

من النامجة عن النزاع املسلح، وأعاقت حتسني األمن وسيادة القانون إىل تفاقم حالة انعدام األ
واملساءلة داخل املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة يف تعز. استمرت هذه التطورات يف إعاقة وصول 

 .الضحااي وعائالهتم إىل العدالة، مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان

 

 غارات جوية مزعومة من قبل قوات التحالف
  

 .مصادر سريّة يف امللف 476
 .مصادر سريّة يف امللف 477
 .مصادر سريّة يف امللف 478
479. review/6620-yemen-http://sanaacenter.org/publications/the  
 خالل هذه األحداث، تلقى فريق اخلرباء تقارير عن حرق مستشفى ومنازل جماورة واختطافات وإعدام إبجراءات موجزة.  480
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يف غرب حمافظة تعز، يف حوايل الساعة  ماويه،، يف مديرية 2019مايو  /أاير 24 يف .325
، أنه نتيجة غارة جوية، حمطة وقودظهراا ، وقت صالة اجلمعة تقريباا، دمر انفجار، يُزعم  12:20

اثنان من الرجال الذين قتلوا كاان موظفني  481مدنياا )بينهم سبعة أوالد( وجرح اثنني آخرين 12قتل 
يف حمطة الوقود، واألشخاص الثالثة الباقون مل يتم التعرف عليهم. وكان الرجالن املصاابن من 

هرع السكان احملليون إىل مكان احلادث، ووصف أحد الشهود أهنم 482موظفي حمطة الوقود. 
منطقة انئية وريفية  حمطة الوقود، اليت تقع يف. حدد فريق اخلرباء موقع 483شاهدوا النار وبقااي القتلى

، وحصل على صور األقمار الصناعية واألدلة الفوتوغرافية اليت أكدت تدمريها. وفقاا ةمن املديري
  .484عسكري يف املنطقة االنفجار، مل تكن هناك مواقع عسكرية أو وجودحلادثة لشهود عيان 

 
 يونيو /حزيران 28عن غارتني جويتني ُزعم أهنما وقعتا يف  485تلقى فريق اخلرباء تقارير .326

عند الظهر تقريباا على منزل يف منطقة ورزان، يف مديرية دمنة خضري، وأفيد أن الغارة األوىل  2019
أسفرت عن مقتل ستة أشخاص على األقل )رجالن وامرأة واحدة وثالثة أطفال(. وذُكر أن املنزل 

 .يوليو/ متوز 2أخرى، ملرة اثلثة، يف نفسه قد تعرض للهجوم مرة 

ال يزال فريق اخلرباء يشعر ابلقلق إزاء هذه الغارات اجلوية املزعومة ، واليت مل تكتمل  .327
التحقيقات بشأهنا حىت وقت االنتهاء من هذا التقرير، وإن أثبتت، أن هذه اهلجمات تعرض أمناطاا 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 481
 .مصادر سريّة يف امللف 482
 .مصادر سريّة يف امللف  483
 .مصادر سريّة يف امللف  484
 .مصادر سريّة يف امللف  485

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/YemenGEE


A/HRC/42/CRP.1 
 

 

108 

أثريت بشأهنا خماوف حول انتهاك القانون مماثلة للهجمات األخرى اليت وثقها الفريق ، واليت 
اإلنساين الدويل فيما يتعلق مببادئ التمييز اليت قد يكون لدى التحالف أو التناسب ، وكذلك 

 االحتياطات يف اهلجوم ، وهذه االنتهاكات قد تشكل جرائم حرب.

 احلوثي وهجوم القناصةالقصف 
 ."486إىل أي مكانحنن نعيش بني احلياة واملوت وال ميكننا الذهاب "

 عامًا 13والد أطلق قناص النار على ابنه البالغ من العمر 
 

أسفرت حوادث القصف والقناصة عن مقتل وإصابة املدنيني ، وال سيما األطفال. حقق  .328
فريق اخلرباء يف عينة من االدعاءات الرمزية ، عرب إجراء تقصي حقائق مفصل يف العديد منها. يف 

اء ابلتحقيق فيهما ، سقطت صواريخ أطلقت من مواقع احلوثيني املزعومة يف حالتني قام فريق اخلرب 
املناطق الريفية ، مما أدى إىل مقتل وإصابة مثانية من اإلانث من عائلة كبرية ، ويف احلالة األخرى 
قتل وجرح سبعة إخوة وأخوات أثناء سريهم يف مقربة يف صباح عيد الفطر. يف حالتني أخريني ، مت 

عاماا على أيدي قناصة  13عاماا وصيب يبلغ من العمر  12النار على فتاة تبلغ من العمر إطالق 
احلوثيني املزعومني خالل أسبوع عيد الفطر. وترد أدانه نتائج هذه احلاالت ، وكذلك وفاة اثنني من 

 .النشطاء الذين يساعدون العائالت على اجلبهات األمامية

كان   2018شباط / فرباير  8وثق فريق اخلرباء مقتل اثنني من النشطاء احملليني ففي  .329
الناشطون يساعدون األسر اليت تعيش ابلقرب من اجلبهات، ومها ريهام بدر الذحباين  ومؤمن سعيد 
محود رسام. قُتل االثنان يف مديرية صاله نتيجة إلطالق انر عشوائي من سالح متوسط اىل ثقيل 

. كانت ريهام من الناشطني 488، ورمبا عرب طلقة مقاومة للطائرات487من موقع احلوثيني  احلجم
 .البارزين يف تعز وأيضاا مراقبة ميدانية للجنة التحقيق الوطنية

، سقط صاروخ على منزل يف منطقة جبل حبشي، مما أسفر 2019نيسان / أبريل  28 يف .330
)امرأاتن وثالث فتيات(، وإصابة ثالث فتيات ترتاوح عن مقتل مخسة من اإلانث من عائلة كبرية 

سنة. مسع قريب للعائلة صاروخاا مير فوق منزله يف ذلك الصباح بعد  12و  4و  3أعمارهن بني 
صالة الفجر واعتقد أنه سقط يف حقل كما رأى الكثري من الغبار. عندما وصل إىل املنزل مكان 

حاول إزالة اجلثث ومتكن من  489ه "مساع معاانة أقرابئه".احلادثه ، قال إنه رأى جثث املوتى وميكن
 مالصاروخ من موقعه واأطلق احلوثي مقاتلي. يُعتقد أن 490انقاذ إحدى الفتيات الصغريات املصاابت

  
 .مصادر سريّة يف امللف  486
 .مصادر سريّة يف امللف  487
 .مصادر سريّة يف امللف  488
 .مصادر سريّة يف امللف  489
 .مصادر سريّة يف امللف  490



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

109 

. يف حادثة أخرى، يوم الثالاثء 492الواقعة على اجلانب الغريب من مدينة تعز 491يف منطقة الكدحة 
صباحاا، يف صباح عيد الفطر ، قتل صاروخ  6:30حوايل الساعة ، يف 2019يونيو حزيران/  4

. كان األطفال  493فتاة يف السادسة من العمر وأصاب ستة أطفال آخرين )أربعة فتيان وفتااتن(
ميشون من قرية العصب إىل قرية القردين، الواقعة يف حي املسراخ عرب مقربة ، عندما سقط الصاروخ 

؛ لقد كنا ابلقرب من املكان وتفاجأان بصاروخني. شاهدان لصالة]كنا[ يف طريقنا لوانفجر. "
ذهبنا إىل  الدخان والنار ورأينا األطفال يفرون من احلادث ورأينا بعض األشخاص يساعدون الطفل.

يف  مقعهاالصاروخ من مو  واأطلق احلوثي مقاتلي" ُفهم أن  494 املكان للمساعدة وإلنقاذ االطفال.
 . 495احلوابن، شرق مدينة تعز

صباحاا، أصابت رصاصة أطلقها  3:30، يف حوايل الساعة 2019يونيو حزيران/  2يف  .331
عاماا. اخرتقت الرصاصة منزل جدها يف  12قناص يعتقد أنه من مقاتلي احلوثي فتاة تبلغ من العمر 

.  496 2019 يونيوحزيران/  7مديرية املظفر، غرب مدينة تعز. توفيت فيما بعد متأثرة جبراحها يف 
الوجبة الثانية خالل شهر رمضان، مع أجدادها وعمتها يف الطابق األرضي  كانت تتناول السحور ،

من منزل أجدادها، والذي يقع يف شارع الثالثني، ابلقرب من املطار القدمي، منطقة قريبة من اجلبهة 
. دخلت الرصاصة من 498. كانت هذه املنطقة عرضة ملواجهات شديدة خالل الليل497األمامية

رية يف اجلزء األمامي من املنزل مث خرجت من الباب إىل املكان / الصالون خالل انفذة معدنية صغ
. يبدو أن القناص أطلق رصاصة واحدة بدالا 499حيث كانت األسرة أتكل وأصابت الفتاة يف رقبتها

 .من عدة طلقات من األسلحة اخلفيفة، حيث مل ترد أنباء عن أن الرصاص قد اخرتق املنزل

، يف اليوم الثاين من عيد الفطر، أطلق قناص النار على صيب 2019يونيو / حزيران  5يف  .332
عاماا وقتله بينما كان جيلب املاء يف الصباح الباكر يف منطقة املفتش، عصيفرة،  13يبلغ من العمر 

مرت من  400. هرع والده، الذي نبهه أصدقاء ابنه، إىل البئر، على بعد 500يف مشال مدينة تعز
. وحبسب ما ورد كان القناص 501ف على دراجته النارية لنقله إىل املستشفىمنزله، ورفع ابنه الناز 

، واستناداا إىل صور املنطقة اليت فحصها فريق اخلرباء،  502متموضعا على بعد حوايل كيلومرت واحد
كان من املمكن أن يكون لديه رؤية واضحة للطفل الصغري. قال األب إهنم يعيشون على خط 

  
  .تشري تقارير أخرى إىل إطالق الصواريخ من قرية الربح، مديرية مقبنة. مصادر سريّة يف امللف 491
 .مصادر سريّة يف امللف  492
 .مصادر سريّة يف امللف  493
 .امللفمصادر سريّة يف   494
 .مصادر سريّة يف امللف  495
 .مصادر سريّة يف امللف  496
 .مصادر سريّة يف امللف  497
 .مصادر سريّة يف امللف  498
 .مصادر سريّة يف امللف 499
 .مصادر سريّة يف امللف 500
 .مصادر سريّة يف امللف  501
 .مصادر سريّة يف امللف  502
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كان هذا الفىت أحد   .503 احلياة واملوت وال ميكننا الذهاب إىل أي مكان""حنن نعيش بنياملواجهة، 
 .ثالثة أطفال أطلق عليهم قناصة احلوثيون النار يف املدينة خالل أسبوع عيد الفطر

  االنتهاكات
حيظر القانون اإلنساين الدويل اهلجمات املباشرة ضد املدنيني وينص على أنه ال جيوز توجيه  .333

املشاركني مباشرة يف األعمال العدائية. يعد توجيه اهلجمات املتعمدة ضد اهلجمات إال ضد 
السكان املدنيني بصفتهم هذه أو ضد األفراد املدنيني الذين ال يشاركون مباشرة يف األعمال العدائية 

. حيظر مبدأ التمييز كذلك 504انتهاكاا خطرياا للقانون اإلنساين ويصل إىل حد جرمية احلرب
وائية، أي اهلجمات اليت من هذا النوع لضرب األهداف العسكرية واملدنيني أو اهلجمات العش

. تشكل اهلجمات العشوائية، على سبيل املثال، هجمات تستخدم 505األعيان املدنية دون متييز
. إن شن هجوم عشوائي 506طريقة أو وسيلة للقتال ال ميكن توجيهها حنو هدف عسكري حمدد

  .507يني يعد جرمية حربيؤدي إىل مقتل أو إصابة مدن

يف مجيع اهلجمات املوصوفة أعاله، قدم فريق اخلرباء أسبااب معقولة لالعتقاد أبن احلوثيني كانوا  .334
مسؤولني، بسبب موقع متوضعهم فيما يتعلق مبكان وقوع األسلحة. القصف الذي وقع يف املناطق الريفية دون 

السالح املستخدم واملكان الذي يستهدفه. حىت لو كانت  طبيعة قتال حوله هو مبثابة هجمات عشوائية بسبب
األهداف العسكرية احملددة قد تكون هدفاا للهجوم ، فإن حقيقة أن نوع السالح املختار ال يضمن أنه ميكن 
التمييز بني تلك األهداف واملدنيني املعروفني يف املناطق بشكل صحيح ، مما جيعل اهلجوم عشوائياا، وانتهاكا 

يونيو حزيران/  5عاماا والذي قُتل يف  13ن اإلنساين الدويل. يف حالة الصيب الذي يبلغ من العمر للقانو 
، حيث كان ثيني استهدفوا مدنياا بشكل متعمد، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن احلو  2019

 هناك على ما يبدو خط واضح للعيان فيما يتعلق مبا كان مستهدفاا.

اخلرباء أسبااب معقولة لالعتقاد أبن احلوثيني مسؤولون عن شن هجمات عشوائية وجد فريق  .335
تؤدي إىل مقتل أو إصابة مدنيني، ويف قضية قناص واحدة، الستهداف املدنيني عمدا. هذه 

 األعمال قد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم احلرب.

 إستخدام االلغام االرضية من قبل احلوثيني .3

نعرف أن هناك ألغام أرضية زرعها احلوثيون. دست على لغم أرضي بينما كنت أسري.لقد  مل نكن"
مت زرع لغم أرضي جبانب الطريق وآخر ابلقرب من بئر املاء. صرخت ، "ساعدوين". تنفست بشدة 

  
 .مصادر سريّة يف امللف  503
 نظام روما األساسي.  2 8.(i)(e)الفقرة  504
-11دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد الربوتوكول اإلضايف الثاين،  13)2(الفقرة  505
12 . 
 . 12دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  506
  .156ة للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة دراسة اللجنة الدولي 507
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وجلست لفرتة حىت وجدت شخصاا أيخذين إىل املستشفى. لقد صدمت عندما علمت أن قدمي 
  " قد برتت

 ضحية لغم أرضي يف تعز          

 
، أثناء تقدمهم حنو تعز،  2015استمر اتثري األلغام األرضية اليت زرعها احلوثيون منذ عام   .336

. إن زرع األلغام يف بداية النزاع  إلبطاء تقدم القوات 2019يف إحلاق األذى ابملدنيني حىت عام 
ة من احملافظة. أحلقت األلغام األرضية املسلحة اليمنية والتابعة هلا، أدى اىل تلوث مساحات شاسع

املضادة لألفراد واملضادة للمركبات اليت زرعت يف مداخل وخمارج املدن والبلدات والقرى، وكذلك يف 
املنازل واحلدائق واألراضي الزراعية يف املناطق اليت قاومت وجود احلوثيني أضرارا يف حياة السكان 
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حملافظات املتضررة ابأللغام يف اليمن حيث قتلت األلغام وسبل عيشهم. تعز هي واحدة من أكثر ا
األرضية وشوهت املدنيني، وأعاقت حياهتم، وعرقلت وصول املساعدات اإلنسانية، ومنعت عودهتم 

 .أبمان إىل منازهلم

حادث لغم أرضي يف تعز حدثت بني الفرتة من متوز/ يوليو  32استعرض فريق اخلرباء   .337
حادث انفجار الغام ارضية يف تعز  17حتقق فريق اخلرباء من . 2018إىل متوز / يوليو  2016

 12مدنياا )  28رجال، وامرأتني( وكذلك جرح  6أطفال، و  7مدين ) 15واليت تسببت مبقتل 
مدنياا  145اليمنية إىل أن لتحقيق للجنة الوطنية التشري سجالت  نساء(.  7اطفال، و 9رجل، و

 138طفالا وتسع نساء( قُتلوا بسبب انفجار ألغام أرضية يف تعز، وأصيب  35رجالا و  70)
. 2019يناير  كانون الثاين/ امرأة( من بداية النزاع حىت   15طفالا و  34رجالا و  89مدنياا )
مركز االطراف الصناعيه وإعادة التأهيل التابع ملكتب الصحة العامة اخلرباء فأن  ا ورد لفريقوفقاا مل

من ضحااي األلغام األرضية برتت أطرافهم بسبب إصاابت االنفجار  288 عاجلوالسكان يف تعز  
توضح هذه األرقام وحدها حجم أتثري األلغام األرضية على  508وينتظرون األطراف االصطناعيه.

حملافظة. حقق فريق اخلرباء يف عينة من احلوادث الناجته عن انفجارات األلغام األرضية املدنيني يف ا
 .اليت أسفرت عن مقتل وجرح مدنيني، ترد تفاصيلها أدانه

، يف الصباح الباكر ، أصيب رجل جراء انفجار لغم أرضي  2018يونيو / حزيران  15يف  .338
بينما كان يف طريقه يرعى االغنام، داس على لغم  509ابلقرب من قرية املعقر يف مديرية املوزع .

أرضي. أدى  االنفجار إىل برت قدمه اليسرى. كان الرجل يكسب رزقه من الرعي. على عكس  
كثريين آخرين من قريته، فقد قرر البقاء عندما تقدم احلوثيون يف املنطقة يف املراحل األوىل من 

، لكن األلغام 2015طرهتا على املنطقة حبلول ديسمرب النزاع. استعادت القوات املسلحة اليمنية سي
 .اليت زرعها احلوثيون ظلت

، قُتلت امرأة وطفلها 13:00، الساعة  2017سبتمرب / أيلول  14يف حادثة أخرى، يف   .339
مرت من منزهلا.  300يف مديرية الصلو عندما داست على لغم أرضي زرع على طريق على بعد 

أة هتديدات عرب اهلاتف من أحد زعماء احلوثيني احملليني الذي قيل إنه أراد ووفقاا للشهود ، تلقت املر 
التحدث إليها حول "حركات غري طبيعية ابلقرب من منزهلا". ورد أن الشهود مسعوا صوت االنفجار 
ورأوا الدخان عندما انفجر اجلهاز. علماا ان املرأة سبق وقد أصيبت من قبل قناص حوثي أثناء 

 .عتهاعملها يف مزر 

صباحاا، مت تشويه سيدتني عندما  09:00، حوايل الساعة  2017يوليو / متوز  7يف  .340
انفجر لغمان أرضيان يف منطقة الشقب مبديرية صرب املوادم  يف حمافظة تعز. اللجان الشعبية التابعة 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 508
 .مصادر سريّة يف امللف 509
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لغام للحوثيني واجلماعات املسلحة املكونة من وحدات اجليش املوالية للرئيس السابق قد زرعت األ
األرضية على الطريق الغري معبدة يف منطقة الشقب، وهو موقع اسرتاتيجي للوصول إىل قرى خمتلفة، 
ا  إلبطاء تقدم مجاعات املقاومة التابعة للقوات املسلحة اليمنية. أصبحت األلغام األرضية هتديدا

 .آخرون 11واضحاا للمدنيني يف هذه املنطقة حيث قتل ثالثة وأصيب 

، أصيبت امرأاتن جبروح نتيجة انفجار لغم أرضي يف حي  2019فرباير  /شباط 13يف  .341
من ذلك اليوم، كانت  10:30ذراع الغبار، شرقي قرية الشقب، يف مديرية صرب املوادم. يف الساعة 

عاماا جتمع احلطب للطهي قد دعست على لغم أرضي. أدى االنفجار إىل  43امرأة تبلغ من العمر 
  510اقها اليمىن. ساعد الشهود يف نقلها إىل مستشفى الصفوة يف مدينة تعز . إصابة املرأة وبرت س

كما أصيبت سيدة يف اخلامسة والعشرين من عمرها يف يدها وساقها جراء شظااي االنفجار نفسه. 
قروايا  14وفقاا لسكان حمليني ، مل تكن هااتن املرأاتن أول ضحااي األلغام األرضية يف القرية. كان 

ابلفعل ضحااي لأللغام األرضية اليت زرعها احلوثيون يف املناطق الشرقية من الشقب، على  قد وقعوا
آخرون، بينهم أربع نساء عانني من البرت  11الطرق واألجزاء السكنية، قُتل ثالثة منهم وأصيب 

 وأصبحن معاقات بشكل دائم. تتميز قرية الشقب مبوقع اسرتاتيجي عاٍل يف اجلبال يف حمافظة تعز
اجلنوبية، وقد استخدم احلوثيون األلغام على نطاق واسع يف املنطقة لعرقلة تقدم القوات املسلحة 

شخص وحولتها إىل خط  10000اليمنية واجلماعات التابعة هلا ، وعزلت قريه يبلغ عدد سكاهنا 
           .مواقع األلغام ال توجد عالمات أو خرائط لإلشارة إىل 511مواجهة.

 االنتهاكات       

رغم أن القانون اإلنساين الدويل العريف ال حيظر يف حد ذاته استخدام األلغام األرضية، فإنه   .342
يفرض قيوداا على استخدامها. تبعا لذلك، جيب توخي احلذر الشديد من جانب أطراف النزاع 

   .512لتقليل اآلاثر العشوائية لأللغام األرضية.

، أكدت سلطات األمر الواقع لفريق اخلرباء أن احلوثيني استخدموا 2019يف أاير / مايو   .343
لتزاماهتم مبوجب القانون إألفراد، مشرية إىل ضد اوا استخدام ألغام أنكر ملركبات، لكنهم ضد األغام 

 .ألفراد اليت صادقت عليها اليمنضد ااإلنساين الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية حظر األلغام 

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن احلوثيني استخدموا األلغام األرضية املضادة  .344
لألفراد واملركبات يف تعز يف انتهاك للقانون اإلنساين الدويل. نظراا للطريقة اليت مت هبا وضع األلغام يف 

فقد انتهك احلوثيون مواقع غري حمددة يراتدها املدنيون، مع القليل من التحذير أو عدم تقدميه، 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 510
 .مصادر سريّة يف امللف 511
  .81دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  512
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التزامهم مبوجب القانون اإلنساين الدويل بتقليل اآلاثر العشوائية لأللغام األرضية. حيظر استخدام 
األلغام املضادة لألفراد مبوجب اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد واليت اليمن طرف فيها، ومت 

 .االعرتاف بتطبيقها من قبل سلطات األمر الواقع

 ار" تعز"حص  .5

 "513"كانت حماولتهم األخرية جلعل املدينة تسقط
عندما قامت القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة التابعة هلا بطرد مقاتلي احلوثي  .345

، اخنرطت األخرية يف حماوالت 2015يوليو متوز/ صاحل من مدينة تعز إىل املناطق احمليطة هبا يف 
على املدينة احملاصرة. ومع ذلك، ظل مركز تعز حتت السيطرة إلضعاف املقاومة واستعادة السيطرة 

ع يف نزا العسكرية للمقاومة، واليت كانت آنذاك حتظى بدعم شعيب كبري. خالل املراحل األوىل من ال
يف أجزاء خمتلفة من املدينة، هبدف  صاحل -مع مقاتلي احلوثي تعز، اندلعت مواجهات مسلحة
فشلت هذه احملاوالت للسيطرة وقد ادته املقاومة التابعة للحكومة. الوصول إىل مركزها ، الذي استع

صاحل  -احلوثي  مقاتلو ، كان 2015أيلول / سبتمرب  -طس على مركز تعز. حبلول آب / أغس
"حصاراا" أثر بشكل خاص على مديرايت  وا، وفرضسية للمدينةعلى طول املداخل الرئيمتركزوا قد 

وفقاا ملصادر خمتلفة، فإن هذا الشكل اجلديد من أشكال احلرب يف تعز . 514املظفر والقاهرة والصاله
قد تراكم تدرجييا. لقد حاصر املدينة بسرعة وأثر بشكل أساسي على سكاهنا املدنيني: " كانت 

إىل  ت، هذا ما قاله مصدر من تعز لفريق اخلرباء. القيود اليت هدفاولتهم األخرية إلسقاط املدينة"حم
على إمدادات األدوية، واملعدات الالزمة فُرضت أيضاا األسلحة إىل مركز تعز دخول احلد من 

احلاجة إليها لغرف الطوارئ،  تشتدالتشغيل املستشفيات داخل املدينة، وخزاانت األكسجني اليت 
 .515واسطواانت الغاز

اخلضروات استمرت القيود يف التزايد وسرعان ما أثرت على الوصول إىل املواد الغذائية، مثل  .346
صاحل ، مل  -والدقيق والسكر وحىت مياه الشرب. عند نقاط التفتيش اليت أقامها مقاتلو احلوثي

ل املواد الغذائية، وكان ُيسمح للمدنيني حبمل كميات كافية فقط ألسرهم، ادخُيسمح للتجار إب
. ووفقاا 516"ليس أكثر من كيلو واحد من اخلضروات يف وقت واحد" يف بعض األحيان

على آابر يف املناطق اليت تسيطر عليها سلطات األمر الواقع، عتمد تاملدينة تكون ، 517صادرللم
وغياب اآلابر داخل تعز جعل املوقف أكثر خطورة. اعتمد الناس على احلطب والكرتون واملنتجات 
البالستيكية الستبدال الغاز ألغراض الطهي، حيث مل يتمكنو من ايصال أسطواانت الغاز إىل 
املدينة. إن ما أطلق عليه "حصار تعز" يقع يف قلب املعاانة املستمرة للمحافظة، واستمر يف التأثري 

  
 بيان من مصدر سري، يف امللف مع فريق اخلرباء البارزين.  513
 .مصادر سريّة يف امللف  514
 .مصادر سريّة يف امللف  515
 .مصادر سريّة يف امللف  516
 .مصادر سريّة يف امللف  517
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على سكاهنا املدنيني حىت مع االنتهاء من إعداد هذا التقرير. خالل استفسارات فريق اخلرباء حول 
 .518زأصابت تع تعز، وصف النشطاء وسكان تعز األثر اإلنساين للحصار أبنه أكرب مأساة

حيث ملدنيون قادرين على مغادرة تعز و رغم أن املدينة مل تكن مغلقة متاماا، حيث كان ا .347
قد التدابري هذه ن غري أ ،عسفأبسلوب مت ة تدابري خمتلفة مفروضةيلتاشهدت األسابيع واألشهر املت

 داخل املدينة. جعلت التدابري املختلفة السلعمتأزم وضع إنساين  خلق سامهت بشكل كبري يف
ر على حقوق الناس مبا يف ذلك الرعاية ثّ أاألساسية وكذلك اإلمدادات الطبية غري متوفرة، مما 

. 519املدينةغادروا ، كان ثلثا سكان تعز قد 2015أكتوبر تشرين األول/ الصحية والغذاء. حبلول 
أي ما يقدر بثلث سكاهنا قبل احلرب. يف أكتوبر  200,000إىل  175,000مل يبق سوى 

، حتدث منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف اليمن عن الوضع املزري يف تعز ،  2015
أيلول/ واصفاا املدينة أبهنا حماصرة فعلياا: "لقد كانت مدينة تعز حتت حالة حصار فعلي منذ بداية 

القليل من السلع التجارية أو املساعدات اإلنسانية، إن وجدت،  مل تتمكن سوى .2015سبتمرب 
سكان  امن الدخول إىل أحياء املديرايت الثالث وهي املظفر والقاهرة والصاله. غادر ثلث

. أُبلغ فريق اخلرباء من مصادر خمتلفة أن ارتفاع تكلفة املعيشة وارتفاع األسعار بسبب 520املدينة"
إىل اخلدمات األساسية كان أحد األسباب الرئيسية اليت دفعت  "احلصار" وكذلك عدم الوصول
 .521املدنيني إىل االنتقال خارج املدينة

. خالل هذه الفرتة،  2016مارس آذار/ استمرت املرحلة األوىل من "حصار" تعز حىت  .348
. أشارت بعض املصادر اعتباطيبشكل تغلق صاحل  -نقاط التفتيش اليت سيطر عليها احلوثيكانت 

أوقات مت فيها فتح نقاط تفتيش معينة لبضع ساعات ملدة يوم أو يومني يف األسبوع. ابإلضافة إىل 
إىل املخاطر النامجة عن القتال املستمر ، مت إيقاف الناس لعدة ساعات ، ومت تفتيشهم ووصف 

رة الذي عاىن منه املدنيون أثناء عبورهم. ومشلت هذه مصاد522العديد منهم لفريق اخلرباء اإلذالل 
البضائع اليت كانوا حيملوهنا ، مما دفع الكثريين إىل جتنب محل أشياء مثينة مثل أسطواانت الغاز ، 
والقيود املفروضة على الكميات اليت ميكنهم محلها ، حىت فيما يتعلق ابخلضروات واملواد الغذائية. 

لسمعة بسبب . ويذكر الكثريون أن معرب الدحي كان سيئ ا523وورد أن بعضهم خضعوا للضريبة
. كانت نقطة العبور الرئيسية للمدنيني من وإىل مدينة تعز ، اليت حصلت هناك املعاملة القاسية

مرت إىل أكثر من   400وأجرب الناس على املشي ملسافات طويلة للوصول إليها ، واليت ترتاوح من 
  

 .مصادر سريّة في الملف  518
519Statement of the Humanitarian Coordinator for Yemen, Johannes Van Der Klauuw, on the , OCHA 

dire situation in Taizz City, 24 October 2015, available at 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humantarian_coordinator_for_yemen_statement_on

_situation_in_taizz_-_en_-_24._october_2015.pdf. 
 المرجع نفسه.  520
 .مصادر سريّة في الملف 521
 .ر سريّة في الملفمصاد 522
 .مصادر سريّة في الملف 523

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humantarian_coordinator_for_yemen_statement_on_situation_in_taizz_-_en_-_24._october_2015.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humantarian_coordinator_for_yemen_statement_on_situation_in_taizz_-_en_-_24._october_2015.pdf
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اص ذوي اإلعاقة كيلومرت واحد يف وقت ما وفقاا للبعض. وهذا جعلها مهمة شاقة ابلنسبة لألشخ
واملسنني. "اعتادت والديت أن تطلب من صيب من احلي أن يرافقها أثناء العبور حىت تتمكن من 

. حتدث الناس إىل فريق اخلرباء عن 524تستطيع العبور خبالف هذه الطريقه" شراء طعامها ، ألهنا ال
النساء اللوايت يتعرضن للمضايقة وعن أكياس الطعام اليت متزق أو يتم الدوس عليها. فحص فريق 

، وقاموا بضرهبم 525اخلرباء لقطات تظهر رجاالا مسلحني يطاردون املدنيني عند نقطة التفتيش 
املبلغ عنها استخدام القناصة إلطالق النار  عشوائياا وإطالق النار يف اهلواء. ومشلت أساليب احلصار

نه مت حتويل ثالثة متاجر قريبة أعلى املدنيني عند نقاط التفتيش. وقال أحد املصادر لفريق اخلرباء 
من املمر إىل أماكن احتجاز إداري ، حيث يتم احتجاز "املشتبه هبم" ونقلهم يف كثري من األحيان 

"كان أكرب مصدر لإلهانة للمدينة". كما وثق فريق 526 إىل سجن الصاحل. وقال املصدر نفسه
اخلرباء حاالت االعتقاالت اليت حدثت ابلقرب من نقاط التفتيش أو أثناء عبور املدنيني. استهدف 

صاحل الشباب على وجه التحديد ، يف احلاالت اليت وثقتها فريق اخلرباء ، اهُتم  -مقاتلو احلوثي 
ن املقاومة، واحُتجزوا وتعرضوا للتعذيب بصورة تعسفية أثناء مدنيون أبهنم "دواعش" أو يدعمو 

  527حماولتهم العبور أو يف املناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون.

صاحل، بدأ املدنيون ابالعتماد على طريق  -احلوثي ها مقاتلوغلقاليت كان يلتجنب احلواجز  .349
يق شديد االحندار ال ميكن عبوره ، وهو طر وقالطجبلي للتحايل على املعرب، واملعروف ابسم طريق 

 يةعي. أصبح املمر معرب للمواد الطبإال سرياا على األقدام أو ابحلمري أو مبركبات الدفع الراب
واإلمدادات املختلفة يف املدينة. كان معروفاا أيضاا ابسم "طريق املوت" بسبب الصعوابت واملخاطر 

طول األمطار عدة أايم متتاليه بسبب هيتم إغالق الطريق لكان الطبيعية. وحبسب ما ورد  
، وأحياانا ، واسطواانت األكسجنيمحل الناس على ظهورهم الطعامقد ، و واالهنيارات األرضية

ارتفاع األسعار، ألهنا ازدايد مرضاهم وكبار السن. سامهت األخطار الكامنة يف هذا الطريق يف 
 ذلك تراكم النفاايت داخل املدينة، ، مبا يفمدينة تعزمعاانة جاءت "بتكلفة بشرية". استمرت 

حيث تعذر الوصول إىل مواقع مكبات النفاايت، واليت تقع بشكل أساسي خارج املدينة، مما ساهم 
 .528يف زايدة املخاطر الصحية داخل املدينة

مل ختفف سيطره القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا على معرب الدحي يف مارس /  .350
الوضع، بسبب استمرار القتال، مما حال دون الوصول إىل هذا الطريق. مع اجلهود  2016آذار 

املبذولة لكسر "احلصار" ، استمر هذا الوضع حىت سعت القوات التابعة للحكومة لكسر احلصار 
على املدينة من خالل مهامجة طرق اإلمداد الرئيسية للحوثيني املؤدية إىل حمافظيت احلديدة وإب. 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 524
 .مصادر سريّة يف امللف 525
 .مصادر سريّة يف امللف 526
 .مصادر سريّة يف امللف 527
 .مصادر سريّة يف امللف 528
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ر "احلصار" ابفتتاح طريق يؤدي اليوم إىل عدن، وإن كان طريقاا طويالا متعرجاا. يف املرحلة لقد مت كس
تنفس" على الرغم من أن الطريق أبهنا "مساحة  من قبل املصادر الثانية من احلصار مت وصف الفتحة

عليه قبل  ، وظلت املسافات أطول بكثري مما كانتمبرور الشاحنات الكبرية احململة ال يزال ال يسمح
النزاع. هذا، إىل جانب اخنفاض قيمة الرايل اليمين وعدم دفع الرواتب ، مما واصل الضغط على 

القوافل اإلنسانية وكذلك على سكان تعز. ظلت القيود املفروضة على حرية تنقل املدنيني ، 
يد الوصول والتجارية، واستمرت أسعار السلع األساسية يف االرتفاع ، حيث استمر احلصار يف تقي

 .529إىل الغذاء واملواد األساسية األخرى ، على حساب املدنيني الذين يعيشون داخل تعز

بقيت القيود اإلنسانية ونددت العديد من املنظمات علناا هبذا الوضع ، مبا يف ذلك منظمة   .351
"إن  قائلةأطباء بال حدود ، واليت ذكرت أن املستشفيات يف تعز "حباجة ماسة إىل اإلمدادات" ، 

تسهيل نقل اإلمدادات اإلنسانية من صنعاء إىل وسط مدينة تعز حمدود للغاية من قبل السلطات 
احلوثية ، مما تسبب يف أتخري كبري للعمليات اإلنسانية. يف مناسبات عديدة ، مت رفض أو أتخري 

فتقر وصول املساعدات اإلنسانية والطبية إىل كل من وسط املدينة واملناطق احمليطة هبا. ت
املستشفيات إىل األدوية األساسية واإلمدادات األساسية مثل األكسجني والوقود للمولدات. يتوفر 

  ."530هءالوقود واألكسجني عادة يف السوق احمللية ، لكن اندراا ما تستطيع املستشفيات شرا

داخل إىل تقدمي املساعدة اإلنسانية أعاقت أُبلغ فريق اخلرباء ابلعديد من التحدايت اليت   .352
املنظمات مما فاقم عمل   ،عليها يالءستاالعن مقاصدها و  تعز، مبا يف ذلك حتويل املساعدات

التوزيعات ومتابعة اإلنسانية اليت تدير عمليات انئية يف العديد من احلاالت وال تستطيع مراقبة 
اخلرباء أيضاا حبالة حاالت حتويل أو سرقة إمدادات املساعدات. أُبلغ فريق أو رصد بشكل صحيح 

واحدة كانت فيها اجلماعات املسلحة داخل تعز مسؤولة عن سرقة املساعدات اإلنسانية يف ربيع 
سالل غذائية موجهة إىل احملتاجني داخل تعز. وحبسب ما ورد  570، أي أكثر من  2018عام 

لسلطات احمللية قوبلت طلبات املساءلة بشأن هذا احلادث ابلتحديد بعدم االستجابة من جانب ا
 . 531داخل تعز

عقب نشوب النزاع ، سرعان ما شهدت تعز ، اليت استضافت مخسة مستشفيات عامة  .353
، اهنياراا سريعاا لنظامها الصحي. على الرغم من أن املستشفيات داخل مدينة تعز ظلت  532عاملة

أو احتاجها  مفتوحة، إال أهنا كانت تعمل جزئياا وال توفر مستوى اخلدمات اليت اعتاد عليها
السكان املدنيون داخل املدينة. وجود "احلصار" داخل تعز زاد من تعقيد الوصول إىل الرعاية 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 529
530.  Médecins Sans Frontières, “Yemen: Healthcare under siege in Taiz”, 30 January 2017, p. 26  
 .مصادر سريّة يف امللف 531
532Médecins Sans Frontières, “Complicated Delivery: The Yemeni Mothers and Children Dying Without  

Medical Care”, 24 April 2019. 
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الصحية مبا يف ذلك للسكان املقيمني يف منطقة احلوابن. الوصول إىل مستشفى يف تعز من هذا 
ر خمتلفة.  دقيقة ، هو اآلن رحلة لعدة ساعات وفقا ملصاد 15اجلزء، والذي كان يستغرق حوايل 

كما أدى "احلصار" إىل تعقيد عملية توصيل اللقاحات داخل املدينة، وقيد وصول املرضى إىل 
احلاالت اليت تتطلب غسيل الكلى. مت تقييد الوصول إىل التعليم ابملثل ، ضمنها عالج متخصص، 

 ال 534. وفقاا ملصدر واحد،533حيث مل يتمكن الطالب من الوصول إىل اجلامعة داخل املدينة
طالب من حضور دوراهتم يف اجلامعة بسبب املسافة اليت جيب أن يسافروا هبا على  200يتمكن 

الطريق املؤدي إىل املدينة من خمتلف املناطق مبا يف ذلك احلوابن ، يف حني اخنفض عدد الطالب 
ت هن األكثر اء أن الطالبايف املائة منذ بدء احلرب. أُبلغ فريق اخلرب  35امللتحقني ابملعاهد الفنية 

، ألن أسرهن خائفة على سالمة تنقلهن، خاصة بعد تعرض عدة طالب لإلهانة أو االعتداء تضرراا 
 .535أو االحتجاز التعسفي يف نقاط التفتيش

، فضالا إىل زايدة العبء على املرأة ،أدى النزاع يف تعز، مثله مثل أي مكان آخر يف اليمن .354
عن خطر تعرضها النتهاكات حقوق اإلنسان. أصبحت النساء يف كثري من احلاالت املعيل الرئيسي 
، وكثرياا ما غامرن مبفردهن خوفاا من اختطاف أو قتل أقرابئهن الذكور. بعض أبرز الناشطني يف تعز  

، سكان املدنيني يف املدينةعلى ال كانوا من النساء ، قُتل عدد قليل منهن أثناء النزاع. إن أثر النزاع
مبا يف ذلك ذوي االحتياجات اخلاصة واملسنني مل يتم اإلبالغ عنه إىل حد كبري. استضافت تعز 

  536عدداا كبرياا من أفراد جمتمع "املهمشني" الذين عانوا أيضاا من انتهاكات عديدة أثناء النزاع.

ن معاانة تعز قد أمهلت. حتدثوا شعر الكثري من األشخاص الذين حتدث إليهم فريق اخلرباء أ .355
 :أيضاا عن صمود املدنيني يف تعز ، وعن إرادهتم الستعادة مدينتهم كما كانوا يعرفوهنا

تعز مدينة الغفران. اعتاد الناس بيع ممتلكاهتم لتعليم أطفاهلم. لقد اعتادوا أن ينظروا إىل من محل 
غريب على تعز ... التطرف ال يؤدي إال إىل الدمار. إن ما جيري يف تعز اليوم  هح على أنساللا

  "537يتحدثوا ابمسنا هم لننكلو هؤالء غري املستنريين. فعل هو 
 االستنتاجات         

يف رد مكتوب على األسئلة اليت طرحها فريق اخلرباء ، رفضت سلطات األمر الواقع مزاعم  .356
ف ونريان القناصة يف تعز. وأشارت سلطات األمر الواقع إىل حالة انعدام االنتهاكات املتعلقة ابلقص

األمن السائدة داخل املدينة بسبب سيطرة "امليليشيات واملنظمات اإلرهابية" ، واليت أدت إىل 
فيما حدوث انتهاكات خمتلفة، مبا يف ذلك مقتل مندوب اللجنة الدولية للصليب األمحر حنا حلود.

  
 .سريّة يف امللفمصادر  533
 .مصادر سريّة يف امللف 534
 .مصادر سريّة يف امللف 535
 ملزيد من املعلومات حول وضع "املهمشني" أنظر الفصل حول اجملتمعات الضعيفة.  536
 شهادة من مصدر سّري، مل يتم مشاركة اهلوية ألسباب تتعلق ابحلماية. 537
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، نفت سلطات األمر الواقع مجيع  2015يتعلق بـ"احلصار" على تعز ، وحتديداا بني مارس ويوليو 
على املشي ملسافات طويلة أو االدعاءات املتعلقة مبنع املدنيني من مغادرة املدينة أو إجبارهم 

وجدت  نإو جتريدهم من ممتلكاهتم عند نقاط التفتيش. واصلت سلطات األمر الواقع بقوهلا، "
". كما نفت سلطات األمر الواقع فرض قيود على وصول اجلتهامع تومتهي فردية حاالت، ف

إال لفحص أمين منتظم املساعدات اإلنسانية أو اإلمدادات األساسية وذكرت أن البضائع مل ُتوقف 
 .لضمان عدم هتريب أي أسلحة أو أشياء حمظورة

واحلرب الشبيهة ابحلصار يف حد ذاته ، طاملا   538ال حيظر القانون اإلنساين الدويل احلصار .357
املدنيني. ومع ذلك ، قد  539أن الغرض هو حتقيق هدف عسكري وال تُفرض بغرض جتويع السكان

على انتهاكات أخرى للقانون اإلنساين الدويل ، كما يتضح يف  تنطوي التكتيكات الشبيهة ابحلصار
عوائق غري قانونية حتول دون وصول املساعدات اإلنسانية، مبا يف  فرض حالة تعز. وتشمل هذه

ذلك اهلجمات ضد العاملني يف اجملال اإلنساين وأدوات اإلغاثة، فضالا عن اهلجمات ضد األشياء 
ن ، مثل املواد الغذائية واألدوية، أو نقلها. أثر "احلصار" من قبل اليت ال غىن عنها لبقاء السكا

احلوثيني على حصول السكان املدنيني على الغذاء واملياه واملواد الطبية األساسية لتشغيل 
املستشفيات وتقدمي املساعدة الطبية احليوية. لقد فشل كال الطرفني ، إما عن طريق تقييد دخول 

بتوفري  ملتزاماهتأو عن طريق حتويل املساعدات داخل املدينة للوفاء اباملساعدات اإلنسانية 
اإلمدادات األساسية ورعاية املرضى واجلرحى. إن التكتيكات الشبيهة ابحلصار اليت يستخدمها 
احلوثيون يف تعز تتعدى على العديد من حقوق اإلنسان ، مثل احلق يف مستوى معيشي الئق ، مبا 

  540اء واملاء ، واحلق يف الصحة ، والتعليم ، ويف حرية التنقل.يف ذلك احلق يف الغذ

ويف هذا السياق الذي توجد فيه احتياجات إنسانية ماسة ، هناك شواغل مشروعة بشأن ما  .358
إذا كانت هذه األعمال تساهم يف اجملاعة. )انظر الفصل اخلاص ابالنتهاكات املتعلقة ابحلالة 

صاحل قد استخدموا -اليت مجعها فريق اخلرباء إىل أن مقاتلي احلوثي اإلنسانية(. أخرياا ، تشري األدلة
احلصار كشكل من أشكال العقاب اجلماعي على السكان املدنيني املقيمني داخل تعز ، لدعمهم 
املتصوَّر للمقاومة الشعبية واجملموعات املنتسبة للحكومة. حيظر القانون اإلنساين الدويل كل من 

  
ميكن فهمه على أنه تطويق العسكري ملنطقة ما مع فرض قيود على دخول ، ولكن مصطلح حصار ليس له تعريف يف القانون الدويل 538

وقانون حقوق  البضائع األساسية وخروجها هبدف إجبار املنطقة على االستسالم، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، القانون اإلنساين الدويل
 . 2017اإلنسان املتعلق ابحلصار العسكري كأسلوب قتال، كانون الثاين، يناير 

الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر أيضاا دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة من  14املادة  539
53. 
ية واالجتماعية العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادمن  12-11، املواد العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية 11املادة  540

 والثقافية
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كأسلوب للحرب تجويع  ابالضافة، ال 541كوسيلة من وسائل احلرب والعقوابت اجلماعية.  التجويع
 . 542هو جرمية حرب يف النزاعات غري الدولية اليت قد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية

 

 .  استهداف موظفي اإلغاثة اإلنسانية6
بعملهم ، ويف الوقت لقد كانت تعز مكاانا صعباا للغاية ملوظفي اإلغاثة اإلنسانية للقيام  .359

نفسه تبقى واحدة من املواقع اليت يكون وصول املساعدات اإلنسانية فيها أكثر أمهية، بسبب 
. يف حني أن األوىل األعمال القتالية املستمرة والقيود املفروضة على اجملتمعات احمللية منذ أايم النزاع

التعامل مع فريق اخلرباء قد حد من القيود املفروضة على الوصول وخوف الوكاالت اإلنسانية من 
على توثيق مجيع حاالت ختويف ومضايقة عمال اإلغاثة، وثق الفرق عدداا من احلاالت ة الفريق قدر 

اإلغاثة للمضايقات والتهديدات واالعتقال التعسفي واالحتجاز ، والقيود  واليت تعرض فيها موظف
فو اإلغاثة أو يدركون أهنم معرضون خلطر املفروضة على الوصول. يف كل مرة ُيستهدف فيها موظ

قدرهتم على تسيري أعماهلم معرضة للخطر. حقق الفريق يف حادثة تعترب رمزية صبح االستهداف، ت
،  2018هلذا الوضع متثلت مبقتل مندوب للجنة الدولية للصليب االمحر يف تعز يف أبريل / نيسان 

ظمة للموظفني من اليمن ووقف بعض مما أدى، إىل جانب هتديدات أخرى، إىل سحب املن
 .عملياهتا

 5432018مقتل أحد مندويب اللجنة الدولية للصليب االمحر، تعز، أبريل / نيسان  (أ
ال ميكنين أن أشري إىل أولئك الذين قتلوا حنا حلود ، لكن ميكنين أن أقول إن الذين قتلوه هم أولئك " 

من حقوقهم ، والذين يريدون أن يقولوا أن "تعز  الذين ال حيبون تعز ، والذين يريدون حرمان شعب تعز
 ."544تستضيف اإلرهاب

 عامل إغاثة إنسانية من تعز

، توجهت قافلة تقل وفداا من اللجنة الدولية إىل مكان  2018أبريل / نيسان  21يف  .360
مجيع مع ن البعثة قد نسقت أقيل وقد احتجاز مل يكشف عنه داخل مدينة تعز يف زايرة احتجاز 

. ضم الفريق مندوبني دوليني كانوا ضمن وفد 545وأخذت املوافقة إلمتام الزايرة املختصة السلطات
إىل  قد وصل إىل تعز يف مهمة قصرية قبل أن يكملو طريقهم إىل عدن يف نفس اليوم. كان الفريق

يومي أبريل/ نيسان، وقام ابلفعل بزايرتني ملركزين خمتلفني لالعتقال،  16تعز منذ أسبوع واحد، منذ 

  
 ، الربوتوكول اإلضايف الثاين. b)(2(4(و 14الفقرة  541
 . 156دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  542
 اللجنة الدولية للصليب األحمر. يشير فريق الخبراء غلى أنه تم كتابة هذا الفصل من دون أي مساهمة من  543
 .مصادر سريّة في الملف 544
 .مصادر سريّة في الملف 545
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أبريل،  21. يف صباح يوم 546أبريل / نيسان، ويبدو أن كل ذلك مت دون أي حتدايت 19و  18
. بعد جبانأللبيع احتركت القافلة عرب تعز. توقفت يف طريقها عرب منطقة ذابب يف متجر حملي 

الثة توقفها بفرتة وجيزة، ورد أن السيارة الرئيسية، اليت كانت تضم سائقاا من اللجنة الدولية وث
مندوبني، مبن فيهم قائد فريقهم حنا حلود، قد تباطأت قبل أن تصل إىل مطب يف الطريق. أثناء 

" مث استدار فوراا ، قبل أن يتمكن موسأل السائق "من أنتملثم الوجه رجل  االتباطؤ، اقرتب منه
صاصتني يف ر ب فأصابه السائق من اإلجابة، وأطلق النار على حنا، الذي كان جالساا خلف السائق،

 انطلق االثنانفن رجل يقود دراجة انرية كان ابنتظار الرجل املسلح أالرأس ومخسة يف القلب. ويقال 
حنا. مت إخالء الوفد أبكمله من وفاة وتوجه إىل عيادة حيث أعلن مسريته حيث . حول الوفد سوايا 

 .د جثمان حنا إىل وطنه، لبنانيعأخالل عدن و 

هناك عمليات نظمتها السلطات األمنية داخل تعز ، هبدف  بعد وفاة حنا حلود ، كانت .361
، حسبما ورد  2018نوفمرب  26العثور على املسؤولني عن اغتياله واعتقاهلم. قُبض على رجل يف 

يف وقت وضع اللمسات األخرية على التقرير،    547 ، ابعتباره أحد املشتبه هبم الرئيسيني يف اغتياله.
. تشري 548كان املشتبه  قد نُقل إىل عدن ، لكنه مل يُقدم بعد للمحاكمة ومل تُنشر التهم املوجهة إليه

املعلومات اليت مجعها فريق اخلرباء إىل أن السلطات قد تعرفت على مشتبه هبم آخرين، هذا ومل 
 .549تهم املوجهة إليهميتمكن الفريق من أتكيد مكاهنم أو ال

قبل وقوع احلادث، أفادت التقارير أن اللجنة الدولية للصليب األمحر قد أوقفت أنشطتها يف  .362
يقع مكتب تعز التابع للجنة الدولية، كان "احلوابن" ، وهي منطقة يسيطر عليها احلوثيون حيث  

، ذُكر أن وفداا رفيع بسبب العديد من التحدايت األمنية والتشغيلية. وقبل وقوع احلادث أيضاا 
األنشطة داخل يف تطوير لبحث لمدينة تعز   550املستوى من اللجنة الدولية للصليب االمحر قد زار

، أعلنت 2018املدينة. مل تستأنف اللجنة الدولية أنشطتها يف تعز بعد اغتيال حلود. يف يونيو 
تعمل  فادت يف بيان هلا "وأاليمن وتوقف عدداا من أنشطتها.  من موظفيها من 71املنظمة سحب 

، غري أننا نشهد هذه األايم اجتاهات خطرية. فقد حيل 1962اللجنة الدولية يف اليمن منذ عام 
بيننا وبني أداء أنشطتنا احلالية، وتعرضنا لتهديدات، بل واسُتهدفنا بشكل مباشر يف األسابيع 

دقاا يف جمرايت النزاع. وحُتّمل اللجنة األخرية. وحنن نرى سعياا قوايا إىل استغالل منظمتنا لتكون بي
وذكر البيان على وجه التحديد أنه على الرغم من أن  .الدولية مجيع األطراف مسؤولية أمن موظفيها

اللجنة الدولية تلقت يف السابق هتديدات يف اليمن، إال أهنا مل تستطع حتمل أي خماطر إضافية بعد 
 .أقل من شهرين على مقتل مندوهبا

  

 .مصادر سريّة في الملف 546
 .مصادر سريّة يف امللف 547
 .مصادر سريّة يف امللف 548
 .مصادر سريّة يف امللف 549
 .مصادر سريّة يف امللف 550
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 االنتهاكات       

كقاعدة من قواعد القانون اإلنساين الدويل العريف، جيب على أطراف النزاع احرتام ومحاية  .363
، احملميني ابلفعل كمدنيني، طاملا أهنم ال يشاركون مباشرة يف األعمال 551موظفي اإلغاثة اإلنسانية

 اتوصيل املساعدالعدائية. هذه احلماية اخلاصة هي نتيجة طبيعية لاللتزام ابلسماح وتسهيل ت
. إن اهلجوم املتعمد على موظفي اإلغاثة اإلنسانية احملميني يعد جرمية 552اإلنسانية إىل احملتاجني

 .553حرب

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن حنا حلود كان مستهدفاا بصفته مندوب  .364
املتوفرة كذلك إىل أن العملية اللجنة الدولية، وهو هجوم متعمد على عامل إنساين. تشري األدلة 

حتديد املسؤولية، ويرجع ذلك  إىل نقطة تضمنت طرفاا أو أطرافاا يف النزاع. مل يصل الفريق حىت اآلن
أن التحقيقات ال تزال جارية من قبل السلطات. إذا مت حتديد بواسطة سلطة خمتصة على إىل جزئياا 

عن أحد األطراف، فقد يؤدي ذلك إىل مسؤولية ارتكب من قبل طرف يف النزاع أو نيابة  القتل أن
 جنائية فردية عن جرمية حرب متمثلة يف مهامجة موظفي اإلغاثة اإلنسانية احملميني ، وكذلك القتل.

يوضح هذا احلادث أيضاا النمط األوسع للعنف واهلجمات اليت أثرت على العمل اإلنساين  .365
زاع يف تعز يف حظر وتقييد عمل املنظمات يف اليمن ، وابلتحديد يف تعز. استمرت أطراف الن

، و مثل هذه اهلجمات، قد ضيقت أكثر اجملال اإلنساين ومحاية املدنيني يف تعز. كما 554اإلنسانية
أهنا انتهاك واضح اللتزام األطراف ابلسماح بتسهيل وتيسري مرور اإلغاثة اإلنسانية دون عوائق 

 للمدنيني احملتاجني.

 القسري والتعذيب وسوء املعاملة .  االعتقال واالختفاء7

معتقلني آخرين حمتجزين معي ، كان هناك الكثري احلاصلني على  100يف فرتة اعتقايل ، من بني "
درجة البكالوريوس ودرجات املاجستري والدكتوراه وكانوا من خلفيات متريض وحماسبة. حاولت أن 

متعلمني. مت اعتقاهلم مجيعا بتهم أجد شخصاا وأسأل من هو من  اجلبهات ولكن معظمهم كانوا 
 ." زائفة
وهو يغادر تعز لالمتحان  2016طالب جامعي معتقل يف مارس / آذار    
 النهائي

 
دمروا مستقبلي. مل أكمل دراسيت بعد. لكن إن شاء هللا ، سأكملها ألنين عندما خرجت مل أكن "

 ."يف السجنمستعداا إلكماهلا: "خرجت وقليب حزين ملا تعرض له املختطفني 
  

  .31اإلنساين العريف، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل  551
 الربوتوكول اإلضايف الثاين. ، 18، الفقرة 55دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  552
 نظام روما األساسي.  icle 8 2. (e)(iii)الفقرة   553
  .مصادر سريّة يف امللف  554
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 اعتقال طالب جامعي أثناء مغادرته تعز بعد العطلة املدرسية     

حقق فريق اخلرباء يف عينة من احلاالت الرمزية ألشخاص زعموا أهنم احتجزهتم سلطات  .366
تلقى فريق اخلرباء أمساء أكثر من  األمر الواقع وحتدثوا إىل أسر أبلغت عن احتجاز أقارهبا واختفائهم.

معظمهم من املدنيني، الذين ُزعم أهنم احُتجزوا يف تعز أثناء النزاع من جانب شخص،  700
ووجد الفريق أن تلك احلاالت اليت حقق فيها أظهرت أمناطاا مماثلة   555سلطات األمر الواقع.

لالدعاءات األوسع نطاقاا اليت وردت للفريق، واليت تبني أهنا تدل على حجم االنتهاكات املتعلقة 
من جانب سلطات األمر الواقع يف مجيع أحناء احملافظة. حدثت حاالت اختفاء قسري  ابالعتقال

يف ست من أصل تسع حاالت مت التحقيق فيها يف تعز، ظل بعضها يف عداد املفقودين وقت كتابة 
هذا التقرير. وصف العديد من املعتقلني عدم وجود اتصال مع عائالهتم لفرتات ترتاوح بني شهرين 

ر، ووصف كل من املعتقلني وعائالهتم حاالت مل يكونوا على علم مبكان وجودهم فيها. وتسعة أشه
مت اعتقال األفراد أثناء دخوهلم إىل تعز أو اخلروج منها عرب نقاط التفتيش أو املناطق اليت يسيطر 
 عليها احلوثيون، ومت إبعادهم أيضاا عن منازهلم أو احتجازهم عندما اصبحت العمليات العسكرية

للحوثيني يف املناطق اجملاوره هلم وكان معظم احملتجزين الذين أفرجت عنهم سلطات األمر الواقع من 
املدنيني الذين قيل انه مت االفراج عنهم يف عملية التبادل ملقاتلي احلوثيني الذين احتجزهتم 

دفع  . يف بعض احلاالت، مت إطالق سراح احملتجزين بسبب تدهور صحتهم أو مقابل556احلكومة
. ابلنسبة ألولئك الذين أُفرج عنهم من االعتقال، بعد قضاء شهور أو سنوات يف 557مبالغ ماليه 

التعرض للتعذيب وسوء املعاملة فضالا عن الظروف املهينة، استمرت املعاانه يف صحتهم اجلسدية 
 558ما يرنأعاين من الكوابيس واألحالم السيئة، وأشك يف الناس وأخاف من هاتفي عندوالعقلية: "

". 

نُقل معظم املعتقلني إىل سجن مدينة الصاحل حيث مت التحقيق معهم ، مث نُقلوا إىل كلية  .367
، هو "واحد من  559ذمار اجملتمعية. سجن مدينة الصاحل، املوصوف أبنه "مركز كبري للمعتقلني" 

ويقع يف  ، 560أكرب السجون يف اليمن حيث تقع انتهاكات كبرية" ، وفقاا ملا ذكره أحد احملامني 
شخص معتقل يف أقسام  400مدينة احلوابن شرق مدينة تعز، ويتكون من عدة مباٍن تضم حوايل 

خمتلفة مبا يف ذلك قسما "األمن القومي" و "األمن السياسي" حيث حيتجز العاملون يف جمال 
 املعتقلني حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيون واحملامون واملعارضون السياسيون، إضافة إىل املقاتلني

. تُعترب هذه األقسام أهم قسمني، واندراا ما مُينح أي شخص حمتجز فيها 561خالل االعمال العدائية
  

 .مصادر سريّة يف امللف  555
 .مصادر سريّة يف امللف 556
 .مصادر سريّة يف امللف 557
 .مصادر سريّة يف امللف 558
 .مصادر سريّة يف امللف 559
 .مصادر سريّة يف امللف 560
 .مصادر سريّة يف امللف 561
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أي إجراءات قانونية، وتقع كلية ذمار على بعد عدة كيلومرتات مشال مدينة ذمار، ومع ذلك فهي 
خدم املكان معروفة كمركز احتجاز سري. وال تعرتف سلطات األمر الواقع بوجودها، إذ يست

للتحقيق مع احملتجزين الذين يتم إحضارهم من مرافق احتجاز أخرى مثل السجن املركزي يف مدينة 
والتحقيق معهم. كما احُتجز املعتقلون هناك قبل إطالق سراحهم من خالل تبادل يف  562ذمار

اجملتمعية هم من . معظم احملتجزين يف كلية ذمار 563مقابل املقاتلني احلوثيني الذين حتتجزهم احلكومة
 . 564حمافظة تعز ونُقلوا من سجن مدينة الصاحل

. وذكروا أهنم 565وادعى عدة معتقلون سابقون أهنم تعرضوا ألعمال تعذيب وسوء معاملة .368
تعرضوا مراراا للضرب ، مبا يف ذلك استخدام األسالك الكهرابئية والصدمات الكهرابئية خالل 

. تلقى فريق اخلرباء عدة 566هنم أعضاء يف املقاومة و "داعش"مرحلة التحقيق يف اعتقاهلم واهُتموا أب
تقارير تتعلق حباالت الوفيات يف االعتقال، واليت رافقتها أيضاا مزاعم التعذيب وسوء املعاملة أثناء 

. يف إحدى احلاالت، تويف صحفي بعد أقل من يومني من إطالق سراحه يف حالة 567احتجازهم
. حقق فريق اخلرباء يف 568احتجازه ملدة عام يف سجن مدينة صاحل حرجة بعد تعرضه للتعذيب أثناء

حالتني أخريني تويف فيهما احملتجزون بعد وقت قصري من إطالق سراحهم نتيجة ملضاعفات طبية ، 
عاماا  40. ويف حالة أخرى ، تويف رجل يبلغ من العمر 569ذُكر أهنا تتعلق ابلتعذيب أثناء االحتجاز

من نقله إىل هناك بعد عامني يف مرفق اعتقال احلوثي. من الصعب حتديد يف املستشفى بعد أسبوع 
الظروف الدقيقة اليت تسببت يف وفاهتم ألن التقارير الطبية ال تثبت السبب واندراا ما تتوفر تقارير 
الطب الشرعي، ومع ذلك، كان من الواضح أنه يف بعض احلاالت ، ساهم التعذيب على األقل يف 

 .وفاة املعتقلني

تلقى فريق اخلرباء ادعاءات متعددة حول حاالت االعتقال التعسفي واالختفاء القسري، مبا  .369
يف ذلك من قبل كتائب أبو العباس، واللواء املشاه االيل الثاين والعشرين ، واجملموعات اليت يُزعم أهنا 

ناسب إلدراجها يف اتبعة لإلصالح ، وغريها يف تعز ، أما التحقيقات يف هذه مل تكتمل يف الوقت امل
هذا التقرير. ومن بني األشخاص الذين يُزعم أهنم اختفوا، أعضاء يف وحدات عسكرية خمتلفة، 

. وحبسب ما ورد اعتقل األفراد يف مرافق االحتجاز غري 570فضالا عن شخصيات سياسية واجتماعية
حاول النشطاء املعروفة اليت تديرها خمتلف الوحدات العسكرية واالستخبارية. وحبسب ما ورد 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 562
 .مصادر سريّة يف امللف 563
 .مصادر سريّة يف امللف 564
 .مصادر سريّة يف امللف 565
العديد من التقارير من معتقلني سابقني يف مناطق خمتلفة خاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع تشري إىل أن هذه تلقى فريق اخلرباء  566

السلطات كانت ختاطب احملتجزين أثناء االستجواب والتعذيب على أهنم "داعش"، بغض النظر عن معتقداهتم السياسية أو الدينية بل على 
   .ارضنيأساس اعتبارهم مع

 .مصادر سريّة يف امللف 567
568-by-release-after-days-just-dies-journalist-news/yemeni-https://womenpress.org/en/womenpress 

houthis.html. 
 .مصادر سريّة يف امللف  569
 .مصادر سريّة يف امللف  570
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واألسر واحملامون تقدمي دعاوى قانونية وطلبوا معلومات من النيابة العامة والشرطة وحمافظ تعز عن 
ومع ذلك، كانت العائالت خائفة من متابعة القضااي، وظلت ردود العدالة  .571مكان وجود األفراد

 .572اجلنائية على مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان حمدودة

الدويل حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل حاالت االختفاء القسري، ال حيظر القانون  .370
، ابالضافة اىل أهنما 573سيما ابعتبارها انتهاكاا حلظر احلرمان التعسفي من احلرية وحظر التعذيب

تتعارض مع القانون الدويل تعترب حاالت احلرمان من احلرية اليت و  ،574حيظران االعتقال التعسفي
وغالباا ما ال يتم احرتام احلق يف حماكمة عادلة أو غريها من الضماانت اإلجرائية ، أو ، تعسفية

. إن حرمان شخص من احلق يف 575عندما يكون االحتجاز قائماا على ممارسة احلرايت األساسية
.  بناءا على التحقيقات اليت أجراها، لدى 576حماكمة عادلة قد يعترب جرمية حرب يف نزاع غري دويل

اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن حاالت االختفاء القسري ارتكبت من قبل سلطات األمر  فريق
الواقع يف تعز ، إىل جانب ممارسة االعتقال التعسفي ، مبا يف ذلك انتهاك حقوق احملاكمة العادلة، 

ى وخاصة لألشخاص الذين يُنظر إليهم على أهنم املعارضني للسلطات األمر الواقع. بناءا عل
التحقيقات اليت أجراها ، لدى فريق اخلرباء أيضاا أسباب معقولة لالعتقاد أبن التعذيب وسوء 
املعاملة قد اسُتخدمت من قبل سلطات األمر الواقع يف مرافق االعتقال يف تعز. قد تؤدي هذه 

الالإنسانية،  األعمال إىل مسؤولية جنائية عن جرائم احلرب املتمثلة يف التعذيب، واملعاملة القاسية أو
 واالعتداء على الكرامة الشخصية، ورمبا احلرمان من احملاكمة العادلة.

 احلياة يف املناطق اخلاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع  د.

االعتقال واالحتجاز التعسفي، واالختفاء القسري، والتعذيب، وغريه من ضروب سوء املعاملة  .1
 صنعاءوانتهاكات احلرايت األساسية يف 

 أ( اخللفية

  
 .مصادر سريّة يف امللف 571
  .مصادر سريّة يف امللف  572
من اإلتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  1العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة من  9املادة  573

   . 98القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، و (CED)القسري 
الربوتوكول من  4املشرتكة من معاهدات جنيف واملادة  3دنية والسياسية، املادة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املمن  14و 9املادة  574

 . 99اإلضايف الثاين، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 
( 2011) 35عام للجنة املعنية حبقوق اإلنسان رقم العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر أيضاا التعليق المن  9املادة  575

حول حرية وأمان األشخاص. جمموعة املبادىء املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو 
التعسفي: )أ( عندما فئات قانونية متعلقة ابالحتجاز  5. لدى الفريق العامل املعين ابالحتجاز التعسفي (A/RES/43/173) السجن 

عندما تكون ال يوجد أساس قانوين للحرمان من احلرية، )ب( عندما يكون احلرمان من احلرية نتيجة ممارسة احلرايت األساسية، )ج( 
حون انتهاكات املعايري املتعلقة ابحلق يف حماكمة عادلة ذات خطورة تعطى للحرمان من احلرية طابعاا تعسفياا، )د( عندما يتعرض الناز 

ال  لالحتجاز اإلداري ملدة طويلة من دون إمكانية املراجعة اإلدارية أو القضائية أو اإلنصاف، )ه( عندما يعكس احلرمان من احلرية التمييز
 سيما على أساس األصل أو القومية أو اإلثنية أو األصل االجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر. 

 (see Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/36/38).  
 . 100دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  576
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صاحل على صنعاء من خالل وضع اليد على التشكيالت  -احلوثي مقاتلو  ةجتّسدت سيطر  .371
القيادة عندها العسكرية واالمنية يف صنعاء والسيطرة على مؤسسات الدولة السابقة. وبدأت 

إىل هذا  السياسية يف ممارسة السيطرة الفعلية على الوظائف اإلدارية واألمنية يف العاصمة. وأدى
واالحتجاز التعسفي، وقد ارتفعت نسبتها مع بدء غارات االعتقال زايدة هائلة يف عمليات 

. منذ ذلك الوقت، ساد مناخ من 577على صنعاء 2015آذار/ مارس  26التحالف اجلوية يف 
 اخلوف املتزايد يف العاصمة وغريها من املناطق يف الشمال. واستهدفت سلطات األمر الواقع أفراداا 

شّكت يف أهنم من "املعارضني"، سواء كانوا أعضاء يف أحزاب سياسية أو انشطني يف الشؤون 
االجتماعية أو يف جمال حقوق اإلنسان، أو صحافيني أو حىت أعضاء يف مجاعات دينية معّينة 

 2011وغريها. وقد أتثّرت املساحة املدنية اليت شهدت انفتاحاا يف أعقاب ثورة اليمن الشعبية عام 
بشكل سليب، حيث مّت تقويض احرتام احلرايت األساسية إىل حد كبري، مبا يف ذلك احلق يف حرية 

 .الرأي والتعبري والتجّمع وتكوين اجلمعيات

، 2019 - 2018رّكز فريق اخلرباء حتقيقاته على انتهاكات هذه احلقوق خالل الفرتة  .372
هاكات حقوق اإلنسان قبل هذه على الرغم من التحقيقات يف بعض االدعاءات اخلطرية ابنت

التواريخ. ومّت الرتكيز يف هذه الفرتة بشكل أساسي على التغريات اليت حدثت يف صنعاء عقب وفاة 
، واالنقسام الذي حصل بعد 2017الرئيس السابق علي عبد هللا صاحل يف كانون األول/ ديسمرب 

حوثيني على املناطق الشمالية اخلاضعة ذلك داخل املؤمتر الشعيب العام وتزايد اهليمنة السياسية لل
 .لسيطرهتم

 "578.هو خسارة اإلنسانية "املشكلة تتجاوز التعذيب ... ما ال أستطيع تقبّله
 حمتجز سابق، صنعاء

صحيح أن فريق اخلرباء قد وّثق أمناط االحتجاز التعسفي وسوء املعاملة يف معظم حاالت  .373
صنعاء، لكنه يرّكز يف هذا القسم على حاالت االحتجاز املرتبطة بسلطات األمر الواقع يف 

االحتجاز التعسفي، واالختفاء القسري والتعذيب يف الغالب خالل الفرتة من حزيران/ يونيو 
، مع إدراج عّينة من احلاالت السابقة لتلك الفرتة، وذلك 2019حىت حزيران/ يونيو  2018

هدف جمموعات معينة مثل الصحافيني إلبراز النمط املستمر لعمليات القمع السياسي اليت تست
والعاملني يف وسائل اإلعالم. وقد أعرب احملتجزون املفرج عنهم، وأقارهبم، والناشطون على حّد 
 سواء عن خوفهم من التواصل مع فريق اخلرباء، ال سيما يف احلاالت اليت أرغمت فيها سلطات

من اإلبالغ عن احتجازهم لدى إطالق احملتجزين على التوقيع على بياانت حتذرهم  األمر الواقع

  
 4ص.  A/HRC/30/31 - 2015تقرير األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان يف اليمن  577
 .مصادر سريّة يف امللف 578
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سراحهم. كما خيشى الضحااي والشهود أن يكونوا حتت املراقبة. يف بعض احلاالت، الضحااي الذين 
 .579غادروا صنعاء ما زالوا خيشون االتصال بفريق اخلرباء

 
 ب( االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري

سلطات األمر الواقع مل تبّلغ الضحااي بطبيعة يف احلاالت اليت حقق فيها الفريق، تبنّي أن  .374
احتجازهم واألسباب وراء ذلك، ابستثناء أولئك الذين وجهت إليهم الّتهم )انظر أدانه حاالت 

  
  .مصادر سريّة يف امللف 579
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(. مّت اعتقال الضحااي بدون ةحمتجزاا، وأفراد ينتمون اىل العقيده البهائي 36الصحافيني العشرة، و
لعنف اجلسدي أثناء االعتقال. ويف عّينة احلاالت اليت مذكرات توقيف. كما أُفيد عن استخدام ا

حقق فيها فريق اخلرباء، واليت يعترب أهنا ترمز اىل وضع أوسع نطاقاا، كان انعدام الرقابة القضائية 
مستشرايا. غالباا ما بقي األشخاص حمتجزين لسنوات بدون أن ميثلوا أمام املّدعي العام أو حيضروا 

ة قضائية، وبدون الوصول إىل أي شكل من أشكال املساعدة القانونية. ومل جلسة استماع أمام سلط
يتم إبالغ بعض احملتجزين ابلتهم املوجهة إليهم إال عندما ُأحيلوا يف هناية املطاف إىل املدعي العام، 
وهو ما حدث يف حاالت حمدودة للغاية. يف إحدى احلاالت، قرأت السلطات يف مركز االحتجاز 

دقيقة عندما كانت على وشك إطالق سراح احملتجز بعد أن  45ة من "التهم" علناا ملدة قائمة طويل
 .580أمضى قرابة عام يف االحتجاز التعسفي

إذ خشي أن يعيدوين  –كنت أصرخ وأقول إن هذه كذبة وكان أيب يبكي ويطلب مين أن أصمت "
 .""هذا صحيح، كل هذا صحيح ويقولاىل السجن. 

 ".ضماانتق سراحه من خالل "نظام الحمتجز سابق يروي إطال
جلأت سلطات األمر الواقع ابنتظام إىل ممارسٍة خارجة عن إطار النظام القضائي لإلفراج عن  .375

 -الضامن  -احملتجزين. يتمّثل أحد املمارسات يف احلصول على "ضمانة" موقعة من جانب فرد 
السلطات ذلك يف طلبت واقع يف حال يكون مسؤوالا حينئٍذ عن إعادة احملتجز إىل سلطات األمر ال

املستقبل. وبشكل منفصل، انتهى املطاف ابإلفراج عن بعض احملتجزين يف إطار تبادل لألسرى 
نظمه شيوخ القبائل. يف إحدى احلاالت اليت وثقها فريق اخلرباء، مّت تسليم "احملتجز" إىل جمموعة من 

 .األشخاص بينهم أقارب وشخصيات قبلية واجتماعية

قى الفريق تقارير تفيد ابحتجاز حوايل مائة امرأة ورجل الرتكاهبم جرمية املشاركة يف تل .376
شبكات دعارة. وورد أن هذه األنواع من االهتامات قد ازداد إىل حد كبري منذ أن سيطرت سلطات 

وفيما شنت سلطات األمر الواقع محلة ضد الدعارة، أشارت  581األمر الواقع على صنعاء.
املعلومات الواردة إىل أن االهتامات ابرتكاب أفعال "الفجور" قد استخدمت لتغطية بعض القضااي 
ذات الدوافع السياسية. فوصمة العار االجتماعية جتعل النساء املتهمات مبثل هذه اجلرائم عرضة 

ولإلقصاء. وتلقى الفريق تقارير تزعم أن احملامني من رجال ونساء  للضغوط االجتماعية والعائلية
ترددوا يف التعامل مع هذه احلاالت وأن أفراد األسرة مل يشأوا طلب املساعدة القانونية ملصلحة 
أقارهبم. وتساور الفريق خماوف جدية من أن اهلدف من استخدام هتم الدعارة هبذه الطريقة من 

 .املرتبطة بطبيعة التهم اقع هو استغالل الضعف الناتج عن وصمة العارجانب سلطات األمر الو 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 580
ملزيد من التفاصيل أنظر الفصل املتعلق ابلتحليل اجلنساين والعنف القائم على النوع اجلنساين، اجلزء حول أتثري النزاع معايري النوع  581

 اجلنساين.
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القضاء يف املناطق  يةوتثري القضااي اليت حقق فيها فريق اخلرباء أيضاا خماوف بشأن استقالل .377
اليت تسيطر عليها سلطات األمر الواقع. يف إحدى احلاالت، أفاد ضحااي ومصادر أخرى لفريق 

عامة اعتقلت أشخاصاا بدون أمر ابلتوقيف أو أسباب قانونية، أثناء حضورهم اخلرباء أبن النيابة ال
يف ثالث حاالت على األقل، مّت انتهاك احلق يف ضماانت  .582جلسة استماع يف قضية أخرى

 .583اإلجراءات القانونية واحلق يف حماكمة عادلة بشكل صارخ

 حاالت االختفاء القسري
[ يف احلبس 2015القسري يف األمن السياسي يف العام "بعد ثالثة أشهر ]من االختفاء 

االنفرادي، مُسح يل ابالتصال بزوجيت وأمي ملدة دقيقة وثالثني اثنية. أستطعت فقط أن أقول 
 "584"مرحباا، هذا أان"، لكن مل يُسمح يل أن أذكر مكان احتجازي

 اعتقال انشط شاب النتقاده احلوثيني على صفحته على فيسبوك
حالة من االختفاء  45إن ممارسة االختفاء القسري واسعة االنتشار. وقد وثّق الفريق  .378

القسري حبق رجال وفتاة واحدة، ويف بعض احلاالت أكثر من مرة، أثناء احتجازهم. كان االختفاء 
 2015حتجاز املعارضة السياسية. يف عامي الوثقة املاالت احلالقسري منهجياا تقريباا يف 

تخدمت سلطات األمر الواقع عدداا ال حيصى من أماكن االحتجاز السرية يف صنعاء، ، اس2016و
مما جعل من املستحيل على أقارب احملتجزين حتديد مكان وجودهم. ومشلت أماكن االحتجاز غري 

. ويف 585واملقر الرائسي طوابق السفلية حتت األرض،الرمسية املنازل اخلاصة والشقق واملساجد وال
خرية، وثق فريق اخلرباء حاالت احتجاز خمتلفة يف أماكن سرية وأّكد استمرار استخدام اآلونة األ

 .2018سلطات األمر الواقع لالحتجاز السري يف صنعاء حبق الصحافيني حىت عام 

تراكمت حاالت االختفاء القسري يف صنعاء من خالل نقل احملتجزين بشكل منتظم بني خمتلف  .379
ك أماكن االحتجاز السرية والرمسية. يف حالة واحدة وثقها فريق اخلرباء، نُقلت مراكز االحتجاز، مبا يف ذل

ضّد مركز  586الضحية بسبب األعمال العدائية، وابلتحديد بسبب الضرابت اجلوية اليت نّفذها التحالف
من االحتجاز، لكن يف معظم احلاالت مل يفهم الضحااي األسباب الكامنة وراء نقلهم. زادت هذه املمارسة 

الصعوابت اليت تواجهها األسر يف حتديد مكان وجود أفرادها. وقد وّثق فريق اخلرباء العديد من احلاالت اليت 
نُقل فيها احملتجزون إىل صنعاء من مراكز االحتجاز يف احملافظات األخرى، مثل تعز واحلديدة وحجة، إما كجزء 

 .ب غري واضحةاحملتجزون القبليون، أو ألسباينهم من تبادل األسرى، ب

  
 .مصادر سريّة يف امللف 582
حمتجزاا وفرداا من الطائفة البهائية. ملزيد من التفاصيل حول قضااي البهائّيني، أنظر الفصول  36أنظر أدانه قضااي الصحافيني العشرة و 583

  حول األقليات.
 .مصادر سريّة يف امللف 584
 ملزيد من التفاصيل، أنظر اخلريطة يف الصفحة السابقة.  585
 .مصادر سريّة يف امللف 586
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لقد تعرضت للمضايقة، وتعرضت للضرب واالحتجاز لساعات أو أايم، ملنعي من البحث عن "
 " .أخي املختطف. مل أجده آنذاك. دفعت أكثر من مليون رايل

 587رجل يبحث عن شقيقه اجملهول املصري
بعد أن وثّق فريق اخلرباء استخدام سلطات األمر الواقع لالختفاء القسري كعقوبة.  كذلك، .380

سوء  2019أبريل / نيسان  2ورد أّن أحد احملتجزين قد شجب يف جلسة علنية للمحكمة يف 
املعاملة اليت تعّرض هلا هو وزمالؤه احملتجزون يف مركز االحتجاز التابع لألمن السياسي، اختفى قسراا 

تجزين . أفاد بعض أقارب احمل588ألكثر من شهر، وتغّيب بعد ذلك عن جلسة احملكمة التالية
. يف 589املختفني أهنم تلقوا هتديدات وتعّرضوا للمضايقات أثناء حبثهم عن مكان وجود أحبائهم

حالتني، أُبلغ فريق اخلرباء أنه مت دفع مبالغ كبرية من املال للوسطاء واألشخاص الذين ادعوا أهنم 
 .590يستطيعون املساعدة يف هذه العملية

ؤساء السجون ومراكز االحتجاز مل يطيعوا القرارات تلّقى فريق اخلرباء معلومات تفيد أبن ر  .381
، أصدر املدعي العام قراراا يطلب فيه من وزارة 2019والطلبات القضائية. يف شباط/ فرباير 

 4الداخلية اإلفراج عن حممد حممد قحطان، وهو عضو قيادي يف حزب اإلصالح مّت اعتقاله يف 
د أبّن رئيس مركز االحتجاز التابع لألمن وتعرض لالختفاء. لكن أُفي 2015نيسان/ أبريل 

 .591السياسي مل حيرتم أمر االدعاء حىت اآلن

 ج( القيود املفروضة على احلرايت األساسية، مبا يف ذلك االحتجاز التعسفي
ق فريق اخلرباء يف عّينة من احلوادث الرمزية اليت توّضح منط االعتقال واالحتجاز التعسفي حقّ  .382

تعذيب وسوء املعاملة حبق أشخاص اعرتضوا أو أعلنوا معارضتهم لسيطرة واالختفاء القسري وال
سلطات األمر الواقع على العاصمة، مما قّوض املساحة املدنية. وقد كشفت حتقيقات فريق اخلرباء 
عن سلسلة من اجلماعات واألفراد املستهدفني، بينهم صحافيون، وعاملون يف جمال اإلعالم، وشيوخ 

ينية، ومدافعون عن حقوق اإلنسان مع التعريف الواسع للمصطلح، وعاملون يف قبائل، وأقليات د
املنظمات غري احلكومية، وحمامون، وأشخاص انشطون على وسائل التواصل االجتماعي. وقد أثّرت 
القيود أيضاا على املواطنني العاديني الذين اعُتربوا هتديداا على أساس معتقداهتم، أو أنشطتهم 

أو مشاركتهم يف احلياة املدنية والسياسية، مثل املعلمني والطالب، من بني آخرين  االجتماعية، 
كثريين. كما تعرضت النساء الالئي نّظمن وشاركن يف التجمعات السلمية ملعاملة قاسية. 
واسُتهدف قادة األحزاب السياسية وأنصارهم بشكل رئيسي، ال سيما أتباع اإلصالح، حىت أولئك 

اءا فاعلني يف احلزب، فضالا عن آخرين من حزب املؤمتر الشعيب العام، وحتديداا بعد الذين ليسوا أعض
  

 .ة يف امللفمصادر سريّ  587
588Bawab”, 18 -Amnesty International, “Yemeni academic held incommunicado: Youssef al 

April 2019, available at https://www.amnesty.org/en/documents/mde31/0224/2019/en/.    
 .مصادر سريّة يف امللف 589
 .مصادر سريّة يف امللف 590
 .مصادر سريّة يف امللف 591
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اهنيار التحالف بني احلوثيني وأنصار صاحل )واملؤمتر الشعيب العام( يف كانون األول/ ديسمرب 
ونظر الفريق يف أمناط خمتلفة حيث جلأت سلطات األمر الواقع اىل فرض القيود على  2017.592

احلرايت األساسية واىل االحتجاز التعسفي كوسيلة للقمع ولتهيئة بيئة "دولة بوليسية" داخل املناطق 
اخلاضعة لسيطرهتا. وأعرب عدد كبري من املصادر، بينهم شهود وضحااي، عن خوفهم الشديد من 

امل مع فريق اخلرباء، ألن املخاطر اليت تتعرض هلا حياهتم وعائالهتم بدت حقيقية ومقلقة. التع
وابلنسبة اىل اليمنيني الذين يعيشون يف صنعاء ويف مناطق أخرى خاضعة لسيطرة سلطات األمر 

 .الواقع، أصبح هذا اخلوف جزءاا من حياهتم اليومية

ر الواقع دامهت وهنبت وأغلقت أكثر من ، ذُكر أن سلطات األم2014منذ هناية العام  .383
، ُأجرب العديد من عياتاد. خوفاا من الت593منظمة حلقوق اإلنسان ومنظمات من اجملتمع املدين 50

النشطاء أو املعارضني أو النّقاد على مغادرة صنعاء. جلأ بعضهم إىل اخلارج بينما فر آخرون إىل 
نية. اعتمد الباقون يف صنعاء، وكذلك بعض الذين أجزاء أخرى من البالد حتت سيطرة احلكومة اليم

فروا وأبقوا على صالهتم العائلية يف صنعاء، الرقابة الذاتية بدافع اخلوف وكوسيلة حلماية حياهتم 
، أصبحت صنعاء أشبه بدولة متجانسة يسيطر عليها 2019وحبلول عام   594 وحياة أحبائهم.

 ة أبي شكل من األشكال.اخلوف أو التلقني، وعدم التسامح مع املعارض

، أُفيد عن سيطرة اللجان الشعبية احلوثية على وسائل 2014ابتداءا من أيلول / سبتمرب  .384
 .اإلعالم اليت متلكها الدولة وعن مدامهتها القنوات التلفزيونية ومكاتب الصحف وحمطات اإلذاعة

، وفرضت الرقابة على سبع قنوات تلفزيو  21وقامت حبظر   18نية، وحظرت نشر موقعاا إخبارايا
. وفّضلت بعض 596صحيفة عن العمل أو إجبارها على اإلغالق 30. ومّت تعليق حوايل 595صحيفة

وسائل اإلعالم اإلغالق بدالا من فقدان استقالليتها. ومّت استهداف صحافيني وإعالميني هلم عالقة 
واالعتقاالت حبزب اإلصالح على نطاق واسع، مبا يف ذلك من خالل الغارات وهنب منازهلم 

، كانت وسائل اإلعالم اليت تبث من صنعاء إما موالية 2019. وحبلول حزيران/ يونيو 597التعسفية
أليديولوجية سلطات األمر الواقع أو أجربت على العمل حتت مراقبة صارمة من السلطات. وأُفيد 

 على وزارة من خالل سيطرة احلوثيني 2018أيضاا عن حظر بعض املواقع اإللكرتونية يف العام 
 .YemenNetاالتصاالت وعلى مزّود خدمة اإلنرتنت مينيت 

 القيود املفروضة على ممارسة حرية الرأي والتعبري
  

  ، أنظر الفصل أدانه.2019-2017ملزيد من التفاصيل حول استهداف املنتمني للمؤمتر الشعيب العام  592
593United Nations, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the  

Situation of human rights in Yemen, 13 September 2017, A/HRC/36/33(hereinafter ‘UN 
Human Rights Yemen Report 2017 - A/HRC/36/33’), p14. 
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"أصبح الوضع ابلنسبة يل وللعديد من الصحافيني اليمنيني غري املصطّفني مع احلوثيني أمراا ابلغ 
. أراد 2015التحالف يف عام ، وتزايد سوءاا مع بدء محلة 2014الصعوبة يف أيلول/ سبتمرب 

 "598.احلوثيون إغالق أي فم يدعم التحالف أو ال يعارضه
 صحفي يعيش يف املنفى

حالة من الصحافيني والعاملني يف وسائل اإلعالم احملتجزين نتيجة  30حّقق فريق اخلرباء يف  .385
حافيني ملمارسة حقهم يف حرية الرأي والتعبري. ويف حني غطت التحقيقات حاالت احتجاز الص

اليت تعود إىل األايم األوىل للنزاع، فقد ركز فريق اخلرباء بشكل خاص على حاالت االحتجاز 
وما بعده واليت أظهرت استمرار أمناط تقييد حرية  2018املستمر أو تلك اليت حدثت يف العام 

ضة السياسية كان البعض يعمل لصاحل وسائل اإلعالم املتحالفة مع املعار   .الرأي والتعبري يف صنعاء
بينما عمل البعض اآلخر لصاحل وسائل اإلعالم اليت تنتقد سلطات األمر الواقع. مّت اعتقال الكثريين 
يف املراحل األوىل من النزاع. وفقاا ألحد الصحافيني، حىت قبل سيطرهتم على صنعاء، كان احلوثيون 

"، ني جيداا وبشكل مُسبقكانوا منظّمقد حّددوا الصحافيني الذين عرّبوا عن مواقف ضدهم: "
"كانوا يعرفون مسبقاا من سيستهدفون أو يعاقبون مبجرد حسبما قال الصحايف لفريق اخلرباء. 

. ومن بني هذه احلاالت، ُأصيب صحايف جبروح خطرية أثناء احتجازه، وعلى وصوهلم إىل صنعاء"
سراحه إال عندما تدهورت حالته  ما يبدو نتيجةا للتعذيب واملعاملة السيئة اليت تعّرض هلا. ومل يُطلق

 الصحية بشكل خطري. 

 2015صحافيني حمتجزين تعسفياا منذ عام  10ضية ق

صحافيني )مجيعهم من الرجال( اهُتموا بنشر معلومات  10حقق فريق اخلرباء يف احتجاز  .386
السعودية ومهية على املواقع اإللكرتونية ومنصات وسائل اإلعالم االجتماعية دعماا للمملكة العربية 

، مّت اعتقال تسعة صحافيني يف الوقت نفسه يف فندق يف 2015حزيران/ يونيو  9والتحالف. ويف 
يف منزله يف صنعاء. وأُفيد  2015آب/ أغسطس  28صنعاء، بينما مّت اعتقال صحايف آخر يف 

زب أبن معظمهم يعملون يف وسائل إعالم على اإلنرتنت معارضة للحوثيني، ومعظمهم على صلة حب
اإلصالح. مت احتجازهم يف أربعة أماكن احتجاز خمتلفة قبل نقلهم إىل مركز االحتجاز التابع لألمن 
السياسي يف صنعاء حيث هم حمتجزون حالياا. ويف خالل عمليات نقلهم املختلفة، اختفى 

 .الصحافيون قسراا لفرتات زمنية خمتلفة

الثورة إبالغه  سجنالعام من رئيس املدعي طلب ، 2015تشرين األول / أكتوبر  5ويف  .387
بدون حماكمة مسبقة. قرر أنه االحتجاز يف أو وجودهم عشرة صحافيني فوراً بأسباب احتجاز 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 598
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مل يستجب جيب إطالق سراحهم فوراا إذا مل يُعتقلوا وفقاا للقانون اليمين. غري اّن رئيس السجن 
 .599لعامطلب املدعي ال

بعد حوايل أربع سنوات على اعتقاهلم ألول مرّة، مل يكن الصحافيون املعتقلون العشرة قد  .388
مثلوا أمام املدعي العام أو أمام احملكمة. ومل يتم إبالغهم ابالهتامات اجلنائية املوجهة ضدهم إال يف 

تخصصة يف أمانة عندما أصدر قرار االهتام رئيس احملكمة اجلنائية امل 2019شباط/ فرباير  18
العاصمة. وأُفيد أبهنم اهُتموا بنشر إشاعات وأكاذيب على مواقع اإلنرتنت ومنصات وسائل اإلعالم 
االجتماعية، وبدعم التحالف. وقبل ذلك، مل مُينحوا احلق يف اللجوء اىل مستشار قانوين للطعن يف 

ابة العامة للتحدث مع موكليهم قانونية احتجازهم. ومّت رفض طلب رمسي من حماميي الدفاع إىل الني
على انفراد، متشياا مع حقهم يف إجراء مقابالت سرية. مل تبدأ حماكمتهم حىت بعد مرور أكثر من 

 .أربعة أشهر من توجيه التهم إليهم

يف ثالث حاالت على األقل حقق فيها فريق اخلرباء، ُزعم أن احملتجزين تعرضوا للتعذيب أو  .389
لسيئة يف ثالثة أماكن احتجاز خمتلفة، مبا يف ذلك خالل جلسات غريه من ضروب املعاملة ا

االستجواب يف املديرية العامة للتحقيق اجلنائي ويف مركز االحتجاز التابع لألمن السياسي. ومشلت 
أعمال التعذيب املبّلغ عنها التعليق من السقف، والصدمات الكهرابئية، والضرب أبلواح خشبية 

فع، وحظر التبّول، واإلساءة واإلهانة اللفظية، واحلبس االنفرادي. ويف والسالسل، والركل والص
معظم جلسات االستجواب والتعذيب، كان الضحااي معصويب العينني وتركزت األسئلة أثناء 
االستجواب على تعاوهنم املزعوم مع التحالف. وإذا أنكروا ذلك، كان احلراس يضربوهنم حىت 

 .يعرتفوا

أثناء وجودهم يف مركز احتجاز هربة  2016تجزين عن الطعام يف العام أُفيد عن إضراب احمل .390
يف صنعاء لالحتجاج على ظروف االحتجاز السيئة وعلى احتجازهم مبعزل عن العامل اخلارجي ملدة 

. وورد أن اإليذاء اجلسدي حبق هؤالء الصحافيني قد حدث مؤخراا اعتباراا من 600مخسة أشهر
االحتجاز التابع لألمن السياسي، بينما أّدت املوافقات غري النظامية  يف مركز 2019نيسان/ أبريل 

 على الزايرات العائلية اىل تدهور صحة احملتجزين العقلية. 

جيري هو حنوي و  أبقدامي  حنو اجلنونأركض شك يف أين أنصف جمنون... ال  ال أن املسجونيق"
 601خمتلفة"أبقدام كثرية وصور 

 صحايف حمتجز يف صنعاء
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قضية طالب وانشط يف وسائل التواصل االجتماعي حمتجز بدون هتم رغم صدور أمر قضائي ابإلفراج 
 عنه

، أو ما يسمى 602مّت القبض على طالب جامعي وانشط يف وسائل التواصل االجتماعي .391
، حيث تعّرض للضرب على أيدي رجال يرتدون 2016"املواطن  الصحفـــي" يف صنعاء يف العام 

واهّتم أبنه من أتباع الرئيس هادي وأنه يدعم التحالف. الحقاا، احُتجز تعسفياا يف مالبس مدنية. 
مخسة مراكز خمتلفة يف صنعاء حيث تعّرض لسوء املعاملة جسدايا ونفسياا ومّت هتديده ابلقتل كوسيلة 

، إلجباره على "توقيع" حمضر استجوابه ببصماته. وأثناء احتجازه، اختفى قسراا يف مراحل خمتلفة
  .ولفرتات متتد على شهر بكامله

على أساس أنه  2017على الرغم من صدور أمر من املدعي العام ابإلفراج عنه يف العام  .392
جتاوز الفرتة اليت ميكن احتجازه فيها بدون توجيه هتم رمسية اليه، كان ال يزال رهن االحتجاز 

 .603التعسفي وقت كتابة هذا التقرير

 2018 حزيران/ يونيو وكانون األول/ ديسمرب توقيف واحتجاز الصحافيني بني

، حقق فريق 2018خالل الفرتة املمتدة من حزيران / يونيه إىل كانون األول / ديسمرب  .393
اخلرباء يف سبع حاالت )كّلهم رجال( من االعتقال واالحتجاز التعسفي حبق صحافيني وعاملني يف 

، تعّرض الصحافيون لالعتقال العنيف، . ويف ثالث حاالت على األقل604وسائل اإلعالم يف صنعاء
ودومهت منازهلم، وُأخذت ممتلكاهتم الشخصية. مل يتم عرض قضية أّي من الصحافيني السبعة الذين 
احتجزهتم سلطات األمر الواقع أمام املدعي العام ومل تنّظم أي جلسة استماع أمام هيئة قضائية. 

ة أسابيع ومخسة أشهر. وقد احُتجزوا يف أماكن ستة منهم اختفوا قسراا لفرتات ترتاوح بني ثالث
خمتلفة، بينها إدارة التحقيقات اجلنائية وأماكن االحتجاز السرية. واحد منهم على األقل تعرض 
لسوء املعاملة اجلسدية. وأُطلق سراح أربعة منهم، وال يزال ثالثة قيد االحتجاز يف صنعاء. ابإلضافة 

صاحل قبضت -احلوثي مقاتلو ثوقاا هبا تتعلق بصحايف ُزعم أّن  إىل ذلك، تلقى الفريق معلومات مو 
. مّر أكثر من أربع سنوات وال يزال مكانه ومصريه 2015عليه يف صنعاء يف أبريل / نيسان 

 .605جمهولني

كان الصحافيون احملتجزون إما يعملون يف وسائل اإلعالم املوالية للمعارضة أو ينتقدون  .394
لكبري من الصحافيني الذين مت احتجازهم بشكل تعسفي يف ظروف غري احلوثيني. كما أّن العدد ا

إنسانية، حيث تعّرض بعضهم ملعاملة سيئة، قد زرع اخلوف يف نفوس الصحافيني واملدنيني العاديني 
صحفياا  14الذين يريدون ممارسة حقهم يف حرية الرأي والتعبري. وأتكد فريق اخلرباء من أن 
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 .مصادر سريّة يف امللف  604
 .مصادر سريّة يف امللف 605



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

135 

رهن االحتجاز حىت اآلن يف صنعاء. وقد احُتجزوا مجيعاا جملّرد ممارستهم )مجيعهم رجال( ما زالوا 
املشروعة ملهنتهم أو حقهم يف حرية التعبري. وقد استخدمت سلطات األمر الواقع سيطرهتا على 
العاصمة لتقويض وتقييد حرية الرأي والتعبري واستهداف الصحافيني والعاملني يف جمال اإلعالم، 

ين يعرّبون عن معارضتهم أو عن وجهات نظرهم السياسية أبي شكل من وكذلك أولئك الذ
 األشكال.

 القيود املفروضة على حرية تكوين اجلمعيات والتجمع
 .تدهور بيئة عمل النشطاء السياسيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك املنظمات النسائية

أثّر على املعارضة السياسية وعلى إن استهداف أشخاص "اعُتربوا معارضني" يف صنعاء  .395
املدافعني عن حقوق اإلنسان من رجال ونساء، وعلى منظمات اجملتمع املدين اليت تعمل على قضااي 

، أُفيد أبّن سلطات األمر الواقع قد 2015ال تُعترب متوافقة مع أيديولوجية احلوثيني. ومنذ العام 
. 606قوق اإلنسان ومنظمات من اجملتمع املدينمنظمة حل 52دامهت أو أغلقت مقّر ما ال يقل عن 

. وتلقى فريق اخلرباء 2014وكان استهداف املدافعني عن حقوق اإلنسان قد بدأ ابلفعل يف عام 
العديد من التقارير عن قيام سلطات األمر الواقع حبظر املدافعني عن حقوق اإلنسان من السفر إىل 

يف خارج البالد أو ابستجواهبم عند عودهتم من أنشطة انعقدت يف اخلارج. كما حقق الفريق 
مبا يف ذلك املدافعات عن حقوق اإلنسان  -االنتهاكات املرتكبة ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان 

وطلب الضحااي احلفاظ على سرية املعلومات اخلاصة بقضاايهم   2019.607و 2018يف  -
خوفاا من االنتقام السيما أهنم ما زالوا يعيشون يف مناطق خاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع. 

ا الطلب يعكس مناخ اخلوف الذي يعيش فيه النشطاء واملدافعون عن حقوق اإلنسان يف وهذ
 .صنعاء اليوم

يف هذه البيئة القسرية حيث ال ُيسمح فيها ابملعارضة، يشعر حمامو الدفاع الذين ميثلون  .396
، قُبض 2016السجناء السياسيني ابخلطر أيضاا يف ممارسة وظائفهم بشكل مشروع. ففي العام 

أحد احملامني ملدة شهرين أثناء مشاركته يف مظاهرة تطالب ابإلفراج عن األشخاص احملتجزين  على
، مت توقيف أحد 2019نيسان/ إبريل  6تعسفياا يف املديرية العامة للتحقيق اجلنائي يف صنعاء. ويف 

. وترد تفاصيل حمتجزاا داخل احملكمة ألنه قام بتمرير قلم ملوكله يف هناية احملاكمة 36احملامني عن 
ساعة واهتم  24قضيته أدانه يف القسم اخلاص ابحلق يف احملاكمة العادلة. مّت التحقيق معه ملدة 

 .608ابملساعدة على حماولة ارتكاب جرمية قتل داخل السجن
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إّن إحدى املنظمات النسائية الوطنية اليت تناصر عملية اإلفراج عن احملتجزين بشكل تعّسفي  .397
فقد مّت القبض على أحد  قسريني قد تعّرضت حلاالت مضايقة وإعتقال تعسفي.أو عن املختفني ال

مؤسسيها بشكل تعسفي عدة مرات يف السنوات األوىل بعد أن بدأت املنظمة عملها. ويف العام 
، تعّرضت انشطات كّن ينّظمن اجتماعات حاشدة للمنظمة، للتهويل والتخويف على 2018

س مدنية قاموا مبضايقتهن أثناء ممارستهن ألنشطتهن أو حلقوهّن أيدي رجال جمهولني يرتدون مالب
قبل أن ينضّمني إىل نشاط ما. كما قاموا إبلغاء احتجاجاهتن العامة يف أكثر من مناسبة بعد أن 

 .ُحذرن من عمليات مدامهة وشيكة من جانب األمن احلوثي وخشني أن يتم القبض عليهن

تفريق جتّمعات سلمية ابلقوة، وال سيما ر عن أفادت تقاري، 2016منذ أواخر العام  .398
التجمعات النسائية، ومنها االحتجاجات اليت قادهتا نساء املؤمتر الشعيب العام يف كانون األول/ 

لحوثيني، ل التابعةوقمعتها بعنف قوات األمن النسائية  609 2018وآذار/ مارس  2017ديسمرب 
بيات" هي قوة أمنية من احلوثيني مت تشكيلها للتعامل زينال"وأو من يشار إليهن ابسم "الزينبيات". 

، ألن العمالء الذكور من قوات األمن ال ميكنهم مواجهة أو اعتقال  610حصرايا مع النساء والفتيات
عندما بدأت النساء والفتيات يف لعب  وحصل تشكيلهاالنساء علناا بسبب اجملتمع اليمين احملافظ. 

عاء، إذ شعرن أن مكاهنن يف اجملتمع اليمين سيوفر هلن محاية أفضل دور قيادي يف املظاهرات يف صن
 .ضد انتهاكات حقوق اإلنسان من الذكور

 2018تشرين األول/ أكتوبر  6االستخدام املفرط للقوة ضد املرأة يف جتّمع سلمي، يف 

عرب 611، نظمت شاابت انشطات جتّمعاا سلمياا 2018تشرين األول / أكتوبر  6يف  .399
التواصل االجتماعي، للمطالبة بوضع حّد للتدهور املستمر للحالة االجتماعية واالقتصادية وسائل 

يف بلد مّزقته احلرب. دعا املنظمون اىل مشاركة اإلانث، بسبب الشعور ابخلوف من تعّرض الرجال 
. يف ذلك الصباح، 612خلطر االعتداء اجلسدي أو االعتقاالت، كما حصل يف مظاهرات سابقة

حافلة كانت متوقفة  40من الرجال والنساء احلوثيني وحوايل  نياملسلح فرادشار كبري لألحصل انت
حول ميدان التحرير حيث كان من املفرتض أن جتري املظاهرة. عرقلت "الزينبيات" وصول 
املتظاهرين إىل امليدان واعتقلت بشكل عشوائي متظاهرين من ذكور وإانث وكذلك املارّة. مت 

صحافيني الذكور بشكل عشوائي مع عشرات األشخاص اآلخرين  ومت نقله إىل احتجاز أحد ال
 .613مركز شرطة حملي. كان ال يزال يف االحتجاز وقت كتابة هذا التقرير

  
ملزيد من التفاصيل، أنظر فصل احلياة يف املناطق حتت سيطرة سلطات األمر الواقع، الفصل حول استهداف املنتسبني إىل املؤمتر الشعيب  609
  .2019-2017العام
 ملزيد من التفاصيل، أنظر الفصل حول أتثري النزاع على معايري النوع اجلنساين.  610
 .مصادر سريّة يف امللف 611
ملزيد من التفاصيل أنظر فصل احلياة يف املناطق حتت سيطرة سلطات األمر الواقع، الفصل حول استهداف املنتسبني إىل املؤمتر الشعيب  612
 .2019-2017العام
 .مصادر سريّة يف امللف 613
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ويف الوقت نفسه، خارج جامعة صنعاء، مّت نشر رجال حوثيني مسلحني وحوايل مائة من  .400
والسكاكني. وذكر أحد الشهود أهنم أيضاا والعصي  بنادق صاعقة من نوع اتسر"الزينبيات" حيملون 

حيملون املسدسات والبنادق. قاموا بتفتيش الطالب بطريقة عشوائية، مبا يف ذلك الفتيات والنساء 
اللوايت يعتزمن االنضمام إىل التجّمع فضالا عن املارّة من اإلانث، حوايل مائة فتاة وامرأة يف اجملموع. 

ء والفتيات بشكل عشوائي، مع استخدام العصي والصواعق بدأت "الزينبيات" مبهامجة النسا
الكهرابئيه نوع  اتسر، مع الرتكيز بشكل خاص على الرقبة والظهر. يقال أن إحدى أفراد 

 .""الزينبيات" كانت تقول: "هيا أنتم املرتزقة"، "أنتم اإلماراتيني"، "هيا اي حلفاء العدو

رأسها ابلعصا. هربنا ]..[ وحلقت بنا الزينبيات اللوايت هجمن علينا أان وصديقيت اليت ضربوها على "
واصلن ضربنا. قمن خبلع احلجاب عنا، فارتبكنا فيما كنا حناول إعادته لتغطية رأسينا، بينما كنّ 

 " يضربننا على اجلسد والرأس. كنّ يستخدمن الصواعق ويستهدفن منطقة العنق بشكل خاص
 صنعاءشابة حاولت املشاركة يف مظاهرة يف 

امرأة وإصعادهن اىل  50و  30يف حوايل الساعة احلادية عشرة ظهراا، مّت سحب ما بني  .401
احلافالت ونقلهن إىل مركز للشرطة يف صنعاء حيث مت احتجازهن يف زنزاانت.  بعض الشاهدات 
يتذّكرن االعتداء اللفظي الذي مارسته "الزينبيات" عليهن، حيث استخدمن لغة هجومية وهتديدات 

"قيل لنا إننا نستحق املوت، وكن يناديننا عاهرات ويهددن أبخذان إىل اجلنود الغتصاب: اب
السودانيني كي يغتصبوننا. قلن لنا أيضاا "سنرسلكّن اىل رجالنا على اخلطوط األمامية، على األقل 
لديهم حقوق أكثر منكن". تلقينا حماضرات عن الدين. كانت إحدى النساء املتقدمات يف السن 

"مسعت   وروت شابة راشدة قائلةصابة بداء السكري وحتتاج إىل مساعدة، لكن مّت رفضها". م
. قام رجال من كلمات مل أمسعها يف حيايت. ال استطيع أن أنسى ذلك اليوم املليء ابإلهاانت"

سلطات األمر الواقع الذين يرتدون مالبس مدنية ابستجواب نساء بشكل فردي يف غرفة منفصلة، 
إايهن ابلتعاون مع التحالف. وقد أُطلق سراحهن يف هناية اليوم، بعد أن احُتجزن بدون متهمني 

السماح هلن ابالتصال مبحاٍم، وبعد توقيع بيان يتعهدن فيه عدم املشاركة يف االحتجاجات جمدداا، 
شرط أن أييت رجل راشد الصطحاهبن. واضطّر عدد من النساء للفرار من صنعاء عقب املظاهرة، 

. ا من االنتقام منهن عرب اإلساءة اىل سالمتهن البدنية سيما أن هتديدات صدرت بعد احلدثخوفا 
614 

يبدو أن قيام سلطات األمر الواقع بفرض وجود وصي/حمرم  ذكر كشرط للسماح ابإلفراج  .402
عن النساء والفتيات الالئي قُبض عليهن خالل االحتجاجات، والناشطات السياسيات أو 

حقوق اإلنسان، يهدف إىل إذالل كل من األنثى املعتقلة وزوجها أو والدها.  الناشطات يف جمال
أخربت إحدى احملتجزات السابقات فريق اخلرباء أبهنا رفضت أن أييت زوجها "العجوز" وأيخذها 

  
  .مصادر سريّة يف امللف 614
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من مركز الشرطة ألهنا شعرت أن هذه إهانة ابلنسبة إليه. بقيت حمتجزة حىت تفاوضت معهم كي 
 .615كبديل الصطحاهبا  أييت أحد أقرابئها

 "احلربزمن القيود املفروضة على التجمعات السلمية يف "
قال: "هل تعرف التهم املوجهة إليك؟" قلت، "ال ، ليس رمسياا". قال: "أنت تدعو للسالم ... 
قلت" أنت متزح ابلتأكيد". قال: "ال ، حنن اآلن يف زمن احلرب ... علينا تعبئة الناس كي 

 ."616عندما تتحدث عن السالم، فأنت تتصرف ضد الدولةيقاتلوا، لذلك 
 رجل احتجز بصورة تعسفية واستجوبته سلطات األمر الواقع ملشاركته يف مؤمتر

ويف تشرين األول/  617 2016قام فريق اخلرباء بتوثيق حادثتني وقعتا يف آب/ أغسطس  .403
يف صنعاء حيث داهم عمالء مسلحون من قوات األمن التابعة لسلطات األمر  618 2018أكتوبر 

وفعالية جمتمعية  ،مشاركاا 20الواقع التجمعات السلمية، مبا يف ذلك مؤمتراا صحافياا حضره حوايل 
مشاركاا. يف كلتا احلالتني، مت القبض على مجيع املشاركني واحتجازهم. يف أحد  60ضّمت حوايل 

هذين احلدثني مت إطالق سراح املشاركني حبلول هناية اليوم، أما يف احلدث اآلخر، فتّم احتجاز 
ر كامل للبعض، وبدون مشاركاا )من رجال ونساء( لفرتة أطول من الوقت، تصل إىل شه 11حوايل 

توجيه التهم إليهم. وأثناء استجواهبم، ُسئلوا عن دوافعهم لتنظيم مثل هذه الفعاليات ويف بعض 
احلاالت ُعصبت عيوهنم أثناء االستجواب. قبل إطالق سراحهم، طُلب من العديد منهم التوقيع 

 .عية جمدداا على التزامات ابملوافقة على عدم املشاركة أو تنظيم أي فعاليات جمتم

 القيود املفروضة على حرية تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك االنتماء السياسي
 ابإلعداممنهم  30 ىُحكم عل ،معتقل 36قضية املعتقلني الذكور البالغ عددهم 

 48و 21رجالا كانت ترتاوح أعمارهم بني  36نظر فريق اخلرباء يف عملية احتجاز وحماكمة  .404
(، ومدير 14قبض عليهم، مبن فيهم أستاذ جامعي، ومعلمون، وطالب )إلقاء الفرتة عاماا عند 

مدرسة، وعمال، ومهندسون، وموظفون حكوميون سابقون اعتقلتهم قوات األمن التابعة لسلطات 
 2015األمر الواقع يف أماكن خمتلفة من مشال اليمن تعسفاا يف فرتات خمتلفة، قرب هناية العام 

. وأُفيد أبن معظمهم  619ابلّتهم املوجهة إليهم وقت القبض عليهم، بدون إبالغهم 2016والعام 
كانوا أعضاء أو مؤيدين حلزب اإلصالح، مما يشري إىل أن اعتقاهلم قد يكون مرتبط ابنتمائهم 

حمتجزاا قسرايا يف مراحل خمتلفة من احتجازهم، واحُتجزوا يف احلبس  36السياسي. وقد مّت إخفاء 
، ُوجهت هتم 2017أشهر يف كل مرة. ويف نيسان/ إبريل  6تصل إىل االنفرادي لفرتات طويلة 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 615
 .مصادر سريّة يف امللف 616
 .امللفمصادر سريّة يف  617
 .مصادر سريّة يف امللف 618
 .مصادر سريّة في الملف 619
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إليهم، مبا فيها عضويتهم يف اجلناح العسكري لإلصالح، واملشاركة يف االغتياالت، وتفجري القنابل، 
والقيام ابلتدريب العسكري يف مأرب، وتتّبع حتركات شخصيات من احلوثيني ومن املؤمتر الشعيب 

، وعلى الرغم من أّن احملاكمة اليت جرت بدت مليئة ابلشوائب، 2019وليو متوز/ ي 9العام. يف 
 .من هؤالء الرجال ابإلعدام وبرّأت ستة 30حكمت احملكمة اجلنائية املتخصصة يف صنعاء على 

وجد فريق اخلرباء أنه طوال العملية القضائية، مل يتم احرتام حق املتهمني يف ضمان أتمني  .405
ول. ولعّل االنتهاك األبرز هو أن احملاكمة استندت اىل اعرتافات مّت حماكمة عادلة حسب األص

احلصول عليها ابإلكراه. وأثناء االستجواب من جانب هيئة النيابة العامة، أنكر العديد من املتهمني 
ادعاءات موثوقة أن العديد  فيدهاداهتم انُتزعت بعد التعذيب. تالتهم املوجهة إليهم، زاعمني أن ش

تعّرضوا لسوء املعاملة والتعذيب يف مراكز احتجاز خمتلفة، مبا يف ذلك املديرية العامة  منهم قد
للتحقيق اجلنائي يف صنعاء حيث استجوبتهم القوات األمنية فور إلقاء القبض عليهم، ويف مركز 

، االحتجاز التابع لألمن السياسي حيث هم حمتجزون حالياا. ويف جلسات االستماع العامة املختلفة
ذكر حمتجزون أهنم يتعرضون لسوء املعاملة املستمرة. ولدى بدء حماكمة بعض املدعى عليهم الذين 
عينوا حمامياا، مل  يتمّكنوا من االلتقاء ابحملامي قبل مثوهلم للمرّة األوىل أمام النيابة. ومل ُيسمح 

عى عليهم من للمحامني واملدعى عليهم عقد اجتماعات على انفراد. جرى إستجواب بعض املد
جانب املّدعني العامني بغياب احملامني. وحىت أثناء جلسات االستماع، مل ُيسمح حملامي الدفاع 
ابلتحدث إىل موكليهم. مل يتم إطالعهم بشكل كاٍف على جدول جلسات االستماع، كما مل يتم 

 .منحهم الوقت إلعداد دفاعهم أو للتدخل يف جلسات احملكمة

 ر والضمري والدينالقيود على حرية الفك
 2013عقوبة اإلعدام حبق هبائي حمتجز منذ عام 

، 620حّقق فريق اخلرباء يف حاالت خمتلفة حيث اسُتهدف أفراد من الطائفة البهائية يف اليمن .406
كمال مد  احشخصاا واحملاكمة املستمرة لرجل هبائي هو  20مبا يف ذلك التهم املوجهة ضد أكثر من 

، قبل سيطرة سلطات األمر الواقع على صنعاء. خيشى فريق 2013م بن حيدرة احملتجز منذ العا
أن تكون االهتامات املوجهة ضد بن حيدرة الذي  621اخلرباء، على ضوء املعلومات اليت تلقاها،

، مرتبطة ابملعتقد الديين. وأُفيد أبن بن حيدرة 2018ُحكم عليه ابإلعدام يف كانون الثاين/ يناير 
بينما   2013. ويف حني مّت اعتقال حيدرة يف العام 622احُتجز سرّاا ملدة تسعة أشهرعلى التوايل

كانون الثاين/ يناير   18ية، لكن بدأت حماكمته يف كانت صنعاء حتت سيطرة احلكومة اليمن
، بعد أن فرضت سلطات األمر الواقع سيطرهتا على صنعاء. وُحكم على حيدرة ابإلعدام 2015

  
 ملزيد من التفاصيل حول وضع البهائيني، ميكن االطالع على فصل أتثري النزاع على األقليات.  620
 .مصادر سريّة يف امللف 621
 .مصادر سريّة يف امللف 622
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بعد اإلخفاقات اخلطرية يف احلفاظ على حقه يف حماكمة عادلة، مبا يف ذلك عقد معظم جلسات 
تزويد حماميه بنسخ عن العقوبة الصادرة حبقه، مما  احملكمة غيابياا أثناء احتجازه، وعدم تزويده أو

ُحرم حيدرة أكثر من مرة من حقه يف حضور   623أعاق قدرته على الطعن يف حكم اإلعدام.
 .جلسات االستماع. كانت حماكمته مستمرة وقت االنتهاء من هذا التقرير

 االنتهاكات
 القيود على احلرايت األساسية

مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان. وهي تشمل حرية  إّن احلرايت األساسية مكفولة .407
، مبا يف ذلك 626، واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات625، وحق التجّمع السلمي624الرأي والتعبري

من املمكن تقييد  627حرية االخنراط يف األحزاب السياسية، واحلق يف حرية الفكر والضمري والدين.
عليه القانون وعند ضرورة محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم، احلرايت األساسية، ولكن وفقاا ملا ينص 

 .ومحاية األمن القومي، والسالمة العامة، والنظام، والصحة واألخالق

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن سلطات األمر الواقع، ويف مجيع احلاالت  .408
ط ذلك أساساا حبرية الرأي والتعبري، املوصوفة أعاله، قد قّيدت احلرايت األساسية بدون مربّر. ويرتب

وحرية التجمع السلمي، وحرية تكوين اجلمعيات، وحرية الفكر والضمري والدين اليت قّيدهتا  
سلطات األمر الواقع بشكل غري قانوين، منتهكّة بذلك التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان. ومشلت 

د أو اجلماعات، وحظر وسائل اإلعالم أو تعليقها، القيود غري القانونية املضايقة والرتهيب حبق األفرا
وإغالق منظمات اجملتمع املدين وتفريق التجمعات السلمية ابلقوة. وكما يتضح من احلاالت 
املوصوفة أعاله، غالباا ما ينطوي انتهاك احلرايت األساسية على االختفاء القسري واالعتقال 

 .التعسفي، ويليه سوء املعاملة يف االحتجاز

 6وخباصة بشأن حادثة التجمع السلمي النسائي يف  -ابلنسبة اىل احلق يف التجمع السلمي  .409
ُيسمح لكل شخص ابملشاركة يف التجمعات القانونية والسلمية،  - 2018تشرين األول / أكتوبر 

وجيوز تفريق التجمعات غري القانونية من جانب املسؤولني عن إنفاذ القانون. ولدى تفريق 
غري القانونية، وإن كانت غري عنيفة، على املسؤولني عن إنفاذ القانون جتّنب إستخدام التجمعات 

. ابإلضافة إىل 628القوة أو، حيثما كان ذلك غري عملي، حصرهذه القوة ابملستوى األدىن املطلوب
يل ذلك، فإن املعاملة الالإنسانية أو املهينة أو املسيئة حمظورة متاماا مبوجب كل من القانون الدو 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 623
624Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), art. 19; see also Human  International 

Rights Committee general comment No. 34, paras. 21–36. 
 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. ، 21 الفقرة  625
 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.، 22الفقرة  626
  ويل للحقوق املدنية والسياسية.العهد الد، 18الفقرة  627
628and 13, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement  12 Principles 

Officials, 1990. 
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، وقد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرمية احلرب 629حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين
 . 630املتمثلة يف االعتداء على الكرامة الشخصية

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن سلطات األمر الواقع قد استخدمت القوة  .410
يف صنعاء، وأهنا مسؤولة عن  2018األول / أكتوبر تشرين  6املفرطة ضد النساء املتظاهرات يف 

املعاملة السيئة واملهينة ضد تلك النساء. ابإلضافة إىل ذلك، توجد أسباب معقولة لالعتقاد أبن 
النساء اللوايت حاولن املشاركة يف املظاهرات قد تعرضن لالعتقال واالحتجاز بشكل تعسفي، السيم 

مشاركتهن يف مظاهرة سلمية، وتعرضن لسوء املعاملة أثناء أن اعتقاهلن واحتجازهن قد جنم عن 
استجواهبن. وقد تؤدي هذه األعمال إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرمية احلرب املتمثلة يف االعتداء 

 .على الكرامة الشخصية

 االعتقال التعسفي       

. 631من الشخصيكما يكفل القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلق لكل فرد يف احلرية واأل .411
وتُنتهك هذه احلقوق عندما حُيتجز األفراد بصورة تعسفية، وعندما يتعرضون للتعذيب أو غريه من 
ضروب سوء املعاملة. وتُعترب تعسفية حاالت احلرمان من احلرية املخالفة ألحكام القانون الدويل، 

ز اليت يُنتهك فيها ويف األغلب تلك اليت ال تشكل أساساا صاحلاا لالحتجاز، وحاالت االحتجا
وترد   632 احلق يف حماكمة عادلة ويف الضماانت اإلجرائية إىل حد يصبح فيه االحتجاز تعسفياا.

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية،  14و 9هذه الضماانت اإلجرائية يف املادتني 
مة شخص قُبض ؛ وواجب حماك633وتشمل واجب إبالغ الشخص املوقوف أبسباب القبض عليه

، وواجب تزويد الشخص احملتجز بفرصة الطعن 634عليه بتهمة جنائية على وجه السرعة أمام قاضٍ 
كما حُيظّر االحتجاز التعسفي مبوجب القانون الدويل    635 يف قانونية االحتجاز )حق الدفاع(.

 .636دويل اإلنساين، وقد يُعترب حرمان شخص من احلق يف حماكمة عادلة جرمية حرب يف نزاع غري

  
يب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ذالعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر إتفاقية مناهضة التعمن  7املادة  629

أنظر دراسة اللجنة الدولية الربوتوكول اإلضايف الثاين، من  4املشرتكة يف معاهدة جنيف، الفقرة  3، الفقرة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 .90للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 

 نظام روما األساسي.  2 8.(iii)(c)الفقرة  630
 

 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.  9الفقرة  631
( 2011) 35العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رقم من  14و 9املادة  632 

حول حرية وأمان األشخاص. جمموعة املبادىء املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو 
فئات قانونية متعلقة ابالحتجاز التعسفي: )أ( عندما  5ملعين ابالحتجاز التعسفي . لدى الفريق العامل ا(A/RES/43/173)السجن 

عندما تكون ال يوجد أساس قانوين للحرمان من احلرية، )ب( عندما يكون احلرمان من احلرية نتيجة ممارسة احلرايت األساسية، )ج( 
للحرمان من احلرية طابعاا تعسفياا، )د( عندما يتعرض النازحون  انتهاكات املعايري املتعلقة ابحلق يف حماكمة عادلة ذات خطورة تعطى

ال  لالحتجاز اإلداري ملدة طويلة من دون إمكانية املراجعة اإلدارية أو القضائية أو اإلنصاف، )ه( عندما يعكس احلرمان من احلرية التمييز
 غة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر. سيما على أساس األصل أو القومية أو اإلثنية أو األصل االجتماعي أو الل

 (see Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/36/38). 
 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. )2( 9الفقرة  633
 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية. )3( 9الفقرة  634
 الدويل للحقوق املدنية والسياسية.العهد  )4( 9الفقرة  635
  .100و 99أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد   636
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وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة لالعتقاد أبن سلطات األمر الواقع قد احتجزت بصورة  .412
تعسفية صحافيني وعاملني يف جمال اإلعالم وأشخاصاا أعربوا عن معارضتهم لسلطات األمر الواقع. 

احلرايت ويف هذه احلاالت، يكون االحتجاز تعسفياا مىت يكون سبب االحتجاز مرتبط مبمارسة 
األساسية أو كان بدون أسباب. يف معظم احلاالت، يبدو أن الدافع وراء االحتجاز هو التمييز، مبا 
يف ذلك على أساس الدين أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء. كما أّن االحتجاز على أساس 

االحتجاز تعسفياا  يف العديد من احلاالت املوضحة أعاله، يكون  637التمييز يعترب حبد ذاته تعسفياا.
أيضاا بسبب انتهاك احلق األساسي يف حماكمة عادلة، وعلى األخص من خالل إطالة فرتة 
االحتجاز السابقة للمحاكمة، وغياب اإلحالة إىل مدٍّع عام أو قاٍض، وأتخري احملاكمة بدون 

ت املنتزعة سبب، أو حمدودية أو عدم إمكانية االتصال مبستشار قانوين، أو استخدام االعرتافا
ابإلكراه. ابإلضافة إىل ذلك، لدى فريق اخلرباء خماوف جدية بشأن صحة التهم اليت وجهت إىل 
الصحافيني العشرة احملتجزين الذين حرموا من إجراءات قضائية عادلة ومستقلة. ويف إحدى احلاالت 

در عن املدعي العام. املوثقة، ال يزال الصحاي حمتجزاا بدون سبب، على الرغم من أمر اإلفراج الصا
 .وقد يؤدي احلرمان من احملاكمة العادلة إىل مسؤولية جنائية فردية

 حاالت االختفاء القسري

يُنتهك احلق يف احلرية واألمن الشخصيني أيضاا من خالل حاالت االختفاء القسري اليت  .413
رمبا الختفاء القسري . كما أن ا638حيظّرها القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

 .ينتهك حظر التعذيبأيضاا 

يف صنعاء، اسُتخدمت شبكة من املرافق إلخفاء األفراد فيها وإبعادهم عن أي إشراف  .414
قضائي، وعن أقرابئهم. لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن سلطات األمر الواقع قد 
استخدمت االختفاء القسري ضد األفراد يف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا، يف انتهاك لواجباهتا مبوجب 

ترقى أيضاا قد نون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين. وحاالت االختفاء القسري القا
 .اىل مستوى التعذيب. هذه األعمال قد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم احلرب

 د( املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وأعمال التعذيب أثناء االحتجاز

يوماا وُكبّلت يداي أبسالك فيما كنت معصوب العينني. تسبّب ذلك يف  13مت تعليقي ملدة 
تضّخم جسدي ابلكامل. وعندما مل أعد معلّقاا، مل أستطع التحرك ملدة ثالثة أسابيع. هددوين 
عدة مرات ابعتقال زوجيت وأطفايل. كانوا يرتكونين لعّدة أايم بدون طعام مع التهديد بقتلي. 

 " كنت أعاين من السلس بسبب اخلوف. كنتيجة للقلق، مررت بفرتات مل أستطع النوم فيهالقد  
  

 637). See Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/36/38  
من اإلتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  1العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة من  9املادة  638

(CED) ، 98القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريفأنظر.   
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 انشط سابق شاب احُتجز يف مكان سّري بصنعاء

وصلت الفريق مزاعم حول التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة يف  .415
يف صنعاء، وكذلك يف أماكن االحتجاز  أماكن االحتجاز اخلاضعة إلشراف سلطات األمر الواقع

السرية ذات الصلة ابحلاالت اليت مت التحقيق فيها، أي املديرية العامة للتحقيق اجلنائي، ومركز 
االحتجاز التابع لألمن السياسي، ومركز االحتجاز اخلاص ابألمن القومي، وسجن صنعاء املركزي، 

حدث ذلك أثناء  639ة وبعض مراكز الشرطة.وسجن الثورة، وسجن هربة، ويف أماكن احتجاز سري
جلسات االستجواب وخارجها. وقد أُفيد عن جمموعة كبرية ومتنوعة من حاالت سوء املعاملة 
اجلسدية والنفسية وأساليب التعذيب، مبا يف ذلك التعليق املستمر لعدة أايم وليال، والضرب 

الضوء الطبيعي لفرتات طويلة من  ابلعصي، والركل، وتقييد الوصول إىل املرحاض، واحلرمان من
 .، والصعق ابلكهرابء، واحلرق، والعري القسري 640الزمن، واحلرمان من النوم، والتهديد ابلقتل

أُفيد عن اللجوء اىل احلبس االنفرادي، يف زنزاانت بدون ضوء لفرتات طويلة تصل إىل سبعة  .416
، وخاصة يف مركز االحتجاز التابع أشهر يف حالة واحدة، وذلك يف مراكز احتجاز خمتلفة يف صنعاء

لألمن السياسي. ويف إحدى احلاالت، احُتجز رجل يف احلبس االنفرادي ملدة شهرين ألنه رفض 
"خالل األشهر الثالثة األوىل، ويتذكر شاهد آخر قائالا أنه   641تكرار"الصرخة" )شعار احلوثيني(.

يف زنزانة مساحتها مرت مربّع واحد. وكان يستخدم احلجرة يف كل شيء. يف  642مت عزل قرييب
األشهر الثالثة التالية، متّ وضع شخص جمنون معه يف الزنزانة نفسها. ختيل نفسك جالساا يف غرفة 

يف بعض احلاالت، استمر التعذيب وسوء املعاملة أثناء  مساحتها مرت مربع مع شخص جمنون".
 . احلبس االنفراديوجود املعتقلني يف

اسُتخدمت أعمال التعذيب أثناء جلسات االستجواب إلجبار احملتجزين على التوقيع على  .417
واثئق ووضع بصماهتم عليها، حىت وهم معصوبو العينني، حيث عليهم "االعرتاف" مبسؤوليتهم 

تعليقي أثناء "مت املزعومة. ويتذكر موظف يف إحدى املنظمات غري احلكومية احتجز سابقاا قائالا: 
استجوايب وتقييد يدي وعصب عيين. مل أكن أعرف هوية األشخاص الذين كانوا يستجوبونين ألنين  

  643كنت دائماا معصوب العينني. لقد وضعت بصمايت على واثئق بينما كنت معصوب العينني.
ريق درجة "ظّل يعاين من آاثر التعذيب على يديه وساقيه وكليته وكبده. وصف معتقالن سابقان للف

اخلوف اليت انتابتهما خالل عصب عيوهنما، حيث شعرا بوجود شخص يقف وراءمها أثناء 

  

 .مصادر سريّة يف امللف 639
 .امللفمصادر سريّة يف  640
 .مصادر سريّة يف امللف 641
 .مصادر سريّة يف امللف 642
 .مصادر سريّة يف امللف 643
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حديثهما، متسائلني من أين ستأيت الضربة، عندما مسعا صواتا خلفهما يقول فجأة "إجابة 
 .644خاطئة"

اموا علقوين هذه املرة عارايا ابلكامل يف خطاف على احلائط، ومرتني يف مناسبتني منفصلتني ق"
  "645بربط قنينة ماء خبصييت مألوها ابملاء. كان هذا مؤملاا أكثر من الصعق ابلكهرابء

 أحد الناجني من التعذيب يف صنعاء

وصلت الفريق، خالل التحقيقات اليت أجراها، مزاعم أبن العنف اجلنسي قد استخدم   .418
ز التابع لألمن كشكل من أشكال التعذيب ضد أربعة حمتجزين، مبا يف ذلك يف مركز االحتجا

السياسي. ومشلت االدعاءات اليت تلقاها الفريق ضحية رُبط عضوه التناسلي بسلك ملدة مخسة 
. كما تلقى فريق اخلرباء 647، فيما مّت هتديد آخر ابالغتصاب، مبا يف ذلك بواسطة أداة 646أايم

الفريق مزاعم  . كما وصلت648تقارير خمتلفة عن العري القسري أمام معتقلني آخرين وأمام احلرّاس
حبجز الفتيان الصغار، إما الرتباطهم املزعوم أبحزاب املعارضة، أو الستخراج املعلومات منهم، أو 
ملمارسة الضغط على أحد أفراد األسرة "لالستسالم" إىل سلطات األمر الواقع. ويف إحدى هذه 

مرفق احتجاز األمن  تفيد أبن أحد هؤالء الفتيان احملتجز يف 649احلاالت، تلقى الفريق معلومات
السياسي قد تعّرض للتعذيب، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي كالضرب على أعضائه التناسلية، 

 650والُعري القسري، والتهديد ابالغتصاب.

 ظروف االحتجاز الالإنسانية    

شرهبا مل يُسمح يل ابخلروج إىل املرحاض إال مرة واحدة كل أربع وعشرين ساعة. املياه اليت اعتدت "
مل تكن شفافة. مل يُسمح يل ابالستحمام. كان املكان مظلماا. املطبخ الذي احتُجزت فيه شديد 
الربودة، وأصبت ابلتهاابت يف الكلى والرئة. لقد اعتادوا أن يرتكوين ألايم بدون طعام ويهددوا 

 " بقتلي
معتقل سابق يف مركز االحتجاز التابع لألمن        

 السياسي

أُفيد عن ظروف احتجاز الإنسانية على نطاق واسع يف مجيع مراكز االحتجاز يف قضااي  .419
حقق فيها فريق اخلرباء، ال سيما مركز احتجاز األمن السياسي يف صنعاء. ووصفت مصادر بينها 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 644
 .مصادر سريّة يف امللف 645
 .مصادر سريّة يف امللف 646
 .مصادر سريّة يف امللف 647
 .مصادر سريّة يف امللف 648
 .مصادر سريّة يف امللف 649
لفصل املتعلق بتأثري النزاع على األطفال والفصل املتعلق إبنتهاكات احلق يف حرية وأمان األفراد واحلماية ملزيد من التفاصيل، ميكن زايرة ا 650

 من العنف. 
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حمتجزاا يف غرفة واحدة،  37فقد وصل عدد األشخاص اىل  –معتقلون سابقون درجة االكتظاظ 
تجز على ما يعادل "بالطة واحدة" لينام عليها. ذكروا أيضاا وجود نقص كبري حيث حصل كل حم

يف الطعام واملياه النظيفة والضوء الطبيعي والتهوية والوصول إىل املراحيض. كما ُمنعوا من الوصول 
، أفادت املفوضية السامية حلقوق االنسان عن 2017إىل الكتب واألخبار واألقالم. ويف عام 

رفق احتجاز تديرها سلطات األمر الواقع اليت ختضع للمراقبة منذ آذار/ مارس م 150وجود 
، قائلة إن "ظروف االحتجاز قد تدهورت بشكل ملحوظ ... وتفاقمت مجيعها بسبب  2015

شخصاا  20أمتار داخلها  5يف  4. وأبلغ حمتجز سابق الفريق عن وجود زنزانة مساحتها 651النزاع"
لألمن السياسي، بال انفذة وال ضوء، مع إجبار احملتجزين على وضع  يف مركز االحتجاز التابع

يشّكل استخدام مرافق االحتجاز السرية مصدر قلق إضافياا بشأن ظروف   652جدول للنوم.
االحتجاز، حيث أهنا مل تصمم ألغراض االحتجاز. وبّينت ظروف العيش املروعة اليت وصفها 

الت اليت مل حيدث فيها تعذيب، يصف احملتجزون ظروف املعتقلون مدى بؤسهم اليومي. ويف احلا
 . 653االحتجاز على أهنا سوء معاملة

 حمدودية الزايرات العائلية أو غياهبا كلياا 

يف كثري من األحيان ، مت جرّي وهتديدي أمام عائليت أبهنم سيمنعون عين الزايرات العائلية ألنين "
د انتهى. تعرضنا للضرب ابلعصي الكهرابئية أمام أتخرت وأن وقت الزايرة املمتد على دقيقتني ق

 " العائلة أثناء الزايرة
         شهادة من معتقل سابق يف األمن السياسي

أبلغ أقارب احملتجزين فريق اخلرباء أبهنم حُيرمون ابنتظام من الزايرات العائلية اىل مركز األمن  .420
خوفهم من أن يكون رفض الزايرات مؤشراا . ويف بعض احلاالت، أعربوا عن 654السياسي يف صنعاء

لتعّرض قريبهم للتعذيب. يف إحدى احلاالت، طلب املدعي العام من رئيس مركز االحتجاز التابع 
. مل يتم 655لألمن السياسي السماح لعائلة ابلزايرة بسبب خماوف جدية بشأن مكان وجود قريبها

بدون إعطاء سبب. وتلقى الفريق معلومات  السماح ابلزايرة إال مرة واحدة، مث مت رفض الزايرات
تفيد أبن حظر الزايرات العائلية اسُتخدم كعقوبة ضد املعتقلني. ويتذكر أحد احملتجزين املفرج عنهم 

"مُنعت من تلقي الزايرات يف األمن السياسي أكثر من مرة ألنين كنت أطلب عالجات قائالا: 
. يف الواقع، احنصر وقت الزايرات يف مركز 656انت"للحساسية والربو بسبب سوء التهوية يف الزنزا

 واحدة دقيقة بنياألمن السياسي، لدى السماح هبا، بوقت حمدود للغاية، حيث تراوح املتوسط 
  

 .13ص.  A/HRC/36/33 - 2017تقرير األمم املتحدة بشأن حقوق اإلنسان يف اليمن   651
  .مصادر سريّة يف امللف 652
 .مصادر سريّة يف امللف 653
 .مصادر سريّة يف امللف 654
 .مصادر سريّة يف امللف 655
 .مصادر سريّة يف امللف 656
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 احلراس جانب من اللفظية لإلهاانت تعرضوا أهنم ونساء، رجاالا  األسرة أفراد ذكر. دقائق وثالث
 كانت توجّه االهاانت الينا مجيعاا. كانوا يشتموننا ويلعنوننا  خالل الزايرة،. "العائلية الزايرات أثناء

.657" 

 عدم احلصول على الرعاية الطبية الكافية وتفاقم آاثر التعذيب وسوء املعاملة
استعرض الفريق احلاالت اليت ادعى فيها حمتجزون سابقون أهنم يعانون من مرض خطري، مبا  .421

نتيجة لسوء املعاملة والتعذيب وظروف االحتجاز يف ذلك مشاكل الصحة العقلية أو اإلعاقة 
الالإنسانية. أدى عدم الوصول إىل الرعاية الطبية املهنية أو األدوية املناسبة إىل تفاقم مشاكلهم 

. وذكر حمتجز سابق أنه أصيب ابلشلل نتيجة للتعذيب الذي تعرض له يف 658الصحية وإصاابهتم
من أتكيد احتجازه وحالته الصحية وحرمانه من مكان احتجاز سري يف صنعاء. متكن الفريق 

احلصول على رعاية صحية متخصصة وأدوية كافية خالل فرتة احتجازه. وقد أبلغ عن صعوابت يف 
احلركة، والوصول إىل املراحيض، وأحياانا أجرب على استخدام زنزانته للتغوط. وذكر أيضاا أن 

. وذكر حمتجزان 659انته ملساعدته، كوسيلة عقاب هلماحملتجزين اآلخرين كانوا يوضعون أحياانا يف زنز 
اثنان سابقان أنه طُلب من طبيب العيون احملتجز توزيع جمموعة عشوائية من األدوية على احملتجزين 
أحضرها احلراس إىل املنشأة بناءا على تقييمه الحتياجات احملتجزين من غري السماح هلم ابالتصال 

ين الذي أصيب أيضاا جبروح خطرية يف ظهره، نتيجة التعذيب وقد ُمنع أحد احملتجز   660بطبيب.
حسب ما أُفيد، من الوصول إىل طبيب متخصص لفرتة طويلة من الزمن، مما أدى إىل تفاقم حالته. 

إعطاء احلقن وكل وبدالا من ذلك، أعطي حقن ضد األمل بشكل منتظم، إىل أن رفض الشخص امل
فشل كلوي. وأخرياا مت إطالق سراح احملتجز املعين له بالتسبب خوفاا من  مواصلتها يف مركز االعتقال

 . 661بعد قرابة عام من االحتجاز، وذلك ألسباب طبية

شهادات أيضاا عن وجود أشخاص يعانون من اضطراابت نفسية اجتماعية شديدة أفادت  .422
اخلاصة. احُتجزوا يف زنزاانت مشرتكة مع حمتجزين آخرين، بدون احلصول على الرعاية الصحية 

التهديد وأيضاا  ، شّكل ذلك سبباا إضافياا لشعورهم ابلتوترسالمتهمابإلضافة إىل املخاوف املتعلقة ب
على احملتجزين الذين ال يعانون من  662، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسيسديالعنف اجلحبدوث 

عية شديدة . ووثّق الفريق حالة شاب حمتجز يعاين من اضطراابت نفسية اجتمااضطراابت نفسية
. يُعترب اعتقاله تعسفياا، ومع ذلك، رُفض طلبه ابحلصول على رعاية 663نتيجة ألعمال التعذيب

طبية خارجية متخصصة. وبدالا من ذلك، ُأجرب على تلقي احلقن داخل مرافق مركز االحتجاز، 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 657
 .مصادر سريّة يف امللف 658
 .مصادر سريّة يف امللف 659
 .مصادر سريّة يف امللف 660
 .مصادر سريّة يف امللف 661
 .مصادر سريّة يف امللف 662
 .مصادر سريّة يف امللف  663
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قلية بدون إشراف طبيب خمتص. وأفيد أن هذا العالج الطيب القسري يؤثر على حالته الصحية الع
  .بدرجة أكرب

 الوفيات يف االحتجاز املرتبطة أبعمال التعذيب وسوء املعاملة
حاالت وفاة مزعومة خالل االحتجاز مرتبطة إبساءة املعاملة يف  10تلقى فريق اخلرباء  .423

تقارير الطب  664. واستعرض الفريق2016و  2015أماكن االعتقال يف صنعاء بني عامي 
الشرعي املتعلقة بوفاة ثالثة حمتجزين أشارت إىل حدوث أعمال عنف ضد املتوفني. أحدها، على 
سبيل املثال، وصف وجود كدمات يف أجزاء خمتلفة من اجلسم، بسبب "استخدام أداة ثقيلة". تلقى 

ون سياسيون الفريق املزيد من االدعاءات عن الوفيات يف احلجز يف مرافق حيث احُتجز حمتجز 
وحيث مت توثيق سوء املعاملة، لكن مل يتوفّر أي تقرير جنائي. أما عدد احلاالت اليت وصلت واليت 
تفيد عن الوفاة بسبب التعذيب أو سوء املعاملة فتستدعي املزيد من التحليل السيما أن التحقيقات 

 .يف هذه احلاالت مل تكتمل وقت االنتهاء من هذا التقرير

رباء أيضا حالة طلب فيها أفراد من احلوثيني فدية من األسرة إلعادة جثة قريبها وثّق فريق اخل .424
. ومبا أن األسرة مل تتمكن من مجع 2016الذي ُزعم أنه تويف نتيجة التعذيب يف احلجز يف العام 

املبلغ املطلوب، مل تتمّكن من اسرتداد اجلثة ودفنها. يف النهاية، قامت سلطات األمر الواقع بدفن 
املتويف، ويف وقت كتابة هذا التقرير كانت العائلة ال تزال حتاول مجع األموال الستخراج اجلثة وإعادة 

 . 665دفنها حسب شروطها اخلاصة

 االنتهاكات

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ممنوع منعاا اباتا  إن .425
. حيظّر القانون الدويل حلقوق 666والقانون الدويل اإلنساينمبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي. هذه األعمال  667اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين 
 .668قد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم احلرب

تقاد أبن التعذيب بناءا على التحقيقات اليت أجراها، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالع .426
وسوء املعاملة قد استخدما يف مجيع أماكن االحتجاز حتت إشراف سلطات األمر الواقع يف صنعاء 

  

 .امللف مصادر سريّة يف 664

 .مصادر سريّة يف امللف 665
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر من  7املادة  666

الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية  الربوتوكول اإلضايفمن  4املشرتكة يف معاهدات جنيف، الفقرة  3أو الالإنسانية أو املهينة، الفقرة 
 .90القاعدة ، للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف

الربوتوكول اإلضايف من  4املشرتكة يف معاهدات جنيف، الفقرة  3العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، الفقرة من  7املادة  667
 .93القاعدة ، للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية

  نظام روما األساسي. 2 8.(vi)(e)والفقرة  )ii(و 2 8.(i)(c)الفقرة  668
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، 670، ومركز االحتجاز التابع لألمن السياسي669قسم التحقيق اجلنائي ، أيبقضااياليت حققت 
، وسجن 673، وسجن الثورة672، وسجن صنعاء املركزي671ومركز االحتجاز التابع لألمن القومي

، وكذلك يف أماكن االحتجازه السرية التابعة هلا وبعض مراكز الشرطة. لدى فريق اخلرباء 674هربة
أيضاا أسباب معقولة لالعتقاد أبن التعذيب قد استخدم أثناء االستجواب، بشكل أساسي 

التابع لإلعرتاف عرب اإلكراه، أو إلهانة احملتجزين، يف قسم التحقيقات اجلنائية ومركز االحتجاز 
 .لألمن القومي ومركز االحتجاز اخلاص ابألمن السياسي

كما استخدم العنف اجلنسي يف مراكز االحتجاز، مبا يف ذلك لتعذيب احملتجزين. لدى   .427
فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن سلطات األمر الواقع جلأت اىل العنف اجلنسي يف مركز 

ويف قسم التحقيقات  675كز االحتجاز اخلاص ابألمن القومياالحتجاز التابع لألمن السياسي، ومر 
 .676اجلنائية

قد تؤدي هذه األفعال إىل مسؤولية جنائية فردية ابلنسبة اىل أفراد سلطات األمر الواقع عن  .428
جرائم احلرب املتمثلة يف التعذيب والتعّرض للكرامة الشخصية، فضالا عن االغتصاب وأي شكل 

 من أشكال العنف اجلنسي.

 غارات التحالف اجلوية يف املناطق الشمالية مبا يف ذلك صنعاء وصعدة وحجة  .2

 السياق (أ

ألف  19نفذت قوات التحالف  2019يونيو  /حزيران 30و 2015مارس  /آذار 1بني  .429
يف حني تفيد التقارير أن   677.وفقاا ملشروع معلومات اليمن غارة جوية على األراضي اليمنية 874و

عدد الغارات اجلوية املبّلغ عنها قد اخنفض بشكل طفيف خالل العام املاضي فإن أتثري هذا النوع 
من أنواع القتال ال يزال ذات تكلفة مرتفعة للغاية ابلنسبة للمدنيني الذين يعيشون يف الغالب يف 

إىل الغارات اجلوية اليت مت التحقيق فيها  املناطق اخلاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع. ابإلضافة
غارة جوية أصابت كلها بىن  14على النحو املفصل يف التقرير، قام فريق اخلرباء أيضاا ابلنظر يف 

,  2019678يونيو  /و حزيران 2018مارس  /حتتية مدنية  يف حمافظيت صعدة وحجة بني آذار
 .خالاي النحلات حتمل ضمنها مزارع وأبراج االتصاالت وبنوك ومدارس وشاحن

  

 .مصادر سريّة يف امللف  669
 .مصادر سريّة يف امللف 670
 .مصادر سريّة يف امللف   671
 .مصادر سريّة يف امللف 672
 .مصادر سريّة يف امللف 673
 .مصادر سريّة يف امللف 674
 .مصادر سريّة يف امللف 675
 .مصادر سريّة يف امللف 676

 /https://www.yemendataproject.org  خالاي النحل أنظر 677
 .مصادر سريّة يف امللف 678
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هذا اجلزء ينظر ابلتحديد يف  بعض الغارات اجلوية  اليت  أصابت مناطق مشالية من البالد  .430
. على املدنيني واألعيان املدنية بشكل مباشر اخالل العام املاضي وهي متّثل منطاا يستمر ابلتأثري سلبا 

الفريق املشرتك لتقييم احلوادث ابلتحقيق يف حالتني من احلاالت اخلمس املستعرضة, على وقد قام 
النحو املفصل أدانه.  ابإلضافة إىل احتمال كوهنا انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين ,ما ُتظهره 

 عا"مشرو احلوادث اليت حقق فيها فريق اخلرباء هو أنه بغض النظر عما إذا كانت قد أصابت هدفاا 
 .أو نتجت عن تراكم أخطاء، فإن أتثريها األكرب واألكثر مباشرة هو على املدنيني

، مدينة 2018يونيو  /حزيران 11مركز عالج الكولريا التابع ملنظمة أطباء بال حدود،  (ب
 عبس، مديرية عبس، حمافظة حجة 

التحالف نفذ صباحا،  05:45حوايل الساعة  2018يونيو  /حزيران 11يف يوم اإلثنني  .431
على منشأة طبية اتبعة ملنظمة أطباء بال حدود يف عبس مما  679غارة جوية ابستخدام قنبلة موجهة

أدى إىل تدمري أحد مبانيها األربعة. كانت املنشأة فارغة يف ذلك الوقت فلم تتسبب الضربة بقتل أو 
اور للفرز اصابة أي موظفني أو مرضىولكنها أدت اىل ضرر يف جناح للمرضى ودّمرت جناح جم

 /. وكانت منظمة أطباء بال حدود قد اسلمت املستودعات األربعة املكونة للمبىن يف آذار680واملراقبة
بغرض بناء مركز لعالج الكولريا. وضعت أطباء بال حدود شعار اهلالل األمحر على  2018مارس 

سب ما أفيد، للداللة أسطح املرافق، تبعا لتعليمات وزارة الصحة التابعة لسلطات األمر الواقع حب
يف أعقاب الغارة اجلوية، أصدرت منظمة أطباء بال حدود بياانا أدانت فيه  681على أنه مركز طيب.

اهلجوم الذي وقع صباح اليوم على مركز معاجلة الكولريا التابع ملنظمة أطباء بال حدود يف الضربة: 
امل للمرافق الطبية واملرضى. سواء  يُظهر عدم احرتام ك عبس من ِقبل التحالف السعودي واإلمارايت

مت وضع عالمة واضحة على اجملمع  كان مقصوداا أو نتيجة إمهال، هذا غري مقبول على اإلطالق.
التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية  معتدل على أنه مرفق صحي ومت مشاركة إحداثياته 

أن نصفا" فقط من املرافق الطبية يف اليمن تعمل بكامل طاقتها،  علما" .واإلمارات العربية املتحدة
احتمال تفشي وابء الكولريا، مت بناء  ماليني شخص يف حاجة ماسة وبظل 10ونظرا" ألن حوايل 

مركز لعالج الكولريا إلنقاذ األرواح. مجّدت منظمة أطباء بال حدود نشاطاهتا مؤقتاا يف عبس حىت 
   682ومرضاها. يتم ضمان سالمة موظفيها

  
 على الروابط 2019كانون الثاين/ يناير   17بيان الفريق املشرتك لتقييم احلوادث يف  679

http://www.alriyadhdaily.com/article/812807e44f9a47ddbfe1bbd99be1cd0c  

https://www.msf.org/report-bombing-msf-facility-unacceptable-and-contradictory-abs-yemen 
 .مصادر سريّة يف امللف 680
 .مصادر سريّة يف امللف 681
682Médecins Sans Frontières, “Yemen: Airstrike hits MSF cholera treatment centre in Abs”, 12  

June 2018, available at https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-
stories/story/yemen-airstrike-hits-msf-cholera-treatment-center-abs   

http://www.alriyadhdaily.com/article/812807e44f9a47ddbfe1bbd99be1cd0c
https://www.msf.org/report-bombing-msf-facility-unacceptable-and-contradictory-abs-yemen
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وفقا لنتائج حتقيقات الفريق املشرتك لتقييم احلوادث اليت صدرت خالل مؤمتر صحفي يف  .432
رب املستودع يف ذلك الوقت هدفا عسكراي مشروعا ويُعد "اعتُ  6832019يناير  /كانون الثاين  16

تدمريه ميزة عسكرية". وكان هذا التقييم "يعتمد على معلومات استخبارية من داخل اليمن" واليت 
تفيد أبن "امليليشيا احلوثية املسلحة استخدمت مستودعاا كمخزن لألسلحة والذخرية". ومع ذلك، 

"اإلجراءات وادث أن العملية متت من دون املعلومات اليت تستويف اعرتف الفريق املشرتك لتقييم احل
"بسبب الضرورة . وأضاف الفريق املشرتك لتقييم احلوادث أنه الالزمة اليت تتبعها قوات التحالف"

امللحة لتنفيذ املهمة وعدم استكمال اإلجراءات من قبل خمابرات التحالف، كان استهداف املبىن 
"تقدم دول هذا املنطلق، أوصى الفريق املشرتك لتقييم احلوادث أبن ومن  خطأ غري مقصود".

إجراءات قانونية ضد املسؤولني تخذ "توأن  التحالف املساعدة الطوعية لألضرار املادية للمستودع"
عن اإلحلاح يف تنفيذ املهمة، واليت نتجت عن خطأ إجرائي وعدم استكمال اإلجراءات الالزمة من 

 ." التحالفقبل خمابرات قوات 

 
 12أن منظمة أطباء بال حدود انتهكت املادة  كذلك ذكر الفريق املشرتك لتقييم احلوادث .433

( من الربوتوكول اإلضايف األول امللحق ابتفاقيات جنيف لعدم طلبها من التحالف إدراج املرفق 3)

  

683  www.spa.gov.sa/1875235  

http://www.spa.gov.sa/1875235
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أن هذا البيان يتضمن تطبيقا" خاطأ للقانون يسّجل فريق اخلرباء .684يف قائمة عدم االستهداف
للمسؤوليات يف " حتويراوكذلك  )ينطبق على النزاعات الدولية املسلحة Iالربوتوكول االضايف (الدويل

حبيث أنه يعكس مسؤولية التمييز بني األهداف العسكرية واملدنية ويضع , القانون االنساين الدويل
أيضاا، يف نفس  ومع ذلك، أقّر الفريق املشرتك لتقييم احلوادث. عبأ ذلك على املنظمات االنسانية

  .البيان، أنه قد مت إخطار الفريق أبن منظمة أطباء بال حدود كانت تتحرك من وإىل هذه املنشأة

 60إىل  50املرفق عبارة عن مركز لعالج الكولريا مت إنشاؤه حديثاا وكان يستوعب من كان  .434
)راجع الفصل  .فتح أبوابه للمرضى كما كان خمططا ملوسم الكولريا سريراا،ومل تتمكن املنظمة من

 (لق ابهلجمات ضد املنشآت الطبيةاملتعلق ابالنتهاكات املتعلقة ابألزمة اإلنسانية، فيما يتع

 

 ، ضحيان، جمز، صعدة 2018أغسطس  /آب 9ج( حافلة مدرسية وسوق حملي، 

على بعد حوايل  –استيقظت خارج احلافلة "كنت مع صديقي، من سين. نسخر ونضحك سوايا. 
مخسة أمتار من احلافلة استطعت أن أرى أطفاالا آخرين مصابني وقطعاا من أجسادهم، مث أغمي عليّ 

 " مرة أخرى.
 أحد الناجني من اهلجوم على احلافلة املدرسية يف ضحيان                                          

نفذت قوات التحالف غارة صباحا،  8:30حوايل الساعة  2018أغسطس  /آب 9يف  .435
جوية على سوق مدينة ضحيان يف مديرية جمز مبحافظة صعدة. أصابت الغارة حافلة تقل حوايل 

طفالا  11طفالا كانت متوقفة على الطريق السريع لسوق ضحيان. حتقق فريق اخلرباء من مقتل  50
ابلغني جراء اهلجوم، أفادت أبن عدد القتلى كان عاماا ورجلني  15و 10تراوحت أعمارهم بني 

 685صبيا, 39شخصاا بينهم  40أعلى بكثري حبسب تقارير تشري اىل أن عدد القتلى ال يقل عن 
صباحاا يف  7:00يف يوم اهلجوم، جتمع األطفال يف الساعة  686مدنياا أصيبوا يف احلادثة. 60وأن 

املسجد لالنطالق يف الرحلة ليوم واحد لزايرة مقربة الشهداء يف منطقة اجلعملة  ضمن مديرية جمز, 
كان األطفال على منت احلافلة  687آل صيفي. منطقةومن مث زايرة قرب حسني بدر الدين احلوثي يف 

متجراا  11احلافلة ابلكامل بسبب الغارة اليت أحلقت أضراراا جزئية بـ  عاماا. تدّمرت 14دون سن الـ
وسيارة واحدة. متزقت أجساد العديد من األطفال املسافرين على منت احلافلة وكذلك املارة بسبب 

  

684http://www.alriyadhdaily.com/article/812807e44f9a47ddbfe1bbd99be1cd0c  
685General on Children and armed conflict in Yemen, 3 June -United Nations, Report of the Secretary 

2019, S/2019/453 
686ss briefing notes on Yemen civilian casualties”, 10 August 2019, available at OHCHR, “Pre 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23439&LangID=E 
687vpx.cnn-elbagir-strike-bus-school-https://edition.cnn.com/videos/world/2018/08/13/yemen  
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الضربة لدرجة أن عائالهتم مل تتمكن من التعرف عليهم أو اسرتداد جثثهم إلجراء مراسم دفٍن 
عاماا وتويف على منت احلافلة أنه حتّصل فقط على  11طفل كان يبلغ من العمر  مناسبة. قال والد

قدمه، يشبه قدٍم من أقدام ابنه. قال لفريق اخلرباء: "مل أجد جثة ابين، أعطوين قدمه فقط، أو ما 
 ."688لدفن شيء رمزي

لدى أغسطس، قالت البعثة السعودية الدائمة  /آب 11بعد اهلجوم بفرتة وجيزة، يف اتريخ  .436
األمم املتحدة يف جنيف أن الغارة اجلوية كانت "عمالا عسكرايا مشروعاا استهدف قادة حوثيني كانوا 

كذلك أشارت الرسالة إىل أن  689مسؤولني عن جتنيد األطفال وتدريبهم، مث إرساهلم إىل املعارك."
 1دث للتحقيق فيها. يف الفريق املشرتك لتقييم احلوا اململكة العربية السعودية قد أحالت احلادثة إىل

، يف بيان صحفي، صرح املستشار القانوين للفريق املشرتك لتقييم احلوادث 2018سبتمرب  /أيلول
أنه بسبب "التأخري الواضح يف إعداد الطائرة املقاتلة" مل تنفذ الغارة  690الفريق منصور أمحد املنصور

لتجنب مثل هذه األضرار اجلانبية.  اجلوية على "احلافلة كهدف عسكري" يف منطقة خالية ومفتوحة
أعرب عن أسفه" للهجوم "صرّح التحالف عن موافقته على تقييم الفريق املشرتك لتقييم احلوادث و

وقال إنه "سيتخذ إجراءات قانونية حملاسبة أولئك الذين ارتكبوا أخطاء" وسيوفر "التعويضات أو 
، إن التحالف قد راجع 2018سبتمرب  /يلولأ 1املساعدات للضحااي". قال املنصور يف بيانه يوم 

معلومات "مت تعميمها وأتكيدها" من قبل مسؤولني حوثيني أبن أربعة قادة حوثيني مسؤولني عن 
التدريب العسكري وجتنيد أو تدريب املقاتلني وإنتاج العبوات الناسفة كانوا موجودين على منت 

 .691الدعاءاتاحلافلة دون توفري مزيد من املعلومات لدعم هذه ا

 2019مارس  /آذار 26د( غارة جوية ابلقرب من مستشفى يف كتاف، صعدة، 

صباحاا أصابت غارة جوية حميط  09:00حوايل الساعة  2019مارس  /آذار 26يف  .437
 Save the)مستشفى كتاف الريفي، وهو مستشفى صغري تدعمه منظمة أنقذوا األطفال 

692)Children  يف مديرية كتاف والبقع الريفية مبحافظة صعدة. عند حدوث الغارة اجلوية، كان
ا مركز ، يتدفقون إىل املستشفى الذي كان أيوي أيضا 693مدنيون من املنطقة، مبن فيهم األطفال

وإىل السوق القريب. قُتل مثانية أشخاص )مجيعهم من الذكور(، بينهم مخسة  ،للتغذية العالجية
. وأصابت الغارة تسعة أشخاص آخرين بينهم طفالن، وفق تقارير. 694ملستشفىأطفال وحارس ا

وذكر الشهود أن اجلثث كانت ممزقة اىل أشالء، وكان ال بد من نقل عدٍد من اجلرحى للعالج 
 كيلومرتاا من املوقع.  60الطارئ إىل مستشفى يف مدينة صعدة اليت تقع على بعد حوايل 

  

 .سريّة في الملف مصادر 688
689https://twitter.com/ksamissionun/status/1028444736024141825   
690UI&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=p7MC71eD  
691UI&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=p7MC71eD  
منظمة أنقذوا األطفال. أي ذكر للمنظمة غري احلكومية هو من دون أي مسامهة من  يود فريق اخلرباء املالحظة أنه مت كتابة هذا الفصل 692

 جزء من تصرحيات منظمة أنقذوا األطفال العلنية حول الغارة اجلوية. 
 .مصادر سريّة يف امللف 693
 .مصادر سريّة يف امللف 694



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

153 

أصابت الغارة اجلوية مباشرة متجر صغري يبيع مواد غذائية  وفقاا لتحقيقات فريق اخلرباء، .438
. كان املتجر على مسافة قريبة من 695متنوعة ومواد غري غذائية فضال عن الوقود املخزن ابلرباميل

و بقربه سوق حملي لبيع القات وسلع خمتلفة. بينما  696مرتاا، 15إىل  10مدخل املستشفى ,حوايل 
أبضرار جسيمة ملولده  كذلك  أصيب املستشفى 697ضرار طفيفة،أب املستشفى أصيبت واجهة مبىن

ومعداته ونوافذه وأبوابه مما جعله غري مؤّهل للعمل يف أعقاب الغارة. مل يستطع املستشفى إعادة فتح 
أبوابه مباشرة" للمرضى ومت جتهيز اخليم يف اخلارج يف اليوم التايل حىت يستمر يف خدمة األشخاص 

 رت صيدلية ابلقرب من املستشفى حيث وقعت بعض اإلصاابت، وفق تقاريرمن املنطقة. كما ُدمّ 
موظفاا  25كان يوجد حوايل   699. وفقاا ألحد العاملني يف املستشفى،698تلقتها جمموعة اخلرباء

عن إصابة أحد العاملني 700داخل املستشفى وقت الضربة. وأفادت منظمة أنقذوا الطفولة علناا
"كان مجيع الناس يصرخون فارّين من املستشفى. مبىن املستشفى الصحيني أثناء رعاية طفلني: 

تضرر ابلكامل يف الداخل. فقد زميلنا طفلني حرقاا... أصبت يف رأسي وكنت أنزف. هربت من 
املستشفى مع زميلي إىل مكان آمن ، لكننا مل جند شيئاا ميكن أن يساعدين على إيقاف النزيف.  

 كانت أصعب حلظات حيايت ".

 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 695
 مرتاا وفق شهود قابلهم فريق اخلرباء.  15إىل  10مرتاا وفق منظمة أنقذوا األطفال، لكن بني  50أقل من  696
 يونيتار أدانه -يونوساتصور الساتلية من أنظر ال 697
 .مصادر سريّة يف امللف 698
 .مصادر سريّة يف امللف 699
700n killed rises to five”,  25 Save the Children, “Yemen hospital bombing: number of childre 

April 2019, available at https://yemen.savethechildren.net/news/yemen-hospital-bombing-
number-children-killed-rises-five. 
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املعلومات اليت مجعها فريق اخلرباء أنه ليس هناك تواجد عسكري يف املستشفى أو بني  .439
السوق أو املنطقة احمليطة وقت اهلجوم. كما مل يكن يوجد ما يشري إىل أن املوقع أو املتجر القريب 
حيتوي على أي أسلحة، رغم أن هذا االحتمال مل يتم اعتباره غري صحيح بناءا على نتائج حتقيقات 

ووفقا للمصادر، كان الضحااي مجيعهم من املدنيني بينهم سبعة أطفال يف اجملموع. أُبلغ  701موعة.اجمل
" وأن إحداثياته معروفة قائمة "األماكن احملّرم قصفها ا علىفريق اخلرباء أن املستشفى كان مدرجا 

 .702لدى التحالف

 2019 أبريل /نيسان 9حجة، كشر، ،ه( الغارات اجلوية ضد منازل مدنيني ومزرعة يف مغربة طالن

"كانوا يصرخون تعالوا وساعدوان. مل نتمكن من مساعدهتم، ألن طائرة االستطالع كانت ال تزال 
تتجول وخشينا أن تضربنا مرة أخرى. كنت قريب، مقابل املزرعة. كنت أمسعهم يصرخون. أن تفقد 

مل  حتّلق.أصرخ وأبكي. ظّلت طائرة املراقبة عائلتك أمام عينيك وال تفعل شيئ. جتمّدت. ظللت 
نتمكن من مجع أجسادهم إال يف الصباح... عندما ال تعود النساء نساء... متزقوا أشالء... جمزرة. 

 حفران قرباا واحداا. دفناهم مجيعا يف قرب واحد. ال حول وال قوة إال ابهلل..." 

  703مغربة طالنأحد الناجني من الغارة اجلوية على 
تقريباا، وقعت ثالث  22:00والساعة  21:00بني الساعة  2019مارس  /آذار 9 يف .440

حمافظة حجة. تعد كشر  ،ضرابت جوية متتالية من منزلني مدنيني ومزرعة يف مغربة طالن  يف كشر
احلوثيني وقبائل حجور بني كانون  ثرت ابلقتال بنيواحدة من املناطق الرئيسية يف حجة اليت أت

وفقا للمعلومات اليت مجعها فريق اخلرباء، تكثفت الغارات  2019.704مارس  /وآذاريناير  /الثاين
وذكر أحد الشهود أن  2019مارس  /آذار 8اجلوية بعد استيالء احلوثيني على املنطقة يف 

ضربت الغارة اجلوية األوىل   705الطائرات كانت تقصف املنطقة وجتوهبا لعدة ساعات يف تلك الليلة.
يتبع سلطات األمر الواقع، وفق تقارير، دون التسبب يف خسائر بشرية. بعد حوايل منزالا لرجل  

ساعة، تعرض منزل قريب، يؤوي عدداا من العائالت، لضربة جوية أخرى. قُتل سبعة أطفال وتسع 
بعد مساع انفجار الغارة الثانية   706شخصاا من بينهم ثالث نساء وسبعة أطفال. 13نساء وُجرح 

خرجت عائالت كانت حتتمي يف منزل قريب هرابا إىل منطقة مفتوحة  نزل ابلكاملاليت دمرت امل
ابجتاه مزرعة خشية أن يكون منزهلا التايل. غري أهنم تعرضوا بلحظتها لضربة جوية اثلثة أثناء 

قُتل مثانية مدنيني يف  707حماولتهم اهلرب. كان يفصل بني آخر غارتني من مخس إىل عشر دقائق.
  

 .مصادر سريّة يف امللف 701
 .مصادر سريّة يف امللف 702
 .مصادر سريّة يف امللف 703
ملزيد من املعلومات حول حجور، أنظر يف فصل احلياة يف صنعاء واملناطق األخرى حتت سيطرة سلطات األمر الواقع، جزء حجة، النزاع  704

 .  2019يف حجور من كانون الثاين/ يناير حىت آذار/ مارس 
 .مصادر سريّة يف امللف 705
 .مصادر سريّة يف امللف 706
 .مصادر سريّة يف امللف 707
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ة الثالثة، أربع نساء وأربعة أطفال. حبسب تقارير، أصيبت فتاة ذات إعاقة جسدية الضربة اجلوي
شديدة يف السادسة عشرة من عمرها أثناء حماولتها اهلرب. وقد توفت متأثرة جبروحها بعدما أمضت 

ة ثالثة أايم يف املستشفى، ومع وفاهتا، ارتفع عدد القتلى الذي سجله فريق اخلرباء جراء الغارة اجلوي
مدنياا بني الغارتني اجلويتني يف تلك الليلة،  19ابإلمجال، قُتل ما ال يقل عن   708الثالثة إىل تسعة.

امرأة  11من بينهم  710ضحية 13أكد فريق اخلرباء وفاة   709طفالا ومثاين نساء. 11مبا يف ذلك 
يف الغارة اجلوية، وفتاة من عائلتني خمتلفتني على األقل. وفق تقارير، قُتلت فتاة عمرها ست سنوات 

توفيت مع والدهتا وشقيقتها أثناء حماولتهن الفرار إىل املزرعة. ظلت فتاة صغرية أخرى يف حالة 
 .711 حرجة يف الوقت الذي كان فيه فريق اخلرباء ينهي إعداد هذا التقرير

شخصاا من املنزل الثاين الذي كان أيوي مخس  17وصف شاهد لفريق اخلرباء كيف فر  .441
قال أنه كان يركض لالنضمام إليهم بعدما أخرجوا النساء واألطفال عندما  ذلك الوقت.أسر يف 

وملا كانت طائرة يُعتقد أهنا جتري استطالعاا استمرت يف التحليق فوق  ضربت الغارة اجلوية املزرعة.
ه كان املناطق، اختبأ وأخرب فريق اخلرباء أنه ميكن أن يسمع صراخات النجدة ملساعدة من جنوا ولكن

إال   الضحاايمل يصلوا إىل آخرين رجالمع  هخائفاا للغاية من الوصول إليهم. وشرح لفريق اخلرباء أن
يف الصباح الباكر، وأنه عثر على أجزاء ممزقة من جثث أطفال والدم ملطخ مجيع أحناء املزرعة، على 

كيد وجود أي تواجد مل يتمكن فريق اخلرباء من أت مرتاا من االنفجار. 40إىل  15بعد ما بني 
 .عسكري حول املنزل أو املزرعة واليت كانت تقع يف قرية انئية

 مدينة صنعاء، صنعاء  2019مايو  /أاير 16و( مبىن سكين، 

صباحاا، شنت قوات التحالف غارة جوية  8:15حوايل الساعة  2019مايو  /أاير 16يف  .442
سكين مؤلف من أربعة طوابق يف شارعي على مدينة صنعاء واملناطق اجملاورة قصفت  ضمنها مبىن 

و  5الرقاص والرابط. أسفرت الضربة عن مقتل مخسة مدنيني على األقل )فتااتن تبلغان من العمر 
ابإلضافة إىل ذلك، ُجرح مثانية أشخاص بينهم رجالن وامرأاتن وفتااتن  .سنة؛ امرأة، ورجالن( 11

ىل أن احلي كان منطقة سكنية هادئة، مع وجود تشري املعلومات اليت مجعها فريق اخلرباء إ. وصيب
مدرستني عاملتني أمام املبىن املستهدف. وقعت الضربة خالل شهر رمضان يف وقت كان فيه 

  .العديد من سكان املبىن انئمني

أكد فريق اخلرباء وقوع اإلصاابت بني املدنيني خالل هذه الغارة اجلوية، ومل يتعرف على أي  .443
 .يف املنطقة أهداف عسكرية واضحة

  

 .ة يف امللفمصادر سريّ  708
 .مصادر سريّة يف امللف 709
 .مصادر سريّة يف امللف 710
 .مصادر سريّة يف امللف 711
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 االنتهاكات ز( 

وفقاا ملبدأ التمييز، جيب على أطراف النزاع يف مجيع األوقات التمييز بني السكان املدنيني  .444
واألفراد املشاركني يف األعمال احلربية، وهؤالء  األخرون هم الوحيدون الذين جيوز توجيه اهلجمات 

األعيان املدنية . األهداف العسكرية فقطضدهم. وابملثل، ُيسمح أن تكون اهلجمات موجهة ضد 
إذا استهدف  712تفقد محايتها إذا، وملدة زمنية معينة، أصبحت ُتستخدم كأهداف عسكرية.

، فيجب عليها احرتام مبدأ التناسب يف اهلجوم. وفقاا هلذا املبدأ، قد ال  أطراف النزاع هدفاا عسكرايا
بطريقة مفرطة فيما يتعلق ابمليزة العسكرية يؤثر أي هجوم على املدنيني أو األعيان املدنية 

أخرياا، متاشيا مع مبدأ االحتياطات يف اهلجوم، جيب توخي احلذر الدائم لتجنب  713املتوقعة.
 .714السكان املدنيني واألعيان املدنية عند إدارة العمليات العسكرية

جيب احرتام ومحاية  .محاية خاصة نح املرافق الطبيةمتُ مبوجب القانون الدويل اإلنساين،  .445
جيب أال تكون موضع  715الطواقم الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبية يف مجيع األوقات.

اذ عندها تصبح أهدافاا عسكرية   هجوم طاملا ال ُتستخدم الرتكاب أعمال عدائية ضد العدو
الوحدات  توجيه هجمات ضد 716.بعد حتذيرها من دون استجابة مشروعة وتفقد هذه احلماية

 717الطبية احملمية يشكل جرمية حرب يف النزاعات املسلحة غري الدولية.

يف معظم احلاالت املوضحة أعاله، أي الضربة اجلوية القريبة من مستشفى كتاف يف صعدة  .446
وعلى املبىن السكين يف صنعاء، ال يوجد من األدلة املوجودة ما يوحي  يف حجةوعلى املنزل واملزرعة 

أهداف عسكرية يف املواقع املعنية للهجمات أو القريبة منها مما يثري خماوف بشأن احرتام  على وجود
 .مبدأ التمييز

يف حالة مستشفى كتاف على وجه اخلصوص، أصابت الغارة اجلوية املنطقة القريبة من  .447
ود املستشفى وهذا أمر ينبغي أن يكون معلوماا لدى التحالف، ويف وقت ازدحام خالل النهار وبوج

وحىت يف حالة وجود هدف  يف السوق. ابإلضافة إىل املتواجدين مدنيني، مبا فيهم الطاقم الطيب،
عسكري، فإن حميط املستشفى ووقت الضربة يثريان خماوف فيما يتعلق ابحرتام مبادئ التناسب 

 .واالحتياطات يف اهلجوم

  
 13ابلتحديد. أنظر كذلك الفقرة  10إىل  1أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد 712
  الربوتوكول اإلضايف الثاين. من 
 . 14أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  713
 .15أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  714
 .29و 28القواعد  أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، 715
 28أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد ، الربوتوكول اإلضايف الثاين، 11الفقرة  716

 . 29و
  نظام روما األساسي.من  )iv(و 8)2((ii)(e)الفقرة  717



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

157 

قرهبا من بعضها البعض )أقل فيما يتعلق ابلغارة اجلوية يف حجة، فإن عدد الغارات وتوقيتها و  .448
وواقع أن آخر غارة استهدفت منطقة مفتوحة فيها  دقائق(، واألضرار اليت حلقت ابملنازل 10من 

يف الغالب يركضون حنوها، توحي إبمكانية إصدار األمر للقيام ابلغارتني اجلويتني  النساء واألطفال
حىت لو اعترب املنزل األول هدفاا  ملبدأ التمييز.الثانية والثالثة دون تقييم مناسب لألهداف، يف انتهاك 

مشروعاا، يوجد خماوف من إمكانية أن التحالف قد فشل يف احرتام مبدأ التناسب واختاذ 
املخاوف نفسها يف ما يتعلق مببدأ التمييز  االحتياطات الالزمة لتقليل األذى املدين إىل احلد األدىن.

مبىن سكين يف صنعاء، ابلنظر إىل موقعه يف حي سكين واالحتياطات حول صالحية اهلجوم على 
 .أمام مدرستني عاملتني

الفريق املشرتك   يف ما يتعلق ابهلجوم على احلافلة املدرسية يف صعدة، من الالفت للنظر أن .449
لتقييم احلوادث اعترب احلافلة هدفاا عسكرايا على الرغم من وجود الكثري من األطفال على متنها. يف 

مت احرتام مبدأ التمييز، تثري هذه الضربة خماوف خطرية بشأن مبدأ التناسب واالحتياطات  حالة أنه
 .يف اهلجوم

أبن التحالف نفذ غارات عتقاد ة لإلمعقولبناءا على األدلة املتوفرة، لدى فريق اخلرباء أسباابا  .450
ناسب واالحتياطات جوية يف حمافظات صعدة وحجة وصنعاء واليت رمبا مل متتثل ملبادئ التمييز والت

يف اهلجوم. تصل انتهاكات مبدأي التمييز والتناسب إىل انتهاكات جسيمة للقانون الدويل اإلنساين 
وقد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم احلرب املتمثلة يف شن هجوم عشوائي يؤدي إىل 

أنه سوف يتسبب خبسائر فادحة أو إصاابت أو أضرار  متوقعمقتل أو إصابة مدنيني أو شن هجوم 
أبن التحالف قد خرق عتقاد لإلمعقولة عالوة على ذلك، لدى فريق اخلرباء أسباابا  718مدنية مفرطة.

احلماية احملددة للوحدات الطبية من خالل شن هجمات عشوائية وعدم اختاذ االحتياطات الالزمة 
تاف ورمبا يف توجيه اهلجوم ضد مركز عالج الكولريا التابع لتفادي األضرار اليت حلقت مبستشفى ك

ملنظمة أطباء بال حدود. قد تؤدي هذه اهلجمات العشوائية وتلك اليت تستهدف املنشآت الطبية 
 .إىل مسؤولية جنائية فردية على مجيع مستوايت القيادة

 2019س حمافظة حجة، النزاع يف حجور، كانون الثاين/ يناير حىت آذار/ مار   .3

 السياق (أ

وقف األعمال القتالية ن ي تضمّ ذال، مت التوصل إىل اتفاق استكهومل 2018هناية العام يف  .451
، والذي كان من احملتمل أن جوم العسكرييف احلديدة، وذلك بعد جهود دولية ركزت على وقف اهل

يف  719اإلنسانية.يكون له  تداعيات مهولة من حيث وصول اليمن الضئيل إىل الغذاء واإلمدادات 
  

  . 156أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  718
 . 2019-2018ملزيد من التفاصيل حول النزاع يف احلديدة، أنظر فصل احلاالت الرمزية: معركة احلديدة  719



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

158 

الوقت نفسه، فرضت ديناميكيات الصراع املعقدة يف اليمن نفسها مرة أخرى عندما حّولت 
. ظهرت جبهة جديدة، هذه املرة يف أقصى يف الداخل األطراف جهودها إىل مناطق أخرى

يف حمافظة حجة. جرى النزاع يف حجور بشكل أساسي بني كانون  "حجور"الشمال، يف منطقة 
أن األخرية دعمتها يف  720ومشل احلوثيني وقبائل حجور، ويُزعم 2019يناير وآذار/ مارس  الثاين/

بعض املراحل مجاعات مرتبطة ابإلصالح ومجاعات أخرى مرتبطة ابملؤمتر الشعيب العام. مثل العديد 
ة قدمية من النزاعات احمللية األخرى يف البالد، كان هذا النزاع مرتبط خبالفات طائفية وقبلية وسياسي

ومل يتم حلها. النزاعات بني قبائل حجور واحلوثيني أقدم من النزاع  احلايل يف اليمن وتعود إىل حماولة 
. انتهت املواجهات املسلحة العنيفة يف 2013و 2012استيالء احلوثيني على حجور يف عامي 

أن احلوثيني لن ا على ، اتفاقا 721الصلح، وفق مصادر نتضمّ وقد ذلك الوقت بصلح بني الطرفني. 
 .يستخدموا منطقة حجور ألغراض عسكرية

وفقاا للعديد من املصادر، كان حلزب اإلصالح قاعدة دعم كبرية يف تلك املنطقة، وكذلك  .452
الرئيس السابق علي عبد هللا صاحل وحزب املؤمتر الشعيب العام الذي قاده يف ذلك الوقت. يف حني 

النزاعات املذهبية اليت تعود إىل إخالء دماج من الوجود  أن كان لقبائل حجة واحلوثيني نصيبهم من
، فإن التحالف بني الرئيس السابق صاحل واحلوثيني يف العام 2014يناير  /السلفي يف كانون الثاين

خفف اخلالفات بينهما. كانت عودة ظهور النزاعات بني صاحل واحلوثيني واليت أدت إىل  2014
، مبثابة هناية الوفاق. بينما يزعم احلوثيون أن اخلالف مع 2017وفاته يف كانون األول/ ديسمرب 

قبائل حجور كان سببه توسع األخرية وإقامة نقاط تفتيش خارج حجور، تزعم مصادر حملية أن 
، حىت دخلوا حجور، وأخلوا ابلصلح الذي 2018احلوثيني بدأوا يف تطويق املنطقة قرب هناية العام 

ور عند تقاطع اسرتاتيجي يربط صنعاء بصعدة وتؤدي إىل الساحل دام ملدة ست سنوات. تقع حج
من اجلانب الغريب من احملافظة. فرضت احلكومة اليمنية ابلتقدم الذي أحرزته قوات التحالف يف 
ميدي املزيد من الضغط على احلوثيني يف "معقلهم" الشمايل. ينظر البعض إىل االنتقال إىل حجور 

لتأمني جبال حجور والطريق إىل صنعاء، وضمان حتديد موقع احلوثيني على أنه خطوة اسرتاتيجية 
 .يف الشمال

يف حني أن األسباب الكامنة وراء تصاعد الصراع ال تزال حمل خالف، تكمن األمهية الرمزية  .453
للنزاع يف حجور يف حقيقة أنه يتحدث عن هذه الديناميكيات املعقدة اليت اتسم هبا النزاع يف 

يتحدث عن اجلهود اليت تبذهلا مجيع أطراف النزاع الكتساب قوة تفاوضية، فتقوم  اليمن. كما أنه
بفتح جبهات جديدة مث، حبسب املظاهر، حل جبهات أخرى، ومجيعها معارك هتدف حىت اآلن 

 .إىل اإلبقاء على جمهود احلرب  مع أتثريه املدمر على ماليني من اليمنيني احملاصرين اليوم

  

720gie Endowment for Tribal Conflict in Yemen”, Carne-Deen, “The Houthi-Maysaa Shuja Al  
International Peace, 23 April 2019. 

 .مصادر سريّة يف امللف 721
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 اليت ارتكبها احلوثيني وأتثري النزاع على املدنيني يف حجوراالنتهاكات  ب ( 

إما املوت أو السجن، أو ابلطبع، أن تصبح . مل يُسمح للمدنيني مبغادرة املنطقة خالل احلرب
 ." والوالء يعين املشاركة يف احلرب ضد قبيلتك .خملصاا هلم ]احلوثيني[

 722من حجور يشيخ قبل

بتصاعد األعمال  2019آذار/ مارس  8الثاين/ يناير إىل  متيزت الفرتة املمتدة من كانون .454
القتالية والقتال الربي يف عدد من املواقع يف مجيع أحناء حمافظة حجة. قام فريق اخلرباء بتوثيق 
احلوادث يف كشر والعبيسة وأيضاا يف بين حسن حيث وقعت مواجهات مسلحة بني احلوثيني 

وفقاا ملصادر خمتلفة فإن  .ى النزاع يف املنطقة امللقبة حبجورواحلكومة اليمنية. يركز هذا القسم عل
حىت قبل بدء األعمال العدائية، بعض شيوخ  723سلطات األمر الواقع قد حازت أو أجربت،

والء هلا، مما زاد من تعقيد الديناميكيات احمللية، حيث أصبحت القبائل الالقبائل داخل املنطقة على 
شباط/ فرباير، وردا  18للعمليات احلوثية العسكرية داخل حجور. يف منقسمة وضعفت املقاومة 

على دعوة قبائل حجور للحصول على الدعم، وفق تقارير، قامت قوات التحالف إبلقاء ذخرية 
مل تؤد هذه اإلمدادات إال إىل تفاقم  724فضال عن إمدادات طبية إىل كشر. وفقاا ملصادر خمتلفة،

ائل اليت كان قد عاىن كبار شيوخها من انقسامات كبرية بينهم حبلول النزاعات الداخلية بني القب
ذلك الوقت. وصف شهود من حجور القصف العنيف واملعارك األرضية يف قراهم، وأشار بعضهم 

وفقاا  725إىل استخدام احلوثيني للصواريخ الباليستية متوسطة املدى يف املناطق املأهولة ابلسكان.
، كانت قبائل حجور سيئة التسليح مقارنة ابحلوثيني، وانضم األفراد يف لعدد من الشهود والضحااي

بعض األحيان إىل القتال "للدفاع عن منازهلم" عندما وصل احلوثيون إىل قراهم. تلقى الفريق تقارير 
نطاق واسع واستهدف رجال وصبيان قبائل ومنتشر على مثري للقلق  عن منط من االعتقاالت

 .ثري منهم وفقاا لتقاريركالحجور، حيث اختفى 

قام فريق اخلرباء، أثناء التحقيقات اليت أجراها يف احلوادث اليت وقعت يف حجور، بتوثيق  .455
عدد من االنتهاكات املرتبطة ابلنزاع املسلح، وخاصة اليت ارتكبها احلوثيون يف عدد من القرى أثناء 

تلقى فريق اخلرباء ادعاءات بشأن  االستيالء العسكري على املنطقة أو بعده. ابإلضافة إىل ذلك،
حالة واحدة من حاالت القبض على رجل من حجور وإساءة معاملته على أيدي قوات 

رغم أن الفريق مل يستطع أتكيد هذه املزاعم بسبب خماوف أمنية للضحااي واملصادر.  726التحالف،
ادر، هو احُتجز كرهينة من ويف حادثة أخرى، أُبلغ الفريق بوفاة حمتجز ينتمي إىل احلوثيني، وفق مص

  
 .مصادر سريّة يف امللف 722
 .مصادر سريّة يف امللف 723
 .مصادر سريّة يف امللف 724
 .مصادر سريّة يف امللف 725
 .مصادر سريّة في الملف 726
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قبل احلكومة اليمنية خالل مواجهات على إحدى جبهات حجة. ومع ذلك، مل يتسن أتكيد هذه 
االدعاءات وظلت ظروف وفاته غري واضحة. كان للقيود الزمنية، وعدم القدرة للوصول، 

ة على مواصلة التحقيق واالعتبارات األمنية املتعلقة ابلضحااي واملصادر أتثري كبري على قدرة اجملموع
  .يف االنتهاكات املزعومة اليت ارتكبتها مجيع أطراف النزاع يف حجور. هذه ستبقى قيد التحقيق

يف حني أن فريق اخلرباء شهد مباشرة، من خالل تفاعله عن بعد مع الضحااي ومصادر  .456
اخلوف يستحق أخرى يف مجيع أحناء اليمن، اخلوف الذي خيتربه اليمنيون ابستمرار، فإن هذا 

ابإلضافة إىل التغطية اإلعالمية  .التأكيد عليه فيما يتعلق بسكان حجة وأحداث نزاع حجور
احملدودة للغاية من املنطقة.وضعت مسائل االتصال واالعتبارات األمنية قيوداا كبرية على قدرة فريق 

ابلنسبة  ماأ اخلرباء على العمل وقد تضررت شبكات االتصاالت بشدة من النزاع يف حجة.
للمدنيني الذين مل يغادروا  املنطقة، فقد أعربوا بشكل متكرر عن خماوفهم من التعامل مع فريق 
اخلرباء، الذي اختار من نفسه يف بعض األحيان عدم التعامل مع الشهود خوفاا من تعريضهم للمزيد 

لتحقيقات يف على الرغم من هذه التحدايت اليت واجهت التحقيقات، فقد قدمت ا من اخلطر.
أحداث حجور حملة عن حياة الناس يف املنطقة، واملخاطر اليت يواجهوهنا عرب بقائهم، والتأثري الذي 

 .أحدثه إغالق املنطقة على حجور والسكان املدنيني

 ج( مزاعم استهداف أعيان مدنية وقصف عشوائي              
القصف  وااحلوثي استخدممقاتلي تفيد أبن  727تلقى فريق اخلرباء تقارير واسعة النطاق .457

العشوائي واألسلحة اليت وصفها الشهود أبهنا "ثقيلة"، مبا يف ذلك القذائف متوسطة املدى، 
واملتفجرات، يف املناطق املأهولة ابلسكان أثناء املواجهات املسلحة يف خمتلف أحناء حجور، مبا يف 

تخدام املتفجرات من قبل احلوثيني تلقت اجملموعة العديد من املزاعم حول اس ذلك العبيسة.
أو بعد أن حاولت  728الستهداف منازل املدنيني خالل استيالئهم على القرى، وأحياانا بعد إفراغها

 ."729األسرة "الدفاع عن املنزل

منزالا، قام احلوثيون، وفق تقارير، بتفجريها  25تلقى فريق اخلرباء معلومات عن حوايل  .458
ابإلضافة  730حة متفجرة، فضالا عن مدرسة واحدة ومسجد واحد.ابستخدام عبوات انسفة أو أسل

انفجار استهدفت منزالا مدنياا يف قرية العبيسة بعد فرار  731إىل ذلك، وثّق فريق اخلرباء حادثة
  732.أصحابه. حبسب ما ورد، استهدف احلوثيون املنزل ألن مالكه كان شخصية ابرزة يف املنطقة

"االنتقام" ضد ة اليت قابلتها اجملموعة مراراا وتكراراا إىل منط من تشري الشخصيات السياسية والقبلي

  

 .مصادر سريّة في الملف 727
 .مصادر سريّة يف امللف 728
 .سريّة يف امللفمصادر  729
 .مصادر سريّة يف امللف 730
 .مصادر سريّة يف امللف 731
 .مصادر سريّة يف امللف 732
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مل تكتمل التحقيقات يف مزاعم أخرى بشأن القصف  733السابقة.الفات سكان حجور بسبب اخل
العشوائي والتفجريات واستهداف املدنيني حبلول االنتهاء من كتابة هذا التقرير بسبب قيود الوقت 

 .والوصول

إىل أن اهلجمات املباشرة ضد املدنيني واألعيان املدنية فضالا عن اهلجمات جتدر اإلشارة  .459
  734العشوائية، حمظورة مبوجب القانون الدويل اإلنساين، ابعتبارها انتهاكاا ملبدأ التمييز.

 

 

 د( القيود املفروضة على حرية احلركة وإدخال اإلمدادات األساسية واملساعدات اإلنسانية 

مرت األايم  إنساين مرير للغاية. مل نتمكن من احلصول على قطرة ماء واحدة.كنا يف وضع 
 دون أن يصل الطعام إىل منازلنا وقراان..." 

 رجل انزح داخليا من حجور                           

سبق الصراع يف حجة ما ال يقل عن شهرين مما وصفه الشهود واملصادر بـ"احلصار" على  .460
ؤدية لقرى نطقة معزولة" حيث أقام احلوثيون نقاط تفتيش عند املداخل املختلفة املاملنطقة أبهنا "م

وفق تقارير، طُلب من الناس إبراز بطاقات هوية وقام رجال حوثيون بتفتيشهم وهم يف  735حجور.
طريقهم من وإىل املنطقة. ازدادت القيود املفروضة على حجور وحبلول بداية العمليات العسكرية 

حجور، مل ُيسمح للسيارات ابلدخول، ومت نقل البضائع على احلمري وحىت تلك الوسيلة داخل 
توقفت يف بعض األحيان. كما مت منع شاحنات املياه من دخول املنطقة. وفقاا لبعض املصادر،  
كانت مصادر مياه حجور حتت سيطرة احلوثيني وزعموا أن احلوثيني أوقفوا املياه عمداا من الوصول 

أحد الشهود الذي نزح مع أسرته أبكملها وصف قضاء أايم دون وصول طعام إىل   736افظة.إىل احمل
وفقاا لشهود  737قريتهم: "مل نتمكن من احلصول على قطرة ماء واحدة"، كما أخرب فريق اخلرباء.

أتثري كبري  2019كان لتكثيف احلصار بعد كانون الثاين/ يناير   738ومصادر قابلهم فريق اخلرباء،
درة السكان املدنيني الوصول إىل الغذاء واملاء وأخرب بعض النازحني داخليا فريق اخلرباء أن على ق

نزوحهم كان بسبب األعمال العدائية ابإلضافة إىل عدم احلصول على السلع األساسية، مبا يف ذلك 
 .األدوية واخلدمات الطبية

  
 .مصادر سريّة يف امللف 733
من  13، أنظر كذلك الفقرة 11و 1أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد   734

 الربوتوكول اإلضايف الثاين. 
 .مصادر سريّة يف امللف 735
 .مصادر سريّة يف امللف 736
 .مصادر سريّة يف امللف 737
 .مصادر سريّة يف امللف 738
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يف للمناطق املدنية وصفت العائالت النازحة من أجزاء خمتلفة من حجور القصف العن .461
واالنفجارات واستهداف املنازل املدنية داخل القرى، وأتثري "احلصار" على حصوهلم على الرعاية 
الطبية والغذاء واملياه. وفق تقارير، أوقف الناس عند نقاط التفتيش اليت يديرها احلوثيون و"اختفى" 

ذي نزح مع أسرته أبكملها كيف ال 739البعض أثناء حماولتهم مغادرة املنطقة. وصف أحد الشهود
سار هو وعائلته يف الليل لتفادي نقاط التفتيش حىت مروا ابملناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون 
ووصلوا إىل جزء متكنوا فيه من الطلب من السيارات املارة نقلهم إىل بر األمان. مشوا ملدة ثالثة 

فريق اخلرباء  أخرب الرجليبني الصطحابنا." لقد حالفنا احلظ يف العثور على أشخاص طأايم. قال: "
 .يوماا من بدء رحلتهم من كشر 25آذار/ مارس، بعد  10أبنه وصل مع عائلته إىل منطقة آمنة يف 

              
 احلرمان من وصول املساعدات اإلنسانية والعوائق أمام املساعدات اإلنسانية                

املتحدة لشؤون الالجئني، تستضيف حجة "وبفارق كبري"  وفقاا للمفوضية السامية لألمم .462
ألف اعتباراا  300أكرب عدد من مواقع النازحني داخلياا وعدد األفراد النازحني داخلياا قد وصل إىل 

ألف أسرة قد نزحت  68وتشري التقديرات إىل أن ما يصل إىل  2019.740حزيران/ يونيو  28من 
. قّدر مكتب األمم املتحدة 2019مارس  /آذار ر وهنايةداخل حجة أو منها بني شباط/ فرباي

، ُشرِدت 2019لتنسيق الشؤون اإلنسانية أنه بني منتصف شباط/ فرباير ومنتصف آذار/ مارس 
 . 741شر وحدها نتيجة لالشتباكات املسلحة بني قبائل حجور واحلوثينيأسرة من منطقة ك 8400

اإلنسانية عن املساعدة اليت قدمتها األمم املتحدة أبلغ مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون  .463
للنازحني من املنطقة، وذكر أن أكثر من مليون شخص ال حيصلون على الغذاء وأنه مت اإلبالغ عن 

كررت األمم املتحدة طلبها للوصول إىل   .اآلالف من حاالت الكولريا يف مجيع أحناء حمافظة حجة
 .742املنطقة

العاملة يف حمافظة حجة بينها إحدى  743ات غري احلكوميةمصادر، مبا يف ذلك املنظم .464
األمان، بّلغت فريق اخلرباء أنه من الصعب للغاية حبثاا عن عدد من النازحني قصدها مناطقها اليت 

التأكد من العدد الدقيق للنازحني داخلياا يف املنطقة. والسبب الرئيسي لذلك هو أن احلوثيني منعوا 
  

 .مصادر سريّة يف امللف 739
740UNHCR, Operational Update, 28 June 2019, available at 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-unhcr-operational-update-28-june-2019 
74117 April 2019, available at  -OCHA, Yemen Humanitarian Update, 22 March 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-update-covering-22-march-17-april-
2019-issue-6-enar 

742, “Scores UN Office of the Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator for Yemen 
of innocent         civilians wounded and killed in attacks in Hajjah Governorate”, 11 March 
2019, available at 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC_Statement_Hajjah_11_March_2019.

pdf 
 .مصادر سريّة يف امللف 743
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ة إىل حجور يف أغلب األحيان خالل فرتات الصراع النشيط، وابلتحديد وصول الوكاالت اإلنساني
إىل حجور منذ اندالع النزاع. أشار أحد املصادر إىل أن ندرة الوكاالت اإلنسانية الدولية يف حجة، 
على الرغم من احتياجات احملافظة اهلائلة، كان أحد األسباب اليت جعلت االستجابة املناسبة لألزمة 

وصفت املصادر منطاا اتبعه احلوثيون ابلضغط على املنظمات غري  744يف الوقت املناسب. غري ممكنة
مكاتبهم الفرعية على مستوى املديرية ابجتاه املدينة الرئيسية يف حجة، نقل احلكومية ودفعهم إىل 

اا عن وابلتحكم بقدرة الوصول إىل امليدان، مبا يف ذلك عن طريق نقل اجلهات اإلنسانية الفاعلة بعيد
أولئك الذين حتاول الوصول إليهم يف املواقع اليت تستضيف النازحني. وفق تقارير، ُمنع الوصول إىل 
مواقع النزاع ألسباب أمنية. لكن الضغط لنقل املكاتب من املناطق الفرعية وضع أعباء إضافية على 

اعات من القيادة من حجة. عبيسة، واليت تتطلب عدة سالالوصول إىل املواقع امليدانية املتبقية مثل 
الوصول إىل هذه املواقع امليدانية يتطلب، وفق تقارير، تصاريح أمنية إضافية، واليت يتم احلصول 

مما يقيد عمل املنظمات اإلنسانية. تضاف  745عليها يف بعض األحيان ملدة يوم أو يومني فقط،
حللول الطارئة واالستجابة لالحتياجات العوائق البريوقراطية كهذه إىل القدرة احملدودة أصال لتقدمي ا

عند احلاجة. وصف بعض العاملني يف اجملال اإلنساين قيود الوصول يف حجة خالل األشهر األخرية 
  746.أبهنا مل يسبق هلا مثيل وأسوأ ما شهدوه يف اليمن حىت اآلن

النازحني اليت تلقت تدفق كبري من  يف إحدى املناطق أبلغت إحدى املنظمات غري احلكومية .465
حيث كانت املنظمة غري  747داخلياا من حجور عن مضايقة واعتقال موظفيها العاملني يف املنطقة،

مت اعتقال موظفيها ملدة يوم واحد من قبل احلوثيني لدخوهلم قرية دون  احلكومية تدير عيادة متنقلة.
فريق اخلرباء كيف وقد وصفت املنظمة غري احلكومية ل "إذن" واهتموا ابلعمل كجواسيس للتحالف.

 .يتم تقييد الوصول بشكل متزايد من قبل احلوثيني

حتدثت مصادر خمتلفة مع فريق اخلرباء حول صعوابت التعامل مع اهليئة الوطنية إلدارة  .466
وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث التابعة لسلطات األمر الواقع. وفق تقارير، يتم التحكم 

بواسطة األمن القومي، مما خلق طبقة إضافية من التعقيدات للمنظمات يف قدرة الوصول ومنحه 
 مسؤويل األمن الوطين. ال يشمل باشراملالتعامل  كنظري هلا، ألنيئة  اهل غري احلكومية اليت تتعامل مع

تقارير عن ضغوط سلطات األمر الواقع على املنظمات ملشاركة بياانهتا حول  مجع فريق اخلرباء748
األشخاص النازحني داخلياا والسكان احملليني، وقد رفض بعضها القيام بذلك، وفق تقارير. يف 

، أعلن برانمج األغذية العاملي تعليقه اجلزئي للعمليات يف اليمن بسبب 2019يونيو حزيران/ 
ن قبل احلوثيني وعرّب أحد املصادر الذين قابلهم فريق اخلرباء عن شعوره أبن احنراف املساعدات م

  
 .يف امللفمصادر سريّة  744
 .مصادر سريّة يف امللف 745
 .مصادر سريّة يف امللف 746
 .مصادر سريّة يف امللف 747
 .مصادر سريّة يف امللف 748
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مصدر قلق خاص حبجة أيضاا. وأشار املصدر إىل أن مجيع املنظمات غري قد يكون هذا األمر 
احلكومية ووكاالت األمم املتحدة كانت تتلقى قوائم جاهزة حتتوي على املستفيدين من سلطات 

 . يسمح هلا بتقدمي اإلغاثة اإلنسانية على أساس احلاجةاألمر الواقع، مما ال

، بعد سيطرة احلوثيني 2019قال الشهود الذين حتدثوا إىل فريق اخلرباء أنه يف آذار/ مارس  .467
على حجور، مت السماح بدخول البضائع التجارية ولكن املنظمات اإلنسانية ظّلت غري قادرة على 

 .وآمنة الوصول إىل املنطقة بطريقة مستدامة

 
 

 انتهاكات   
ليست حمظورة حبد  749العسكري كأسلوب من أساليب القتال احلصار واحلصارالتطويق و  .468

ذاهتا مبوجب القانون الدويل اإلنساين، طاملا أن الغرض منها هو حتقيق هدف عسكري ال جتويع 
السريع على أي حال، جيب على أطراف النزاع أن تسمح وتسهل املرور  750السكان املدنيني.

ابحليادية  لإلغاثة اإلنسانية إىل املدنيني الذين حيتاجون إليها، واليت تتسم يف طابعها وبدون عرقلة
  . 751مراقبتها وتُباشار دون أي متييز معاِكس، رهناا حبق هذه األطراف يف

أدت القيود على الوصول اليت فرضتها سلطات األمر الواقع على النحو املوصوف أعاله إىل  .469
العمليات اإلنسانية بشكل كبري، حيث قّيدت إىل حد كبري حركة موظفي اإلغاثة أو  إعاقة

أبن سلطات األمر  معقولة لإلعتقاد لدى فريق اخلرباء أسباابا . اإلمدادات ابجتاه أو ضمن حجور
يُنتهك هذا  .الواقع قد انتهكت إلتزامها السماح بتسهيل مرور اإلغاثة اإلنسانية دون أي عوائق

منعت وصول املنظمات اإلنسانية للمضي قدماا يف تقييم  سلطات األمر الواقعزام أيضاا ألن االلت
أبن سلطات األمر الواقع مل حترتم حقوق اإلنسان  معقولة لإلعتقاد االحتياجات. يوجد أيضاا أسباابا 

ابألزمة  )مراجعة الفصل اخلاص ابالنتهاكات املتعلقةيف الغذاء واملياه وكذلك الرعاية الصحية. 
 ملزيد من التفاصيل(ـ قسم حتدايت الوصول اإلنسانية 

 ه( االعتقاالت التعسفية، االحتجازات، االختفاءات القسرية والتعذيب  

  
، ولكن ميكن فهمه على أنه تطويق العسكري ملنطقة ما مع فرض قيود على دخول مصطلح حصار ليس له تعريف يف القانون الدويل 749

وقانون حقوق  ملنطقة على االستسالم، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، القانون اإلنساين الدويلالبضائع األساسية وخروجها هبدف إجبار ا
 .2017اإلنسان املتعلق ابحلصار العسكري كأسلوب قتال، كانون الثاين، يناير 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sieges_legal_note_-_final_-_en_1.pdf) 
دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، أيضاا  من الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر 14أنظر الفقرة  750

 . 53الفقرة 
دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة من الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر  18الفقرة  751
55.  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sieges_legal_note_-_final_-_en_1.pdf
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هربنا يف اجتاهات خمتلفة، ومل نكن  ر أبنائي ملدة شهرين.اكبت  فقد اختطف أحد أشقائي، وقتل آخر."
 نعرف إىل أين ذهبوا."

 عبيسةالرجل انزح داخلًيا من  

تشري الدالئل اليت مجعها فريق اخلرباء إىل أنه خالل األعمال العدائية يف حجور وبعدها  .470
والذين، وفق تقارير، احتجزهم احلوثيون  752حصلت اعتقاالت واسعة النطاق لرجال من املنطقة،

ووفقاا  754ويف حالة واحدة من مستشفى يف صنعاء. 753عند نقاط التفتيش ومن املستشفيات
للعائالت واملصادر من املنطقة، فإن الكثري من املعتقلني دون أي مربر احُتجزوا يف حجة، يف ما  
كان يُعترب مرفق لألمن السياسي والذي حولّه احلوثيون منذ ذلك احلني إىل مكان احتجاز غري 

أخربت بعض العائالت فريق  756 اء أو يف عمران.وفق تقارير، احُتجز آخرون يف صنع 755رمسي.
اخلرباء أن بعض املختفني شاركوا يف املواجهات املسلحة مع احلوثيني، يف حني أن آخرين كانوا 

أو  من منازهلم أو من نقاط تفتيش يف طريقهم إىل خارج املنطقة اقتيدوا مدنيني حاولوا إما الفرار أو
 .مسلحنيستشفى من قبل حوثيني املُأخذوا من 

أخرب أحد الشهود فريق اخلرباء كيف قام احلوثيون أبخد قريبه من املستشفى واختفى بعدما   .471
شخص آخر مدين  757"كان يدافع عن منزهلم مثلما فعل بعض الشبان اآلخرين."كان مصاابا بينما 

اختفاء هنم الغرب، وهي منطقة تلقى فريق اخلرباء تقارير عن  تقطعت به السبل يف منطقة تسمى
فذهب، وفق تقارير، إىل احملافظ احمللي عندما زادت القيود لطلب املشورة ألنه  758رجالا فيها، 71

وحبسب ما ورد ُسلم الرجل إىل احلوثيني وأُرسل إىل  خشي أن يستهدفه احلوثيون كونه من عبيسة.
 . 759وقد اختفى منذ ذلك احلني معتقل األمن السياسي يف حجة.

فرداا )من  294من مصادر خمتلفة تزعم أن ما يصل إىل  760معلوماتتلقى فريق اخلرباء  .472
مدنياا على األقل، قد اختفوا على أيدي احلوثيني يف حجور منذ   240الذكور(، مبن فيهم صبيان و

 .. وأفادت التقارير أن مصريهم وأماكن اختفائهم ال تزال جمهولة2019كانون الثاين/ يناير 

من حاالت الوفاة أثناء احتجاز لرجال من حجور منذ  يف حالتني 761حقق فريق اخلرباء .473
. وفق تقارير، أحد الرجال كان مدرساا قبض عليه 2019اندالع النزاع يف كانون الثاين/ يناير 

  
 .مصادر سريّة يف امللف  752
 .سريّة يف امللفمصادر  753
 .مصادر سريّة يف امللف 754
 .مصادر سريّة يف امللف 755
 .مصادر سريّة يف امللف 756
 .مصادر سريّة يف امللف 757
 .مصادر سريّة يف امللف 758
 .مصادر سريّة يف امللف 759
 .مصادر سريّة يف امللف 760
 .مصادر سريّة يف امللف 761
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لدى فريق اخلرباء   762رجال حوثيون مسلحون من عند نقطة تفتيش أثناء سفره للوصول إىل أسرته.
مل يستطع الفريق التحقق من مزاعم التعذيب أو التأكد . احلجزأنه تويف يف معقولة لإلعتقاد أسباابا 

وفق تقارير، كان حيمل عالمات تعذيب على يديه ورأسه على الرغم أنه، من مالبسات وفاته 
. أخذ احلوثيون الرجل الثاين من املستشفى بعد إصابته بشظية، وفق تقارير. حبسب 763ورقبته

سلحة يف حجة. ووفق تقارير، ُوضع رهن االحتجاز يف املصادر، هو مل يشارك يف املواجهات امل
صنعاء وُفصل عن زمالئه يف الزنزانة قبل أسبوع من وفاته. مل يؤكد فريق اخلرباء سبب وفاته حبلول 
وقت االنتهاء من إعداد هذا التقرير. يف هاتني احلالتني كما يف حاالت أخرى وثقها فريق اخلرباء يف 

مني املوتى إىل أهلهم حبلول وقت االنتهاء من إعداد هذا التقرير. يف أماكن أخرى، مل تُعاد جثا
بعض احلاالت، سواء يف حجة أو يف أجزاء أخرى من اليمن، زعمت األسر أن الرجال الذين 
يعملون يف مرافق االحتجاز اليت تديرها سلطات األمر الواقع قد طلبوا من العائالت دفع املال مقابل 

 .764عن أقارهبماحلصول على معلومات 

تشري خمتلف التقارير واحلاالت الواردة املتعلقة حبجور عن احتجازات تعسفية واختفاءات  .474
قسرية وادعاءات حبدوث تعذيب واليت حقق فيها فريق اخلرباء، يف حالة أتكيدها، إىل منط مقلق 

م العتبارهم معارضني أو عدم دعمه الستهداف أفراد قبائل معينة وأسر من منطقة حجور،
تلقى الفريق ادعاءات ابستهداف أسرة أبكملها حىت النساء فيها. مل يتمكن الفريق من  للحوثيني.

تثري األدلة اليت مجعها واستعرضها  أتكيد هذه االدعاءات بسبب ضيق الوقت وانعدام الوصول.
زاع يف الفريق إىل خماوف بشأن وجود أمناط العتقال واحتجاز رجال من قبائل حجور أثناء فرتة الن

 .وهذه احلاالت تتطلب مزيدا من التحقيق املنطقة وبعده.

 نتهاكاتاال                

حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين حاالت االختفاء القسري، ال  .475
القانون كما حيظر   765سيما ابعتبارها انتهاكاا حلظر احلرمان التعسفي من احلرية وحظر التعذيب.

حاالت احلرمان من احلرية  766الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االعتقال التعسفي.
تُعترب تعسفية وخمالفة ألحكام القانون الدويل، ومعظمها تلك املتعلقة ابحلق يف حماكمة عادلة أو 

 .767ارسة احلرايت األساسيةغريها من الضماانت اإلجرائية، أو القيود غري القانونية املفروضة على مم
  

 .مصادر سريّة يف امللف 762
 .مصادر سريّة يف امللف 763
 .مصادر سريّة يف امللف 764
من اإلتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  1العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة من  9املادة  765

   . 98القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، وأنظر (CED)القسري 
الربوتوكول من  4املشرتكة من اتفاقيات جنيف واملادة  3العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة من  14و 9ادة امل 766

 . 99اإلضايف الثاين وأنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 
 35العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رقم من  14و 9املادة  767 

( حول حرية وأمان األشخاص. جمموعة املبادىء املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 2011)
فئات قانونية متعلقة ابالحتجاز التعسفي: )أ(  5املعين ابالحتجاز التعسفي . لدى الفريق العامل (A/RES/43/173) أو السجن 

عندما تكون عندما ال يوجد أساس قانوين للحرمان من احلرية، )ب( عندما يكون احلرمان من احلرية نتيجة ممارسة احلرايت األساسية، )ج( 
ى للحرمان من احلرية طابعاا تعسفياا، )د( عندما يتعرض النازحون انتهاكات املعايري املتعلقة ابحلق يف حماكمة عادلة ذات خطورة تعط
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   768إن حرمان شخص من احلق يف حماكمة عادلة قد يعترب جرمية حرب يف نزاع غري دويل.
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ممنوع منعا ابات مبوجب القانون 

مسؤولية جنائية فردية عن جرائم الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وقد يؤدي إىل 
 .769احلرب

أبن سلطات األمر الواقع قد انتهكت احلق يف  معقولة لإلعتقاد لدى فريق اخلرباء أسباابا  .476
احلرية واألمن الشخصي، أي من خالل حاالت االختفاء القسري واالعتقاالت التعسفية 
 واالحتجاز مبا يف ذلك انتهاك حقوق احملاكمة العادلة، يف حجة، ال سيما ألفراد على أساس

ن جرمية احلرب املتمثلة يف احلرمان من قد يؤدي ذلك إىل مسؤولية جنائية فردية ع انتمائهم القبلي.
إذا ثبتت هذه  احملاكمة العادلة. يوجد  أيضاا خماوف بشأن حاالت التعذيب وسوء املعاملة.

واملعاملة رائم احلرب املتمثلة يف التعذيب االدعاءات، فقد يؤدي ذلك إىل مسؤولية جنائية عن ج
 .القاسية أو الالإنسانية

 2019-2017ملؤمتر الشعيب العام استهداف املنتمني للحزب ا .4

حقق فريق اخلرباء يف مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت وقعت يف سياق اهنيار التحالف  .477
  .2017بني احلوثيني وصاحل بنهاية العام 

حقق فريق اخلرباء يف إستهداف األشخاص املنتسبني حلزب املؤمتر الشعيب العام بعد فّك  .478
إحدى احلاالت ويف نفس اليوم الذي مت فيه اإلعالن عن االنقسام، قام حتالفه مع احلوثيني. يف 

مقاتلون حوثيون بقتل أحد أعضاء قيادة املؤمتر الشعيب العام وإثنني من أفراد عائلته. ويف حالة 
أخرى، احتجزت سلطات األمر الواقع تعسفياا عشرات النساء املنتميات إىل حزب املؤمتر الشعيب 

  .من بتنظيم مظاهراتالعام واللوايت ق

  اخللفية (أ  

صاحل بطبيعته هشا بسبب وجود اتريخ طويل من الصراع بني -كان حتالف احلوثيني  .479
يف  2011-2004اجلانبني. تشري تقارير إىل أن النزاعات املتقطعة اليت وقعت يف الفرتة من 

أسفرت عن العديد من  حمافظة صعدة بني احلوثيني واحلكومة اليمنية بقيادة علي عبد هللا صاحل
 .انتهاكات حقوق اإلنسان وظّلت يف الذاكرة اجلماعية لسكان تلك احملافظة

  

ال  لالحتجاز اإلداري ملدة طويلة من دون إمكانية املراجعة اإلدارية أو القضائية أو اإلنصاف، )ه( عندما يعكس احلرمان من احلرية التمييز
 لغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخرسيما على أساس األصل أو القومية أو اإلثنية أو األصل االجتماعي أو ال

 (see Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/36/38).  
 . 100دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر  768
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة ، أنظر وق املدنية والسياسيةالعهد الدويل اخلاص ابحلقمن  7الفقرة  769

الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية من  4املشرتكة من معاهدات جنيف، املادة  3، املادة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
  . 90للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 
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عّرض هذا التحالف ملزيد من التوتر يف األشهر اليت سبقت االنفصال يف كانون األول/  .480
. وجتّلى الصراع الداخلي على السلطة من خالل عّدة حوادث رئيسية. فأشارت 2017ديسمرب 

الم املوالية للحوثيني مراراا وتكراراا إىل أن املؤمتر الشعيب العام مل يدعم اجملهود احلريب وأن وسائل اإلع
بعض أعضائه كانوا يتعاونون مع قوات التحالف العريب. وفقاا ملصادر موثوقة، شعر أعضاء حزب 

 2017س املؤمتر الشعيب العام داخل احلكومة بتهميش متزايد من جانب احلوثيني، ويف آب/ أغسط
حاول احلوثيون عرقلة االحتفاالت ابلذكرى اخلامسة والثالثني لتأسيس املؤمتر الشعيب العام. ويف 

أيضاا، قُتل انئب رئيس جلنة الشؤون اخلارجية ابملؤمتر الشعيب العام خالد  2017آب/ أغسطس 
ء الراضي يف نزاع حدث عند نقطة تفتيش بني حراس احلوثيني وحراس شخصيني ألحد أبنا

يف ذلك الشهر نفسه، تعرض عضو ابرز يف املؤمتر الشعيب العام، كان من أشد منتقدي    770صاحل.
احلوثيني والذي قد قاموا بتحذيره من قبل، هلجوم على أيدي رجال مسلحني جمهولني ضربوه 

ام بقضبان معدنية وأصيب على إثره جبروح خطرية. يف األايم التالية، غادر عضو املؤمتر الشعيب الع
  .771البالد مع عائلته

حيث جنح احلوثيون يف االستيالء على  2017تصاعد التوتر يف أواخر تشرين الثاين/ نوفمرب  .481
مسجد الصاحل يف صنعاء وهو رمز مهم لسلطة ونفوذ صاحل. هاجم احلوثيون منزل طارق ابن شقيق 

األول/ ديسمرب كانون   2وسط هذا التوتر، يف  772.مما أسفر عن مقتل مثانية أشخاص  صاحل ،
ويف خطاب متلفز، قطع صاحل عالقاته مع احلوثيني رمسياا قائالا إنه منفتح على احلوار مع  2017

التحالف العريب. قام احلوثيون على الفور إبيقاف تشغيل اإلنرتنت والقنوات الفضائية وهامجوا مبىن 
 43ث ألقى احلوثيون القبض على حمطة اليمن اليوم اإلعالمية اليت ميلكها املؤمتر الشعيب العام حي

 .موظف هناك وأغلقوا احملطة

  مقتل علي عبدهللا صاحل (ب  

حقق فريق اخلرباء يف مقتل علي عبد هللا صاحل، إال أن البيئة السياسية املشحونة للغاية يف  .482
ذلك هذه القضية مل متّكن الفريق من التوصل إىل نتيجة فيما يتعلق ابلظروف الدقيقة لوفاته. سبب 

جزئياا أن الشهود الذين كانوا حاضرين وقت وفاة صاحل رفضوا التحدث مع فريق اخلرباء. وذكر 
أحدهم أنه حباجة إلذن من حكومة بلد عضو يف التحالف العريب مث رفض يف وقت الحق متابعة 

 .التواصل مع فريق اخلرباء

يف  2017ون األول/ ديسمرب كان  2وفقاا للمعلومات اليت مجعها فريق اخلرباء، يف الفرتة بني  .483
، شن احلوثيون هجوماا منسقاا ابلدابابت 2017كانون األول/ ديسمرب   4وصباح  0700الساعة 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 770
 .مصادر سريّة يف امللف 771
 .مصادر سريّة يف امللف 772
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ومدافع اهلاون والقناصة على منزل صاحل يف منطقة حدة بصنعاء. نشب قتال بني احلوثيني وحراس 
ما حدث مباشرة بعد  صاحل. مل يتمكن فريق اخلرباء من التوصل إىل استنتاجات واقعية بشأن
كانون األول/ ديسمرب   4استيالء احلوثيني على املنزل. تشري بعض املصادر إىل أنه حبلول صباح يوم 

، دخل احلوثيون املنزل وقتلوا صاحل واعتقلوا اثنني من أبنائه البالغني والذين مت احتجازهم 2017
يف موكب أثناء حماولته مغادرة بعد ذلك ألكثر من عام. تشري مصادر أخرى إىل أن صاحل قُتل 

صنعاء. مل يكن الطبيب الشرعي الذي قام بتحليل لقطات فيديو جلثة صاحل بناءا على طلب فريق 
اخلرباء حامساا بشأن سبب الوفاة. ووفق تقارير، أصيب انئب صاحل، عارف الزوكا، جبروح خالل 

 .773ا بعدفيم احلوثيمقاتلي اهلجوم ونقل إىل املستشفى حيث قتلته 

 

  جـ( اغتيال الشيخ ضيف هللا املثىن وعائلته    

كان الشيخ ضيف هللا املثىن قائداا معروفاا يف املؤمتر الشعيب العام وعضواا يف اجمللس الدائم  .484
للمؤمتر الشعيب العام ومستشاراا منتخباا يف حمافظة ذمار ومديراا عاماا يف إدارة احملافظة. كان شخصية 

الشعيب العام يف اليمن وهو وسيط قبلي رئيسي وأحد الشيوخ القبلّيني يف منطقة ابرزة يف املؤمتر 
   .774رصابة، ذمار

كان املثىن عند مفرتق طرق رصابة   0800الساعة  2017كانون األول/ ديسمرب   2يف  .485
حيث يوجد هناك عدد من ممتلكاته. كان يقود السيارة الرئيسية يف موكب مؤلف من ثالث  775

أفراد األسرة والزمالء مبا يف ذلك شقيقه وهو أيضاا عضو يف املؤمتر الشعيب العام وابن  سيارات، يرافقه
عمه وأبنائه البالغني وحراسه الشخصيون. كانت املنطقة مشغولة ابلعديد من املارة. أوقفت جمموعة  

مسبقاا. كبرية من املقاتلني احلوثيني املدججني ابلسالح السيارات يف ما بدا وكأنه عملية خمّططة 
فتحوا النار على املثىن مما أدى إىل جرحه هو وآخرين ومقتل شقيق املثىن وابن عمه وحارسه 

  .776الشخصي. ورد احلراس الشخصيون إبطالق النار فيما هرب املثىن مع آخرين مبساعدة املارة

ة حبث احلوثيون عن املثىن يف املنطقة. وقاموا هبدم عدد من ممتلكاته التجارية والسكني  .486
جلأ املثىن وزميل له إىل داخل مسجد النور على بعد   777ابملتفجرات وحاولوا تدمري بيوت آخرى.

عثر  2030الساعة  2017كانون األول/ ديسمرب   2يف  778مرت جنوب مفرتق الطرق . 500

  
 .مصادر سريّة يف امللف 773
 .مصادر سريّة يف امللف 774
 14.695299, 44.342860املوقع  775
 .مصادر سريّة يف امللف 776
 .مصادر سريّة يف امللف 777
 14.692139 ,44.344778املوقع  778
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على املثىن يف املسجد وأحاطته من مجيع اجلهات وفتحت النار على املسجد مما  احلوثيمقاتلي 
 .779مقتل املثىن وزميلهأسفر عن 

  د( االحتجاجات اليت قادهتا النساء يف املؤمتر الشعيب العام         

نّظم عدد من النساء  2018آذار/ مارس  21و 2017كانون األول/ ديسمرب   6يف يومي  .487
البارزات يف حزب املؤمتر الشعيب العام سلسلة من املظاهرات يف صنعاء ضّمت أكثر من مئيت امرأة 
وفتاة من أعضاء ومنتسيب املؤمتر الشعيب العام ضد حكم احلوثيني. ونّددت املتظاهرات ابغتيال 

ويف املظاهرتني قامت سلطات األمر الواقع بنشر األمن املسلح   780طالنب إبعادة جثمانه . صاحل و 
والذي مشل القوات األمنية اليت تُعرف خارج أوساط احلوثيني ابسم "الزينبّيات" واليت هامجت 

ات املتظاهرات والنساء من املارة. قامت هذه القوات بضرب املتظاهرات ابهلراوات والبنادق واهلراو 
الكهرابئية وهددت خبلع مالبسهن واغتصاهبن يف الشارع ووصفتهن ابلبغااي. حتمل مثل هذه 
التهديدات دالالت وخماطر خاصة ابجملتمع اليمين وتزيد من خطر العنف القائم على النوع اجلنساين 

 .781ضدهم وقد اعتربها املتظاهرات مبثابة العنف اجلنسي

، قامت سلطات األمر الواقع 2017ن األول/ ديسمرب كانو   6يف األايم اليت تلت مظاهرة  .488
ابحتجاز واخفاء عدد من نساء وفتيات املؤمتر الشعيب العام، بعضهن كّن قد شاركن يف املظاهرة. مت 

إمرأة وفتاة لعدة أشهر يف مرفق احتجاز غري رمسي يف قبو منزل علي  130احتجاز ما يصل إىل 
اا أعضاء يف حزب املؤمتر الشعيب العام وبينهن فتيات يف حمسن األمحر السابق، كان نصفهن تقريب

يف مرفق االحتجاز هذا مت فصل املنتسبات للمؤمتر الشعيب العام عن  782سن السابعة عشرة.
األخرايت ومت التعامل معهن بشكل خمتلف. قيل هلن إن األيديولوجية اخلاصة هبن معيبة ومت إلقاء 

دينية. قال هلن احلارسات "الزينبيات" أهنن لسن بشراا بعد  عليهن حماضرات مؤيدة للحوثيني وأخرى
اآلن وقصوا شعرهن. تعرضت إمرأة واحدة من النساء على األقل إىل العري القسري. املرأة نفسها 
وصفت لفريق اخلرباء كيفية تعرضها لالغتصاب املهبلي والشرجي يف مناسبات متعددة من قبل 

ت االغتصاب، استخدم الرجال اإلساءات اللفظية املهينة رجال حوثيني خمتلفني. خالل عمليا
وأخربوها أبهنا كانت من ممتلكات صاحل لكنها أصبحت اآلن من غنائم احلرب للحوثيني. مث 
وصفت االستجواابت اليت متت بعد ذلك واليت اهُتمت فيها ابلدعارة وابهتامات ابطلة أخرى وأُمرت 

دما رفضت القيام بذلك، تعرضت للتعذيب ابلصدمات بتقدمي اعرتافات كاذبة على فيديو. عن

  
 .مصادر سريّة يف امللف 779
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مل يكمل فريق اخلرباء حتقيقاته يف هذه القضية عند وقت اإلنتهاء من كتابة  .783الكهرابئية والضرب
 هذا التقرير. 

، يوم عيد األم، سعت املتظاهرات إىل وضع الزهور 2018آذار/ مارس  21يف مظاهرة  .489
بعد  784م احلوثيون مبنعهن من القيام بذلك وابهلجوم عليهن .ابلقرب من منزل الرئيس السابق، فقا

إمرأة على األقل ونقلهن إىل مرافق االحتجاز يف صنعاء مبا يف ذلك  60ذلك اهلجوم، مت اعتقال 
وأثناء وجودهن هناك، قامت احلارسات "الزينبّيات" العامالت يف سلطات  785مباين مركز الشرطة.

معاملتهن مبا يف ذلك القيام االعتداء اجلنسي على ثالث نساء عن األمر الواقع بتعذيبهن وإساءة 
مل يطلقوا سراح النساء إال بعد  786طريق ضرب فروجهن عن قصد عرب مالبسهن هبراوات كهرابئية .

سعى احلوثيون إلبقاء بعض النساء لفرتة أطول  787وساطات ويف عهدة أفراد األسرة الذكور .
امرأة وفتاة حمتجزات يف ذلك اليوم مل يتم إطالق  11أبن  ألسباب غري معروفة. تفيد تقارير

سراحهن بعد ويعتربن يف عداد املختفيات. التحقيق يف هذه القضااي مستمر من قبل فريق 
كان لالنتهاكات العلنية ضد متظاهرات املؤمتر الشعيب العام دوراا كبرياا يف إاثرة الفزع   788اخلرباء.

 .789نعاءللمشاركة السياسية للمرأة يف ص

 هـ( احتجاز أعضاء املؤمتر الشعيب العام  

مت احتجاز عدداا من أعضاء املؤمتر  2017كانون األول/ ديسمرب   2أفادت تقارير أنه منذ  .490
الشعيب العام وأقارهبم بشكل تعسفي وقد اختفوا أحياانا لعدة أشهر متتالية. ويشمل ذلك احتجاز 

لعام وأقارب الرئيس السابق علي عبد هللا صاحل وعدة أعضاء من القيادة العليا للمؤمتر الشعيب ا
 .790أعضاء من موظفي القناة اإلعالمية اليمن اليوم

نظر فريق اخلرباء يف أربع من حاالت االحتجاز هذه ضد موالني للمؤمتر الشعيب العام بني   .491
 حيث امتدت فرتات االحتجاز بني 2018وكانون األول/ ديسمرب  2017كانون األول/ ديسمرب 

. يف إحدى احلاالت، مت اخفاء أحد احملتجزين قسراا يف سجن األمن 791ثالثة أسابيع وتسعة أشهر
. يف حالة 792السياسي يف إب حيث تعرض للتعذيب مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي بضرب خصيتيه

  
 .مصادر سريّة يف امللف 783
 .مصادر سريّة يف امللف 784
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مصادر سرية، ملزيد من التفاصيل حول استنتاجات فريق اخلرباء، أنظر الفصل أعاله حول القيود على احلرايت األساسية مبا يف ذلك  789

 اإلعتقال التعسفي. 
 .مصادر سريّة يف امللف 790
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أخرى، احُتجزت عضو يف املؤمتر الشعيب العام ملدة ثالثة أسابيع مع أقارهبا مبن فيهم طفليها 
 .793غريين يف سجن األمن السياسي يف ذمارالص

يف حالة أخرى، مت اعتقال عضو يف املؤمتر الشعيب العام كان يعمل لصاحل سلطات األمر الواقع مع  .492
ويف حالة أخرى،  794أفراد من أسرته بعد أن رفض تطبيق سياسات احلوثيني وأوامرهم اليت مل يكن موافق عليها.

يب العام احلوثيني بشكل علين فاختفت ابإلكراه على يد احلوثيني ألكثر انتقدت إحدى مؤيدايت املؤمتر الشع
من تسعة أشهر. وّجه احلوثيون إليها هُتم كاذبة متعلقة ابلدعارة من أجل "إضفاء الشرعية" على احتجازها ومنع 

 .795ماتأسرهتا من متابعة القضية نظراا إىل وصمة العار الشديدة والنتائج املرتتبة على مثل هكذا اهتا

 و( انتهاكات أخرى      

أفاد أعضاء يف املؤمتر الشعيب العام أهنم تعرضوا لالعتداء اجلسدي ومت مدامهة منازهلم مث  .493
نشر احلوثيون  2019و 2018خالل عامي  796مصادرهتا من قبل احلوثيني دون أي أسباب.

قائمة مبنتسيب حزب املؤمتر الشعيب العام املطلوبني للعدالة والذين صودرت ممتلكاهتم أو سيتم 
  .797مصادرهتا الحقا

قام املقاتلون احلوثيون ابختطاف واغتصاب وقتل  2018كانون الثاين/ يناير   19يف   .494
قيق مزعوم أجرته سلطات األمر الواقع أن الضحية مل عضو يف حزب املؤمتر الشعيب العام. ادعى حت

تكن عضواا يف املؤمتر الشعيب العام. إال أن املعلومات اليت قّدمها شاهد تشري إىل خالف ذلك. 
أحبط جهود فريق اخلرباء يف التحقيق يف هذه القضية عوامل مثل املخاوف من االنتقام واالهتمام 

 .798ى ويتوجب إجراء املزيد من التحقيقاتاإلعالمي هبكذا قضااي وعوامل أخر 

 ( االنتهاكاتز   

 799حلرمان التعسفي من احلياة ممنوع منعا ابات مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان . .495
يقوم أحد أطراف النزاع بقتل  –يف سياق نزاع مسلح  –مبوجب القانون الدويل اإلنساين، عندما 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 793
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https://www.thenational.ae/world/mena/houthi-rebels-accused-of-kidnapping-rape-and-murder-
1.697102. 

 العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.من   6)1(الفقرة  799
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ا فإن هذا يرقى إىل القتل الع القتل هو  800مد أو جرمية قتل يف خضم نزاع غري دويل.مدين عمدا
 .801انتهاك خطري للقانون الدويل اإلنساين، وابلتايل جرمية حرب قد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية

حُيظر االختفاء القسري مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، ال  .496
كذلك حيظر   802رمان التعسفي من احلرية ورمبا حظر التعذيب.سيما ابعتباره انتهاكاا حلظر احل

تعترب حاالت  803القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االعتقال التعسفي.
احلرمان من احلرية تعسفية خمالفة ألحكام القانون الدويل، معظمها تلك املتعلقة ابحلق يف حماكمة 

اإلجرائية، أو القيود غري القانونية املفروضة على ممارسة احلرايت عادلة أو غريها من الضماانت 
إن حرمان شخص من احلق يف حماكمة عادلة قد يعترب جرمية حرب يف نزاع غري  804األساسية.

التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ممنوع منعا ابات مبوجب  805دويل.
اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وقد يؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن  القانون الدويل حلقوق

حيظر القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االغتصاب وغريه  806جرائم احلرب.
قد يؤدي هذا إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرمية احلرب املتمثلة  807من أشكال العنف اجلنسي.

وأي شكل آخر من أشكال العنف اجلنسي، فضالا عن التعذيب واالعتداء على  يف االغتصاب
 .808الكرامة الشخصية

وجد فريق اخلرباء أسباابا مقنعه لالعتقاد أبن سلطات األمر الواقع مسؤولة عن عمليات القتل  .497
من  التعسفي ألشخاص منتسبني إىل حزب املؤمتر الشعيب العام وهذا يعترب مبثابة احلرمان التعسفي

احلياة. نظراا الرتباطها ابلنزاع املسلح فإن عمليات القتل العمد هذه ترقى إىل مستوى االنتهاكات 
اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين واليت قد تصل إىل املسؤولية اجلنائية عن ارتكاب جرائم احلرب اليت 

ألمر الواقع تنتهك احلق يف هي القتل. لدى فريق اخلرباء أيضاا اسباب مقنعه لالعتقاد أبن سلطات ا
  

دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر من الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر  a)(2(4(املشرتكة من معاهدات جنيف، الفقرة  3الفقرة  800
 . 89حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 

 نظام روما األساسي.  2 8.(i)(c)الفقرة  801
من اإلتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  1العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة من  9املادة  802

 .98القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، أنظر (CED)القسري 
الربوتوكول اإلضايف الثاين، من  4املشرتكة يف معاهدات جنيق واملادة  3ملدنية، املادة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق امن  14و 9املادة  803

 .99دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر 
 35نية حبقوق اإلنسان التعليق العام رقم العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر أيضاا اللجنة املعمن  14و 9املادة  804

( حول حرية وأمان األشخاص. جمموعة املبادىء املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز 2011)
التعسفي: )أ( فئات قانونية متعلقة ابالحتجاز  5. لدى الفريق العامل املعين ابالحتجاز التعسفي (A/RES/43/173) أو السجن 

عندما تكون عندما ال يوجد أساس قانوين للحرمان من احلرية، )ب( عندما يكون احلرمان من احلرية نتيجة ممارسة احلرايت األساسية، )ج( 
حون انتهاكات املعايري املتعلقة ابحلق يف حماكمة عادلة ذات خطورة تعطى للحرمان من احلرية طابعاا تعسفياا، )د( عندما يتعرض الناز 

ال  لالحتجاز اإلداري ملدة طويلة من دون إمكانية املراجعة اإلدارية أو القضائية أو اإلنصاف، )ه( عندما يعكس احلرمان من احلرية التمييز
 سيما على أساس األصل أو القومية أو اإلثنية أو األصل االجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر. 

 (see Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention, A/HRC/36/38). 
 . 100القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 805
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر من  7املادة  806

الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية من  4املشرتكة يف معاهدات جنيف، الفقرة  3القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، الفقرة 
  . 90القاعدة ، للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف

الربوتوكول اإلضايف من  4املشرتكة يف معاهدات جنيف، الفقرة  3العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، الفقرة من  7املادة  807
 . 93القاعدة ، الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف

 ساسي. نظام روما األ 2 8.(vi)(e)الفقرة  808
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احلرية واألمن الشخصي أي من خالل حاالت االختفاء القسري واالعتقاالت التعسفية 
واالحتجاز، مبا يف ذلك انتهاك حقوق احملاكمة العادلة فضالا عن التعذيب وغريه من املعاملة السيئة 

ملتمثلة يف التعذيب واملعاملة والعنف اجلنسي. قد يؤدي هذا إىل مسؤولية جنائية عن جرائم احلرب ا
القاسية أو الالإنسانية واالعتداء على الكرامة الشخصية واحلرمان من احملاكمة العادلة. كما وجد 
فريق اخلرباء أسباابا مقنعه لالعتقاد أبن سلطات األمر الواقع قامت ابلتضييق على احلق يف حرية 

 .لتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسانالتعبري والتجمع دون مربر وهذا يشكل انتهاكاا ال

 ( 2019 – 2018معركة احلديدة ) هـ.
 السياق .1

، شهدت حمافظة احلديدة اليت تُعّد إحدى أكثر املناطق حرماانا يف اليمن، 2018يف عام  .498
عمليات قتال شديدة تسّببت إبصاابت عديدة يف صفوف املدنيني فضالا عن أضرار جسيمة 

خالل اهلجوم الذي شّنته القوات املسلحة اليمنية اىل جانب اجلماعات  وتدهور يف الوضع اإلنساين
املسلحة اليت تدعمها اإلمارات العربية املتحدة هبدف استعادة السيطرة على مدينة احلديدة 

 .العاصمة

، تقّدمت القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة 2018ابتداءا من كانون الثاين/ يناير  .499
املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة عرب حمافظة تعز من اجلنوب ابجتاه مدينة احلديدة، التابعة هلا و 

وقطعت خطوط اإلمداد احلوثية بني مدينيتا تعز واحلديدة. ووصلت إىل ضواحي مدينة احلديدة 
، وحبّجة أن احلوثيني يقومون بتهريب األسلحة 2018حزيران/ يونيو  13حبلول حزيران/ يونيو. يف 

رب ميناء احلديدة، بدأ التحالف "عملية النصر الذهيب" اليت كان اهلدف املعلن منها طرد احلوثيني ع
 .2018من املدينة الساحلية. واستمّر القتال يف مجيع أحناء احملافظة طوال النصف الثاين من عام 

م ، وحتت رعاية املبعوث اخلاص لألمني العام لألم2018كانون األول / ديسمرب   13يف  .500
املتحدة  إىل اليمن، توّصل احلوثيون واحلكومة اليمنية إىل اتفاق بشأن مدينة احلديدة ومواىنء 
احلديده والصليف ورأس عيسى )"اتفاقية ستوكهومل"(. ونّص االتفاق على إعادة نشر القوات على  

كانون الثاين/   16كال اجلانبني بعيداا عن املواقع القريبة من املوانئ وعن مدينة احلديدة نفسها. يف 
، اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة قراراا إبنشاء بعثة األمم املتحدة لدعم اتفاق 2019يناير 

 .من أجل دعم تنفيذ اتفاق استكهومل  ("UNMHA") احلديدة

مل تتم إعادة نشر القوات على كال اجلانبني يف غضون االطر الزمنية املتفق عليها ضمن اتفاق  .501
، وبقيت التساؤالت كبرية حول مدى استعداد الطرفني لاللتزام هبذه االتفاقات حىت وقت  استكهومل

كتابة هذا التقرير. غري أن االتفاق قد ساهم يف تراجع العنف بشكل ملحوظ يف احملافظة ومنع 
اجتياح النزاع للعاصمة برّمتها. كان للقتال يف احلديدة أن يتسّبب بعواقب وخيمة على املدنيني 
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ذين يعيشون فيها وعلى اليمن أبكمله، السيما على ضوء األمهية اليت يكتسبها امليناء ابلنسبة ال
 .للبلد

 الوضع اإلنساين  .2

ألف نسمة من حمافظة احلديدة وداخلها بني  455أسفر القتال عن نزوح ما يقارب  .502
وقد انتقل العديد من النازحني داخلياا إىل املراكز  2018.809حزيران/ يونيو وتشرين الثاين/ نوفمرب 

احلضرية يف احملافظة، مما زاد من احتياجات السكان املضيفني من مياه وصرف صحي وحال دون 
تلبية احتياجات النازحني اجلُدد. وحتّولت احلديدة أيضاا إىل إحدى أكثر احملافظات اليت تعاين من 

أكثر من مليون وستمائة ألف شخص لديهم احتياجات أساسية انعدام األمن الغذائي، حيث غادر 
وكانت احلديدة تضم معظم  810مقابل مخسمائة وستني ألفاا يعيشون يف ظروف ما قبل اجملاعة.

األطفال املعرضني خلطر سوء التغذية احلاد على صعيد البالد يف أعقاب القتال. عالوة على ذلك، 
آالف، أي أدىن بكثري من املعّدل  10إىل  7 احلديدة أصبح معدل العامل الصحي إىل السكان يف

عامالا يف جمال  22والبالغ  ("IASC") الذي أوصت به اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت
مدرسة على األقل ابلقتال يف احلديدة، إما بسبب  80وقد أتثرت  811الصحة للعشرة آالف نسمة.

ن جانب النازحني داخلياا، أو بسبب أتثرها بعمليات احتالهلا من جانب جهات فاعلة مسلحة أو م
 .القتال

 الوضع يف الدريهمي   أ(  

عانت حمافظة احلديدة يف أغلبيتها من العوائق اليت حالت دون وصول املساعدات اإلنسانية،  .503
 سواء أثناء القتال أو حىت يف أعقابه، وذلك بسبب األلغام األرضية واستمرار االشتباكات املتقطّعة.

وكدليل على هذه الديناميكية، حتّقق فريق اخلرباء من االدعاءات اليت أفادت أبن أجزاء من مديرية 
، تقدمت القوات 2018الدريهمي قد تعّرضت للحصار. يف الواقع، ويف أوائل آب/ أغسطس 

ضواحي  املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة التابعة هلا واملدعومة من اإلمارات العربية املتحدة حنو
وسط املديرية. وبعد فرتات من القتال العنيف الذي أّدى اىل تدمري العديد من املباين ، أبقى 
احلوثيون سيطرهتم على غالبية املديرية، مبا يف ذلك الوسط. واستقرت اخلطوط األمامية عند نقاط 

  

809Sanaa Centre for Strategic Studies “Starvation, Diplomacy and Ruthless Friends: The  
Yemen Annual Review 2018” 22 January 2019. 

810IPC Overview and Classification System: Yemen: Acute Food Insecurity Situation  
December 2018 - January 2019. See: http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-

map/en/c/1151858/ 
ك بني الوكاالت للمساعدة اإلنسانية وأيضاا منتدى فريد من نوعه هي اآللية الرئيسية للتنسيق املشرت اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت  811

يف اللجنة الدائمة املشرتكة بني الوكاالت يشارك فيه الشركاء اإلنسانيون الرئيسيون من األمم املتحدة وغري التابعني لألمم املتحدة. أتسست 
 بشأن تعزيز املساعدة اإلنسانية.  46/182استجابة لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  1992حزيران/ يونيو 
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لتابعة هلا. وما زاد من الوصول إىل مركز املديرية اخلاضع لسيطرة القوات املسلحة اليمنية واجلماعات ا
  .812صعوبة الوصول إىل املنطقة هو وجود األلغام األرضية

تعرضت املمتلكات املدنية، مبا فيها البنية التحتية األساسية يف الدريهمي، ألضرار جسيمة  .504
نتيجةا للنزاع. فعلى سبيل املثال، مّت تدمري خزان مياه رئيسي يف املدينة عندما اسُتهدفت املنطقة 

وتنعكس هشاشة  813.سؤولة عنه وقت كتابة هذا التقريراجملاورة خالل هجوم مل يتم حتديد اجلهة امل
البنية التحتية الصحية ضمن املديرية يف احلاالت اليت حقق فيها فريق اخلرباء، حيث اضطّر املدنيون 

ابإلضافة إىل ذلك، مّت تدمري املركز الوحيد  814املصابون للسعي وراء الرعاية الصحية خارج املديرية .
تشرين  11للتوليد والعناية ابملواليد اجلدد بشكل جزئي خالل غارة جوية شنتها قوات التحالف يف 

. ويف اليوم نفسه، مّت قصف مستشفى ريفي يف املنطقة نفسها. نتيجة 2018األول/ أكتوبر 
 815. ساء أثناء احلمل والوالدة يف مدينة الدريهميلذلك، تراجع عدد املرافق واخلدمات ملساعدة الن

، وبينما كان القتال العنيف مستمراا، مل 2018ني آب / أغسطس وكانون األول / ديسمرب ب .505
، مُسح للجهات 2019تتمكن اجلهات اإلنسانية من الوصول إىل املديرية على اإلطالق. يف عام 

ي لفرتة وجيزة من أجل تقدمي الطعام يف كانون الفاعلة يف اجملال اإلنساين ابلوصول إىل الدريهم
الثاين/ يناير وأواخر نيسان/ أبريل وبداية أاير/ مايو. على الرغم من أن وصول املساعدات كان 

لذلك، مل يتم  816. 2018وجيزاا، مل يتم إجراء أي تقييم إنساين يف الدريهمي منذ حزيران/ يونيو 
يف مديرية الدريهمي أو يف مركز املديرية نفسه أتكيد عدد األفراد الذين يعيشون اليوم 

)واحتياجاهتم(، واستحال التوّصل اىل خطة استجابة مناسبة وتنفيذها. أما القيود املفروضة بشكل 
مستمر حىت وقت كتابة هذا التقرير، فرتجع أساساا إىل سيطرة القوات املسلحة اليمنية واجلماعات 

ل، فضالا عن وجود األلغام األرضية احمليطة هبذه املناطق اليت املسلحة التابعة هلا على نقاط الوصو 
 .817ظلت حتت سيطرة سلطات األمر الواقع

 ب( عدم الوصول إىل مطاحن البحر األمحر، مدينة احلديدة

تشّكل مطاحن البحر األمحر اليت تقع يف مدينة احلديدة موقعاا لتخزين القمح ومعاجلته. قبل  .506
طن مرتي، أو ربع خمزون برانمج  51000كانت الطواحني حتتوي على   اندالع النزاع يف احلديدة،

 .818مليون شخص ملدة شهر واحد 3.7األغذية العاملي يف البالد، أي ما يكفي من القمح إلطعام 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 812
 . 2018اليونيسيف، تقرير الوضع اإلنساين، آب/ أغسطس  813
 متوز/ يوليو.  19أب/ أغسطس و 14أب/ أغسطس و 4أنظر حاالت القصف يف  814
  ملزيد من التفاصيل حول هذه القضية، أنظر الفصل أدانه حول الوصول. 815
 .ة يف امللفمصادر سريّ  816
 .مصادر سريّة يف امللف 817
818WFP “WFP gains access to vital wheat stocks needed for Yemen's hungry people”  

Available at: https://www1.wfp.org/news/wfp-gains-access-vital-wheat-stocks-needed-yemens-
hungry-people 
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، وصلت اخلطوط األمامية للقتال إىل 2018أيلول/ سبتمرب  –يف آب/ أغسطس  .507
النزاع للوصول إليها. إبتداءا من أيلول/ سبتمرب  الطواحني. بعد ذلك، كان ال بّد من موافقة طريفّ 

، فقد برانمج األغذية العاملي إمكانية الوصول إىل املوقع واضطر الستخدام خمزوانت القمح 2018
األخرى، فضالا عن استرياد قمح إضايف لتغطية احتياجات السكان اليمنيني من الغذاء. وكون 

ملا شّكل الوصول اىل املوقع موضوع مناصرة مستمرّة من القمح معّرضاا للفساد مع مرور الوقت لطا
جانب األمم املتحدة. إن الرفض املستمر إلاتحة الوصول إىل املوقع يف أعقاب وقف إطالق النار 

 .الذي مت التوصل إليه كجزء من اتفاق استكهومل يفتقر إىل تربير واضح

 2019الفرتة من كانون الثاين/ يناير حلوثيون هم املسؤولون عن منع الوصول إىل املوقع يف ا .508
. للوصول من احلديدة، كان ال بّد من عبور اخلطوط األمامية من املناطق 2019إىل أاير/ مايو 

اليت يسيطر عليها احلوثيون يف احلديدة إىل املنطقة اليت تسيطر عليها احلكومة اليمنية. يف الواقع، 
تحدة ابلوصول، إال أن احلوثيني رفضوا ذلك منذ  وافقت احلكومة اليمنية على السماح لألمم امل

. وذكر احلوثيون أن السبب يعود اىل املخاوف األمنية. كانوا خيشون أن 2019كانون الثاين/ يناير 
يقع حادث لألمم املتحدة عند الوصول إىل املوقع أو أثناء عبور خط املواجهة، فيقع عليهم اللوم. 

يق حتقيق يلتحق بفريق برانمج األغذية العاملي للتحقيق فوراا يف واشرتط احلوثيون الوصول بوجود فر 
  .819أي حادث أمين قد يطرأ

، استعاد فريق فين بقيادة برانمج األغذية العاملي إمكانية 2019أاير/ مايو  5يف   .509
الوصول إىل مطاحن البحر األمحر بعد موافقة احلوثيني. كان يُفرتض أن حيظى الفريق الذي سافر 

إبمكانية الوصول إىل املوقع على املدى الطويل. وفقاا لربانمج األغذية العاملي، لدى من عدن 
االنتهاء من صياغة هذا التقرير، كان ال يزال وضع إمدادات مطاحن البحر األمحر غري واضح، إذ مل 

  .820تكن قد حددت الكمية اإلمجالية للقمح الصاحل لالستهالك البشري

الوصول اىل مطاحن البحر األمحر، قيل أيضاا أنه مّت تلغيمها.  ابإلضافة إىل عدم إمكانية .510
أاير/  5. يف  821واهتم برانمج األغذية العاملي احلوثيني بدخول املرفق وزرع األلغام األرضية يف داخله

أن جمّمع مطاحن  (YEMAC) ، أعلن املركز اليمين التنفيذي ملكافحة األلغام2019مايو 
  .822من األلغام بشكل كامل البحر األمحر أصبح خالياا 

  
  .مصادر سريّة يف امللف 819
820WFP, “World Food Programme accesses Yemeni frontline district for first time since  

conflict began” 31 May 2019. Available at:  https://reliefweb.int/report/yemen/world-food-
programme-accesses-yemeni-frontline-district-first-time-conflict-began. 

821.twitter.com/camanpour/status/1064583183465775105https://  
822UNDP “Red Sear Mills Free of Explosives for the First Time in Eight Months” 15 May    

2019. Available at: http://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/stories/red-sea-mills-free-
of-explosives-for-the-first-time-in-8-months-.html. 
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 جـ( االنتهاكات 

يف حد ذاته، طاملا أن الغرض منه هو حتقيق   823ال حيظر القانون الدويل اإلنساين احلصار .511
. 824هدف عسكري، وطاملا أنه ال ينتهك القواعد األخرى، مثل حظر جتويع السكان املدنيني 

مري أو إزالة أو حتويل أشياء عدمية الفائدة إمنا وكنتيجة طبيعية حلظر اجملاعة، حُيظّر أيضاا مهامجة أو تد
. 825ضرورية لبقاء السكان املدنيني، بغرض حرمان السكان املدنيني من قيمتها األساسية لبقائهم 

وينص القانون الدويل اإلنساين كذلك على أن أطراف النزاع جيب أن يسمحوا ويسامهوا يف تيسري 
احملتاجني بشكل سريع وبدون عوائق شريطة أن تكون اإلغاثة مرور اإلغاثة اإلنسانية للمدنيني 

ظل خاضعة حلق األطراف يف حمايدة بطبيعتها وموفّرة بدون أي متييز. كما أن عمليات اإلغاثة ت
وال جيوز حجب املوافقة ألسباب تعسفية، وال جيوز تربير القيود املفروضة على األنشطة  826.السيطرة

 .827ورة العسكرية امللّحة وبشكل مؤقتاإلنسانية إال يف حالة الضر 

البنية التحتية األساسية، مثل مرافق املياه واملرافق الصحية، خاضعة للحماية اليت ُتوفر   .512
لألعيان املدنية واحلماية اخلاصة اليت ُتوفر للمنشآت الطبية، إال إذا خسرت هذه احلماية. كما حُيظر 

قيد احلياة، غري أّن فريق اخلرباء مل يتمّكن من معرفة استهداف األشياء الضرورية لبقاء السكان على 
ما إذا مّت استهداف هذه املنشآت على هذا النحو. لكن، ووفقاا ملبدأ االحتياطات يف اهلجوم، 
واجب العناية املستمرة لتجنيب السكان املدنيني قد يُعترب أكثر أمهية يف هذا السياق اإلنساين 

 .اهلش

الدريهمي اخلاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع، مبا فيها مركز تعاين أجزاء من منطقة  .513
املديرية، من قيود شديدة حتول دون وصول املساعدات اإلنسانية. وتنتج هذه القيود بشكل رئيسي 
عن سيطرة القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة على 

د األلغام األرضية يف مجيع أحناء املنطقة. ال يزال العدد الدقيق لألفراد نقاط الوصول، وعن وجو 
الذين ما زالوا يعيشون يف مناطق مديرية الدريهمي اخلاضعة لسيطرة احلوثيني غري معروف، ويرجع 
ذلك أيضاا إىل عدم إمكانية وصول اجلهات اإلنسانية الفاعلة إلجراء تقييم مستقل لالحتياجات. 

  
، ولكن ميكن فهمه على أنه تطويق العسكري ملنطقة ما مع فرض قيود على دخول مصطلح حصار ليس له تعريف يف القانون الدويل 823

نون حقوق وقا البضائع األساسية وخروجها هبدف إجبار املنطقة على االستسالم، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، القانون اإلنساين الدويل
 .2017اإلنسان املتعلق ابحلصار العسكري كأسلوب قتال، كانون الثاين، يناير 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sieges_legal_note_-_final_-
_en_1.pdf 

ألمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، دراسة اللجنة الدولية للصليب امن الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر كذلك  14الفقرة  824
 . 53القاعدة 

 ( من الربوتوكول اإلضايف األول.2)54من الربوتوكول اإلضايف الثاين، ابإلضافة إىل الفقرة  14الفقرة  825
لدويل اإلنساين العريف، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون ا( من الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر كذلك 2) 18الفقرة  826

 .55القاعدة 
( من 3) 71، أنظر كذلك الفقرة 55أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة   827

 الربوتوكول اإلضايف األول. أنظر:  
Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of 

Armed Conflict, Commissioned by OCHA, October 2016  
(https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf). 
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العملية، من املسّلم به أن منع الوصول من أجل إجراء التقييمات الالزمة لتحديد  يف املمارسة
االحتياجات اإلنسانية قد يكون ابلفعل انتهاكاا لواجب السماح بوصول املساعدات اإلنسانية 
وتسهيله، ال سيما يف سياق أزمة إنسانية مثل اليمن. وابلتايل، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة 

د أبن احلكومة اليمنية تنتهك التزاماهتا ابلسماح لألشخاص احملتاجني يف أجزاء من مديرية لالعتقا
 .الدريهمي ابلوصول إىل اإلغاثة اإلنسانية وتيسري الوصول

انتهكت احلكومة اليمنية وسلطات األمر الواقع واجب السماح ابلوصول اىل املساعدات  .514
ذا سياق من انعدام كطاحن البحر األمحر. وضمن هاإلنسانية وتيسريه جملّرد رفض الوصول إىل م

األمن الغذائي احلاد واحلاجات اجلسيمة من التغذية، فإن رفض إاتحة وصول اجلهات الفاعلة 
لقمح يف اليمن ال تربّره سوى الضرورة العسكرية امللّحة. ومل جيد فريق مرفق لتخزين ااإلنسانية ألهم 

احلوثيني السماح لربانمج األغذية العاملي ابلوصول إىل  اخلرباء أي مربر من هذا القبيل لرفض
. إال أن فريق اخلرباء يرّحب مبوقف 2019املطاحن يف الفرتة ما بني كانون الثاين/ يناير وأاير/مايو 

احلوثيني مؤخراا حيث أاتحوا لربانمج الغذاء العاملي الوصول إىل املطاحن، غري أّن ال معلومات 
 .م القمح املوجود الصاحل لالستخدامواضحة حىت اآلن عن حج

ويف هذا السياق من انعدام األمن، جيب أيضاا استعراض مجيع انتهاكات األحكام املتعلقة  .515
لالطالع ) .كأسلوب قتال  عيجو تبوصول السكان إىل األشياء األساسية لبقائهم يف نطاق حظر ال

اخلاص ابألزمة اإلنسانية واالنتهاكات على حتليل هلذه القضااي كجزء من أمناط أوسع، انظر الفصل 
 (ذات الصلة

 االنتهاكات املتعلقة ابألعمال العدائية .3

مسع فريق اخلرباء العديد من االدعاءات حبصول انتهاكات للقانون الدويل اإلنساين وللقانون  .516
اجلوية الدويل حلقوق االنسان خالل القتال يف احلديدة. وتشمل هذه االنتهاكات املزعومة الغارات 

والقصف، فضالا عن جتنيد األطفال، واهلجمات ضد الصيادين، واستخدام األلغام األرضية. وقد 
اختار فريق اخلرباء عّينة من احلاالت الرمزية ألكثر االنتهاكات خطورة للتحقيق فيها. وال تشّكل 

 .األمناط واالنتهاكات املوضحة أدانه وصفاا شامالا ألثر القتال على املدنيني

 أ( الضرابت اجلوية

مشروع أفاد شّكلت الغارات اجلوية اخلاصة ابلتحالف إحدى مسات القتال يف احلديدة.  .517
وكانون الثاين/ يناير  2018غارة على األقل بني أاير/ مايو  536نّفذ التحالف أن اليمن للبياانت 

يف البالد خالل تلك  اجلوية من الغارات ابملئة 34 ذلك يف حمافظة احلديدة، حيث مثل 2019
وكانون  2018الفرتة. وكانت حمافظة احلديدة اثين أكرب حمافظة مستهدفة يف اليمن بني أاير/ مايو 
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( اليت كانت أكثر ابملئة 38 -غارة جوية على األقل  596، بعد صعدة )2019الثاين/ يناير 
ة اجلوية يف آذار/ مارس احملافظات استهدافاا من جانب الغارات اجلوية للتحالف منذ بدء احلمل

متكن فريق اخلرباء من التوصل إىل استنتاجات وقائعية بشأن أتثري الغارات اجلوية يف   .2015828
 .ثالث حاالت

 ، الطريق بني زبيد واجلراحي2018حزيران/ يونيو   26 

، عند الساعة احلادية عشرة والنصف، على الطريق بني زبيد 2018حزيران / يونيه  26يف  .518
كم من السراحي، يف حمافظة احلديدة، أصيبت حافلة صغرية   10على بعد حوايل  829واجلراحي،

انزحاا، بينهم امرأة  19مدنية بيضاء كانت متجهة شرقاا بضربة جوية. كانت احلافلة الصغرية تقل 
 وثالثة أطفال، وهم أفراد من جمموعة الصيادين اهلاربني من القتال يف احلديدة. وكانت احلافلة

الصغرية حتمل أيضاا حمركات القوارب اخلارجية. حسب املواد اليت مّت فحصها والشهود الذين مّت 
استجواهبم، جتاوزت احلافلة نقطة تفتيش عسكرية قبل فرتة وجيزة من الضربة اجلوية. كان الطقس 

حركة مرور صافياا والرؤية جيدة، والتضاريس احمليطة مسطحة. وكان طريق املرور الوحيد واضحاا مع 
حمدودة، ومل يكن من مباٍن أو أشياء أخرى يف اجلوار. وقع انفجار واحد على األرض عند مؤخرة 
السيارة مباشرةا. مل تصب القنبلة السيارة مباشرة، بل إن انفجارها أحلق أضراراا جسيمة ابملركبة وأشعل 

ل تسعة رّكاب، مجيعهم ذكور، بينهم فيها النريان، وطارت الشظااي املعدنية يف مجيع أحناء السيارة. قُت
أصيب مجيع  830السائق وصبّيان، إما مباشرة بسبب االنفجار أو بسبب النريان اليت اندلعت .

الركاب العشرة املتبقني، بينهم ثالثة صبيان وامرأة، جبروح وحروق خطرية وشظااي، فضالا عن تعّرضهم 
 .لصدمات خطرية

اص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء، إستجابةا لبيان صادر عن املقرر اخل  .519
ووجد أن طائرة بدون طيار اتبعة  831أصدرفريق تقييم احلوادث املشرتك تقريراا عن هذا احلادث .

للتحالف قد حددت موقع مركبة خفيفة مسلحة يف مشال مدينة زبيد يف احلديدة. وابلتايل، ووفقاا 
انونية. وأضاف فريق تقييم احلوادث املشرتك أّن قوات للفريق املشرتك، فقدت املركبة محايتها الق

التحالف اجلوية "أخذت مجيع االحتياطات املمكنة يف اختيار وسائل وطرق اهلجوم هبدف جتنب 
سقوط مدنيني وإصابتهم وإحلاق الضرر ابملمتلكات املدنية، أو على األقل التخفيف منها"، ويتضح 

اسبة اليت مّت استخدامها. واعترب فريق تقييم احلوادث املشرتك أنه ذلك من الذخرية دقيقة التوجيه واملتن
 .مل حيدث أي ضرر جانيب سّيما أن الذخرية دقيقة التوجيه قد حققت ضربة مباشرة ودقيقة

  

   mlhttps://yemendataproject.org/data.htأنظر  828
 E2.23'43°22N, "17.70'8 14°"املوقع التقرييب:  829
 .مصادر سريّة يف امللف 830
831https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1852734  
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  832مديرية جبل راس-منطقة املصربية  - 2018تشرين األول/ أكتوبر  13

دية عشرة ظهراا، أصابت غارة ، حوايل الساعة احلا2018تشرين األول / أكتوبر  13يف  .520
جوية حافلتني صغريتني كانتا متوقفتني عند نقطة تفتيش للحوثيني يف منطقة املصربية يف مديرية جبل 
راس. وتقع نقطة التفتيش مباشرةا قبل الوصول إىل اجلبال، وهي النقطة الوحيدة خارج قرية املصربية.  

قُتل ثالثة إىل أربعة مدنيني يف  .AK47s ادقكان حيرسها أربعة رجال من احلوثيني مسلحني ببن
راكباا، بينهم امرأة  13إحدى احلافلتني جرّاء الغارة اجلوية. ويف احلافلة الثانية، أفيد عن مقتل حوايل 

مدنياا، بينهم  34وطفل. جنا ثالثة ركاب فقط. وتشري تقارير موثوق هبا أبن جمموع اإلصاابت بلغ 
 15ويف  833بيان وبنتان(. وأدان فريق األمم املتحدة القطري احلادث .امرأة ومخسة أطفال )ثالثة ص

تشرين األول/ أكتوبر، صرّح املتحدث الرمسي للتحالف، العقيد تركي املالكي، أن نتائج املراجعة 
الشاملة للحادث تشري إىل وقوع أضرار جانبية وخسائر مدنية خالل هذا احلادث وأن مجيع الواثئق 

 .834  ادث مت تسليمها اىل فريق تقييم احلوادث املشرتكاملتعلقة هبذا احل

غارة جوية على مزرعة/ سوق البامية يف منطقة حمطة  - 2018تشرين األول )أكتوبر(   24
 835املسعودي، مديرية املنصورية

، يف حوايل الساعة اخلامسة والنصف مساءا، يف 2018تشرين األول / أكتوبر  24يف  .521
مديرية املنصورية، يف حمافظة احلديدة، أصابت غارة جوية اتبعة للتحالف منطقة حمطة املسعودي، يف 

مدنياا، بينهم طفالن،  21إحدى املزارع. وأسفرت الشظااي النامجة عن انفجار السالح عن مقتل 
وإصابة سبعة مدنيني، بينهم أربعة أطفال. ووفقاا لرواايت الشهود، الضحااي هم من املزارعني الذين  

ن حبصد وتنظيف البامية املعّدة للبيع يف السوق عندما تعرضوا للقصف مرتني. وقد أفيد كانوا يقومو 
أبّن أحد الصاروخني مل ينفجر. ومل يتلّق فريق اخلرباء تقارير عن وجود أي أهداف عسكرية واضحة 

 .ابلقرب من املزرعة وقت اهلجوم

اقع. وتقع املزرعة كانت املنطقة اليت تعّرضت للقصف حتت سيطرة سلطات األمر الو   .522
مرت من تقاطع  200جبوار الطريق السريع الذي يربط احلديدة مبحافظة تعز. وتقع املزرعة على بعد 

العليا يف حي الدريهمي. أّدى تدمري املزرعة وقتل معيلني االسر اىل القضاء على مصادر دخل 
ل ومن مساعدة اآلخرين كي الكثريين يف املنطقة. وأفاد شهود أبن بعض الناجني يعيشون من التسوّ 

  
 E38.27'43°30N, "26.09'8 14°".  املوقع التقرييب للحادثة: 832
833UN Humanitarian Coordinator in Yemen, 14 October 2018, Available at:  

https://reliefweb.int/report/yemen/attacks-passenger-buses-hodeidah-leave-scores-dead-and-
injured-enar 

834UN Humanitarian Coordinator in Yemen, 14 October 2018, Available at:  
https://reliefweb.int/report/yemen/attacks-passenger-buses-hodeidah-leave-scores-dead-and-

injured-enar. 
 E24.27'43°18N, "32.63'14°37".موقع احلادثة:  835
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يقتاتوا. ونقل تقرير صحفي لرويرتز عن املتحدث ابسم التحالف العقيد تركي املالكي قوله إن 
على حّد علم فريق اخلرباء، مل يصدر أي تعليق رمسي آخر على 836التحالف سيحقق يف احلادث . 
 .هذا احلادث من جانب التحالف

 االنتهاكات

على أطراف النزاع يف مجيع األوقات التمييز بني السكان املدنيني وفقاا ملبدأ التمييز، جيب  .523
واألفراد املشاركني يف األعمال العدائية. ال جيوز توجيه اهلجمات إال ضد هؤالء. وابملثل، ميكن توجيه 
اهلجمات فقط ضد األهداف العسكرية. وتفقد األشياء املدنية احلماية من اهلجوم إذا ومىت 

، جيب عليهما احرتام مبدأ  837سكرية .اسُتخدمت ألغراض ع وإذا استهدف الطرفان هدفاا عسكرايا
التناسب يف اهلجوم. وفقاا هلذا املبدأ، قد ال يؤثر اهلجوم على املدنيني أو األهداف املدنية بطريقة 

 أخرياا، ومتشيا مع مبدأ االحتياطات يف اهلجوم، جيب 838مفرطة ابلنسبة اىل امليزة العسكرية املتوقعة .
   .839توخي احلذر الدائم لتجنيب السكان املدنيني واألشياء املدنية يف إدارة العمليات العسكرية

توصل فريق اخلرباء إىل استنتاجات وقائعية بشأن احلاالت الثالث املذكورة أعاله اليت مشلت  .524
الطرق غارات جوية يف احلديدة. واتّبعت احلاالت الثالث أمناطا مماثلة. وقد وقعت على طول 

السريعة الرئيسية يف املناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون، اثنتان منها وقعتا ابلقرب من نقاط تفتيش 
حوثية. وأصابت الغارات اجلوية حافالت كانت تقل مدنيني، وكان بعضهم من النازحني داخلياا 

اءا على األدلة املتوفرة، الذين فروا من املناطق املتضررة من النزاع، مما أسفر عن مقتلهم وجرحهم. وبن
لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن التحالف نفذ الغارات اجلوية الثالث اليت مت التحقيق 
فيها واليت أسفرت عن مقتل مدنيني. ويف حالتني من احلاالت الثالث، ليس واضحاا ما هو اهلدف 

مبدأ التمييز. ويف إحدى احلاالت، أشار املقصود، مما يثري املخاوف حيال اختيار اهلدف واحرتام 
فريق تقييم احلوادث املشرتك إىل أن الغارة اجلوية أصابت مركبة كانت "مسلحة". ويف احلالتني 
األخريني، مل يتم حتديد األهداف. إذا كان التحالف قد حدد أهدافاا عسكرية فعالا، وأصيبت هذه 

يثري خماوف بشأن مبادئ  تإن موقع الضراباألهداف نتيجةا الستخدام أسلحة عالية الدقة، ف
التناسب واالحتياطات يف اهلجوم، السيما أنه كان من املمكن توّقع مقتل عدد من املدنيني يف 

 .اهلجوم

ستهدفت اثنتان من الضرابت الثالث اليت مّت التحقيق فيها حافالت صغرية تقل مدنيني إ .525
واألخرية يف  2018ة وقعت يف حزيران/ يونيو بعيداا عن مناطق القتال الناشطة. أول ضربة موثق

  

836-16-least-at-kill-strikes-hodeidah/air-security-yemen-https://www.reuters.com/article/us 
civilians-in-yemens-hodeidah-medics-residents-idUSKCN1MY2HU. 

 1القواعد ، أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريفمن الربوتوكول اإلضايف الثاين،  13الفقرة  837
 ابلتحديد.  10إىل 
 . 14القاعدة  دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف،أنظر  838
  .15دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  839
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. خالل هذه الفرتة، مل يغرّي التحالف طريقة عمله ابلنسبة اىل 2018أواخر تشرين األول/أكتوبر 
الغارات اجلوية يف احلديدة على الرغم من التأثري الكبري على املدنيني الذين حياولون الفرار من النزاع. 

  .لتحالف ملبادئ التناسب واالحتياطات يف اهلجومهذا يثري خماوف بشأن احرتام ا

يف احلالة الوحيدة اليت حقق فيها الفريق واليت نشرفريق تقييم احلوادث املشرتك معلومات  .526
بشأهنا انجتة عن حتقيقاته )الضربة على الطريق بني زبيد واجلراحي(، ال حيّدد هذا األخري نوع وعدد 

ة حتملها. كان من الضروري لفريق اخلرباء أن يقّيم هذه األسلحة اليت ُزعم أن احلافلة الصغري 
املعلومات، إىل جانب غريها من املعلومات املتعلقة بعملية االستهداف، وذلك لتقييم ما إذا كان 

 .التحالف قد احرتم مبدأ التناسب

ذ بناءا على األدلة املتوفرة، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن التحالف قد نفّ  .527
غارات جوية يف احلديدة مل متتثل على األرجح ملبادئ التمييز والتناسب واالحتياطات يف اهلجوم. يف 
الواقع، يرقى انتهاك مبدأي التمييز والتناسب إىل انتهاك جسيم للقانون الدويل اإلنساين وقد يؤدي 

ّبب خبسائر أو أنه سيتس متوقعشن هجوم عشوائي أسفر عن مقتل أو إصابة مدنيني أو شن هجوم 
وقد  840إصاابت أو أضرار مدنية فادحة، قد يؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم احلرب .

  .ينطوي ذلك على مسؤولية جنائية على مجيع مستوايت القيادة

 ب( القصف احلوثي

شّكل القصف الذي مارسه مجيع أطراف النزاع إحدى مسات النزاع األساسية يف احلديدة،  .528
حوادث ونظر يف  10دخول وقف إطالق النار حّيز النفاذ. وقد حقق فريق اخلرباء يف حىت بعد 

حوادث أخرى، من أجل حتديد األمناط. احلاالت التالية هي  10معلومات موثوقة ومفصلة عن 
 .عينة من احلوادث الرمزية اليت مت التحقيق فيها

  841حي املرخودة، مدينة احلديدة - 2018حزيران/ يونيو 27

، الساعة الرابعة والنصف مساءا، يف حي املرخودة، مدينة 2018يونيو/ حزيران  27 يف .529
احلديدة، ابلقرب من املطار، سقطت قذيفتان يف املنطقة. سقطت القذيفة األوىل ابلقرب من أحد 

مرت. وقتلت القذيفة الثانية سبعة  500املنازل يف حي املرخودة، وسقطت الثانية على بعد حوايل 
أصابت ستة آخرين كانوا خارج املنزل ميضغون القات. وأصيب مدنيان آخران كاان داخل أفراد و 

املنزل. واتفق معظم الشهود على أن القذيفة جاءت من الغرب. كان للحوثيني قاعدة يف مدرسة 
يوليو حنو الغرب يف حدود املكان الذي سقطت فيه القذيفة، مما أاتح للفريق أن يستنتج أن  17

  
 . 156القاعدة ، أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 840
  N, 42°57'40.54"E"14.13'14°45  .املوقع التقرييب للحادثة هو:  841
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أطلقوا القذيفة. ومّت نقل املصابني إىل مستشفى الثورة واملستشفى العسكري يف املدينة، احلوثيني 
حيث تويف بعضهم. يف اجملموع، قُتل تسعة أفراد ذكور، بينهم صبّيان. وأصيب سبعة أشخاص 
آخرين )رجالن وامرأاتن وصبّيان وفتاة(. ليس من الواضح ما إذا كان املنزل أو التجمع هو اهلدف. 

ر مجيع الشهود وجود مقاتلني يف املنطقة وقت اهلجوم. من احملتمل أن يكون املطار هو اهلدف أنك
أو أي شيء ابلقرب منه، وهي منطقة فيها قتال متقطع بينما تسعى القوات املسلحة اليمنية 
واجلماعات التابعة هلا للسيطرة عليها. وتتكّون املنطقة اليت تعّرضت للقصف من صف طويل من 

 .ازل الواقعة جبانب الطريق الرئيسي أمام املطاراملن

تقع ابلقرب من اخلطوط األمامية، مل يكن القتال دائراا خالل تأثرة بينما كانت املنطقة امل .530
اهلجوم. ومن احملتمل أن تكون القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا واملوجودة ابلقرب من 

املنطقة املتضررة هي منطقة سكنية مؤلّفة من العديد من املنازل املدنية. املطار هي املستهدفة. إال أن 
واختيار مثل هذا السالح غري الدقيق يف موقع سكين يُظهر فشالا يف مراعاة أرواح املدنيني وممتلكاهتم 

 .يف املنطقة، واملقاتلون احلوثيون كانوا على دراية بال شك بوجودها عند شن اهلجوم

 قرية وادي القوم، قرية املشخانة، مديرية الدريهمي - 2018 متوز/ يوليو 19

، اندلع قتال عنيف يف قرية املشخانة اليت كانت خط مواجهة يف 2018متوز/ يوليو  19يف  .531
ذلك الوقت وتغرّيت األطراف املسيطرة عليها عّدة مرات. كان لكل طرف من أطراف النزاع حوايل  

حلادثة. يف ذلك اليوم، بني الساعة الثامنة والنصف كيلومرت واحد حتت سيطرته وقت وقوع ا
والتاسعة صباحاا، النساء وكبار السن وأفراد األسر بقوا يف املنازل بينما كان الرجال يف ضواحي 
املدينة، يعملون يف احلقول. كان الرجال على بعد كيلومرتين خارج مركز القرية حيصدون التمور. مع 

ى من الناس يف القرية للمغادرة. غادر الكثري من الناس منازهلم بدون اشتداد القتال، جتّمع من تبق
أخذ أي شيء. انتشر األفراد وانتقلوا إىل مواقع خمتلفة. وأصيب بعضهم يف القصف أثناء الرحيل. يف 
اجملموع، قُتل أربعة رجال على األقل وأصيب تسعة أفراد، بينهم ثالث نساء. وقع القصف يف منطقة 

احلكومة اليمنية. وبناءا على املعلومات املتوفرة، خلص فريق اخلرباء إىل أن القذائف اليت  تسيطر عليها
أصابت املدنيني يف هذه احلالة صدرت عن احلوثيني. وكان الضحااي يف مكان مفتوح، ومعظمهم من  

، مع كبار السن ذوي احلركة احملدودة. مّت ترك القتلى ومساعدة اجلرحى على االبتعاد عن املنطقة
تدّخل من جانب أفراد اجلماعات املسلحة التابعة للقوات املسلحة اليمنية اليت كانت يف غرب 
القرية، حيث قصدهم الناجون وطلبوا سيارات لنقل املصابني. مّت نقل املصابني إىل اخلوخة مث إىل 

 .عدن لتلقي العالج. بقي بعض الناس يف املستشفى لعدة أشهر

ملتاحة، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن املقاتلني احلوثيني استناداا إىل األدلة ا .532
هم الذين أطلقوا القذائف اليت أصابت املدنيني يف هذه احلادثة. وكانت املنطقة اليت سقطت فيها 
القذائف منطقة مفتوحة، مع غياب املباين أو املنازل يف املنطقة اجملاورة. ويبدو أن القصف قد وقع 
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اق قتال عنيف بني القوتني اللتني كانتا تطلقان النار على بعضهما البعض من اجلانبني يف سي
املقابلني للقرية. وكانت هذه جمرد واحدة من العديد من القذائف اليت سقطت على القرية يف ذلك 

يني اليوم. أظهر اختيار األسلحة املستخدمة، ابلنظر إىل موقع القتال، فشالا يف مراعاة حياة املدن
 .الذين كان ينبغي مساعدهتم للهروب من منطقة القتال أبمان بدالا من جتاهلهم

 (مت حجب تفاصيل املوقع والتاريخ ألسباب تتعلق ابحلماية)

يف حوايل الساعة الثانية والنصف فجراا، سقطت ثالث قذائف هاون يف إحدى القرى،  .533
احلديقة ويف الفناء اخللفي للمنزل.  وعلى وجه التحديد يف منزل خاص. سقطت القذائف الثالث يف

واخرتقت إحدى شظااي قذائف اهلاون جدران املنزل، مما أدى إىل إصابة امرأة وابنتها البالغة من 
. يقع املنزل يف قرية يف وقت الحقالعمر عامني. مت نقل الفتاة إىل أقرب مستشفى لكنها توفيت 

طرة اجلماعات التابعة للقوات املسلحة صغرية حيث توجد منازل أخرى. كانت القرية حتت سي
مرت عن احلادث. وفقا ألقوال الشهود، تقع  300اليمنية اليت استولت على مدرسة تبعد حوايل 

مواقع إطالق النار اخلاصة ابحلوثيني على اجلانب الذي جاء منه القصف. لدى فريق اخلرباء أسباب 
 .معقولة لالعتقاد أبن احلوثيني شنوا اهلجوم

ن القتال دائراا عندما وقع اهلجوم. من احملتمل أن تكون مواقع القوات املسلحة اليمنية مل يك .534
مرتاا من املنزل هي املستهدفة. ومع ذلك، كان ال بّد  300واجلماعات التابعة هلا والواقعة على بعد 

عديد للحوثيني أن يفهموا  أن استخدام هذه األسلحة غري الدقيقة يف هكذا منطقة سكنية تضم ال
من املنازل املدنية سيؤدي على األرجح إىل إحلاق ضرر ابملدنيني. إن قرار استخدام مثل هذا السالح 
غري الدقيق يف مكان يسكنه مدنيون يعكس فشالا يف مراعاة أرواح املدنيني وممتلكاهتم يف املنطقة. 

درسة تقع ابلقرب من ويثري اهلجوم أيضاا خماوف بشأن قرار القوات املوالية للحكومة ابحتالل م
 .املنازل املدنية كقاعدة لعملياهتا

 (مت حجب تفاصيل املوقع والتاريخ ألسباب تتعلق ابحلماية)

يف حوايل الساعة التاسعة صباحاا، سقطت قذائف اهلاون على نقطة لتوزيع املياه.   .535
من خزان مياه سعة وكانت نقطة توزيع املياه جزءاا من مشروع خريي يوفر املياه للقرية. كان يتألف 

لرت ميكن للقرويني هنل املياه منه. يف وقت وقوع احلادث، كان يتواجد طابور من الناس  2000
الذين ينهلون املياه عندما سقطت قذيفة هاون جبوار اخلزان. دّمرت اجلدار اجملاور للخزان وأصابت 

األول الذي نُقل إليه أحد الصبيني  الشظااي من كانوا ينهلون املياه. قُتل صبّيان يف اهلجوم. املستشفى
مل يستطع عالجه بسبب نقص القدرات. كما أصيب رجل ابلغ وفتااتن وصيب، أحدهم يف حالة 
خطرية. كانت القرية حتت سيطرة القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا اليت سيطرت على 
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الشهود أن احلوثيني كانوا مسؤولني  مرتاا من احلادث. وذكر معظم 150مدرسة تقع على بعد حوايل 
 .عن هذا اهلجوم استناداا إىل االجتاه الذي جاء منه

مل يكن القتال دائراا يف وقت اهلجوم. من احملتمل أن يكون موقع عسكري اتبع للقوات  .536
املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا يف مدرسة ابلقرب من نقطة توزيع املياه هو املستهدف. غري 

املنطقة اليت مت ضرهبا هي منطقة سكنية حتيط هبا عّدة منازل، وهو أمر كان ال بّد للحوثيني من  أنّ 
أخذه يف االعتبار عند اختيار الوسائل وتوقيت اهلجوم. مرة أخرى، يثري اهلجوم أيضاا خماوف بشأن 

ة توزيع للمياه  قرار القوات املوالية للحكومة ابحتالل مدرسة تقع ابلقرب من منازل مدنية ومن نقط
 .كقاعدة لعملياهتا

  842، بين جابر، اخلوخة2018أكتوبر  5

، يف حوايل الساعة احلادية عشرة والنصف ظهراا،  2018تشرين األول/ أكتوبر  5يف  .537
سقطت قذيفة هاون يف خميم للنازحني يف بين جابر، يف اخلوخة. كان املعسكر يعمل منذ حزيران/ 

. وكانت املنطقة حتت سيطرة احلكومة وقت وقوع احلادث. وكان املخيم الذي يديره 2018يونيو 
سلمان يستضيف حوايل مائة انزح. أحد املباين الذي شّكل قاعدة للقوات املسلحة مركز امللك 

مرتاا إىل جنوب املخيم الذي يبعد حوايل   70اليمنية واجلماعات التابعة هلا كان على بعد حوايل 
سقطت قذيفة هاون أخرى   843كيلومرت واحد إىل الشرق عن خميم أيب موسى األشعري العسكري. 

رب من خميم النازحني. وسقطت القذيفة الثانية داخل املخيم، مما أسفر عن مقتل امرأة يف مزرعة ابلق
وإصابة سبعة أشخاص آخرين )رجل وفتاة ومخسة صبيان(، وإحلاق أضرار خبزان املياه. جاء القصف 

 من الشمال الشرقي حيث متركز احلوثيون

ني هم الذين أطلقوا قذائف اهلاون يف إستناداا إىل األدلة املتاحة، وجد فريق اخلرباء أن احلوثي .538
هذه احلادثة. ومل يكن القتال دائراا يف وقت اهلجوم. من احملتمل أن تكون املواقع العسكرية للقوات 
املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا هي املستهدفة. غري أنه كان على احلوثيني أن أيخذوا يف 

نازحني عند اختيار سالحهم. ويثري هذا احلادث االعتبار قرب اهلدف العسكري من معسكر ال
 .خماوف بشأن اإلشرتاك يف املواقع بني قاعدة عسكرية وخميم للنازحني

 االنتهاكات

إّن مبدأ التمييز حيظّر اهلجمات العشوائية، أي اهلجمات اليت تصيب بطبيعتها   .539
ل اهلجمات العشوائية وتشكّ  844األهداف العسكرية واملدنيني أو املواقع املدنية بشكل عشوائي .

  
 13.819109 ,43.248543موقع احلادثة:  842
 N, 43°15'15.26"E"59.78'13°48املوقع:  843
أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، من الربوتوكول اإلضايف الثاين،  13)2(أنظر الفقرة  844

 . 12-11القواعد 
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على سبيل املثال هجمات تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال ال ميكن توجيهها حنو هدف عسكري 
ومن أجل تفعيل مبدأ التمييز، جيب على أطراف النزاع أيضاا اختاذ احتياطات ضد أثر  845حمدد .

داخل املناطق  اهلجمات. وعليه، يتعنّي عليهم بقدر اإلمكان جتنب حتديد األهداف العسكرية
  .846املكتظة ابلسكان أو ابلقرب منها

حقق فريق اخلرباء يف ست حاالت ذكرت سابقاا استخدم فيها احلوثيون أسلحة نريان غري  .540
مباشرة ذات أثر واسع النطاق، وأطلقوا قذائف قتلت وجرحت رجاالا ونساء وأطفاالا من املدنيني. 

عنيف ومباشر، وقعت مجيع احلوادث األخرى اليت مت ويف حني أّن أحد احلوادث قد وقع أثناء قتال 
التحقيق فيها عندما مل يكن القتال نشطاا. وأاثرت هذه اهلجمات خماوف بشأن توقيت الضرابت 
واختيار األسلحة، وإذا جرى تنفيذها بطريقة حتّد من إحلاق األذى ابملدنيني وفقاا ملبدأ االحتياطات 

مخس من احلاالت الست، أّدى القصف احلوثي اىل إصابة  يف اهلجوم. ابإلضافة إىل ذلك، ويف
مناطق مدنية مأهولة ابلسكان، وبعضها مكتظ ابلسكان. ويف أربعة حوادث، حدد فريق اخلرباء 
هدفاا عسكرايا حمتمالا كان على األرجح هدفاا هلجوم على مقربة من مكان سقوط القذائف. لكن يف 

طة لتوزيع املياه ومنازل مدنية للقصف. إن الطبيعة غري هذه احلوادث تعّرض خميم للنازحني ونق
الدقيقة للسالح الذي مت اختياره واملناطق املدنية اليت أطلقت فيها جعلت اهلجمات عشوائية، يف 
انتهاك ملبدأ التمييز. ويف احلادثة الوحيدة اليت وقعت أثناء سري القتال، وجد الفريق أن احلوثيني فشلوا 

الحتياطات الالزمة حلماية املدنيني خالل حالة قتال نشطة، حيث أطلقوا قذيفة أيضاا يف اختاذ ا
ابجتاه جمموعة من كبار السن الذين كانوا حياولون الفرار من املنطقة. ابإلضافة إىل ذلك، قد يثري 
قصف نقطة لنهل املياه خماوف بشأن حظر اهلجمات على األشياء الضرورية لبقاء املدنيني على قيد 

 .اةاحلي

عالوة على ذلك، موقع القواعد العسكرية اخلاصة ابلقوات املسلحة اليمنية واجلماعات  .541
التابعة هلا يف املناطق السكنية املأهولة ابلسكان املدنيني، يف املدرسة، أو ابلقرب من خميمات 
 النازحني يثري خماوف خطرية حيث مواقع االهداف العسكرية يف املناطق املدنية، مما ال يسمح

ابلتمييز بني األهداف املدنية والعسكرية، ويعّزز من خطر إحلاق األذى ابملدنيني واألشياء املدنية، 
 .ويشّكل انتهاكاا لواجب اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة من آاثر اهلجمات

النسبة اىل القضااي اليت مت التحقيق فيها يف احلديدة، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة  .542
ن احلوثيني كانوا مسؤولني عن اهلجمات اليت تستخدم أسلحة انرية غري مباشرة واسعة لالعتقاد أب

النطاق وعشوائية واليت أدت إىل هجمات عشوائية تنتهك مبدأ التمييز. وقد يؤدي شن هجوم 

  
 . 12ر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمح 845
دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة من الربوتوكول اإلضايف الثاين، و  13)1(أنظر الفقرة  846
23.  
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. مع هذا النوع 847عشوائي أدى إىل مقتل أو إصابة مدنيني إىل مسؤولية جنائية عن جرمية احلرب 
يكون احلوثيون قد انتهكوا واجب اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة حلماية املدنيني.  من اهلجمات 

كما أن احلكومة اليمنية واجلماعات التابعة هلا، لدى وضع أهداف عسكرية داخل املناطق املأهولة 
ابلسكان أو ابلقرب منها، انتهكت القانون الدويل اإلنساين أيضاا عرب فشلها يف اختاذ مجيع 

 .ياطات املمكنة حلماية املدنيني من آاثر اهلجماتاالحت

جـ( القصف من جانب القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة املدعومة من اإلمارات العربية   
 املتحدة

 قرية حموى اخلليف، مديرية التحيتا - 2018متوز/ يوليو   29

يوليو / متوز، يف حوايل الساعة العاشرة والنصف صباحاا، سقطت قذيفة هاون  29يف  .543
. وأّدت الشظااي اىل مقتل 848ابلقرب من منزل يف قرية حموى اخلليف الصغرية، يف مديرية التحيتا 

رجل وإصابة مخس فتيات كّن يلعنب خارج املنزل. وذكر شهود عيان أن قذيفة هاون أتت من 
ية حمافظة التحيتا اليت تسيطر عليها احلكومة. بينما مل يكن من هدف واضح هلذا الغرب، من انح

اهلجوم، ذكر الشهود أن القرية كانت حتت سيطرة احلوثيني وأهنم كانوا يقودون الدراجات النارية يف 
 .مجيع أحناء القرية

مقصود هلذا مل يكن القتال دائراا وقت اهلجوم، ومل يستطع فريق اخلرباء حتديد هدف واضح  .544
اهلجوم. وحىت لو كان من هدف عسكري يف املنطقة، من البديهي أن إطالق أسلحة انرية غري 
مباشرة واسعة النطاق على منطقة مأهولة ابلسكان املدنيني من شأنه أن يضّر املدنيني. ويظهر من 

رواح املدنيني قرار استخدام مثل هذا السالح غري الدقيق يف مكان يسكنه مدنيون فشل يف مراعاة أ
 .وممتلكاهتم يف املنطقة

  )مت حجب تفاصيل املوقع والتاريخ ألسباب تتعلق ابحلماية( الدريهمي

يف مديرية الدريهمي، تكثف اهلجوم الذي شنته القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة  .545
مواقع احلوثيني يف الشرق. وذكر التابعة هلا واملدعومة من اإلمارات العربية املتحدة على املنطقة ابجتاه 

شهود أن قدراا كبرياا من القصف أتى من الغرب، حيث تواجدت القوات املسلحة اليمنية واجلماعات 
، بينما  849املسلحة التابعة هلا املدعومة من دولة اإلمارات العربية املتحدة، يف منطقة تسمى النخيلة

ايل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراا، أصابت قصفت الغارات اجلوية الشوارع والسيارات. يف حو 
قذيفة قادمة من الغرب منزالا يف اجلانب الشرقي من القرية. كانت عائلة خمتبئة يف نفس الغرفة 

  
 . 156العريف، القاعدة  أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين 847
 14.168N, 43.287Eاملوقع  848
 موقع احلادثة يف امللف أزيل ألغراض احلماية.  849
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لساعات. دخل املقذوف من أحد اجلدران وخرج من آخر، اتركاا ثقوابا يف اجلدران والركام خلفه 
جوم عن إصابة صاحب املنزل ووالدته وزوجته وأبنائه وتسّبب يف اهنيار جزء من السقف. أسفر اهل

الثالثة، مبا يف ذلك طفل عمره عشرة أايم وطفل عمره تسعة أشهر. مل تتمكن األسرة من الفرار يف 
يوم اهلجوم بسبب استمرار القتال. ال يزال مجيع أفراد األسرة النازحني حالياا يعانون من إصاابهتم، 

يف التنفس، وال يزال مجيع البالغني يعانون من مشاكل صحية بسبب  بينهم طفل يعاين من مشاكل
 .عدم القدرة على دفع تكاليف الرعاية الطبية املطلوبة

بناءا على األدلة املتوفرة، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن القذائف اليت أطلقت  .546
يف هذا احلادث أطلقتها القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة التابعة هلا واملدعومة من 

القصف نُفذ  اإلمارات العربية املتحدة. كان املنزل يف منطقة مأهولة ابلسكان املدنيني. ويبدو أن
خالل قتال عنيف بني القوتني اللتني كانتا تطلقان النار على بعضهما البعض من اجلانبني املقابلني 
للقرية. حسب املعلومات املتوفرة، يبدو أن القذيفة اليت أصابت املنزل هي واحدة بني قذائف كثرية 

نه القذيفة وموقع اطراف سقطت على القرية يف ذلك اليوم. وابلنظر إىل االجتاه الذي جاءت م
النزاع، وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة لالعتقاد أبن القذيفة اليت ضربت املنزل وتسّببت يف وقوع 
إصاابت أطلقها أفراد يقاتلون لصاحل القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة املدعومة من 

الل معركة يف منطقة مأهولة ابلسكان اإلمارات العربية املتحدة. أظهر استخدام هذه األسلحة خ
 .املدنيني فشالا يف مراعاة حياة املدنيني وسالمتهم

  850)مت حجب تفاصيل املوقع والتاريخ ألسباب تتعلق ابحلماية( الدريهمي، مديرية الدريهمي

، حوايل الساعة الثانية عشرة ظهراا، يف مديرية 2018يف أحد أايم شهر آب/ أغسطس  .547
قذائف اهلاون منزلني مدنيني، مما أسفر عن مقتل ستة مدنيني، بينهم ثالثة ذكور الدريهمي، أصابت 

ابلغني وثالثة أطفال )صبّيان وفتاة واحدة( وإصابة ثالثة مدنيني، رجل وفتااتن. ينتمي مجيع 
الضحااي إىل العائلة نفسها. يف وقت وقوع احلادث، كانت القوات املوالية للحكومة تنفذ هجوماا 

ينة من اجلانب الغريب. كانت املنازل املتضررة الواقعة يف اجلانب اجلنويب الغريب من املدينة يف على املد
وسط تبادل إطالق النار. والحظ شهود وجود قّناصة حوثيني ابلقرب من املنزل. وذكر بعض 
الشهود أن القذائف جاءت من الغرب حيث متركزت القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة 

لتابعة هلا واملدعومة من اإلمارات. نزحت العائالت بعد اهلجوم، ومت نقل الفتاتني املصابتني إىل ا
 .مستشفيات خارج املدينة

كانت املنازل اليت تعّرضت للقصف يف منطقة مأهولة ابلسكان املدنيني. ويبدو أن القصف  .548
ى بعضهما البعض من جانيب قد حدث يف سياق القتال بني القوتني اللتني كانتا تطلقان النار عل

  
  موقع احلادثة يف امللف أزيل ألغراض احلماية.  850
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القرية. أما القذيفة اليت أصابت املنزل املدين فهي واحدة بني قذائف كثرية سقطت على القرية يف 
ذلك اليوم. ابلنظر إىل االجتاه الذي جاءت منه القذيفة وموقع اطراف النزاع، لدى فريق اخلرباء 

املدنية وتسببت يف وقوع إصاابت أطلقها أسباب معقولة لالعتقاد أبن القذائف اليت أصابت املنازل 
أفراد يقاتلون لصاحل القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسّلحة املوالية هلا واملدعومة من اإلمارات 
العربية املتحدة. يظهر من استخدام هذه األسلحة خالل معركة يف منطقة مأهولة ابلسكان فشال يف 

 .مراعاة حياة املدنيني وسالمتهم

 حجب تفاصيل املوقع والتاريخ ألسباب تتعلق ابحلماية(، مدينة احلديدة )مت

، سقطت قذيفة جبانب مدرسة ومسجد يف مدينة احلديدة. كانت ثالث 2018يف العام  .549
فتيات ميشني يف املنطقة، ومجيعهن قُتلن على الفور وُجرح رجلني ابلغني. مل يكن القتال دائراا يف وقت 

اليت وقعت فيها منطقة مدنية مكتظة ابلسكان. أصيب اثنان من الذكور وقوع احلادث، واملنطقة 
البالغني. جاءت القذيفة من اجلنوب حيث متركزت القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة 
التابعة هلا واملدعومة من اإلمارات. مل يتمكن فريق اخلرباء من حتديد أي هدف عسكري واضح يف 

يفة سقطت يف منطقة سكنية تضّم العديد من املنازل واملباين املدنية. إن موقع املنطقة. إال أّن القذ
اهلجوم وتوقيته يثريان خماوف خطرية بشأن االحتياطات املتخذة حلماية املدنيني، حيث من البديهي 

 .وجود مدنيني يف الشوارع وقت وقوع احلادث

 االنتهاكات               

جمات العشوائية، أي اهلجمات اليت تضرب بطبيعتها إّن مبدأ التمييز حيظّر اهل  .550
. اهلجمات العشوائية، على سبيل 851األهداف العسكرية واملدنيني أو املواقع املدنية بدون متييز 

املثال، هي هجمات تستخدم طريقة أو وسيلة قتالية ال ميكن توجيهها حنو هدف عسكري حمدد 
اف النزاع أيضاا اختاذ احتياطات من أثر . من أجل تفعيل مبدأ التمييز، جيب على أطر 852

اهلجمات. وعليه، جيب أن تتجّنب قدر اإلمكان وضع األهداف العسكرية داخل املناطق املكتظة 
  .853.ابلسكان أو ابلقرب منها

حقق فريق اخلرباء يف ثالث حاالت مذكورة سابقاا وجد فيها أسباابا معقولة لالعتقاد أبن  .551
جلماعات املسلحة التابعة هلا واملدعومة من اإلمارات العربية املتحدة قد القوات املسلحة اليمنية وا

أطلقت قذائف قتلت وجرحت رجاالا ونساء وأطفاالا مدنيني وأحلقت أضراراا ابملمتلكات املدنية. وقع 
حاداث قصف يف سياق قتال عنيف ومباشر حيث كانت القوات تنّفذ هجوماا للتقّدم. يثري هذان 

  
أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد من الربوتوكول اإلضايف الثاين،  13)2(الفقرة  851
11-12 . 
 . 12أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  852
ة للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، أنظر دراسة اللجنة الدوليمن الربوتوكول اإلضايف الثاين،  13)1(أنظر الفقرة 853

 . 23القاعدة 
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ف نتيجة قيام القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة التابعة هلا واملدعومة من احلاداثن خماو 
اإلمارات العربية املتحدة ابستخدام األسلحة بطريقة عشوائية يف املناطق املكتظة ابلسكان للتمّكن 

هذه  من التقّدم فيما تؤّمن الغطاء للقوات. وقع احلادث الثالث عندما مل يكن القتال دائراا. يف
احلالة، أصاب القذائف منطقة مدنية مكتظة ابلسكان كانت هادئة نسبياا وقت اهلجوم. ابإلضافة 
إىل استخدام األسلحة العشوائية يف املناطق املدنية، يف انتهاك ملبدأ التمييز، تزداد املخاوف بشأن 

املدنيني من أثر  توقيت اهلجوم مع التساؤل إذا اختذت مجيع االحتياطات املمكنة حلماية السكان
 .اهلجمات

يف احلاالت املفّصلة أعاله، وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة لالعتقاد أبن القوات املسلحة  .552
اليمنية واجلماعات املسلحة التابعة هلا واملدعومة من اإلمارات العربية املتحدة كانت مسؤولة عن 

ختاذ مجيع االحتياطات الضرورية القصف العشوائي، منتهكة بذلك مبدأ التمييز، وفشلت يف ا
واملمكنة حلماية املدنيني. وقد تؤدي هذه األعمال إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرمية احلرب 

  .854املتمثلة يف شن هجوم عشوائي أسفر عن مقتل أو إصابة مدنيني

 
 .، مديرية احلوك، احلديدة2018آب/ أغسطس  2د( القصف من جانب جناة غري حمددين، 

يف حوايل الساعة الرابعة مساءا، سقطت ثالث قذائف هاون على سوق السمك الرئيسي يف  .553
احلوك، حمافظة احلديدة. بعد ذلك بوقت قصري، انفجرت قذيفتان عند مدخل مستشفى الثورة، 
واثلثة أصابت سطح غرفة سجالت املستشفى. وأصيبت سيارات إسعاف يف اجلولة الثانية من قذائف 

مدنياا على األقل، بينهم ستة أطفال وأربع نساء،  41موع، أسفر اهلجوم عن مقتل اهلاون. يف اجمل
 .طفالا وثالث نساء 19آخرين، بينهم  111وجرح 

مل يستطع فريق اخلرباء أن حيدد بشكل قاطع اهلدف املقصود للهجوم. إال أنه تلقى  .554
السمك معلومات غري مؤكدة مفادها أن احلوثيني قد أنشأوا موقعاا عسكرايا ابلقرب من سوق صيد 

 .حيتوي على قطع مدفعية "هاوتزر" موجهة حنو الساحل

لقرب من املستشفى أن األسلحة أطلقت بنّي حتليل احلفر اليت خّلفها القصف يف الشارع اب .555
من اجلنوب. ومبا أن قذائف اهلاون اليت سقطت يف املنطقة القريبة من املستشفى جاءت من 
اجلنوب، ونظراا لوجود موقع عسكري للحوثيني يف املنطقة اليت سقطت فيها القذائف، يرى فريق 

متركزت القوات املسلحة اليمنية  اخلرباء أن قذائف اهلاون قد جاءت على األرجح من املطار حيث
 .واجلماعات التابعة هلا واملدعومة من اإلمارات العربية املتحدة

  
  .156أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  854
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ملم. متتلك كل من القوات  120يبدو أن السالح املستخدم هو من نوع اهلاون   .556
ف املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة ومقاتلي احلوثي قذائ

. لكن القذائف اليت تظهر يف الصور املتاحة هي من نوع املم يف ترساانهت 120من نوع اهلاون 
اليت تتوفر بشكل أساسي لدى التحالف.    Rheinmetall Denel Munition ذخرية

لكن على األرجح استوىل عليها احلوثيون من قوات التحالف أو ابتاعوها من السوق السوداء يف 
رؤية قذيفة اهلاون اليت سقطت داخل املستشفى. وتشري تقارير اثنوية إىل أن احلوثيني اليمن. مل تتم 

ألقى احلوثيون اللوم على التحالف يف هذا اهلجوم، معلنني يف  .قد سحبوا املقذوفات من املكان
 .البداية أهنا كانت غارة جوية. والتحالف ألقى اللوم على احلوثيني

حة، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن استخدام استناداا إىل األدلّة املتا  .557
هذه األسلحة يف منطقة مكتظة ابلسكان يُعّد مبثابة هجوم عشوائي ينتهك مبدأ التمييز املنصوص 
عليه يف القانون اإلنساين الدويل، بصرف النظر عما إذا كان من هدف عسكري يف املنطقة أم ال. 

ملستشفى وسوق السمك، ابإلضافة إىل العدد الكبري من املدنيني ومن املرجح أن يكون كّل من ا
املعروف بوجودهم يف تلك املنطقة، قد أصيبوا يف اهلجوم على املنطقة واستخدام أسلحة من هذا 
النوع. كما يُفرتض ابلطرف املسّلح الذي نّفذ هذا اهلجوم أن يعرف متاماا قطر التأثري املتوقع من هذا 

مزدمحة أو يف سوق للسمك، وأن العديد من املدنيني سيتعّرضون للقتل أو السالح يف شوارع 
لإلصابة. ابإلضافة إىل ذلك، تتمتع املستشفيات حبماية خاصة مبوجب القانون الدويل اإلنساين 

 .وجيب احرتامها ومحايتها يف مجيع الظروف

 هـ( احتالل املستشفيات واالعتداء عليها

  855مايو وتضرّره 22سيطرة احلوثيني على مستشفى 

يف مدينة  2010يف األول من أيلول/ سبتمرب  856مايوأاير/  22مت افتتاح مستشفى  .558
احلديدة. كان يقّدم اخلدمات للمحافظات األخرى، مبا فيها حّجة، رميه، تعز، عدن واحملويت. كان 

سريراا وثالث غرف عمليات، وتسع وحدات للعناية املرّكزة، ومخس  110مستشفى خاصاا يضم 
املغناطيسي، ودوبلر، وجهاز املوجات فوق الصوتية. وحدات للعناية التاجية، وأجهزة التصوير ابلرنني 

 -احلوثي مقاتلي ، كان املستشفى يعمل بشكل طبيعي. خالل سيطرة2018وحىت حزيران/ يونيو 
 .صاحل على احلديدة، واصل أعماله

، قام احلوثيون بوضع رجل مسلح يف اجلزء العلوي من 2018تشرين الثاين/ نوفمرب  4يف  .559
ن الثاين/ نوفمرب، استوىل عدد كبري من احلوثيني على املستشفى. وبدأ تشري 5املستشفى. يف 

  
  .مصادر سريّة يف امللف 855
 N, 43° 0'9.09"E"20.67'14°47املوقع:  856
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احلوثيون استخدام املنشأة وإطالق النار من سطحها. بعد سيطرة احلوثيني، أصبح املستشفى هدفاا 
تشرين  6للقوات املسلحة اليمنية وللجماعات املسلحة التابعة هلا واملدعومة من اإلمارات. يف 

يف حوايل الساعة العاشرة والنصف ليالا، طلب احلوثيون من املوظفني إخالء الثاين/ نوفمرب، 
املستشفى. فتّم نقل عشرة مرضى يف العناية املركزة إىل صنعاء. أما املرضى املتبقون، ذهبوا إىل املنزل 

 .إذ كان وضعهم أقل خطورة

على وشك  ، بينما كانت القوات املوالية للحكومة2018تشرين الثاين /نوفمرب  7يف  .560
السيطرة على املنطقة اليت يقع فيها املستشفى، أشعل احلوثيون النار يف ثالث غرف عمليات يف 
املستشفى. مث دخلوا املخترب ودمروا مجيع اآلالت عرب إطالق النار عليها. يف وقت الحق، دّمروا 

مسّجل على  الطابق السادس أبكمله وُدّمرت مجيع السجالت أيضاا. حرق الغرف وإطالق النار 
. وفقاا ملصادر حملية، سيطرت القوات املسلحة 857أو الدوائر التلفزيونية املغلقة  CCTV كامريات

 .2018تشرين الثاين/ نوفمرب  8اليمنية واجلماعات التابعة هلا على املستشفى مساء يوم 

 االنتهاكات 

وفقاا للقانون الدويل اإلنساين، جيب احرتام الوحدات الطبية ومحايتها يف مجيع األوقات ويف  .561
مجيع الظروف، وال ينبغي أن تكون موضع هجوم. تفقد الوحدات الطبية احلماية إذا مت استخدامها 

أسباابا . بناءا على األدلة اليت مت مجعها ومراجعتها، وجد فريق اخلرباء 858الرتكاب أعمال عدائية 
مايو وأحلقوا به أضراراا ابلغة، وأن املستشفى كان  22معقولة لالعتقاد أبن احلوثيني احتلوا مستشفى 

ال يزال حتت محاية القانون الدويل اإلنساين لدى احتالل احلوثيني له. وهذا يرقى إىل انتهاك واضح 
  .للقانون الدويل اإلنساين

 الرتاثو( االعتداء على املمتلكات الثقافية و 

حلديدة موطن ألماكن وأشياء مهمة هلا قيمة ثقافية لليمن وللعامل. على وجه اخلصوص، ا .562
مدينة زبيد القدمية، عاصمة اليمن بني القرن الثالث عشر والقرن اخلامس عشر، اليت لعبت دوراا 

د مواقع مهماا يف العامل العريب واإلسالمي لعدة قرون بسبب جامعتها اإلسالمية. أُدرجت زبيد، أح
 859. 2000الرتاث العاملي لليونسكو، على قائمة اليونسكو للرتاث العاملي املعّرض للخطر يف عام 

وفقاا لليونسكو، إحدى املشاكل األساسية الناشئة هي أن ارتفاع األسعار ونقص مواد البناء 
باين التقليدية يف التقليدية قد أدى إىل استخدام مواد بناء غري مناسبة يف زبيد. وحتتاج غالبية امل

  
 .مصادر سريّة يف امللف 857
  من الربوتوكول اإلضايف الثاين. 11)1(الفقرة  858
859UNESCO, State of Conservation City of Zabid. Available at:  

http://whc.unesco.org/en/soc/3801/ 
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، وقد تفاقم الوضع  860املدينة القدمية يف زبيد إىل تدخالت عاجلة للصيانة والرتميم وإعادة التأهيل
بسبب النزاع. راقب فريق اخلرباء وضع زبيد أثناء النزاع. على الرغم من بعض املعلومات األولية حول 

يد، مل يظهر دليل قاطع على أن اهلجمات على األضرار اليت حلقت ابملباين داخل املدينة القدمية يف زب
 .تلك املباين أتت كنتيجة مباشرة للقتال

وّلد النزاع ظروفاا لسوء إدارة املمتلكات الثقافية يف زبيد. تلقى فريق اخلرباء تقارير تفيد أبن  .563
جمموعة تزيد عن ألف خمطوطة اختفت من متحف زبيد. لدى صياغة التقرير، مل تكن املخطوطات 

   .861وظة داخل املتحف، مما يثري املخاوف بشأن محايتها وصيانتهاحمف

  862تدمري مسجد الفازة 

، يعود املبىن األصلي ملسجد الفازة إىل القرن السابع واستمرت 863وفقاا لليونسكو  .564
ابستخدامه اجملتمعات احمللية، من خالل اإلصالحات املتعاقبة، حىت يومنا هذا. كان مكرساا للباحث 

  .ز وكان ال يزال موقعاا للحج الصويفأمحد الفا

بعض األضرار يف  2018أاير/ مايو  6تظهر صور األقمار الصناعية اليت مت التقاطها يف  .565
 2018تشرين الثاين/ نوفمرب  4الركن اجلنويب الشرقي من املبىن. وتوّضح الصورة اليت مت التقاطها يف 

 . ابلكاملأنه حبلول ذلك الوقت كان قد مّت تدمري املسجد فعالا 

، حتّولت املنطقة اليت يقع فيها املسجد اىل ساحة 2018منذ األسبوع الثاين من أاير/ مايو  .566
معارك نشطة، مع حتّرك لواء العمالقة واملقاومة التهامية ابجتاهه إلزاحة احلوثيني. تلقت هذه القوات 

املدعومة من اإلمارات ، كانت القوات 2018. حبلول أواخر أاير/ مايو 864الدعم من اإلماراتيني 
. بعد بدء اهلجوم على مدينة احلديدة )منتصف 865العربية املتحدة قد سيطرت على املنطقة 

حزيران/ يونيو(، حاول احلوثيون شن هجوم مضاد يف الفازة واستؤنفت معارك كبرية يف املنطقة. على 
ية حتت سيطرة القوات الرغم من حدوث بعض التغيري يف اخلطوط األمامية، بقيت املناطق الساحل

  .866املوالية للحكومة

  
 املرجع نفسه.  860
 .مصادر سريّة يف امللف 861
 N, 43° 6'0.88"E"10.05'6 14°املوقع:  862
863truction of a historical mosque and UNESCO “UNESCO condemns the intentional des 

mausoleum in the Hodeida Governorate of Yemen” 30 October 2018. Available at: 
http://whc.unesco.org/en/news/1895/ 

 .مصادر سريّة يف امللف 864
 .مصادر سريّة يف امللف 865
 .مصادر سريّة يف امللف 866
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 22وفقاا ملدير اهليئة العامة لآلاثر واملتاحف، قامت "مجاعات سلفية" بتدمري املسجد يف  .567
وأكد فريق اخلرباء أن املنطقة كانت حتت سيطرة ألوية العمالقة   2018.867تشرين األول/ أكتوبر 

  .868وقت تدمري املسجد

على الرغم من أنه مل يتم التحّقق حىت اآلن من الظروف الدقيقة لتدمري املسجد والضريح،  .568
وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة لالعتقاد أبن لواء العمالقة دّمر املوقع عندما كان يسيطر ابلكامل 

قة وقابلت لتحقيق اليت زارت املنطلالوطنية لجنة العلى املنطقة اليت يقع فيها املسجد. وتوصلت 
الشهود إىل النتيجة نفسها. وذكرت عدة مصادر أن "عناصر سلفية يف لواء العمالقة" هي اليت 
دمرت املسجد، معتربةا أن بعض العناصر املتطرفة ترى يف املسجد الصويف والضريح املوجود فيه موقعاا 

يق اخلرباء عن خيبة أملهم مؤيداا للوثنية. أعرب مجيع املصادر من سكان املنطقة الذين حتدثوا إىل فر 
 .والرعب الذي شعروا به جراء تدمري معلم حملي هام كهذا

 
 

 االنتهاكات                

وجد فريق اخلرباء أسبااب معقولة لالعتقاد أبن عناصر من ألوية العمالقة اليت كانت  .569
فازة. وفقاا للقانون تسيطر على املنطقة يف الفرتة اليت مت فيها تدمري املسجد قد دّمروا مسجد ال

الدويل اإلنساين ، جيب على أطراف النزاع احرتام املمتلكات الثقافية. وتنص هذه القاعدة أيضاا 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 867
 .سريّة يف امللفمصادر  868
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على أن املمتلكات ذات األمهية الكربى للرتاث الثقايف ال ميكن أن تكون هدفاا للهجوم ما مل 
املسجد، قامت ألوية . يف هذه احلالة، بدالا من محاية 869تستلزم الضرورة العسكرية ذلك 

العمالقة بتدمريه بغياب أي ضرورة عسكرية واضحة. يرقى هذا الفعل اىل انتهاك للقانون 
بشأن امللكية الثقافية، واليمن  1954اإلنساين الدويل. كما أنه ينتهك اتفاقية الهاي لعام 

ية الكربى طرف فيها، واليت حتمي بشكل خاص امللكية املنقولة أو غري املنقولة ذات األمه
قد .870للرتاث الثقايف للشعوب، يف حال نشوب نزاعات مسلحة، مبا فيها النزاعات غري الدولية

يؤدي توجيه اهلجمات املتعمدة ضد املباين املخصصة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو 
 .871احلرباألغراض اخلريية أو املعامل التارخيية إىل املسؤولية اجلنائية الفردية عن جرائم 

 

 

 ز( األلغام األرضية
زرع احلوثيون األلغام يف كل مكان وبشكل عشوائي وليس ما يشري إىل مكاهنا ونناشد األمم "

املتحدة أن توقف هذا النزاع وأن تزيل هذه األلغام حىت نتمكن من العيش أبمان واحلؤول دون معاانة 
 ".عائالت أخرى مثلما عانت عائلتنا نتيجة فقدان ابننا

 والد أحد ضحااي األلغام األرضية، احلديدة      

  
 . 38دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر  869
 (. 1999بروتوكوهلا اإلضايف الثاين )و  1954، اتفاقية الهاي لعام 19أنظر الفقرة  870
  .38اين، القاعدة روما األساسي حول القانون الدويل اإلنسمن نظام  2 8.(iv)(e)أنظر الفقرة  871
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أدى استخدام احلوثيني لأللغام األرضية على طول الساحل الغريب لليمن منذ منتصف عام  .570
إىل مقتل وجرح املئات من املدنيني ومنع جمموعات اإلغاثة من الوصول إىل اجملتمعات  2017

عظم مديرايت احلديدة. وسّجلت مديريتا الدريهمي الضعيفة. فقد زرع احلوثيون األلغام األرضية يف م
. ونظر فريق اخلرباء 2018والتحيتا أكرب عدد من الوفيات املبلغ عنها نتيجة األلغام األرضية يف عام 
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ابلغاا من الذكور،  15حاداثا تسّبب يف مقتل سبعة رجال مدنيني وسبعة أطفال وإصابة  23يف 
 :872ما يلي احلوادث اليت حقق فيها فريق اخلرباءطفالا . يف  18وثالث إانث ابلغات و

 ، منطقة السويق، مديرية التحيتا2018األول من آب/ أغسطس 

، يف منطقة السويق، يف مديرية التحيتا مبحافظة 2018يف األول من آب/ أغسطس   .571
عاماا وإصابة  14احلديدة، أسفر انفجار لغم أرضي مضاد للمركبات عن مقتل صيب يبلغ من العمر 

عاماا كانوا يسافرون يف حافلة. كانوا قد فّروا مع أسرهم من التحيتا إىل  17صيب يبلغ من العمر 
املنصورية لالحتماء من القتال. انفجر اللغم األرضي بعد وقت قصري من مرور احلافلة عرب نقطة 

م األرضي، . بعد انفجار اللغ873تفتيش للحوثيني عندما كانت احلافلة ال تزال على الطريق الرئيسي 
 .مّر أحد احلوثيني بدون مساعدة الضحااي. مت برت ساق الفىت املصاب

  874 مديرية احلايل، )مت حجب تفاصيل املوقع والتاريخ ألسباب تتعلق ابحلماية(

عاماا أثناء قيامه  23أدى انفجار لغم أرضي مضاد لألفراد إىل مقتل شاب يبلغ من العمر  .572
أصيبا يف وقت سابق بغارة جوية استهدفت أسلحة احلوثيني املخزّنة يف بتفتيش منزله ومزرعته الذين 

املزرعة بعد أن غادرت العائلة املنزل قبل بضعة أشهر بسبب القتال. يف يوم احلادث، ذهب الضحية 
إىل منزله ألخذ بعض األمتعة له ولزوجته. عند وصوله إىل املنزل، داس على لغم أرضي ابلقرب من 

، يف مديرية احلايل أيضاا، قُتل ثالثة  2019شباط/ فرباير  4يف حادثة منفصلة، يف الباب األمامي. 
أطفال بسبب انفجار لغم أرضي. كان األطفال الثالثة يركبون دراجة انرية يف طريق عودهتم من 

 .البحر إىل منازهلم عندما اصطدموا بلغم أرضي انفجر فيهم

 ألسباب تتعلق ابحلماية( الدريهمي، )مت حجب تفاصيل املوقع والتاريخ

قُتل طفالن عندما داس أحدمها على لغم أرضي مضاد لألفراد. كان الطفالن عائدين إىل  .573
املنزل بعد العمل يف احلقل. وفقاا للمصادر احمللية، ال تزال املنطقة ملّوثة ابأللغام، وأكثر من أربعة 

يف حادثة منفصلة، ، )مت حجب  875.آالف أسرة   تعيش حالياا حتت هتديد انفجار األلغام األرضية
تفاصيل املوقع والتاريخ ألسباب تتعلق ابحلماية(، أيضاا يف الدريهمي، أصيب مدين يبلغ من العمر 

  .876عاماا بعد أن داست حافلة صغرية كان يستقلها مع والدته على لغم أرضي 19

 
 االنتهاكات               
  

 مصادر سرية يف امللف. اخلريطة أعاله تظهر الوقائع اليت مت التحقيق فيها واليت كانت عينة من هذه األحداث.  872
 .مصادر سريّة يف امللف 873
 موقع احلادثة يف امللف أزيل ألغراض احلماية. 874
 .مصادر سريّة يف امللف 875
 .مصادر سريّة يف امللف 876
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استخدام األلغام األرضية، إمنا يفرض قيوداا على  ال حيظر القانون اإلنساين الدويل العريف .574
استخدامها. وعليه، جيب أن يتوّخى أطراف النزاع احلذر الشديد لتقليل اآلاثر العشوائية لأللغام 

  .877األرضية

، أكدت سلطات األمر الواقع لفريق اخلرباء أن احلوثيني استخدموا 2019يف أاير / مايو  .575
نهم أنكروا استخدام األلغام املضادة لألفراد، مشريين إىل واجباهتم األلغام املضادة للمركبات، لك

مبوجب القانون اإلنساين الدويل، مبا يف ذلك اتفاقية حظر األلغام املضادة لألفراد اليت صادق عليها 
 .اليمن

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن احلوثيني استخدموا األلغام األرضية املضادة  .576
د واملركبات يف احلديدة يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين. على ضوء الطريقة اليت مت هبا زرع لألفرا

، انتهك احلوثيون واجب احلّد من لتحذيراتاأللغام يف مواقع غري حمددة يراتدها املدنيون، مع غياب ا
على ذلك، حتظّر اتفاقية اآلاثر العشوائية لأللغام األرضية مبوجب القانون اإلنساين الدويل. وعالوة 

حظر األلغام املضادة لألفراد، واليمن طرفاا فيها، استخدام األلغام املضادة لألفراد، علماا أن سلطات 
 .األمر الواقع اعرتفت بتطبيق االتفاقية

 حرية التعبري  .4

 احلوثيون  أ( 

قبة أدىن معارضة ستخدم احلوثيون ممارسات تشبه "الدولة البوليسية" يف احلديدة وذلك ملعاا .577
هلم. عرّب الشهود احملليون واملصادر املوجودة يف املناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون واليت لديها 
معلومات عن انتهاكات احلوثيني، ابإلمجاع تقريباا، عن اخلوف من االنتقام عندما اتصل هبم فريق 

بشأن سياسات احلوثيني  أو بسبب  اخلرباء. يبدو أنه مّت احتجاز أفراد جملرد تعبريهم عن حتفظات
. ابإلضافة إىل ذلك، استمرت 878نشر مواد على وسائل التواصل االجتماعي تنتقد احلوثيني 

عالوة  879املؤسسات اإلعالمية يف مواجهة القيود واملضايقات من جانب احلوثيني عند تغطية النزاع.
نظمات غري احلكومية البارزة وممثلو على ذلك، تعّرض املدافعون عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك امل

األمم املتحدة لعراقيل كثرية، بل ومت توقيفهم بسبب قيامهم بعملهم. ألسباب تتعلق ابحلماية، لن 
 .يقدم فريق اخلرباء تفاصيل عن احلاالت اليت حقق فيها

 

  
 . 81أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  877
 .مصادر سريّة يف امللف 878
  .مصادر سريّة يف امللف 879
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 القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة التابعة هلا واملدعومة من اإلمارات ب( 

، اختذت القوات املسلحة اليمنية واجلماعات 2019وحىت عام  2018خالل عام  .578
املسلحة التابعة هلا واملدعومة من اإلمارات العربية املتحدة تدابري لضمان احلد األدىن من التغطية 

. على سبيل 880الصحفية للنزاع من خالل مضايقة ممثلي وسائل اإلعالم وعرقلة وصوهلم إىل املنطقة 
، أفادت شبكة تلفزيون مقرها عدن بوجود قيود شديدة يف أي منطقة خاضعة لسيطرة القوات املثال

املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة يف الساحل الغريب. كما مت منع احملطة التلفزيونية من تغطية 
معركة احلديدة من جانب احلزام األمين عندما حاولت نشر موظفني مقّرهم عدن على الساحل 

  .881لغريب. وأُعطي موظفوها أمر املغادرة وإال واجهوا االعتقال واالحتجازا

 االنتهاكات جـ( 

بناءا على األدلة اليت مت مجعها ومراجعتها، وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة لالعتقاد أبن  .579
التعبري يف سلطات األمر الواقع واحلكومة اليمنية مسؤولة عن القيود الشديدة املفروضة على حرية 

احلديدة، منتهكة بذلك واجباهتا يف جمال حقوق اإلنسان والقابلة للتطبيق على األراضي اخلاضعة 
لسيطرهتا. جيوز تقييد حرية التعبري، لكن فقط وفقاا ملا ينص عليه القانون وحسب الضرورة حلماية 

ام العام أو الصحة أو حقوق وحرايت اآلخرين، وحلماية األمن القومي أو السالمة العامة أو النظ
 .يبدو أن هذه الشروط مل تكن مستوفاة يف احلاالت اليت نظر فيها فريق اخلرباء 882األخالق .

 االعتقال التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب وسوء املعاملة  .5

 سلطات األمر الواقع أ( 

من جانب سلطات األمر الواقع يف سياق  883حالة  احتجاز 17حقق فريق اخلرباء يف  .580
القتال الدائر يف حمافظة احلديدة. ابإلضافة إىل ذلك، اتبع الفريق املعلومات اليت مت تلقيها مسبقاا عن 

  884.حاالت االختفاء والتعذيب اليت قامت هبا سلطات األمر الواقع يف احملافظة

ا عامة موثقة مسبقاا يف مرافق أخذت عمليات االعتقال يف احملافظة خالل القتال أمناطا  .581
االحتجاز التابعة لسلطة األمر الواقع يف احلديدة ويف أجزاء أخرى من البالد. وقد تفاقم الوضع 

  
، على األقل، مل يسمح 2017ال يزال التحالف يعيق عمل وسائل اإلعالم ومنظمات حقوق اإلنسان الدولية. منذ بداية العام  880

التحالف، الذي يعطي الضوء األخضر لبياانت رحالت األمم املتحدة إىل اليمن، بسفر منظمات حقوق اإلنسان أو اإلعالم على منت 
دائرة األمم املتحدة خلدمات النقل اجلوي هي للمساعدة اإلنسانية وهي فقط ملوظفي األمم أن رحالت ة رحالت األمم املتحدة مطبقاا قاعد

ابلتايل، فإن املنظمات غري احلكومية الدولية العاملة يف جمال حقوق اإلنسان والصحفيني الدوليني لديهم فقط املتحدة واملنظمات اإلنسانية. 
ناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة مث السفر ابلسيارة إىل أجزاء أخرى من اليمن، مبا يف ذلك تلك اخلاضعة خيار القيام برحالت جتارية إىل امل

   من. لسيطرة احلوثي. ابلنظر إىل الطبيعة غري اآلمنة للطرق، فإن هذا اإلجراء من قبل التحالف يعيق املراقبة الدولية اهلادفة للوضع يف الي
 .مصادر سريّة يف امللف 881
لللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الفقرات  34، أنظر أيضاا التعليق العام رقم 19العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة  882
21-36. 
 .مصادر سريّة يف امللف 883
 .مصادر سريّة يف امللف 884
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بسبب الفوضى املرتبطة بنقل املعتقلني من وإىل احلديدة أثناء القتال وتزايد األسباب التعسفية 
ذهلا احلوثيون لتشديد قبضتهم على السكان لالحتجاز، واليت يبدو أهنا انبعة من اجلهود اليت ب

 .املدنيني خالل النزاع

إّن مسة االحتجاز السائدة اليت اعتمدهتا سلطات األمر الواقع تتعّلق برفض احلوثيني  .582
االعرتاف ابحلرمان من احلرية أو إخفاء مصري احملتجزين أو أماكن وجودهم، مما جيعلهم خارج نطاق 

 ملزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان. ومن بني احلاالت السبعة عشر محاية القانون وجيعلهم عرضةا 
. حيث رفض احلوثيون االعرتاف 885حمتجزاا  من االختفاء القسري 13اليت مت التحقيق فيها، عاىن 

ابحتجاز أفراد اضطر أقارهبم لدفع رشوة للمسؤولني احلوثيني للحصول على معلومات عن أفراد 
. وتتفاقم 887يار غري متاح ألولئك الذين ال ميلكون سوى موارد قليلة وهو خ 886األسرة احملتجزين ،

حمنة األقارب عندما يواجهون عقبات يف طريقهم لالستفسار عن أفراد أسرهم احملتجزين. يف إحدى 
احلاالت، مت إلقاء القبض على أفراد األسرة ملدة يوم من جانب احلوثيني الذين هددوهم ابالحتجاز 

  .888سار عن أحد األفراد احملتجزينإذا عادوا لالستف

يتمّثل أحد اجلوانب الرئيسية لعمليات االختفاء يف وجود شبكة من مرافق االحتجاز السرية  .583
عن  890حديثة وتقارير موثوقة أخرى   889يف حمافظة احلديدة. وقد تلقى فريق اخلرباء تقارير أولية

، استمرار هذا 891ق التحقق منها وجود مرافق احتجاز سرية، تؤكد إىل جانب التقارير اليت سب
االجتاه. ابلنسبة اىل فرتة حاالت االختفاء، اختفى أربعة من هؤالء احملتجزين ملدة أقصاها أربعة أشهر 

. يف سبع حاالت حديثة، كان أفراد األسرة جيهلون مكان وجود أقارهبم احملتجزين وقت كتابة 892
 893.هذا التقرير

املعاملة والتعذيب أثناء االحتجاز. يف مخس ما زال احملتجزون يعانون من سوء   .584
حاالت حقق فيها فريق اخلرباء، تعّرض احملتجزون للتعذيب أو سوء املعاملة أو شهدوا على عواقب 

. ومشل ذلك اللكم والركل والضرب بقضبان معدنية والضرب  894التعذيب على زمالئهم احملتجزين
رابئية والتعليق يف اهلواء لساعات واقتالع األظافر. ابلعصي والضرب ابلبنادق واجللد ابلكابالت الكه

، تلقى األقارب جثة أحد احملتجزين الذي كان رهن االحتجاز وعلى جسده 895يف إحدى احلاالت 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 885
 .مصادر سريّة يف امللف 886
 .مصادر سريّة يف امللف 887
 .مصادر سريّة يف امللف 888
 .مصادر سريّة يف امللف 889
 .مصادر سريّة يف امللف 890
 .مصادر سريّة يف امللف 891
 .مصادر سريّة يف امللف 892
 .مصادر سريّة يف امللف 893
 .مصادر سريّة يف امللف 894
 .مصادر سريّة يف امللف 895



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

202 

عالمات تعذيب واضحة. يف ثالث حاالت إضافية، تعرض األفراد الذين أُفرج عنهم قبل معركة 
.  897وفاة أحدهم مرتبطة ابلتعذيب الذي تعّرض له، كما بدا أن 896احلديدة للتعذيب بطرق مماثلة 

وتشمل املواقع اليت أفيد عن حصول تعذيب فيها قلعة يف مدينة احلديدة، وجونش )مرفق احتجاز 
منفصل داخل سجن احلديدة املركزي(، ومركز احتجاز خاص ابألمن السياسي يف مدينة احلديدة، 

قات املركزية يف مدينة احلديدة ومرفق احتجاز يف ومركز احتجاز يف مديرية الضاحي، ودائرة التحقي
 .الزيدية

يف معظم احلاالت، احُتجز أفراد ألنه يُعتقد أهنم يعارضون السلطات احلوثية يف احلديدة. يف  .585
بعض األحيان، "املعارضة" بسيطة جداا، كأن يتم التعبري عن التحفظات بشأن سياسات 

، واإلبالغ عن انتهاك 899ونشر مواد تنتقد احلوثيني على وسائل التواصل االجتماعي  898احلوثيني
  901.. كما احتجز احلوثيون أقارب أولئك الذين جترأوا على انتقادهم عالنية 900حقوق اإلنسان

يزداد الوضع املأساوي أعاله سوءاا بسبب الغياب شبه التام ألي إجراءات قضائية  .586
، مل يتلق فريق اخلرباء معلومات تشري إىل وجود عملية قضائية 902تني للمحتجزين. ابستثناء حال

 .مرتبطة ابالحتجازات

وجد فريق اخلرباء أنه على األقل ابلنسبة لبعض عناصر سلطات األمر الواقع، أصبح  .587
االحتجاز فرصة لتوليد الدخل. كما هو موضح أعاله، حصل أفراد على املال عن طريق تقدمي 

. ويف حالة أخرى، طلب أحد احملتجزين 903جود احملتجزين إىل أقارهبم اليائسنيمعلومات عن مكان و 
. وتلقى فريق اخلرباء أيضاا تقارير من حمتجزين 904من أسرته توفري املال للمشرف على مرفق احتجازه 

ذكروا أن حمتجزين آخرين أخربوهم أنه يتعني عليهم التخلي عن ممتلكات هلم لضمان اإلفراج عنهم 
األمثلة على هذه املشكلة هو اختطاف امرأة يف نقطة تفتيش يف احملافظة، كما هو  . وأحد905

 .موضح أدانه

كما انتهكت سلطات األمر الواقع حقوق النساء احملتجزات. فقد تعرضت امرأة   .588
. وقُبض على امرأة أخرى مع ثالث فتيات 906للتعذيب أثناء االحتجاز على أيدي حراس ذكور 

ة تفتيش أمنية وطُلب منهن دفع فدية لضمان إطالق سراحها. بعد أن دفع قريبات منها عند نقط

  
 .مصادر سريّة يف امللف 896
 .مصادر سريّة يف امللف 897
 .مللفمصادر سريّة يف ا 898
 .مصادر سريّة يف امللف 899
 .مصادر سريّة يف امللف 900
 .مصادر سريّة يف امللف 901
 .مصادر سريّة يف امللف 902
 .مصادر سريّة يف امللف 903
 .مصادر سريّة يف امللف 904
 .مصادر سريّة يف امللف 905
 .مصادر سريّة يف امللف 906
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. ابلنسبة اىل أتثري احملتجزين الذكور على 907األقارب املبلغ املطلوب، مت إطالق سراح الطفالت فقط
قريباهتم، أّدى احتجاز األقارب الذكور اىل وضع العائالت أمام خيارات حمدودة للحصول على 

  .الدخل

 االنتهاكات 

حيظّر القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االختفاء القسري ابعتباره  .589
. فالتعذيب وغريه من ضروب 908انتهاكاا ملبدأ حظر احلرمان التعسفي من احلرية ورمبا حظر التعذيب 

القانونني ويرقى إىل جرائم احلرب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ممنوع منعاا اباتا مبوجب كال 
.  910. كما حيظّر القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االحتجاز التعسفي909

وتُعترب حاالت احلرمان من احلرية تعسفية وخمالفة ألحكام القانون الدويل، حتديداا تلك املتعلقة ابحلق 
. فحرمان شخص 911جرائية، أو ابحلرايت األساسية يف حماكمة عادلة أو غريها من الضماانت اإل

  .912من احلق يف حماكمة عادلة قد يعترب جرمية حرب يف نزاع غري دويل

حمتجزاا    13حالة احتجاز حقق فيها فريق اخلرباء يف احلديدة، كان  17من بني   .590
حيث رفض احلوثيون االعرتاف بعملية االحتجاز، أو الكشف  913،ةالقسري اتالختفاءاضحية 

لألقارب عن مصري احملتجزين أو مكان وجودهم، أو اشرتطوا منح هذه املعلومات مقابل األموال. 
وتوجد شبكة من مراكز االحتجاز السرية اليت تدعم عمليات االختفاء القسري على أيدي احلوثيني. 

محاية القانون وأصبحوا ُعرضة ملزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان،  وابلتايل، أصبح احملتجزون خارج
مثل التعذيب وسوء املعاملة. ابإلضافة إىل ذلك، ويف معظم احلاالت اليت مت التحقيق فيها، مل حيظ 
احملتجزون إبجراءات قضائية، يف انتهاك صارخ للحق يف احملاكمة العادلة. يف معظم احلاالت، يبدو 

احملتجزين كوهنم مارسوا حرايهتم األساسية، وعلى األخص حرية التعبري. وابلتايل، يف أنه مّت توقيف 
 .مجيع هذه احلاالت، احلرمان من احلرية تعّسفي

واستناداا إىل األدلة اليت مت مجعها واستعراضها، وجد فريق اخلرباء أسبااب معقولة لالعتقاد أبن  .591
واالحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة يف احلوثيني مسؤولون عن حاالت االختفاء القسري 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 907
من اإلتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء  1العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية واملادة من  9املادة  908

 . 98القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، أنظر (CED)القسري 
العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة من  7املادة  909

دراسة اللجنة الدولية أنظر الربوتوكول اإلضايف الثاين، من  4املشرتكة من اتفاقيات جنيف، املادة  3القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، املادة 
  .  90ر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة للصليب األمح

الربوتوكول من  4املشرتكة من معاهدات جنيف واملادة  3العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة من  14و 9املادة  910
 . 99ين العريف، القاعدة اإلضايف الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنسا

 35العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر أيضاا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان التعليق العام رقم من  14و 9املادة  911
الحتجاز ( حول حرية وأمان األشخاص جمموعة املبادىء املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال ا2011)

 (A/RES/43/173) أو السجن 
 . 100دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر  912
 .مصادر سريّة يف امللف 913
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احلديدة. كذلك، وجد فريق اخلرباء أيضاا أسباابا معقولة لالعتقاد أبن أفراداا من سلطات األمر الواقع 
ارتكبوا أفعاالا قد ترقى اىل جرائم حرب، مبا يف ذلك املعاملة القاسية والتعذيب واالعتداء على 

 .الكرامة الشخصية

 القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة التابعة هلا  ب( 

تلّقى فريق اخلرباء البارزين تقارير عن عمليات احتجاز من جانب القوات املوالية للحكومة  .592
، يف 915. وأُفيد عن احتجاز أشخاص يف خميم أبو موسى األشعري 914أثناء تقدمها عرب احلديدة 

 .حتقيقاته يف هذه املزاعم وقت االنتهاء من هذا التقريرمديرية اخلوخه. مل يكن الفريق قد أكمل 

 جتنيد واستخدام األطفال على يد ألوية العمالقة وقوات احلزام األمين     .5

 " أختيل أبداا أنين سوف انضم إىل القوات املسلحة أو اجليش. كان حلمي أن أصبح معلماُ مل 
عاًما ومت  15عاًما، مت جتنيده عن عمر  18صيب يبلغ من العمر 

استخدامه يف األعمال العدائية يف احلديدة من جانب احلزام 
 األمين

أجرى فريق اخلرباء مقابالت مع ثالثة جنود مت جتنيدهم من على يد احلزام األمين املدعوم من  .593
اإلمارات العربية املتحدة وألوية العمالقة يف سياق تصاعد األعمال القتالية على الساحل الغريب. ذكر 
اثنان منهم أهنما كاان يف السابعة عشرة من العمر، بينما ذكر الثالث أنه كان يف الثامنة عشرة من 

على التوايل. قامت  17و  15و  14العمر وقت إجراء املقابلة. وذكروا أنه مت جتنيدهم يف سن 
حلديدة ، حاالت أخرى من األطفال الذين شاركوا يف اهلجوم يف الدريهمي ، ا 10اجملموعة بتوثيق 

حيث قتل أحدهم وأصيب اثنان أثناء مشاركتهما يف األعمال العدائية كأعضاء يف ألوية العمالقة 
 ".واحلزام األمين. للحصول على معلومات إضافية، راجع الفصل املعنون "أتثري النزاع على األطفال

 وضع مجاعة الصيادين  .7

ل الغريب أثناء القتال يف احلديدة استعرض فريق اخلرباء وضع صيادي األمساك على الساح .594
وحوهلا. وظّلت اجلماعة تتأثر ابلنزاع بطرق خمتلفة. وقد تعّرض الصيادون للغارات اجلوية اليت شنتها 
قوات التحالف وللقصف من جانب القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املدعومة من اإلمارات 

تفني وحمتجزين سرايا يف اململكة العربية السعودية. العربية املتحدة. ابإلضافة إىل ذلك، ظّل بعضهم خم

  
 .مصادر سريّة يف امللف 914
 N, 43°15'15.26"E"59.78'13°48.املوقع:  915
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وقد أدى ذلك إىل تضّرر سبل عيشهم واىل أتثري سليب على وضع أفراد أسرهم الذين يبقون يف حالة 
  916.من اإلمهال عندما يُقتل أو يصاب أو خيتفي أرابب األسر من الصيادين

 2018يدة منذ صدور تقريره عام نظر فريق اخلرباء يف املعلومات املتعلقة ابحلوادث اجلد .595
واليت أسفرت عن مقتل صيادين ابلسفن احلربية التابعة للتحالف يف البحر األمحر. وأسفرت احلوادث 

عن    2018 919وأيلول/ سبتمرب  918و   وآب/ أغسطس917اليت وقعت يف أاير/ مايو ومتوز/ يويل
صياداين آخراين. يف هذه  آخرين، وأُفيد عن اختفاء 19صياداا على األقل وإصابة  32مقتل 

احلوادث، ورد أن القوارب قد ُدّمرت ابلكامل. وتصف معظم احلاالت اليت مت استعراضها اجلهود اليت 
بذهلا الصيادون للتواصل مع السفينة احلربية أو املروحية املهامجة، إما عن طريق التلويح ابأليدي، أو 

ي عن طريق احلصول على تصريح وتفويض من األعالم البيضاء، أو عرض األمساك، أو بشكل أساس
   .920سلطات امليناء اليت جيب أن تقّر يف البداية عن وجودهم القانوين يف البحر

يف سوق صيد  2018أب/ أغسطس  2ابإلضافة إىل قضية القصف اليت وقعت يف  .596
حقق األمساك يف مدينة احلديدة )انظر القسم أعاله حول القصف من جانب ُجناة غري حمددين(، 

 .ابلقرب من مديرية اخلوخة 2018أيلول/ سبتمرب  15فريق اخلرباء يف قضية 

 الساحل الغريب، ابلقرب من مديرية اخلوخة - 2018أيلول/ سبتمرب  15

، أطلقت سفينة حربية اتبعة للتحالف قذائف على 2018أيلول/ سبتمرب  15يف   .597
اخلوخة مبحافظة احلديدة. مّت استهداف صياداا من منطقة القدحة يف مديرية  19قارب صيد حيمل 

 18الصيادين بينما كانوا يف رحلة صيد يف منطقة قريبة من احلدود البحرية بني إريرتاي واليمن. قُتل 
صياداا. ومت إنقاذ الناجي الوحيد بواسطة قارب صيد آخر بعد يومني قبل وصوله إىل ساحل اخلوخة 

  .921 حيث تلقى العالج الطيب

الدقيقة ملقتل الصيادين غامضة، إذ اختفى الناجي الوحيد من احلادث. تلقى تبقى الظروف  .598
فريق اخلرباء معلومات تفيد أبن املسؤولني اإلماراتيني حاولوا التأكد من أن الشاهد الوحيد ومصادر 

 .وأقارب الصيادين الذين لقوا حتفهم سيلوذون ابلصمت بشأن احلادث. كما مّت دفع األموال

  
 .مصادر سريّة يف امللف 916
 .امللفمصادر سريّة يف  917
 .مصادر سريّة يف امللف 918
 .مصادر سريّة يف امللف 919
 .مصادر سريّة يف امللف 920
 .مصادر سريّة يف امللف 921
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ف يف البداية اللوم على احلوثيني يف احلادث ونفى أي مشاركة يف اهلجوم ألقى التحال  .599
. لكن أصدر فريق تقييم احلوادث املشرتك  تقريراا عن احلادث 922، وفقاا لتقرير صحايف من رويرتز 

بعد أشهر، أقّر فيه أبن التحالف هو الذي نّفذ اهلجوم. وأفاد أن اهلجوم وقع عندما قامت سفينة 
قافلة من السفن التجارية السعودية بزعم اكتشاف زورق كان يقرتب من القافلة. ذكر  محاية ترافق

فريق تقييم احلوادث املشرتك أن التحالف حّذر قارب الصيد عرب مكرّبات الصوت وطلقات حتذيرية 
قبل أن تطلق سفينة التحالف النار على القارب. وأضاف فريق تقييم احلوادث املشرتك أنه بعد 

ء من مهمة احلراسة، عادت السفينة احلربية التابعة للتحالف إىل موقع احلادث ونفذت عملية االنتها
  923.حبث وإنقاذ. ومل يتم العثور على انجني

 توقيف صيادين واحتجازهم واختفاؤهم

اتبع فريق اخلرباء التقارير املتعلقة ابلقبض على صيادين واحتجازهم يف سياق   .600
ة احلديدة، على النحو الوارد يف تقرير العام املاضي. يف حني أن فريق العمليات البحرية حول حمافظ

اخلرباء مل يتلق تقارير عن عمليات اعتقال واحتجاز جديدة، إال أن لديه أسباابا معقولة لالعتقاد أبن 
ة صيادين مينيني ما زالوا حمتجزين سرايا يف مرافق احتجاز يف اململكة العربية السعودية. وما زال مثاني

  924.منهم على األقل حمتجزين منذ أكثر من عامني

 أتثري طريقة التعامل مع مجاعة الصيادين على النساء واألطفال 

كان ملوت الصيادين واختفائهم أتثري شديد على أسرهم. وقد شرحت أرملة صياد   .601
الزوجات  لفريق اخلرباء وضع أسرهتا يف الوقت احلايل، مما يوّضح التحدايت اليت تواجهها حالياا 

 :واألطفال من مجاعة الصيادين. قالت

"اختفى زوجي الذي كان صياداا. قيل يل إنه قُتل على يد مروحية أابتشي عندما كان يف البحر. 
لدي ولدان وأربع فتيات. أعيش اآلن يف مدينة احلديدة. معي اثنتان من بنايت وصيب واحد. يعاين 

إىل متابعة وعالج مستمر. أخذته إىل الطبيب مرة طفلي الصغري من إصاابت يف الدماغ وحيتاج 
واحدة، وقال الطبيب إنه حباجة إىل العديد من األدوية اليت ال أستطيع حتمّل كلفتها. الفتااتن 
األخراين خارج املدرسة ألننا ال منلك أي دخل ندفعه مقابل تعليمهما. هم حباجة إىل اإلنفاق 

 16و 19صاريف. أرسلت ابنيتا األخريني البالغتني من العمر اليومي واملالبس، وال أستطيع حتمّل امل
عاماا، إىل صديقة يف صنعاء. هي ترسلهما إىل املدرسة وتصرف عليهما. أسأل عنهما من حني 
آلخر عرب اهلاتف ألنين ال أستطيع الذهاب لزايرهتا بسبب قلة املوارد. لدي ابن آخر ال أعرف عنه 

  

922-yemens-off-killed-fishermen-security/eighteen-yemen-https://www.reuters.com/article/us 
red-sea-coast-idUSKCN1LY2YV. 

923.php?lang=en&newsid=1875234https://www.spa.gov.sa/viewstory.  
  .مصادر سريّة يف امللف 924



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

207 

اول اجلميع املساعدة بطريقتهم اخلاصة. يف معظم األحيان نشعر شيئاا. يعرف احلي عن وضعي وحي
ابجلوع، نتوسل للناس إلطعامنا. خالل الغارات اجلوية واالشتباكات جنلس معاا ونبكي مع أطفايل 

  925الثالثة الباقني. أقضي يومي أحاول توفري بعض الطعام ألطفايل أبي وسيلة ممكنة".
 ( 2019 -2017املهرة )  و.

 اقالسي. 1

بشكل  أتثري النزاع  هابيمان. لقد مت جتنتقع حمافظة املهرة على احلدود اليمنية الشرقية مع عُ  .602
اجلغرافية والسياسية. أبقت الصحارى واجلبال والنظام القبلي السائد املهرة بعيدة  ابسبب عزلتهكبري 

 .عن االضطراابت االجتماعية والسياسية املاضية واملستمرة

يف النزاع احلايل، احنازت السلطات احمللية إىل احلكومة ودعمت تدخل التحالف. يف الوقت  .603
السياسي املوجود مسبقاا. ومع مؤخراا من احلفاظ على النسيج االجتماعي و  املهريوننفسه، متكن 

، فقد مت اختبار القدرة على التحمل االقتصادي والسياسي للمهرة من خالل تدخل أعضاء ذلك
لف يف أوقات منفصلة خالل السنوات اخلمس املاضية. أوالا، حاولت دولة اإلمارات العربية التحا

املتحدة، مث اجمللس االنتقايل اجلنويب املدعوم من اإلمارات، كسب موطئ قدم عسكري أو سياسي 
ود كبريه ببذل جهاململكة العربية السعودية  قيامهذه احملاوالت تبع نجاح. و ال ومل حيالفهميف احملافظة 

 الرمسي ويبدو ان التربيرمستمرة وقت كتابة هذا التقرير، وال زالت هذه اجلهود املهرة  للسيطره على
 926.واجهة التهريب املزعوم لألسلحة عرب املهرةهو مل املعلن

لقد أحدثت مساعي اململكة العربية السعودية ملمارسة النفوذ يف احملافظة تغيريات مهمة.  .604
ية، حصلت القوات السعودية على دعم من بعض القبائل داخل احملافظة، واليت ووفقاا ملصادر حمل

ابإلضافة إىل ذلك، . 927تلقت يف املقابل أسلحة وتدريباا لدعم جهود مكافحة التهريب واألمن
قوام هذه أنشأت القوات السعودية قوات ابلوكالة، واليت مل يكن هلا أي صلة رمسية ابلسلطات احمللية، 

إىل قاعدة  الغيضهبتحويل مطار  أيضا قام السعوديون  928.احملافظات اجلنوبية اجملاورةمن  القوات
عسكرية، على حنو خيالف التعهدات املقدمة إىل السلطات احمللية. رافق وصول السعوديني تعيني 

كريت، الذي يُعتقد أنه أكثر انسجاماا مع اخلطط السعودية جديد، راجح اب افظالرئيس هادي حمل
 .2018/يناير  االول كانون  1صل إىل املهرة يف و قة. و للمنط

  
   شهادة قريبة لضحية ُتظهر أنه مت إخفاء املعلومات احملددة للهوية ألغراض احلماية. 925
 أنظر تقرير قناة العربية الذي يدعي أنه يتم هتريب األسلحة إىل حركة احلوثيني عرب ساحل املهرة 926

 (see  https://www.youtube.com/watch?v=Hae8NW1grRQ) 
927http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606 and Confidential Sources on File  
928http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606 and Confidential Sources on File  
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وبل أتثري القوات السعودية على املهرة مبعارضة خمتلف شرائح السكان ، مما تسبب يف أزمة قُ   .605
سياسية حمتدمة، كما يتضح من املظاهرات املختلفة يف مجيع أحناء احملافظة. رداا على املعارضة، 

ونظرياهتا اليمنية انتهاكات حلقوق اإلنسان. يساور فريق اخلرباء القلق من ارتكبت القوات السعودية 
ميكن أن تؤدي  افظةأن اجلهود املستمرة اليت تبذهلا اململكة العربية السعودية لتوسيع قبضتها يف احمل

 .تدهور وضع حقوق اإلنسان اىل زايدة

 2018نوفمرب /الثاين تشرين 13قتل املتظاهرين     . 2

رجال القبائل يف حمافظة املهرة عدداا من االحتجاجات العامة ضد الوجود السعودي نظم  .606
 3كما وقع عدد من املصادمات املسلحة نتيجة لذلك، كان آخرها يف   2017.929منذ نوفمرب 

 ،ابتشي السعوديةاأل اهلليكوبرت طائرات، بني امليليشيات اليمنية، بدعم من 2019يونيو /حزيران
 . 930نتمون إىل قبائل حمليةوأفراد مسلحون ي

، عندما جتمع 2018نوفمرب تشرين الثاين/  13وقعت أخطر حادثة حىت اآلن يف   .607
  املتظاهرون املساملون يف منطقة احلصوين، على الطريق الرئيسي يف املكال، إىل طريق الغيضة، غرب

متظاهر غري مسلح على جانب الطريق الرئيسي. كان  100حوايل  يوجد نفاق. كاناأل طريق
، والذي اعترب احملتجون أنه غري ضروري ابلنظر عسكري جديد ملعسكراالحتجاج ضد البناء املقرتح 

 931.أو هتديد أمين نزاعاملسافة من أي بعد إىل 

 ةي مزودة مبركبكانت القوات املسلحة اليمنية املدعومة من السعودية يف موقع املظاهرة، وه .608
. من أخرى مسلحةمركبة عسكرية  11إىل ابالضافه   (MAPV)كمائن وال ضد  األلغام ةمدرع

على بعد ، بقي األفراد العسكريون املدعومون من السعودية 23:30إىل الساعة  17:00الساعة 
بني بطء ب املركبه املدرعه، حتركت 23:30املتظاهرين. يف الساعة  منمرت  150إىل  100حوايل 

رشقات انرية من ما بدا كيف املتظاهرين، مث بدأ سالحها املثبت يف إطالق النار عليهم عشوائياا 
مسافة قريبة، مما أدى إىل مقتل اثنني من املتظاهرين يف مكان احلدث. أصيب متظاهر اثلث جبروح 

املوقع وهي تطلق يف خمتلف أحناء  ةاملدرع ةاملركبسارت خطرية لكنه متكن من الفرار إىل بر األمان. 
إىل اجلبال القريبة  املتظاهرون مجيعاا حىت فرّ  ،ملدة مخس دقائقوكان ذلك النار على املتظاهرين 

النريان بشكل متقطع على  األخرى إبطالق مدعومة من القوات املسلحةاملركبة  وا، فقامت اختبأو 
يف الصباح الباكر من يوم  الحقة ية بعد ساعات. وصل مارة آخرون من املنطقة احمللأماكن إختبائهم

تبادل إطالق قاموا بو  كالشينكوف  ، مسلحني برشاشات2018نوفمرب تشرين الثاين/  14
 عنأهنم "خارجون على املهرة املدعوم من السعودية املتظاهرين  حمافظأدان  ،يف البداية 932.النار

  
 .مصادر سريّة يف امللف 929
930.34-https://sanaacenter.org/publications/analysis/7606 page 32  
 .مصادر سريّة يف امللف 931
 .مصادر سريّة يف امللف 932
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فريق اخلرباء علم أبي خطوات ليس ل 933.إجراء حتقيق مستقلعلى وافق الحقاا القانون" لكنه 
 .هذا التحقيقمتخذة خبصوص الشروع يف 

 

 

 2019-2018عتقال من قبل القوات املسلحة السعودية واليمنية اال   .3

 طالتسياسية  ألسبابٍ ة قسري اتفاءتواخت عتقاالتلقى فريق اخلرباء تقارير موثوقة عن ا .609
املسلحة السعودية واليمنية بني نوفمرب / تشرين الثاين يف حمافظة املهرة من قبل القوات شخصاا  20

ضيق الوقت فقط نظراا ل حقق فريق اخلرباء يف عينة من احلاالت. 2019ويوليو / متوز  2017
يكون خماوف من أن  الفريقخوفاا من االنتقام. لذلك، لدى  فريقالمع ردد املصادر يف التحدث تو 

 .النتائج اليت توصل إليهاعكسه تنتهاكات أكثر خطورة مما مدى اإل

يف املهرة، احُتجز املعتقلون يف منشأة غري رمسية داخل قاعدة عسكرية سعودية يف مطار  .610
. متكن فريق اخلرباء من التأكد من أن الشرطة العسكرية اليمنية التابع حملور نشطون ومعسكر الغيضه

  .934اململكة العربية السعوديةيف  عتقالقد نُقلوا بعد ذلك إىل مرافق اال عتقلنيبعض امل

آذار/ ستة من هؤالء األشخاص يف الفرتة بني قسري ل واختفاء اعتقالوثق فريق اخلرباء  .611
بقي مخسة   935، لفرتات ترتاوح بني يوم واحد وسنة واحدة. 2019يوليو متوز/ و  2018مارس 

القبض على هؤالء األفراد من قبل الشرطة العسكرية مت 936 .وقت كتابة هذا التقرير خمتفنيمن الستة 
اليمنية ، يف بعض احلاالت حتت إشراف أو بناء على أوامر من القوات السعودية. يف إحدى 

 .937للتعذيب، مبا يف ذلك عن طريق الصعق ابلكهرابء والضرب مااحلاالت ، تعرض معتقل 

  االنتهاكات .4

 938.احلرمان التعسفي من احلياة ممنوع منعا ابات مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان يعترب .612
قتصر استخدام القوة املميتة على احلاالت اليت تكون فيها ييف عمليات إنفاذ القانون ، جيب أن 

قتصر على حاالت املالذ األخري، كرد فعل على تالضرورة القصوى ووفقاا ملبدأ التناسب. جيب أن 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 933
 .مصادر سريّة يف امللف 934
 .مصادر سريّة يف امللف 935
 .مصادر سريّة يف امللف 936
 .مصادر سريّة يف امللف 937
  دويل للحقوق املدنية والسياسية.العهد المن  6)1(الفقرة  938
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إن استخدام القوة الذي ال يتوافق مع هذه املبادئ وينتج  939ديد وشيك ابملوت أو إصابة خطرية.هت
يف  -، عندما 940عنه املوت يرقى إىل احلرمان التعسفي من احلياة مبوجب القانون اإلنساين الدويل 

العمد يقوم أحد أطراف النزاع بقتل مدين عن قصد، فإن هذا يرقى إىل القتل  -سياق نزاع مسلح 
 . 942يعترب القتل جرمية حرب 941أو القتل يف نزاع غري دويل.

 تشرين 13لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن القوات املسلحة اليمنية، يف  .613
، استخدمت القوة املفرطة يف إطالق النار ابلذخرية احلية على املتظاهرين  2018نوفمرب /الثاين

املساملني الذين ال ميثلون أي هتديد حلياهتم أو إصاابت خطرية. قد يكون األفراد مسؤولني جنائيا عن 
 ذه األفعال.هلجرائم احلرب 

ان والقانون الدويل اإلنساين ، االختفاء القسري حمظور مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنس .614
القانون الدويل  مينع .943احلرمان من احلرية تعسفاا وحلظر التعذيب ظروال سيما ابعتباره انتهاكاا حل

. تعترب حاالت احلرمان من احلرية 944حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين االعتقال التعسفي
تلك املتعلقة ابحلق يف حماكمة عادلة أو غريها من  تعسفية خمالفة ألحكام القانون الدويل ، ومعظمها

الضماانت اإلجرائية ، وكذلك االعتقاالت القائمة على ممارسة احلرايت األساسية. إن حرمان 
. التعذيب وغريه من 945شخص من احلق يف حماكمة عادلة قد يعترب جرمية حرب يف نزاع غري دويل

ملهينة ممنوع منعا ابات مبوجب القانون الدويل حلقوق ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو ا
 . 946اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ، وقد يؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم احلرب

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن اململكة العربية السعودية واحلكومة اليمنية  .615
 .سياسيونفراد الذين يُعتقد أهنم معارضون لألالتعسفي  قالعتمسؤولتان عن االختفاء القسري واال

أسباب معقولة لالعتقاد أبن اململكة العربية السعودية وحكومة  الفريقيف إحدى احلاالت، لدى 
عن التعذيب وسوء املعاملة ، مما قد يؤدي إىل مسؤولية جنائية عن جرائم احلرب  تاناليمن مسؤول

 .املتمثلة يف التعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية

 
  

9393; Principles 5, 9, 13 and 14, -Code of Conduct for Law Enforcement Officials, 1979, Art. 2 
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990. 

 والسياسية.العهد الدويل للحقوق املدنية من  6الفقرة  940
الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون من  a)(2(4(من معاهدات جنيف، املادة  3املادة  941

 . 89الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 
  النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية. 2 8.(i)(c)املادة  942
اإلتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  1الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة العهد من  9املادة  943

(CED) 98القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، أنظر .   
الربوتوكول من  4املشرتكة يف اتفاقيات جنيف واملادة  3العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، املادة من  14و 9املادة  944

 . 99اإلضايف الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة 
 . 100القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول  945
اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر من  7املادة  946

لربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر دراسة اللجنة الدولية امن  4املشرتكة يف اتفاقيات جنيف واملادة  3، املادة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
 . 90 للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة
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VII.  التحليل اجلنساين والعنف القائم على نوع اجلنس 

 املقدمة .1

بسبب عدم املساواة أثّر النزاع املسلح على النساء والفتيات والرجال والفتيان أبشكال خمتلفة  .616
الكامنة يف اجملتمعات احمللية يف اليمن. ولطاملا كان اجملتمع اليمين أبوايا، حيث يعيش الكثري من 
النساء والفتيات، وخباصة اللوايت ينتمني اىل األقليات أو اجملتمعات الريفية، يف أوضاع غري متكافئة 

قم هذا الوضع عرب استغالل تلك األطراف وخطرية للغاية. وقد أدت تصرفات أطراف النزاع إىل تفا
للمعايري اجلنسانية بغية تعزيز أهدافها. وقد أثر ذلك أيضاا على املكاسب اليت حتققت يف متكني 
النساء والفتيات قبل النزاع، مما أدى إىل تعثّر اإلجنازات السابقة، أو حىت اىل عكسها يف بعض 

عنف القائم على النوع اجلنساين بسبب النزوح، احلاالت. وقد ظهرت مواطن ضعف جديدة أمام ال
والفقر والعنف العشوائي. وقد اهنار الدعم احملدود أصالا الذي يوفره نظام العدالة اجلنائية ملواجهة 

. وتشكل بعض اجلهات الفاعلة املكلفة إبنفاذ القانون والقوات املسلحة 2019العنف يف عام 
من املرأة، علماا أن األطراف قد عرقلت وأعاقت شبكات واجلماعات املسلحة هتديداا مباشراا أل

 .احلماية يف مناطق رئيسية

كان هلذا الوضع عواقب وخيمة قصرية املدى على احلقوق األساسية للنساء والفتيات  .617
والفتيان والرجال، ال سيما على أولئك الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز ومواطن 
الضعف. وتشمل هذه احلقوق احلق يف احلياة، والبقاء، والتنمية؛ واحلماية من العنف، واإلصابة 

ا يف ذلك العنف اجلنسي؛ واحلرية واألمن الشخصي؛ واحلق يف الصحة والغذاء والتعليم. واإليذاء، مب
هذه احلقوق مكفولة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع 

وة أشكال التمييز ضد املرأة اليت انضّم اليها اليمن ومجيع أعضاء التحالف ابستثناء السودان. عال
على ذلك، من املرجح أن ختّلف انتهاكات احلقوق هذه إراثا طويل األجل من ترسيخ لعدم املساواة 

كما ميكن إجياد احلماايت ضمن القانون الدويل   .والتمييز والعنف القائم على النوع اجلنساين
  العريف. اإلنساين مبا يف ذلك القانون الدويل اإلنساين

 منوضع النساء والفتيات يف الي .2

قبل النزاع، كانت النساء والفتيات يعشن ابلفعل يف جمتمع فقري وغري متكافئ. إذ حيتل  .618
اليمن املرتبة األسوأ يف العامل بني مجيع البلدان يف مؤشر عدم املساواة بني اجلنسني التابع لربانمج 

والتدابري املركبة  األمم املتحدة اإلمنائي ومؤشر الفجوة بني اجلنسني يف املنتدى االقتصادي العاملي،
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حلقوق النساء والفتيات يف الصحة والتعليم، واملشاركة االقتصادية والسياسية، واحلماية من العنف 
لربانمج األمم املتحدة اإلمنائي أن  )HDI (. ويُظهر دليل التنمية البشرية947القائم على اجلنس

حسب اجلنس، يظهر أن  اليمن هو أحد أكثر البلدان فقراا يف العامل. ومن خالل التصنيف
االختالفات بني الرجال والنساء فيها أعلى درجة من عدم املساواة بني البلدان، وأّن أتثري احلرب 
على متوسط العمر املتوقع، والتعليم، ومستوى املعيشة للمرأة هو ضعف ما هو عليه ابلنسبة للرجال 

فقط  ابملئة 6قوى العاملة تضم أن ال 2014. وُتظهر استطالعات منظمة العمل الدولية لعام 948
من الرجال، وال سيما يف الزراعة، حيث تتقاضى النساء أجوراا أقل  ابملئة 65من النساء مقابل 

بكثري، مع مشاركة العديد من النساء األخرايت يف املناطق الريفية يف زراعة الكفاف وإعداد الطعام 
 .949فضالا عن لعب دور رئيسي يف التغذية

التشريعي اليمين الدور التبعي للنساء والفتيات يف اجملتمع. وينص قانون األحوال  عّزز القانون .619
على أن األقارب الذكور يتمتعون حبقوق الوصاية )"الوالية"( على املرأة  1992الشخصية لعام 

طوال حياهتا. كما ينص على أن الزوج هو رب األسرة املعيشية القانوين وله احلق يف أن تطيعه 
ما جيب أن يكون لديه "الوصول" إليها دائماا وتسمح له مبمارسة اجلنس معها مىت شاء؛ زوجته؛ ك

وأن متتنع عن عصيان أوامره، وأن دورها األساسي يف اجملتمع هو العمل املنزيل. تسافر النساء خارج 
. يعترب 950يرافقها املنزل فقط "ألسباب مشروعة" مثل املسؤوليات املنزلية وتوفري الرعاية، ومع "حمرم"

تعدد الزوجات للرجال حىت أربع زوجات قانونياا، وال يوجد حد أدىن لسن الزواج، واآلابء هم 
. وينص قانون 951الوصيون القانونيون الوحيدون على األطفال، وحقوق الطالق للنساء حمدودة 

تل العقوابت على أن شهادة املرأة تساوي نصف شهادة الرجل؛ يتلقى الرجال عقوابت خمففة لق
قريبات منهم إذا كان الدافع استعادة "الشرف"؛ جيّرم "الفجور"، مثل التنقل بدون وجود وصي ذكر 

تشويه األعضاء التناسلية إال أن أو االرتباط مع رجل من غري األقارب من الذكور؛ اإلجهاض جمّرم؛ 
  .952لإلانث ال يتم جترميه

ويستند القانون العريف إىل نظام شبيه تستند هذه األحكام إىل العادات والتقاليد األبوية.  .620
ابلطبقات مينح الرجال امتيازات وحقوق الوصاية املوسعة على النساء وغري اليمنيني وعلى جمموعات 

  

947United Nations, United Nations Development Program (UNDP) Global Inequality Index,  
2019. World Economic Forum “The Global Gender Gap Report”, 2018. 

94842. -UNDP Assessing the Impact of the War on Development in Yemen, 2019, Page 26, 41 
UNDP, Human Development Index, available at: http://hdr.undp.org/en/content/human-

development-index-hdi. 
949United Nations, International Labour Organisation (ILO) Yemen Labour Force Survey,  

2014. CARE “Rapid Gender Analysis of Yemen”, 2015. 
العالقات حبكم الشريعة اإلسالمية كما يشري املصطلح إىل أن زوج املرأة الذي يلعب دور حارسها  ممنوع الزواج منه أو إقامةقريب ذكر  950

 .القانوين أثناء السفر
951Personal Status Law of Yemen, 1992. UNDP “Yemen: Laws, policies and practices on  

Gender Justice”, 2018. Douaa Hussein, The American University Cairo “Legal Reform as a 
way to Women’s Rights: The Case of Personal Status Law in Yemen”, 2011. 

952.Ibid, UNDP 2018  
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. أتيت األدوار التقليدية للرجال داخل هذا 953األقليات، وغريهم من األشخاص "املستضعفني" 
دورهم كأوصياء، وخاصة رجال الطبقة العليا النظام مع توقع التصرف بعنف والقتال من أجل أداء 

من خلفية قبلية. األدوار التقليدية للمرأة هي إىل حد كبري منزلية وإجنابية وتستند إىل األسرة. يتضمن 
هذا النظام عدم املساواة والتمييز على أساس اجلنس، واألوضاع القبلية، والدينية، والطبقية، 

يات من أصل أفريقي، و "املّهمشات" ، وأولئك اللوايت يعشن يف والعنصرية، مما جيعل النساء والفت
. هذا 954املناطق الريفية األكثر هتميشاا وحرماانا وضعفاا أمام العنف القائم على النوع اجلنساين 

موجود على نطاقات خمتلفة يف مجيع أحناء اليمن، ولكنه األكثر وضوحا يف املناطق الريفية والشمالية 
وإىل حد كبري حتت سيطرة سلطات األمر الواقع واليت هي تقليداي أكثر حمافظة من اليت تقع اآلن 
  .955املناطق اجلنوبية

يتم تبادل حقوق الوصاية على النساء والفتيات بني الذكور من خالل الزواج. ويدفع العريس  .621
أّن زواج املهر لوالد العروس، وبعد ذلك تنتقل الوصاية على العروس من الوالد إىل الزوج. كما 

األطفال مستشٍر يف اليمن، والزواج قانوين يف أي عمر، ومُينع االتصال اجلنسي قانوانا قبل سن البلوغ 
. ويوفّر زواج الفتيات يف سن مبكرة مصدراا للدخل لعائلة العروس، وتعتربه بعض العائالت 956

 األسر الفقرية أو شكالا من أشكال احلماية، حيث ترفع عنها عبء توفري حاجات بناهتا، خاصة يف
حيث تعجز الفتيات عن الوصول إىل التعليم. ويزيد االختالل النسيب يف العمر والسلطة بني الزوج 
والزوجة من خطر العنف العائلي، ترافقه شرعية اجلماع مع الفتيات اللوايت "بلغن سن البلوغ" 

   .957ابلكاد، ويشمل االعتداء اجلنسي على األطفال كممارسة

عنف القائم على نوع اجلنس الذي يرتكبه من هم خارج األسرة ضد النساء يرتبط ال .622
والطفالت بنظام الوصاية. فعندما  يارتكب هذا العنف من جانب رجال من خارج األسرة، يتعرض 
شرف "األوصياء" الذكور واحرتامهم للذات وأمنهم العاطفي للخطر. وهذا جيلب وصمة العار، 

  

953Ibid, UNDP 2018, Hussein 2011. Marta Colburn, Gender and Development in Yemen,  
Oxfam and Friedrich Ebert Stiftung, 2002. 

  .امللفمصادر سريّة يف  954
Ibid, Colburn 2002. Saferworld, “Women Nowadays do Anything” 2017; ILO, Labour Market 
and Demographic Trends in Yemen, 2014. CARE “Rapid Gender Analysis of Yemen”, 2015. 
Oxfam-CARE-GenCap “Gender and Conflict Analysis in Yemen”, 2016; Also see the 
following on gender and Muhamasheen, Somalian and Ethiopian communities in Yemen 
Witness. GBV Witness, “Taking on Discrimination and Violence against Women in Yemen, 
Breaking the Silence Documentary” 2010, available at: https://gbv.witness.org/taking-
discrimination-violence-women-yemen/ . Marina de Regt, “Refugee, woman and domestic 
worker: Somali women dealing with dependencies in Yemen”, African and Black Diaspora: 
An International Journal, 2010. Marina de Regt, “Ways to Come, Ways to Leave: Gender 
Mobility and (Il) legality Among Ethiopian Domestic Workers in Yemen”, Gender and Society 

24(2):237-260, 2010. 
  .مصادر سريّة يف امللف 955

Colburn 2002. CARE “Yemen Program Approach Situation Analysis”, 2014. 
956.UNDP 2018. Hussein 2011. Colburn 2002  
 ملزيد من التفاصيل حول استنتاجات الفريق، أنظر الفصل حول محاية األطفال.  957
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هم تعين أن هؤالء الرجال ينظمون بشدة احلياة اجلنسية اخلاصة ابلنساء واملخاطر املرتتبة على وضع
. يف سياق عدم املساواة وعدم التمكني املستشراين، تصبح املرأة أو الفتاة معتمدة  958والفتيات

اعتماداا نفسياا على الرجل، والعديد من النساء يكتمن هذه الوصمة واخلوف من العار، مما جيعلهن 
طر، إما من جانب "األوصياء" الذكور الذين ميارسون السلطة عليهن، أو عندما أكثر عرضة للخ

يفقدن دعمهم هلّن. تؤّدي هذه العوامل إىل إدامة دورات الوصم ابلعار، واملعايري اجلنسانية السلبية، 
والضعف والعنف القائم على النوع اجلنساين. عالوة على ذلك، هذه العوامل متّكن الرجال اليمنيني 
يف مواقع السلطة من استخدام اجلنس والنوع اجلنساين للسيطرة على النساء والفتيات، وجتعل النساء 

 .والفتيات، والذكورة واحلياة اجلنسية للذكور، أهدافاا ابلوكالة يستهدفها أطراف النزاع

وقت اليمن بلد فيه تنوّع، وقد مّت بناء العادات والتقاليد والقوانني اخلاصة به مع مرور ال .623
وتطبيقها بطرق خمتلفة يف خمتلف اجملتمعات واملناطق والعائالت. اترخييا، وجدت بعض النساء طرقا 
لتمكني أنفسهن ابلرغم من هذه املعايري. فاليمن معروف بقياداته النسائية على مجيع مستوايت 

ن الثاين / يناير اجملتمع، مبا يف ذلك ضمن جلان الوساطة القبلية واملنظمات غري احلكومية. يف كانو 
، وضع مؤمتر احلوار الوطين بقيادة نساء ورجال يف اليمن، توصيات إللغاء العديد من هذه 2014

العادات والقوانني التمييزية. وقد جلب ذلك أمالا جديداا للمرأة يف اليمن، ولكن بسبب النزاع الذي 
  .959نشب بعد ذلك بوقت قصري، مل يتم سن هذه التدابري

 ع على معايري النوع اجلنساينأتثري الصرا  .3

تزوجنا يف نفس الشهر الذي احُتجز فيه. كان املعيل الوحيد ألمه وأخواته ويل. اختفاؤه ترك أثراا  "
كبرياا من الناحية العاطفية واملالية. جيب أن أبقى على قيد احلياة وأن أأتكد من بقاء أسرته، لذلك 

 ." مبواد منزلية وبدأت ببيعها يف الشوارعتعّلمت كيفية صنع اجملوهرات حملية الصنع 
  960زوجة أحد ضحااي االختفاء القسري، اختفى ألكثر من سنة      

من املصابني بشكل مباشر ابملئة  82، بينما كان 2019عام الإىل  2014عام المن  .624
ضربت بسبب القتال من الرجال واألوالد، أثرت األزمة اإلنسانية واالنتهاكات ذات الصلة اليت 

املرافق الصحية، والتغذية واإلسكان اآلمن، بشكل غري متناسب على النساء والفتيات. فمن بني الـ 
مليون هم من النساء  18.2مليون ميين الذين حيتاجون إىل احلماية أو املساعدة اإلنسانية،  24.1

ال، مع حوايل هم من النساء واألطفابملئة  83مليون انزح حاليا،  3.3ومن بني    961واألطفال.

  

958Female Dynamics in Muslim Society, Saqi Books, 2011, -Fatima Mernisi, Beyond the Veil: Male 

Chapter 2. Colburn 2002. 
959  
 .مصادر سريّة يف امللف 960
961.ns Assessment Yemen, 2018Cluster Locatio-IOM, UNHCR, OCHA Multi  
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، أفاد صندوق األمم املتحدة 2019نتيجة لذلك، يف عام  962من النساء والفتيات. ابملئة  53
٪ من األسر تقودها فتيات دون سن 21للسكان أن معظم األسر اآلن تقودها إانث، حيث أن 

   963، وهن أكثر عزلة وعرضة للفقر بسبب عدم املساواة وعدم التمكني االقتصادي املستشريني.18
هذه احلالة من الضعف تشمل مجيع أفراد األسرة. عالوة على ذلك، تعدد الزوجات يعين أن إصابة 
رجل واحد ميكن أن يكون له آاثر عرب العديد من األسر. وقد وثق فريق اخلرباء حاليتا اغتيال حيث 

فجأة ضعفاء  ترك الرجالن املتوفيان وراءمها سبع زوجات يقمن برعاية األطفال وقد وجدن أنفسهنّ 
ابإلضافة إىل ذلك، مت اإلبالغ عن رفض األقارب الذكور العمل يف مهن ذات دخل    964اقتصادايا.

منخفض يعتربوهنا غري مناسبة للرجال والفتيان. إن الضغط االجتماعي املعياري للمحافظة على تبعية 
تيات يف عالقات مسيئة املرأة على أولياء األمور الذكور يزيد ابلفعل من خطر بقاء النساء والف

واستغاللية، ومن املرجح أن يزيد من هذا األمر تعرضهن املتزايد للضعف بسبب احلرب. هذه 
العوامل، وخباصة النزوح وما يرتبط به من نقاط ضعف، وضعت أعباء اجتماعية اقتصادية كبرية على 

  .965النساء والفتيات

أبهنن ُخّولن لالضطالع هبذه املسؤوليات أخربت نساء من خلفيات أقل ضعفا فريق اخلرباء  .625
اجلديدة، حيث حرصن على أتمني العمل ألنفسهن من خالل العمل احلر، مثل بيع األشياء يف 

. أّكدت عدة نساء من النساء األكثر عرضة للخطر لفريق اخلرباء، 966الشوارع أو العمل يف الزراعة
الثانوية وجمموعات الرتكيز املوثوقة، أن وهذا يتماشى مع نتائج عدد من الدراسات االستقصائية 

هناك اعتماد متزايد على اسرتاتيجيات التعامل السلبية، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي وعمالة 
 .967 األطفال وزواج األطفال

جيب أن أطعم طفلي ورعايته بطريقة ما، ومل يعد لدي أي عمل. بدأت أذهب مع أي رجل "
  ".للطفل. لقد فكرت يف االنتحار. اان حباجة اىل مساعدة يدفع يل مثن احلليب واحلفاضات

  968انجية من العنف اجلنسي واالستغالل         

  

962UNFPA, Humanitarian Response in Yemen, 2019; OCHA, Humanitarian Needs Overview,  
2019 Page 42 and OCHA-IOM-UNHCR Task Force for Population Movement, 2019. 

963ender GenCap “G-CARE-Ibid, UNFPA, Humanitarian Response in Yemen, 2019. Oxfam 
and Conflict Analysis in Yemen” 2016. 

 .مصادر سريّة يف امللف 964
  .مصادر سريّة يف امللف 965

Saferworld 2017. Brigitte Rohwerder, “Conflict and Gender Dynamics in Yemen”, Institute of 
Development Studies, 2017. See also Section 5 below. 

 .لفمصادر سريّة يف امل 966
 .مصادر سريّة يف امللف 967

Oxfam-CARE-GenCap 2016. Oxfam “Yemen’s Shattered Food Economy and its Impact on 
Women” 2019. Marie-Christine Heinze and Sophie Stevens “Women as Peacebuilders in 
Yemen”, Yemen Polling Centre, 2018, available at: http://www.sddirect.org.uk/ 

media/1571/sdd_yemenreport_full_v5.pdf. 
 .مصادر سريّة يف امللف 968
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ذكر شهود أن أنظمة القانون العريف األبوية والعادات التمييزية املرتبطة هبا قد عاودت الظهور  .626
اقع واحلكومة يف املناطق اليت أصبحت حتت أتثري سلطات األمر الو  2016-2019خالل الفرتة 

والقوات املدعومة من اإلمارات العربية املتحدة. هذا األمر اصبح شائعاا يف عدن واملناطق اجلنوبية، 
وداخل صنعاء، علماا ابنه سبق وأن مت التخلص منه. الرجال املسلحون من املناطق الريفية، وكثري 

من جانب أطراف النزاع. عندما  ، مّت متكينهماألعراف الراسخةمنهم من القبائل ويتمتعون مبزااي 
وصلوا إىل املناطق وتوّلوا السيطرة، أحضروا معهم قواعد أبوية. وأدى تقويض األطراف هليمنة الدولة 
إىل استبدال الدولة ابللجان القبلية. عادت وبرزت عادات وقوانني خاصة ابلنساء والفتيات تفرض 

املالبس وعقوابت لعدم ارتداء النقاب، عليهن السفر مع ويل أمر، فضالا عن فرض قيود على 
  .969وإعادة ظهور جرائم "الفجور" اليت كان قد مت التخلص منها يف عدن واملراكز احلضرية

، فرضت سلطات األمر الواقع بشكل متزايد القواعد والقوانني األبوية، مع 2016منذ عام  .627
العام، كوسيلة للسيطرة تفسري صارم، من خالل استخدام مؤسسات الدولة ومن خالل اخلطاب 

، بدأت النساء بتنظيم 2018على النساء والفتيات واحلّد من مشاركتهن السياسية. يف عام 
مظاهرات عامة ضد سلطات األمر الواقع يف صنعاء بسبب خماوف من تعّرض الرجال للقتل أو 

وانني تلزم ، فرضت سلطات األمر الواقع يف الوقت نفسه ق2018االحتجاز بشكل أكرب. منذ عام 
املرأة ابلتنّقل برفقة حمرم كوصي، فضالا عن فصل الرجال والنساء غري املتزوجني. كما هددوا أو أغلقوا 
الشركات اليت مل تطبق هذه املتطلبات، مما قّلل من مساحات احلوار اإلجيايب والتفاهم بني الرجال 

  .970والنساء

ابلدعارة واالختالط والفجور ابستخدام يف العامني األخريين، اهتمت أطراف النزاع النساء  .628
مصطلحات مهينة كجزء من هتديداهتم العامة ومضايقتهم ضد املعارضني. يف صنعاء، استخدمت 
سلطات األمر الواقع مثل هذه التهديدات واملضايقات عند قمع املظاهرات العامة اليت تضّم نساء 

الشرعية" على االحتجاز التعسفي ووجهت مثل هذه االهتامات ضد النساء كوسيلة لـ "إضفاء 
للنساء والفتيات. يف اليمن، مثُل هذه االهتامات واالعتقاالت العامة هلا عواقب وخيمة على النساء 
والفتيات، وتعّمق وصمة العار املفروضة أصالا على النساء العامالت خارج املنزل. هذا يؤدي اىل 

نشر تصّور عن النساء والفتيات على أهنن عاهرات  تطبيع استخدام هذه اإلساءة املزرية، مبا يف ذلك
حمتمالت، وتعزيز الفكرة األبوية املتمثلة يف أن سلوكهن وحياهتن اجلنسية تتطلب سيطرة األوصياء 
الذكور. كل هذا يزيد من خماطر العنف املنزيل، ويثين النساء والفتيات عن احلركة خارج املنزل، ومينع 

  .971تصادي والسياسيمشاركتهن يف اجملالني االق

  
 .Saferworld 2017   .مصادر سريّة يف امللف 969
 .مصادر سريّة يف امللف 970
 أنظر اجلزء )ه( أدانه. 971
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أفاد شهود أنه من املتوقع اآلن من الرجال والفتيان التصّرف بعنف، بوصفهم مقاتلني  .629
، مما األعراف والقوانني القدمية وأوصياء، بطريقة مل يكونوا عليها قبل النزاع. ويعود ذلك أوالا إىل عودة

 "اجملهود احلريب". يف الوقت يفرض هذه التوقعات على الرجال، ويرتبط بضغط األقران للمشاركة يف
.  972نفسه، تسببت األزمة اإلنسانية يف إضعاف الرجال والفتيان اقتصادايا مع حمدودية فرص العمل

، متكنت أطراف النزاع من اجياد منفذ هلم من خالل التجنيد، فيما مّتت 2019-2015يف الفرتة 
  .973عسكرهتم من خالل اخلطاابت الدينية والبطريركية

الرجال وقوداا للحرب، فهم ال يريدون القتال ابلضرورة، لكن ليس لديهم خيار، إما  أصبح" 
ألهنم جمربون على القتال، أو يشعرون ابلضغط للقيام بذلك ليكونوا رجاالا صاحلني للعائلة، أو 

 ."ألهنم يفضلون القتال بدالا من أن ميوت أطفاهلم من اجلوع
  974على أساس اجلنس تعمل مع الرجال واألوالد امرأة انشطة يف جمال مكافحة العنف   

منذ بداية النزاع، شّكلت األطراف ودعمت جمموعات مسلحة من الرجال والفتيان غري  .630
املدربني، مث وضعتهم يف مناصب قوة نسبية للقيام مبهام مدنية يف مناطق منزوعة السالح سابقاا. 

عة وتشمل هذه اجملموعات احلزام األمين وقوات النخبه الشبوانيه والنخبة احلضرمية، وامليليشيات التاب
للحكومة، واللجان الشعبية التابعة للحوثيني، الذين حلوا حمل قطاع األمن املدين. اىل جانب زايدة 

. وأدى 975حاالت الضعف هذه، فقد زاد خطر االختطاف والعنف اجلنسي حبق النساء والفتيات 
واىل ثنيهن انتشار األمن إىل تقليص احلرايت األساسية للنساء والفتيات، مبا يف ذلك حرية احلركة، 

عن التحرك يف األماكن العامة، مع تشجيع النساء اللوايت كان لديهن خيار رفض ارتداء احلجاب 
على ارتدائه، سواء مبحض إرادهتن أو كسبب منطقي يستخدمه أقارهبن الذكور ملنعهن من 

  .976االستقالل عنهم

حاالت الصحة العقلية، مبا لقد أثر االضطراب يف التعليم، والفقر، والبطالة اجلماعية، وزايدة  .631
فإىل جانب إعادة إرساء العادات التمييزية،   977يف ذلك االكتئاب، على الرجال واألوالد أيضا.

وتفاقم الذكورة السامة واإلفالت من العقاب، وعرقلة برامج التوعية وتغيري السلوك لدى الرجال 
لى سيطرهتم داخل األسر وللتعويض والفتيان، تزايد خطر استخدام الرجال للعنف العائلي للحفاظ ع

. وتزيد هذه العوامل جمتمعة من اخلطر 978عن فقدان سيطرهتم االقتصادية وتغيري أدوار اجلنسني 

  
 . Rohwerder 2017Saferworld .2017.مصادر سريّة يف امللف 972
 ملزيد من التفاصيل حول استنتاجات الفريق بشأن جتنيد األطفال، أنظر فصل جتنيد األطفال.  .مصادر سريّة يف امللف 973
 .مصادر سريّة يف امللف 974
 كما تدل استنتاجات فريق اخلرباء يف هذا اجلزء من فصل العنف القائم على النوع اجلنساين. أنظر أيضاا  975

Saferworld 2017. 
 .مصادر سريّة في الملف 976
  .سريّة في الملفمصادر  977

Sanaa Centre for Strategic Studies “The Impact of the Conflict in Yemen on Mental Health”, 2019. 
 .مصادر سريّة يف امللف 978
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الطويل األجل جليل املستقبل من الرجال والفتيان املستعدين إلدامة العنف القائم على اجلنس 
 .والتمييز األوسع ضد النساء والفتيات

ية يف قطاع األمن قبل الصراع وما زالت تعمل لدى كال اجلانبني. يف عملت املرأة اليمن .632
، شكلت سلطات األمر الواقع يف صنعاء قوة أمنية جديدة للنساء تعمل هبدف 2017-2019

واضح مفاده قمع املشاركة السياسية للمرأة وارتكاب انتهاكات حبقها. وتتألف قوة األمن النسائية 
خلارج ابسم "الزينبيات"، من العديد من النساء اللوايت انضممن مبوافقة هذه، واليت يشار إليها يف ا

مطلوب مزيد من التحقيق  979منهن إىل هذه القوات لتحقيق مكاسب مالية أو ألسباب شخصية.
  .980النساء هؤالءملعرفة ما إذا مت إكراه أو استغالل 

قطايب للنزاع، واستهداف من إّن عودة املعايري اليت تتحكم ابحلياة اجلنسية، والتأثري االست .633
يُنظر إليهم على أهنم ال يتفقون مع املعايري اجملتمعية احملافظة، سامهت كلها يف خلق بيئة صعبة أصالا 
ابلنسبة لألشخاص الذين ليسوا متباينني جنسياا. فالتمييز ضد جمتمع امليم يف اليمن يسبق النزاع. 

ية يعاقب عليها ابإلعدام. منذ ظهور النزاع يف عام مبوجب قانون العقوابت اليمين، املثلية اجلنس
، ذُكر أن املثليني جنسياا تعرضوا ملزيد من عمليات القتل والتهديد والعنف اجلنسي من قبل 2014

. وليس معروفاا إذا كانت األطراف املتصارعة قد ارتكبت مباشرة أعمال عنف أو 981أفراد اجملتمع 
 .ب مزيدا من التحقيقمضايقة ضد جمتمع امليم؛ وهذا يتطل

 أتثري النزاع على احلماية والعدالة اجلنائية .4

قبل النزاع ، كانت النساء والفتيات حيصلن على بعض احلماية من العنف القائم على نوع  .634
اجلنس وعلى دعم العدالة اجلنائية هلن بفضل النشاط املستمر من جانب الشبكات اجملتمعية احمللية 

ة ، تعرتض سلطات األمر الواقع يف صنعاء ابنتظام أنشطة احلماي2017اليت تقودها نساء. منذ عام 
أو زايدة الوعي ابلعنف القائم على نوع اجلنس تقوم هبا هذه املنظمات احمللية أو الدولية. ترفض 
مؤسسات سلطة األمر الواقع السماح بربامج احلماية والتوعية على العنف القائم على النوع 

ملهم، اجلنساين، حيث تتم مضايقة وهتديد املوظفني، واهتامهم ابلدعارة، واإلغارة على أماكن ع
واحتجاز موظفيهم. وقد أدى ذلك إىل تفكيك شبكات احلماية والوقاية، وتعريض النساء والفتيات 
ملزيد من اخلطر والضرر، مع إثنائهن عن متابعة املساءلة، ومنع التدابري طويلة األجل ملكافحة العنف 

د اجلماعات املسلحة يف . كما تلقى فريق اخلرباء تقارير عن قيام أفرا982القائم على النوع اجلنساين 

  
 واقع. ملزيد من التفاصيل، أنظر أيضاا الفصل عن احلياة يف صنعاء واملناطق األخرى حتت سيطرة سلطة األمر ال .مصادر سريّة يف امللف 979
 .مصادر سريّة يف امللف 980
 yemen-in-gays-for-place-http://www.ipsnews.net/2013/08/no./ .مصادر سريّة يف امللف 981
 .مصادر سريّة يف امللف 982
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احملافظات اجلنوبية اخلاضعة لسيطرة احلكومة واإلمارات العربية املتحدة مبضايقة العاملني يف جمال 
   .983احلماية

وصلت فريق اخلرباء تقارير عن اهنيار دعم نظام العدالة اجلنائية ملناهضة العنف القائم على  .635
ذ القانون داخل احلكومة والسلطات القائمة حبكم نوع اجلنس منذ اندالع النزاع، وأن أجهزة إنفا

التحقيق يف قضااي العنف القائم على نوع اجلنس  2019-2018األمر الواقع قد رفضت يف فرتة 
وحماكمة مرتكبيها. ويف بعض احلاالت اليت مت التحقيق فيها، أعيد حتويل الضحااي اىل ضحااي من 

. يف حاالت 984تخدام ذلك أحياانا كأداة سياسية جديد، وحيث يتم اإلعالن عن احلاالت، مت اس
العنف اجلنسي اليت وثقها فريق اخلرباء، وقد ارتكبها املقاتلون، أو حراس املعتقالت أو قوات إنفاذ 
القانون، مل يُقّدم أي من اجلناة إىل العدالة. عالوة على ذلك، مل يتلق فريق اخلرباء أي معلومات تشري 

قد مت التحقيق فيها  2018لقائم على نوع اجلنس احملددة يف تقريره لعام إىل أن انتهاكات العنف ا
 .ومعاجلتها من قبل األطراف اليت تُعترب مسؤولة عنها

يف حالتني يف عدن، أفادت التقارير أن موظفي إنفاذ القانون اللذين كاان من اجلناة قد تزوجا  .636
. ويف حالة أخرى يف عدن، مت اغتصاب ابنة  985من الناجيتني من العنف القائم على نوع اجلنس

  986إحدى االمهات اليت، ولدى إبالغ الشرطة بذلك، قوبلت بتهديدات واغُتصبت هي نفسها. 
يف حاالت اختطاف للفتيات يف صنعاء، منعت سلطات األمر الواقع التحقيقات، ومحت اجلناة، 

، قد حتصل زايدة ني القدميةانو القاألعراف و مع عودة  987وحّولت الناجني جمدداا اىل ضحااي.
االعتماد على األشكال التقليدية للوساطة وعالج للعنف القائم على النوع اجلنساين، مثل التعويض 

. هذه الوساطة تدمي عدم املساواة، وتقوض الثقة يف آليات احلماية 988املادي لألقارب الذكور 
هذه العوامل جمتمعة إىل ندرة اخليارات واملساءلة، وتضمن بقاء االنتهاكات غري موثقة. وقد أدت 

 .أمام الناجني واألسر لطلب االنتصاف واحلماية واملساءلة

 العنف على اساس النوع اجلنساين  .5

تتعرض النساء والفتيات كما الرجال والفتيان، نتيجة للنزاع والسياق املعياري، خلطر مجيع   .637
القائم على النوع اجلنساين مستشرايا وواسع أشكال العنف على اساس النوع اجلنساين. كان العنف 

أفادت عدد من الدراسات   989االنتشار قبل النزاع، وخاصة العنف املنزيل وزواج األطفال.
  

 .مصادر سريّة يف امللف 983
 .مصادر سريّة يف امللف 984
 .مصادر سريّة يف امللف 985
 .مصادر سريّة يف امللف 986
 .امللفمصادر سريّة يف  987
  .مصادر سريّة يف امللف 988
  .مصادر سريّة يف امللف 989

Oxfam-CARE-GenCap 2016. United Nations Inter-agency Network on Violence Against 
Women, “Country Assessment on Yemen”, 2010. 
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االستقصائية الثانوية املوثوقة واملقابالت وجمموعات الرتكيز، اليت متثل النساء يف عدد من احملافظات ، 
وع اجلنساين بني النساء والفتيات يف اليمن كان بني أن أعلى خطر للعنف القائم على اساس الن

هو العنف العائلي الذي يرتكبه أفراد األسرة، وأن هذا كان يف زايدة انتشار  2019و 2016عامي 
منذ ظهور احلرب، وثّق صندوق األمم املتحدة للسكان ارتفاعاا مستمراا يف   990خالل النزاع.

القائم على النوع اجلنساين، على الرغم من العوائق  الناجيات اللوايت يصلن إىل خدمات العنف
املتعددة اليت حتول دون اإلبالغ والتحدايت املتزايدة اليت تواجه هذه اخلدمات، مع ارتفاع يصل إىل 

، قّدر صندوق األمم املتحدة  2019-2018. يف الفرتة 991يف بعض احملافظات ابملئة 70
خلطر العنف القائم على النوع اجلنساين، وأن ماليني امرأة وفتاة معرضات  3للسكان أن 
  .992امرأة وفتاة معرضات خلطر القتل نتيجة ألشكال خمتلفة من العنف 120،000

 النزوح (أ

ميثل النزوح غري املتناسب للنساء واألطفال عامل خطر رئيسي جلميع أنواع العنف القائم   .638
يف جتمعات سكانية غري آمنة وغري رمسية. على النوع اجلنساين ، سواء يف بيئات مضيفة أكثر أمناا أو 

يف اليمن، جلأ ثلث النازحني على األقل إىل املباين العامة واملهجورة مع وجود عوامل محاية حمدودة، 
وال يوجد نظام رمسي للمخيمات. ابإلضافة إىل ذلك ، عادت العديد من النساء والفتيات النازحات 

-2018. خالل الفرتة  993يجدن أماكن غري آمنةالبالغ عددهن مليون شخص إىل منازهلن ل
، تلقى الفريق تقارير مل يتم التحقق منها عن عنف جنسي ، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي  2019

املرتكب ضد النازحني داخليا من قبل مرتكبني مرتبطني بعدة أطراف يف النزاع، وكذلك إدارة 
 .994  حنياملخيمات، واجملتمعات املضيفة، وغريهم من الناز 

 العنف اجلنسي ضد األشخاص املهمشني  (ب

حالة من حاالت العنف اجلنسي املرتبط ابلنزاع يف الفرتة  37يف اجملموع ، حتقق الفريق من   .639
ضد أفراد اجملتمعات الضعيفة واملهمشة على أيدي اجلماعات املسلحة يف  2019إىل  2016من 

خمتلفة، وستة أوالد، وفتاة واحدة،  امرأة 19وكان هذا يتألف من اغتصاب   995جنوب اليمن.
وحماولة اغتصاب فتاتني وامرأة، واالعتداء اجلنسي على رجل وصيب، وخطف ست نساء كرهائن. 
وتضمن ذلك االغتصاب املهبلي والشرجي والشفوي، مبا يف ذلك االغتصاب ابلعضو الذكري 

  
  .مصادر سريّة يف امللف 990

Heinze and Stevens 2018. Oxfam-CARE-GenCap 2016. 
991. Based Violence Information Management System, 2018-UNFPA, Gender 
992UNFPA, Humanitarian Response in Yemen, 2019. UNFPA, Monthly Situation Report,  

April 2019. 
  .مصادر سريّة يف امللف 993

OCHA, Humanitarian Needs Overview, 2019. 
 .مصادر سريّة يف امللف 994
   (.2019-2016من املعلومات حول استنتاجات فريق اخلرباء، أنظر الفصل حول السيطرة على عدن واجلنوب ) ملزيد 995
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قع عدد من هذه واالغتصاب ابألشياء، واالغتصاب اجلماعي، واستخدام األسلحة. وقد و 
 .األحداث يف مرأى من اآلخرين، مبا يف ذلك أفراد األسرة

من هذه القضااي ضد الالجئني واملهاجرين من أصل صومايل أو إثيويب ، وست  24كانت   .640
منها ضد أفراد من جمتمعات "املهمشني" ، وثالثة ضد أولئك الذين ينتمون إىل أصول إثنية أو 

ولكن لديهم نقاط ضعف حمددة أخرى. اجلناه مرتكيب هذا العنف طائفية غري حمددة من اليمن 
اجلنسي ، هم أعضاء يف احلزام األمين املدعوم من اإلمارات العربية املتحدة وافراد من اللواء املدرع 

إىل من قبل احلكومة  مضمن ميليشيات املقاومة ومت ضمهوا سابقاا كان  ناخلامس والثالثني، والذي
دون أي تدريب أو تدقيق أو إشراف داخلي وقامت احلكومة  2019-2016 بني يف الفرتة اقواهت

اليمنيه واإلمارات العربية املتحدة بوضع هؤالء االشخاص يف مناصب السلطة والقوة ضد السكان 
 .األكثر ضعفا وبشكل متزايد الضعفاء الذين حيتاجون إىل احلماية

ر، وعدم احلصول على سكن آمن، حتدثت الالجئات واملهاجرات إىل الفريق عن الفق .641
والسلوك العدواين املستمر لقوات احلزام األمين ضد جمتمعهن، والعبء العقلي لسنوات من التمييز ، 
ويف بعض احلاالت ، النجاة من االغتصاب املتكرر. وكانت بعض األمهات العازابت نتيجة 

. 996ا اجملتمع املضيف اليمين لعمليات االغتصاب هذه ، حتدثن عن وصمة العار اليت فرضها عليه
وحتدث أشخاص من جمتمع "املهمشني" عن تصور اجملتمعات غري "املهمشة" هلم أبهنم مبثابة عبيد 

. يف إحدى احلاالت ، تضمن ذلك لغة تعسفية 997مما يعين أن اإلساءة إليهم كانت أكثر قبوالا 
ة "خمتلة جنسيا" ووصفها مبصطلح ومهينة استخدمها اجلناة خالل العنف اجلنسي، تشري إىل أن املرأ

تضمن مفهوم أن النساء واألطفال من تأعاله  ةاملوصوفاألعراف والقوانني و  .احملتقر998"األخدام"  
أفريقيا وأصول "املهمشني" هم "أقل قيمة" من تلك اليت من القبائل اليمنية، ويعين أن هذه 

لي، ومتكني اجلناة واملسامهة يف القبتوسط اجملموعات ال حتصل على نفس احلماية عن طريق ال
 .اإلفالت من العقاب

وابلنظر إىل األدلة اليت مت احلصول عليها، واملكانة املهمشة هلؤالء الناجني يف اليمن، والدور   .642
اجلنساين السائد "للوصاية" للرجال عليهن وعلى النساء بشكل عام ، يف سياق اإلفالت من 

الفريق أسباب معقولة لالعتقاد أبن قوات احلزام األمين العقاب على نطاق واسع ابلفعل ، لدى 
املدرع تستهدف الضحااي على أساس طائفتهم أو طبقتهم أو أوضاعهم  35وافراد من  اللواء 

، كانت نسبة متزايدة من النساء واألطفال 2019املهمشة األخرى. عالوة على ذلك ، يف عام 
نس، وقامت قوات احلزام األمين ابحتجاز واسع عرضة للخطر وعرضة للعنف القائم على نوع اجل

  
 حول وضع النساء والفتيات يف اليمن.  2ملزيد من النقاش حول النساء من أفريقيا وجمتمعات املهمشني، أنظر أعاله الفصل  996
  مصادر سريّة يف امللف. 997
. مصطلح شائع يف الداللة عن أعضاء جمتمعات املهمشني، وُيستخدم هذا املصطلح " األخدام" يف سبيل مصادر سريّة يف امللف 998

 حتقريهم. 
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النطاق للمهاجرين مبن فيهم النساء واألطفال، وتلقى فريق اخلرباء تقارير عن العنف اجلنسي من قبل 
اجلماعات املسلحة املرتبطة يف املناطق اجملاورة وضد النازحني. كما تواصل األطراف نشر مجاعات 

 .999  مسلحة مماثلة يف جنوب وغرب اليمن

يلزم إجراء مزيد من التحقيقات بشأن حجم وطبيعة هذا العنف اجلنسي املستهدف الذي  .643
ترتكبه هذه اجلماعات وغريها من اجلماعات املسلحة يف اجملتمعات املهمشة، مبا يف ذلك النازحون، 

 .اخلاضعني لسيطرة احلكومة، ودولة اإلمارات العربية املتحدة، وسلطات االمر الواقع

 اجلنسي يف االعتقال العنف جـ.

يف كل مرة مل أعرتف أو مل أقل شيئاا ابلطريقة اليت يريدوهنا ابلضبط قام إبدخال عضوه الذكري "
 ." يف فمي. مل يكن لدي أي دعم نفسي ومل أرى أي طبيب. ما زلت متضرراا للغاية

  1000معتقل سابق يف قاعدة البوريقه التابعة للتحالف       

استخدمت أطراف النزاع العنف اجلنسي يف  2019حىت  2016من  وخالل الفرتة   .644
 23االعتقال للتعذيب واإليذاء اجلسدي والصدمات واإلهانة وإلخضاع املعتلقني. حتقق الفريق من 

 .حالة عنف جنسي رهن االعتقال لدى عدة أطراف

قع مبا حالة عنف جنسي يف مرافق االعتقال التابعة لسلطات األمر الوا 12ويشمل ذلك   .645
فيها العنف اجلنسي ضد مخس نساء وستة رجال وفىت واحد. يف احلاالت املتعلقة ابلرجال واألوالد، 

أو ربطها أو تعليق أشياء ثقيلة عليها، ومت استخدام الُعري القسري. يف حالة  ةصياخلمت ضرب 
ك هتديدات واحدة من النساء، مت االعتداء عليها على الفرج من خالل مالبسها. كما كانت هنا

ابالغتصاب، وهتديدات الغتصاب زوجات املعتقلني، فضال عن تقارير مل يتم التحقق منها حول 
 .1001 اغتصاب فتيان

حالة اغتصاب لستة رجال وفىت واحد يف مرافق  12ويشمل ذلك أيضا ما ال يقل عن   .646
أخرى ، وُعري االعتقال التابعة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ، فضالا عن اعتداءات جنسية 

قسري. تعرض املعتقلون لالغتصاب شفهياا وشرجيا، مبا يف ذلك االغتصاب ابلعضو الذكري 
واالغتصاب ابألشياء واالغتصاب اجلماعي. ومشلت االعتداءات اجلنسية ضرب خصيات 

 2018، حتقق الفريق من أنه يف آذار/ مارس 2018.  ابإلضافة إىل ذلك، يف عام 1002احملتجزين

  
 مصادر سريّة يف امللف. 999

Amnesty International “Taiz: Authorities Must do More to Tackle Child Rape and Abuse under 
Militia Rule”, March 2019. See also the Aden and the South and West Coast Fighting 

Chapters. 
 .مصادر سريّة يف امللف 1000
 ملزيد من التفاصيل، أنظر أيضاا الفصل عن احلياة يف صنعاء واملناطق األخرى حتت سيطرة سلطة األمر الواقع.  1001
  (.2019-2016واجلنوب )ملزيد من التفاصيل حول استنتاجات الفريق، أنظر الفصل عن السيطرة على عدن  1002
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معتقل من مالبسهم يف جمموعة بينما قام موظفو دولة اإلمارات  200د ما يقرب من ، مت جتري
العربية املتحدة بفحص شرجهم عنوة. خالل هذا البحث، مت اغتصاب العديد من احملتجزين 

 .ابالصابع وأبدوات وعصي

 ذكر احملتجزون أن العنف والتهديدات املستخدمة كانت تتصاعد وأن التهديد النهائي كان  .647
االغتصاب. عندما مل تنجح سلطات األمر الواقع أو احملققون اإلماراتيون بوسائل أخرى ، فإهنم كانوا 
يسيئون معاملة احملتجزين جنسياا بشدة. يف مجيع احلاالت املذكورة أعاله ، استخدم العنف اجلنسي 

ه من أشكال العنف إلكراه املعتقلني على اإلدالء ابعرتافات أو لالمتثال للمطالب. االغتصاب وغري 
اجلنسي على مرتكبيها هي يف املقام األول وسيلة لكسب السلطة والسيطرة. استخدم احملققون 

 .واحلراس هذه األساليب ضد الرجال واألوالد من أجل "خصيهم" وإذالهلم لتحقيق أهدافهم

 

   أخذ النساء كرهائن  د. 

اجتاهاا انشئاا يتمثل يف أخذ النساء والفتيات   اخلرباء ، وثّق فريق2019-2018ويف الفرتة  .648
 أفراد كرهائن على حنو مستهدف، وهناك حاالت مت التحقق منها ارتكبها عدد من األطراف. قام

سلطات األمر الواقع يف صنعاء واحلديدة ابختطاف لالتابعة احلوثي مقاتلي و يف قوات األمن 
ىل مثانية أشهر إلجبار األقارب على قبول واحتجاز سبع نساء وفتيات خمتلفات لفرتات تصل إ

مطالبهم. يف إحدى احلاالت، فعلوا ذلك إلجبار منشق حوثي على االستسالم. ويف حاالت أخرى 
. يف حالة أخرى، 1003واحتجزوهن كفدية  حمرم، احتجزوا النساء والفتيات بتهمة السفر دون وصي 

ار إرهايب مشتبه به على تسليم نفسه اختطف جيش احلكومة اليمنية امرأة وابنها الرضيع إلجب
للسلطات، مث مت إجبار املرأه على طالق الشخص املشتبه به، مع ما يرتتب عليها من آاثر عميقة 

دالالت ووصمة . إن اختطاف النساء والفتيات يعرضهن خلطر العنف اجلنسي وجيلب 1004عليها 
 .على النوع اجلنساين ، مما يعرضهن ملزيد من خطر العنف القائمعار معينة يف اليمن

وهناك أيضا تقارير مل يتم التحقق منها عن انتهاكات أوسع نطاقا تتعلق ابالعتقال ضد   .649
النساء يف مرافق اإلعتقال اخلاضعة لسيطرة مجيع أطراف النزاع، مبا يف ذلك العنف اجلنسي يف 

   .1005االعتقال. هذه التقارير تتطلب املزيد من التحقيق

 املدافعات عن حقوق اإلنسانالنساء ه.  
  

 .مصادر سريّة يف امللف 1003
 .مصادر سريّة يف امللف 1004
  .مصادر سريّة يف امللف 1005

Marie Christian-Heinze, “Criminal Histories, Arrests and Prison Experiences of Women in 
Yemen”, Yemen Polling Centre, 2018. 
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الشيء الذي أزعجهم حقاا هو عملي يف جمال حقوق املرأة. قالوا يل أن أتوقف ، ضايقوين مث "
اعتقلوين. كانت هناك أايم من االستجواابت املستمرة واالبتزاز واالهتامات ابلدعاره والتهديدات 

احلارس املسلح. دعاين بـ "الفتاة ضد عائليت. كان مؤملا عاطفيا ومرهقا. يف إحدى الليايل جاء 
السيئة" بينما جردين من مالبسي واعتدى علي جنسياا بينما كنت أبكي. كانت أطول وأسوأ 

 ." ليلة يف حيايت
  1006مدافعة عن حقوق املرأة          

 
، قادت النساء يف اليمن املظاهرات يف الشارع ابالضافة اىل  2014قبل أيلول/سبتمرب   .650

، توقف كل هذا حتت سيطرة وإكراه أطراف 2019ابلتغيري التدرجيي. حبلول بداية عام مطالب 
حتقق الفريق من العديد من انتهاكات العنف القائم على النوع اجلنساين بناءا على أدلة   1007النزاع.

من الناشطات واملدافعات عن حقوق اإلنسان والصحفيني  40مت احلصول عليها من ما ال يقل عن 
استهدافهن أو زمالئهن فكان على أساس النوع اجلنساين أو بسبب العمل يف جمال حقوق  ، إما

املرأة، أو تفاقمه على أساس جنساين. ومشل ذلك املضايقة اجلنسية والتهديدات ابالغتصاب 
واهتامات الدعارة واالحتجاز واالعتداء على مكان سكن املرأه وطردها من العمل والعنف اجلنسي. 

، واستمر وقوع العديد منها على مدار عدة 2019-2015االنتهاكات خالل الفرتة  وقعت هذه
امرأة على قيد احلياة من  20سنوات واستمرت منذ التقرير السابق للفريق. من بني ما ذكر، كانت 

. االنتهاكات ارتكبت من 2019إىل حزيران/يونيو  2018هذا االعتداء يف الفرتة من متوز/يوليو 
طراف النزاع، ويالحظ عادة يف حاالت متعدده توحد اطراف النزاع املتباينة عندما يتعلق قبل مجيع أ

 .1008  األمر بقمع النساء الناشطات

نتيجة للوقوف مع مطالبتنا مبستقبلنا، وإهناء اجملاعة ومنع األطفال من املوت ، أصبحت "
على التحدث إليهم. أان وعائليت اآلن عرضة خلطر االعتقال أو القتل ، وأان غري قادرة 

اضطررت إىل الفرار من البالد وال أستطيع العودة إليهم. لقد مت إيقاف تعليمي واآلن 
اعيش كالجئة ، أكافح من أجل إجياد طريقة ملواصلة حيايت وتعليمي واحلصول على 

 ." مستقبل
  1009 2018تشرين االول/أكتوبر  6 عاًما، شاركت يف مظاهرات 18مرأة تبلغ من العمر إ  

  
 .مصادر سريّة يف امللف 1006
 كان يوجد شعور مشرتك ما بني الناشطات اللوايت مت مقابلتهن. أنظر أيضاا:   .يف امللف مصادر سريّة 1007

Tom Finn, “After the Revolution, The Struggle for Women’s Rights in Yemen”, Dissent, 2015. 
Inclusive Peace and Transition Initiative (IPTI) “Women in Peace and Transition Processes in 

Yemen”, 2018. 
 .مصادر سريّة يف امللف 1008
 .مصادر سريّة يف امللف 1009
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ويف العديد من احلاالت ، قدمت النساء أدلة على حدوث انتهاكات يف سلسلة من   .651
املظاهرات اليت تقودها النساء ضد سلطات األمر الواقع يف صنعاء. حدث ذلك خالل ما ال يقل 

، حيث تعرضت ما يزيد  2018واثنان على األقل يف عام  2017عن مخسة مظاهرات يف عام 
عنف والرتهيب، مبا يف ذلك كشف النقاب من قبل سلطات األمر الواقع، امرأة وفتاة لل 300عن 

   .1010وتفاقمت بسبب هتديدات االغتصاب واالعتداء اجلنسي واهتامات ابلدعاره

مت تنظيم مظاهرتني يف عدن من قبل أقارب احملتجزات لإلفراج عن أفراد عائالهتم، املظاهره  .652
، قوبلت املظاهرتني ابلعنف من قبل قوات احلزام  2019والثانيه يف عام  2017االوىل يف عام 

   .1011األمين

تلق الفريق أيضاا تقارير عن وجود اجتاه انشئ للسلطات القائمة حبكم األمر الواقع، حيث  .653
احتجزت عدداا كبرياا من النساء على أساس انتمائهن السياسي أو معارضة ملموسه، ومت استخدام 

ة "إلضفاء الشرعية" على هذا األمر ومنع النساء االخرايت من  التهم الرمسية املتمثلة يف الدعار 
املشاركة السياسية. متكنت اجملموعة من التحقق من حالة واحدة المرأة ظلت خمتفية ألكثر من مثانية 

وحقق الفريق يف قضية   1012أشهر هبذه الطريقة، وكانت هلذه التهم عواقب وخيمة على أسرهتا.
فيها امرأة تعرضها لالغتصاب يف مناسبات متعددة على مدى أشهر أخرى من هذا القبيل وصفت 

بعد حماضرات مؤيدة للحوثيني وحماضرات عن الدين. ووصفت أن الشيء نفسه حدث مع 
حتدث داخل شبكة أوسع من املنشآت السرية اليت االعتداءات انشطات أخرايت، وذكرت أن هذه 

 .1013حتدث فيها هذه املمارسات

املتعلقه مبمارسة احلق يف  النساء يت ارتكبتها أطراف النزاع رداا على أعمالكان لالنتهاكات ال .654
 وإىل حرية التعبري وحرية التجمع، عواقب وخيمة على حقوق املرأة، وأدت إىل إحداث أتثري خميف

 .وقف املظاهرات الناشئة اليت تقودها النساء يف صنعاء وعدن

 التأثري على الضحيةو.  
ما زلت أعاين من توتر ما بعد الصدمة وتفكك ذهين وعقلي. بعد مرور لدي ندوب نفسية. "

أكثر من عام ، ما زلت أشعر أبمل يف ضلعي عند الذهاب إىل املرحاض، وال يبدو أن أعضائي 
تعمل بشكل طبيعي. أان أيضا مصاب بصدمة نفسية. مل أمتكن مطلقاا من الذهاب إىل 

 " .الطبيب دون علم أسريت
  1014تقل سابقمع            

  
 .مصادر سريّة يف امللف 1010
 .مصادر سريّة يف امللف 1011
  ملزيد من التفاصيل، أنظر الفصل عن صنعاء واملناطق األخرى حتت سيطرة سلطة األمر الواقع. .مصادر سريّة يف امللف 1012
 .مصادر سريّة يف امللف 1013
 .مصادر سريّة يف امللف 1014
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تعرض الناجون من العنف اجلنسي لصدمة شديدة وتدهور يف الصحة العقلية واالكتئاب   .655
والتفكري ابالنتحار وإصاابت طويلة األجل لألعضاء التناسلية واألعضاء الداخلية وغريها من األذى 

 .اجلسدي اخلطري. يف إحدى احلاالت مت تعذيب أحد الناجني من االغتصاب حىت املوت

اليمن، كانت وصمة العار ابلنسبة للناجني وافرد عائالهتم تشكل مصدر قلق ابلغ. إن  ويف .656
الكشف عن مثل هذا العنف يهدد أبن يتم نبذهم من قبل العائالت ، وأن يتعرض أفراد األسرة 
للضحية مرة أخرى. يف كثري من احلاالت ، مل يتمكن الناجون من الكشف عن العنف ألي شخص 

   .1015ر واخلوف من االنتقام، وقد وفر الفريق الفرصة األوىل هلم للقيام بذلكبسبب وصمة العا

. يف حالة  1016قوبل الذين سعوا إىل املقاضاة ابلالمباالة واالنتقام وعدم االنصاف   .657
الناجني من اجملتمعات املهمشة ، قد يكون وضعهم عامالا يف رفض األطراف للتحقيق يف القضااي 

ي من مرتكيب جرائم أعمال العنف اجلنسي اليت مت توثيقها يف تقارير فريق ومالحقتها. مل حُياسب ا
 .اخلرباء

كما أخرب الناجون الفريق ابهنم مل يتمكنوا من الوصول إىل الدعم النفسي االجتماعي   .658
. وذكر أحد الناجني أنه مل يستطع القيام بذلك بسبب عدم وجود خدمات   للعنف اجلنسي 1017

شخصا من الناجني للحصول  11قة الناجني، متكن الفريق من إحالة . مبواف1018خاصة ابلرجال
على الدعم النفسي واالجتماعي. ودعا بعض الناجني إىل احلصول على تعويضات مالية ، مشريين 
إىل أنه على الرغم من أنه ال ميكن أن يعوضهم ابلكامل، إال أنه سيساعد على إعادة بناء حياهتم 

 .1019  وحياة أسرهم

 على املشاركة السياسيةالتأثري  .6

هناك تقاليد قوية ابليمن فيما يتعلق ابلناشطات والقائدات على مجيع مستوايت اجملتمع. إن  .659
إدراك مشاركتهن الكاملة كعامالت للعدالة والتغيري أمر أساسي لتحقيق العدالة للجميع ومنع 

يادات تدرك أن إنشاء . تلقى فريق اخلرباء تقارير من الناشطات والق1020النزاعات يف املستقبل 
لعملية السالم اليت تقودها األمم املتحدة كان خطوة مهمة  (WAG) اجملموعة االستشارية النسائية

 .1021  يف عملية ال يزال يسيطر عليها الرجال ، رغم ان هذه اجملموعه تلعب دوراا استشارايا فقط

  
  .مصادر سريّة يف امللف 1015
 أعاله.  4أنظر أيضاا الفصل  1016
 املرجع نفسه.  1017
 .مصادر سريّة يف امللف 1018
 .مصادر سريّة يف امللف 1019
  .مصادر سريّة يف امللف 1020

IPTI 2018; UK Foreign and Commonwealth Office (FCO), Oxfam, International Alert (IA), 
“Research on Gender Justice, Conflict and fragility in MENA”, 2017, Page 102-104. 

Saferworld “Women Nowadays Do Anything”, 2017, page 14. 
 .مصادر سريّة يف امللف 1021
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ص مساحة املشاركة يف مواجهة االجتاه العام لقمع املدافعات عن حقوق املرأة وتقلي  .660
السياسية، بغض النظر عن االطراف املتنازعه، متكنت بعض النساء من اغتنام مساحات حمدودة 
ولكن حامسة للمشاركة السياسية. اختذت النساء زمام املبادرة يف التوسط لإلفراج عن مئات املعتقلني 

. تلعب جمموعات 1022لك على املستوى احمللي واالسرتاتيجي حيث فشلت األطراف املتنازعه يف ذ
التضامن اليت تقودها النساء والشبكات اجملتمعية واملنظمات غري احلكومية احمللية على املستوى 

 .1023  الشعيب دوراا رئيسياا يف الوساطة يف النزاعات واحلماية واألدوار اإلنسانية

، قادت النساء والفتيات مطالب التغيري  2014-2011وقبل الصراع ، يف الفرتة   .661
ويف مفاوضات  (NDC) اجملتمعي التدرجيي جلميع اليمنيني. شاركت النساء يف مؤمتر احلوار الوطين

مباشرة مع أولئك الذين سعوا للحفاظ على العادات التمييزية. لقد لعبت املرأه دورا ابرزاا يف اعداد 
وقوننت حقوق وسامهت يف الغاء أجزاء من قانون األحوال الشخصية،  2015مسودة دستور عام 

يف احلكومة. تظل هذه  ابملئة 30املساواه، وفرضت حداا أدىن لسن الزواج و وأقرت كوته نسائيه 
، قام أحد الشهود الذين قاموا 2019يف عام  1024األحكام غري منفذة من قبل أطراف النزاع. 

 .أيضاا ابملشاركة مبؤمتر احلوار الوطين إببالغ الفريق مبا يلي

كان من احملتم أن يتدخل احلوثيون أو شخص آخر يف مرحلة ما. ما كان جيب واآلن أرى أنه  
أن حيدث يف ذلك الوقت ان يتم اجياد حل للنزاع أيخذ ابالعتبار النوع اجلنساين. ولكي يكون 

أي سالم مستقبلي مستداماا ، حنتاج إىل قلب "اختالل التوازن بني اجلنسني يف القوة" من 
 ." أجل إحالل سالم دائم

  1025 مشاركة يف مؤمتر احلوار الوطين            
 استنتاجات  .7

ابإلضافة إىل النتائج اليت توصل إليها الفريق يف حاالت حمددة من العنف على اساس النوع   .662
اجلنساين يف هذا التقرير، جيد الفريق أن احلكومة اليمنية وأعضاء التحالف وسلطات األمر الواقع 

راف مسؤولون عن انتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان. يوجد أسباب معقولة لالعتقاد أبن أط
و  5و  3-1النزاع انتهكت وفشلت يف احرتام ومحاية حقوق النساء والفتيات مبا يتعارض مع املواد 

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. ويشمل ذلك الفشل يف  16-13و  8
ائم على محاية النساء والفتيات من العنف على اساس النوع اجلنساين، والفشل يف مقاضاة العنف الق
من  26النوع اجلنساين وعدم محاية املدافعني عن حقوق املرأة. كما انتهكت أطراف النزاع املادة 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 1022
 Saferworld 104-102Page  2017IA -Oxfam-FCO .7201 .مصادر سريّة يف امللف 1023
  .مصادر سريّة يف امللف 1024

Afrah Nasser, “In Yemen Women Bear the Brunt”, al-Araby, March 2018. Finn 2015. IPTI 
2018. https://www.nytimes.com/2015/06/12/world/middleeast/yemen-trials-of-spring.html. 

 .مصادر سريّة يف امللف 1025
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العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية اليت حتظر التمييز، مبا يف ذلك على أساس اجلنس، 
قوق اإلنسان املبينة يف هذا يف احلماية املتساوية للقانون. ابإلضافة إىل انتهاكات القانون الدويل حل

الفصل، يوجد انتهاك للحق يف احلرية واألمن الشخصي، من خالل االعتقال التعسفي واحتجاز 
انتهاك احلرايت و ؛ 1027؛ انتهاك حظر التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة 1026الرهائن  

يضاا إىل انتهاكات . ترقى هذه األفعال أ1028األساسية، وال سيما احلق يف حرية التعبري والتجمع 
وقد تؤدي إىل مسؤولية جنائية عن جرائم احلرب املتمثلة يف   1029القانون اإلنساين الدويل

االغتصاب وغريه من أشكال العنف اجلنسي والتعذيب واملعاملة القاسية أو الالإنسانية أو االعتداء 
 .1030  على الكرامة الشخصية واحتجاز الرهائن

رد التحالف على الفريق فيما يتعلق ابدعاءات العنف ، كان  2018يف آب / أغسطس   .663
اجلنسي هو أن التحالف ملتزم جبميع اإلجراءات القانونية ذات الصلة، وأنه مل يتلق قط ادعاءات 
تتهم موظفيه ابلعنف اجلنسي واجلنساين، وأن املوظفني كانوا مدربني ومؤهلني وفقا للقواعد العسكرية 

متابعة إىل التحالف يطلب تفاصيل عن هذه اإلجراءات والتدريب. مل الدولية. أرسل الفريق أسئلة 
يستجب التحالف يف وقت كتابة هذا التقرير. عالوة على ذلك، إذا مت االفرتاض أن التحالف مل 

، فقد قدم الفريق للتحالف وقائع واضحة 2018يتلق ادعاءات مبثل هذا العنف قبل آب/أغسطس 
إىل جملس حقوق اإلنسان. يدعو فريق اخلرباء التحالف  2018س يف تقريره الصادر يف آب/ أغسط

 .ومجيع أطراف النزاع إىل إجراء حتقيقات شاملة ونزيهة وشفافة يف النتائج اليت ذكرها يف تقاريره

اليت مت التحقق و دعاءات ابلعنف القائم على اساس النوع اجلنساين، يشري الفريق أبن هذه اال .664
 مؤشرات على وقوع أعمال عنف إضافية من جانب مجيع أطراف النزاع منها يف هذا التقرير متثل

  إضافية. واليت تتطلب حتقيقات

VIII. أتثري النزاع املسلح على األطفال 

 مقدمة .1

يؤثر النزاع املسلح يف اليمن أتثري مدمرا على حتقيق األطفال حلقوقهم األساسية. وتشمل  .665
اإلصابة واإليذاء، مبا يف ذلك  احلماية من العنف،: احلياة ،البقاء والنمو؛ ـهذه احلقوق على احلق ل

العنف اجلنسي، وكذلك الزواج املبكر والزواج القسري؛ احلرية واألمن الشخصي؛ عدم التجنيد يف 

  
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. من  9الفقرة  1026
 . 2العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، أنظر أيضاا جلنة مناهضة التعذيب، الفقرة من  7الفقرة  1027
 العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية. من  21و 19الفقرة  1028
 الربوتوكول اإلضايف الثاين ابلتحديد. من  4ادة املشرتكة من معاهدات جنيف، امل 3الفقرة  1029
نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية واليت و  (vi) (e)و  2.(i) (c)-(iii)الفقرة  8أنظر جرائم احلرب املذكورة يف املادة  1030

، يب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريفتعترب أيضا جرائم حرب مبوجب القانون الدويل العريف. أنظر أيضاا دراسة اللجنة الدولية للصل
  .96و 93و 90القواعد 
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القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة؛ وكذلك احلق يف الصحة والغذاء والتعليم. هذه احلقوق 
حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل )اليت واحلماية مكفولة مبوجب القانون الدويل 

. يف حالة النزاع املسلح 1031سيتم االشاره اليها الحقاا بـ "اتفاقية حقوق الطفل"(، واليمن طرف فيها
 مثل النزاع يف اليمن، حيق لألطفال على قدم املساواة احلصول على احلماية مبوجب القانون الدويل

 .العريفاإلنساين قانون الدويل ، مبا يف ذلك الاإلنساين

 انتهاكات احلق يف احلياة .2

قدمه لدفن شيء أشالء "مل أجد جثة ابين ، لقد استلمت قدمه فقط، أو ما ميكن أن يكون 
 رمزي".

عاًما قُتل خالل غارة جوية شنتها قوات التحالف يف  11]والد طفل يبلغ من العمر 
 يف صعدة[ 2018أغسطس  09

 

اهلجمات اليت استهدفت املدنيني تقريبا واليت وثقها فريق اخلرباء، كان ويف مجيع حاالت  .666
األطفال من بني الضحااي. لقد قُتلوا وُشوِّهوا بشكل أساسي نتيجة الغارات اجلوية ، وأيضاا نتيجة 

ديسمرب  31إىل  2013أبريل  1حوادث القصف والقنص. أفاد األمني العام أنه يف الفرتة من 
طفالا غري حمدد جنسه( وأصيب  49فتاة و  787فىت و  1940طفالا ) 2 776، قُتل  2018

. علماا أن غالبية  1032فتاة( نتيجة النزاع املسلح يف اليمن 1،242فىت و  3490طفالا ) 4 732
 .ضحااي األطفال سقطوا بسبب غارات التحالف اجلوية ، تليها أعمال احلوثيني

قوات التحالف كواحد من أطراف النزاع  لألمم املتحدة األمني العام حذف، 2016يف عام  .667
 2017و 2016لبعض التدابري املتخذة يف عامي  نتيجةا  1033الذي يقوم بقتل وتشويه األطفال

وإنشاء فريق  االشتباكللحد من أتثري النزاع على األطفال. وورد أن ذلك تضمن تغيريات يف قواعد 
احلوادث اليت تنطوي على إصاابت بني املدنيني وحتديد  مشرتك لتقييم احلوادث مكلف مبراجعة مجيع

 .اإلجراءات التصحيحية

يعرب فريق اخلرباء عن أسفه ألنه على الرغم من التدابري املذكورة أعاله ، فقد أشار األمني   .668
 2017.1034مقارنة بعام  2018العام اىل وجود زايدة يف عدد ضحااي األطفال يف اليمن يف عام 

، يف سوق منطقة ضحيان، حي جمز، حمافظة 2018أغسطس  /آب 9سبيل املثال ، يف  فعلى
عاماا ، كانت  14طفالا على األقل ، ومجيعهم دون سن  50صعدة، أصاب التحالف حافلة تقل 

  
  . 1991أاير/ مايو  1صّدق اليمن على اتفاقية حقوق الطفل يف  1031
1032General on Children and Armed Conflict in Yemen, 3 June 2019, -United Nations, Report of the Secretary 

S/2019/453 (hereinafter ‘UN Secretary-General Report 2019 - S/2019/453), para 33. 
1033General on Children and Armed Conflict in Yemen, 24 June -United Nations, Report of the Secretary 

2016, A/70/836/Add.1–S/2016/360/Add.1. 
 املرجع نفسه.  1034
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صبيا  11أسفر عن مقتل حتقق الفريق من أن اهلجوم احلافلة متوقفة على الطريق السريع يف السوق. 
كذلك حتقق سنة كانوا يف احلافلة ويف السوق و رجلني على األقل.   15و  10ني ترتاوح أعمارهم ب

صبيا. علماا أبن  التقارير اليت تلقاها الفريق تشري إىل أن عدد  12أصيب ما ال يقل عن  أنه
 مقتل اليت تشري إىلا تقارير األمم املتحدة الضحااي أكرب من العدد الذي مت التحقق منه، من بينه

 .47جرح و صبيا  39

واالستخدام حُتدث أثراا واسعاا سلحة ألغري املباشرة  نريانالومما يثري القلق بوجه خاص  .669
 .العشوائي لأللغام األرضية، مبا يف ذلك األلغام األرضية املضادة لألفراد، وأتثريها املقلق على األطفال

جيعل  مماجتعلهم أكثر عرضة للوفاة بعد االنفجارات مقارنة ابلكبار  وتركيبتهمإن ضعف األطفال  1035
 االطفال منضحااي األلغام األرضية  عددتشري التقارير إىل أن  .1036إعادة أتهيلهم أكثر صعوبة

فتاة( و  26فىت و  123قتيالا ) 149 -ضحية  728املوثقة يف تقرير األمني العام قد بلغت و 
بينما كان فعلى سبيل املثال .  20181037إىل  2013فتاة( من  110فىت و  478جرحياا ) 579

، قاموا بزرع ألغام أرضية يف  2015من عدن وحلج يف عام  ينسحبواصاحل  -مقاتلوا احلوثييون 
 يف، يف منطقة قبيطة 2015سبتمرب  24في فكانت خاضعة لسيطرهتم يف السابق.   اليتاملناطق 

، مما أدى مباشره به وانفجرا على لغم أرضي مضاد لألفراد عاما  13طفل يبلغ من العمر  داسحلج، 
إىل أنه يف معظم  اخلرباء خلص فريق فقدكما هو احلال يف هذه احلالة،  .1038إىل برت ساقه اليمىن

 اتلعملييف كثري من احلاالت خضعوا صاابت حياهتم و اإلغرّيت احلاالت اليت أصيب فيها األطفال، 
من املعلومات عن حوادث القصف واأللغام األرضية، انظر فصول )لالطالع على مزيد جراحية. 

 عن معركة عدن وتعز واحلديدة(.

-إىل ذلك، حتقق فريق اخلرباء من مقتل أطفال صغار على يد قناصة احلوثينيفة باإلضا .670
فريق  . كما تلق2019وعلى يد القناصة احلوثيني يف تعز يف عام  2015صاحل يف عدن يف عام 

م أخرى عن قناصة تسببوا يف إصاابت أطفال يف تعز واليت ال تنسب إىل أي طرف معني اخلرباء مزاع
سنوات  8، قُتل صيب يبلغ من العمر 2017يونيو  /حزيران 30يف النزاع. على سبيل املثال، يف 

برصاص قناص خارج منزله يف مشال غرب مدينة  تعز عندما كان هو وأمه قد عادوا هناك جلمع 

  

1035a coalition of medics, academics and NGOs, including  –The Paediatric Blast Injuries Partnership  

Save the Children – conducted a review into all the available evidence on paediatric blast injuries. The 

study, “Blast Injuries: The impact of explosive weapons on children in conflict”, Save the Children, 2019, 

recommends a child-centric response to the threats of blast injuries as the effects are not the same across 

age groups. Study available at https://resourcecentre.savethechildren.net/library/blast-injuries-impact-

explosive-weapons-children-conflict  
 املرجع نفسه. انظر أيضاا  1036

Lt. J.F.S Millwood Hargrave, 2017, “The Impact of Blast Injury on Children”, Centre for Blast Injuries 

Study, Imperial College London.  

 متوفر على الرابط:
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/research-centres-and-groups/centre-for-blast-injury-

studies/Literature-Review-on-paediatric-blast-injury.pdf 
1037.S/2019/453, para 38 -General Report 2019 -UN Secretary  
 .مصادر سريّة يف امللف 1038

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/blast-injuries-impact-explosive-weapons-children-conflict
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/blast-injuries-impact-explosive-weapons-children-conflict
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/research-centres-and-groups/centre-for-blast-injury-studies/Literature-Review-on-paediatric-blast-injury.pdf
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/research-centres-and-groups/centre-for-blast-injury-studies/Literature-Review-on-paediatric-blast-injury.pdf
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)للحصول على معلومات   1039 .عد ترحيلهم إىل وسط تعز بعد القتال يف منطقتهمبعض مقتنيات ب
 ومعركة عدن(. تعزفصول عن الإضافية عن حوادث القنص، انظر 

شكل  أتثرت حقوق األطفال األساسية يف احلياة واحلماية من العنف واإلصابة واإليذاء ب .671
ك من قبل أطراف النزاع. ابإلضافة إىل اإلصاابت اجلسدية، من ا، ويف بعض احلاالت انتهكبري

املرجح أن يؤدي تعرضها ألحداث هتدد احلياة ، يف كثري من احلاالت ، ممكن ان تؤدي إىل 
اضطراابت الصحة العقلية طويلة األجل. ابلنظر إىل الطبيعة املطولة للنزاع يف اليمن ، جيب على 

اإلجراءات الالزمة حلماية األطفال ، مبا يف ذلك ضمان وجود تدابري  أطراف النزاع فوراا اختاذ مجيع
وقائية وختفيفية أثناء العمليات العسكرية. لضمان محاية األطفال ، وجيب أن حترتم هذه العمليات 

 .1040، وخاصة مبادئ التمييز والتناسب واحلذر اثناء اهلجوماإلنساينأيضاا القانون الدويل 

 

 

يف القتال من قبل أطراف  همالقوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة واستخدامجتنيد األطفال يف   .3
 النزاع

عاماا من ِقبل مجيع أطراف  18قام فريق اخلرباء بتوثيق جتنيد واستخدام أطفال دون سن  .672
تقريراا  33. ومشل ذلك عاماا 15حتت سن الـاألطفال مبا فيهم  2014سبتمرب  /أيلولالنزاع منذ 

مت جتنيدهم، ويف بعض احلاالت استخدموا يف األعمال العدائية من قبل الذين مباشراا عن أطفال 
  2014.1041سبتمرب  /أيلولالقوات واجلماعات املسلحة يف اليمن منذ 

والقانون الدويل حلقوق اإلنسان على أحكام تتعلق اإلنساين حيتوي كل من القانون الدويل  .673
حني  يف 1042.ابلتجنيد يف القوات أو اجلماعات املسلحة واستخدام األطفال يف األعمال العدائية

عاماا ، فإن  18من اتفاقية حقوق الطفل على أن الطفل هو كل إنسان دون سن  1املادة  تنص
 . 1043اإلنساين عاماا فقط ممنوع مبوجب القانون الدويل 15جتنيد واستخدام األطفال الذين مل يبلغوا 

  

 .مصادر سريّة يف امللف 1039
 68الفقرة  S/2019/453يعكس حديث األمني العام عن أن األطفال ليسوا من بدأ احلرب يف اليمن لكنهم من يدفع أعلى مثن.  1040
 .مصادر سريّة يف امللف 1041
من  c)(3(4(واملادة  137و 136دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد أنظر  1042

 اليت حتدد: GC 1977الربوتوكول اإلضايف الثاين 
“Children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or 

groups nor allowed to take part in hostilities.” See also Convention of Rights of the Child (hereinafter 

CRC), 1989, Article 38; International Labour Organization Convention 182, Articles 1, 2 and 3; and, 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed 

Conflict, (2000) 39 ILM 1285 (Hereinafter, ‘Optional Protocol II’ or ‘Protocol’), Articles 2, 3 and 4. 
1043There is a wide recognition of the recruitment of children under 15 and their use to participate  

actively in hostilities as a war crime (that is a serious violation of international humanitarian law) 
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فيما يتعلق بتجنيد األطفال واستخدامهم يف أعمال القتال مبوجب القانون الدويل حلقوق  .674
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشرتاك األطفال يف  عضو يف اإلنسان، اليمن

"الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل"( ، الذي  الحقاا النزاعات املسلحة ، )يشار إليه 
يفرض حظراا على التجنيد اإلجباري واستخدام األطفال يف األعمال العدائية جلميع األطفال دون 

عاماا. اليمن أيضاا طرف يف اتفاقية العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال  18سن 
يتضمن حظراا  أقرت اليمن قانوانا وطنياا مشاهباا.  1044(182واإلجراءات الفورية للقضاء عليها )رقم 

ومع ذلك ، ال جيّرم القانون اليمين . 1045عاماا كجنود 18على جتنيد واستخدام األطفال دون سن 
عاماا واستخدامهم يف أعمال عدائية ، ويسمح القانون اجلنائي 1046 18جتنيد األطفال دون سن 

ل أعمارهم الدويل مبحاكمة من ينتهكون هذه احملظورات بتجنيدهم واستخدامهم لألطفال الذين تق
 . 1047عاماا 15عن 

ابسم  الحقاا  اليها يشار، خضع اليمن للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة ) 2019يناير  23يف  .675
أشارت احلكومة اليمنية إىل أهنا أيدت  .1048"املراجعة الدورية الشاملة"( أمام جملس حقوق اإلنسان

التزامات ابريس حلماية األطفال من التجنيد غري القانوين أو االستخدام من قبل القوات املسلحة أو 
اجلماعات املسلحة. وأفادت احلكومة أيضاا أن الدولة قبلت االلتزامات املتعلقة حبقوق الطفل ومحايتها 

 حقوق جملس اليمن أبلغطفال وتعزيز تسرحيهم وإعادة أتهيلهم. مبوجب اسرتاتيجية مكافحة جتنيد األ
 ديسمرب /ألول كانون  يف التوقيع هو التدابري هذه أحد أن الشامل الدوري االستعراض خالل اإلنسان

  

incurring individual criminal responsibility. For children under 18, the dispositions vary. The Optional 

Protocol to the CRC has raised the minimum age from 15 years (as set out in the CRC, article 38(3)) with 

certain specific conditions. The Protocol prohibits States parties from accepting the voluntary enlistment 

of children under the age of 15 (Article 3.1) and prohibits the compulsory recruitment of all children 

(Article 2). States parties to the Optional Protocol are also required to take all feasible measures to keep 

all children from directly participating in hostilities. The Protocol prohibits the recruitment of children 

under 18 year-old by armed groups (Article 4). Similarly, see the Report of the Secretary-General on 

Children and Armed Conflict, UN Doc. S/2002/1299 (26 November 2002), paragraph 31 
1044on the Worst Forms of Child Labour, number 182, men ratified on 15 June 2000 the Convention Ye 

which prohibits the forced or compulsory recruitment of children (that is, all persons under 18) for use in 

armed conflict. 
1045The State shall abide by w No. 45 (2002) on Child Rights, “According to Article 149 of Yemen’s La 

the internal law applicable to it in armed conflict that are related to the children and their protection 

though the following: a. Prohibition of children carrying weapons; b. Protection of children from effects 

of armed conflict; c. Protection of children that suffer from revenge/vendetta issues; d. (d) not involving 

children directly in war and, e. not recruiting any person who is not above 18 year-old.” Text available in 

Arabic at http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws29.pdf 
1046An individual subject to the The 1988 Yemeni Military Penal Code, article 21 provides that “ 

provisions of this law who committed during the war any act that causes harm to individuals and 

protected properties as per the international agreements to which Yemen is a consignee, shall be liable to 

imprisonment for a term of no longer than 10 years or penalized fittingly with the crime results.” The 

article then lists the ‘punishable acts’, however it does not include the recruitment and use of children 

under 15 or 18 year-old. 
ل دون سن رغم أن اليمن ليس من الدول املوقعة على نظام روما األساسي، إال أن النظام األساسي يعّرف جبرمية احلرب جتنيد األطفا 1047

 .اخلامسة عشرة أو جتنيدهم يف القوات املسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة بنشاط يف األعمال العدائية
Article 8(2)(b)(xxvi) and(e)(vii). Special Court for Sierra Leone, Prosecutor v. Samuel Hinga Norman, 

Dissenting Opinion of Justice Robertson, Case No. SCSL-04-14-AR72(E), 31 May 2004.  

 137-136دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد أنظر أيضاا 
1048/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24094&LangID=Ehttps://www.ohchr.org  

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Yemeni_Laws/Yemeni_Laws29.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24094&LangID=E
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اليت روجت هلا األمم املتحدة حلماية و ، 2014 للعام العمل خلطة الطريق خارطة على 2018
 . 1049األطفال يف النزاعات املسلحة

 جتنيد واستخدام األطفال من قبل القوات املسلحة اليمنية واجلماعات املسلحة التابعة هلا

 ، جندت املقاومة اجلنوبية عشرات األطفال يف عدن. قال 2016و  2015يف عامي  .676

وقال الطفل إن والده   1050.جندي طفل سابق لفريق اخلرباء إن اجملموعات جندته يف سن الثانية عشرة
فقط العمل بنقطة تفتيش ، وعدم االنضمام إىل املعركة. قال الطفل أبن "نقطة التفتيش كانت مسح له 

مرت عن طريق العقبة حيث  200موجودة خلف اخلط األمامي ... اخلط األمامي ال يبعد أكثر من 
 10مرت ، مت نشر  200من أصدقائي بدورايت. على اخلط األمامي نفسه ، على بعد  10قام 

 : فيما يتعلق بدوره ، أضاف الطفل1051 ين ".أطفال آخر 

كان دوري هو تفتيش مالبس وحقائب الناس ، وخاصة النساء. كل يوم كنت أمسع إطالق "
النار وشعرت ابالنفجارات ولكن نقطة تفتيشنا مل تكن مستهدفة مباشرة. كانت مسؤولييت العثور 

  ."1052وعثرت على أموال وقنابلعلى املتعاونني واحلوثيني. يف إحدى املرات ، فتشت امرأة 

طفالا ال  27تلقى فريق اخلرباء أدلة دامغة حول التجنيد "القسري" و "الطوعي" ملا ال يقل عن  .677
عاماا من قبل القوات املسلحة اليمنية وكذلك من قبل احلزام األمين املدعوم من  13تتجاوز أعمارهم 

. من 2017 1053 منذ عام وذلك،  الشبوانيه النخبهالعمالقة ، وقوات  الويةاإلمارات العربية املتحدة ، 
مت جتنيدهم  -عاماا  13بعضهم ال يتجاوز عمره  -طفالا  22، ما ال يقل عن  االطفال هؤالء بني

استخدامهم يف األدوار القتالية طوال احلملة العسكرية يف  ومت –العمالقة  والويةبواسطة احلزام األمين 
وأصيب مخسة  اطفال. وفقاا إىل املعلومات اليت مجعها فريق اخلرباء ، تويف مخسة 2018احلديدة عام 

عاماا ، كان على  16آخرون. ومن بني األطفال اخلمسة الذين قُتلوا ، أحدهم مت جتنيده يف سن 
حيث تلقى راتبه ووافقت األطراف  2018ديسمرب كانون األول/ لول هناية  وشك العودة إىل املنزل حب

أصيب  الذيديسمرب و كانون األول/   24والد الطفل جثة ابنه يف  استلمعلى وقف إطالق النار. 
 : 1054بطنه. أخرب األب فريق اخلرباء هبذه التجربة يفملم  23بعيار انري عيار 

  

كانون   18ومت االتفاق والتوقيع على خارطة طريق لتطبيقها يف  – 2018ومت تفعيلها يف العام  2014مت توقيع خطة العمل يف العام  1049
 أتهيل ومنع جتنيد األطفال. . توفر خارطة الطريق اإلجراءات للتأكد من اإلفراج عن وإعادة 2018األول/ ديسمرب 

 .مصادر سريّة يف امللف 1050
 .مصادر سريّة يف امللف 1051

 شهادة من مصدر، مت إخفاء اهلوية ألسباب تتعلق ابحلماية.  1052
 .مصادر سريّة يف امللف 1053
 .مصادر سريّة يف امللف 1054
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عندما قال يل  تلقد اهنر    ،العاشر أحضره إىل املستشفى]ابين[ كان جثة هامده ... اللواء "
ملم  23انري  عيار  بطلقاجلثة. لقد أصيب  تفحصت... " راجعون اليه واان هلل اانالضابط" 
... مل  2018ديسمرب  24  التاريخكان    لقد)خارج بطنه( ، احشاءهكل   خرجتيف بطنه و 

ديسمرب وفقط بعد تكثيف التحالف  23، يف  يتمكنوا من استعادة اجلثث إال يف اليوم الثالث
للغارات اجلوية. أخربين أن ابين تويف بسبب النزيف وعدم االهتمام. كان خطأ ابين أنه ولد يف 
بلد متخلف ، بلد ال يعرف قيمة األطفال وال حيرتم مشاعرهم. وُلد يف بلد به ميليشيات 

 ." وحكومة فاسدة

عاماا بواسطة احلزام  17و  15و  14ثالثة جنود اطفال ممن مت جتنيدهم يف عمر  مقابلة متت .678
1055احلديدة هجومأهنم شاركوا يف اهلجوم يف املخا، مث يف  افادوا حيث العمالقة لويةأو األمين 

ذكر . 
 أحد من أجريت معهم املقابالت التايل:

ش. كان حلمي أن أصبح معلم ... "مل أختيل أبداا أنين سوف أنضم إىل القوات املسلحة أو اجلي
عندما سقط احلوثيون، قررت البحث عن وظيفة أبي طريقة ملساعدة أسريت يف نفقات املنزل. 

... قررت االلتحاق ،  2016ارتفعت األسعار ومل يكن راتب والدي كافياا. يف بداية عام 
التحقت ابجليش سنة.  15رب اما يق عمري كان،  وساعدين أقاريب ألن معظمهم يف اجليش
  ."1056أشهر 4وذهبت إىل التدريب يف حمافظة عدن ملدة 

عاماا ، أن التجنيد كان يتم  15أوضح أحد الضحااي ، الذي مت جتنيده يف أبني ، وهو يف سن  .679
( ، لكنه أيضاا "مت حثه همبعظمه من ِقبل شخص يف القرية مسؤول عن تلك األمور )مل يتم ذكر امس

. يتذكر اجلبهة األماميةن قبل األصدقاء واألقارب. مت نقل الطفل مباشرة إىل لالنضمام إىل القوات "م
 . 1057ذلك ألهنا"معركته األوىل" وكان يرى العديد من الوفيات

عاماا  14أجرى فريق اخلرباء مقابالت مع ثالثة شهود أخربوا عن جتنيد صيب يبلغ من العمر  .680
كجزء من محلة جتنيد إجباري. قُتل الطفل   2018 على يد قوات النخبة الشبوانية يف شبوة يف سبتمرب

أثناء مدامهة قرية يف احلجر مبحافظة شبوة. أفادت املصادر أنه مت جتنيد أربعة أطفال  2019يف يناير 
  2019.1058عاماا من قبل قوات النخبة الشبوانية يف يناير  16على األقل دون سن 

، مت جتنيده يف وقت مبكر من عام اعاما  17قُتل صيب يبلغ من العمر ،  2019يف فرباير  .681
يف تعز ، جراء لغم أرضي ابلقرب من احلدود الشمالية بني اليمن والسعودية. أخربت أسرته  2018

  

 .مصادر سريّة يف امللف 1055

 .مصادر سريّة يف امللف 1056
 .مصادر سريّة يف امللف 1057
 .مصادر سريّة يف امللف 1058
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فريق اخلرباء أنه مت جتنيده من خالل قوات املقاومة / القوات املسلحة اليمنيه، اليت انضم إليها من 
بطاقة هوية الصيب أظهرت بوضوح عمره. وأبلغت مصادر أن  اخلرباء أبلغت العائلة فريق .1059احلوابن

 . 1060أخرى فريق اخلرباء أن القوات املسلحة اليمنية تتحقق من بطاقات اهلوية وشهادات امليالد

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن أفراد يف القوات املسلحة اليمنية ، واجلماعات  .682
عات املقاومة واحلزام األمين املدعوم من اإلمارات العربية املتحدة، املسلحة التابعة هلا، مبا يف ذلك مجا

قاموا بتجنيد األطفال دون سن اخلامسة عشرة ويف بعض  ،ةالشبواني النخبهالعمالقة، وقوات  ألويةو 
للمشاركة يف األعمال العدائية. تعترب هذه األعمال انتهاكات خطرية للقانون  استخدامهم متاحلاالت، 

، وقد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم احلرب. لقد فشلت األطراف املذكورة اإلنساين الدويل
أعاله أيضاا يف االمتثال للقانون الوطين والدويل فيما يتعلق ابلتجنيد القسري واستخدام األطفال دون 

ل الذين تزيد عاماا للمشاركة يف األعمال العدائية. فيما يتعلق ابلتجنيد الطوعي لألطفا 18سن 
األطراف مل متتثل للضماانت املنصوص عليها يف  ه يبدو وأنعاماا ، يالحظ الفريق أن 15أعمارهم عن 

 . 1061الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل

 جتنيد واستخدام األطفال من قبل مجاعة احلوثي املسلحة      

 جتنيد األطفال من قبل مجاعة احلوثييالحظ فريق اخلرباء أن املمارسة املتبعة املتمثلة يف  .683
يونيو  /حزيرانإىل  2014سبتمرب  /أيلولخالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، من  1062.املسلحة مستمرة

 12حالة جتنيد أطفال جديدة واستخدامهم، ال تتجاوز أعمارهم  12، قام الفريق بتوثيق 2019
مت جتنيد . 1063يف القتال ويف نقاط التفتيش ولزرع األجهزة املتفجرة احلوثيون األوالد عاماا. لقد استخدم

. ووفقاا 2018-2015هؤالء األطفال يف حمافظات عدن وعمران وصعدة وصنعاء وتعز يف الفرتة 
عاماا( يف  16إىل  14للمعلومات الواردة، شارك أربعة على األقل من هؤالء األطفال )من عمر 

 . 1064عاماا كحمال 12ره القتال، واستخدم طفل واحد عم

من التحقق منه. وفقاا  اخلرباء فريقمما متكن  بكثري أكثرومع ذلك ، يبدو أن جتنيد احلوثيني هو  .684
 1940طفالا مت جتنيدهم خالل احلرب يف اليمن ، مت جتنيد  3034ملا ذكره األمني العام ، من بني 

  

 .مصادر سريّة يف امللف 1059
 .مصادر سريّة يف امللف 1060

1061.CRC Article 3, para. 3  
 .مصادر سريّة يف امللف 1062
 .مصادر سريّة يف امللف 1063

1064The Special Court for Sierra Leone (SCSL) determined that “(a)ny labour or support that gives effect  

to or helps maintain operations in a conflict constitutes active participation. Hence, carrying loads for the 

fighting faction, finding or acquiring (…) ammunition or equipment, acting as decoys, carrying messages, 

making trails or finding routes, manning checkpoints or acting as human shields are examples of active 

participation as much as fighting and combat” Prosecutor v. Fofana, Case No. SCSL-04-14-T, Judgment, 

SCSL Trial Chamber II, 2 August 2007, available at www. Sc-sl.org/CDF.html. 
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سلطات األمر الواقع فريق اخلرباء أن ، أبلغت  2019يف مايو  1065.ابملائة( من قبل احلوثيني 64)
عاماا. كما ذكرت  18احلد األدىن للسن الذي حدده القانون للتجنيد العسكري يف اليمن هو 

 .عاماا 18سلطات األمر الواقع أهنا أعطت تعليمات بعدم جتنيد أطفال تقل أعمارهم عن 

 جنوداا مع احلوثيني يف ، أفاد شهود عيان أهنم رأوا أطفاالا  2015خالل معركة عدن يف عام  .685
عدن وحوهلا. على سبيل املثال ، قال أحد الشهود إن األطفال كانوا حيرسون نقاط التفتيش يف 

يف  1067.وفقا للمصادر، مت جتنيد بعض هؤالء األطفال من نفس املناطق  1066وزجنبار. احلوطهمنطقيت 
يد األطفال واستخدامهم يف ، يف تعز ، يقال إن مقاتلي احلوثيني كانوا يقومون بتجن 2016عام 

من  هعاماا مت جتنيده يف عمران مت اعتقال 13ساحة املعركة. على سبيل املثال ، طفل يبلغ من العمر 
 . 1068قبل القوات املوالية للحكومة يف تعز

، استخدم احلوثيون األطفال خالل 2018عام  وخالل 2017يف ديسمرب / كانون األول  .686
،  2017ديسمرب كانون األول/ ويف الضالع. يف   1069، ويف شبوة (البيضاء) بيحاناملعارك يف منطقة 

كما مت اعتقال العشرات من    . كان األطفال من بني الضحااي.بيحانانسحب احلوثيون من منطقة 
على أحد  1071 ، ألقت القوات املسلحة اليمنية القبض الفريق وثقهاويف حالة أخرى . 1070األطفال

يدعم احلوثيني ونُقل إىل مأرب. يف وقت  كان عاماا   15الذين تقل أعمارهم عن  احلمالنياألطفال 
 . 1072كتابة هذا التقرير ، كانت السلطات احلكومية حتاول الوصول إىل والدي الطفل

قدم الشهود معلومات إضافية عن أساليب جتنيد احلوثيني وكذلك عن أساليب تلقينهم يف   .687
مقاتلي بينما يف حاالت معينة، مت اختطاف األطفال وإجبارهم على االنضمام إىل . 1073املدارس
أو أفراد  املقاتلنيأفراد أسرهم  تبعواويف حاالت أخرى الحظ فريق اخلرباء أن األطفال إما ،  1074احلوثي

بعد برامج التدريب اإليديولوجية. يف مناسبات أخرى، انضم األطفال إىل  وذلكمرتبطني ابلقوات 
وذكر الشهود أيضاا أنه يف كل حي، هناك أشخاص جيذبون األطفال .  1075حلوثيني لدعم أسرهم مالياا
هم أعضاء  جيندوا الذين االشخاصلالنضمام إىل اجلماعة املسلحة. يف صنعاء، هؤالء  ويستدرجوهمو 

  

1065S/2019/453, para 21. Additionally, the NCOI reported that it has  -Report 2019 General -UN Secretary 

investigated and further documented (51) incidents of recruitment and use attributed to the Houthis. Sixth 

Report, NCIAVHR, p. 19. 
 .مصادر سريّة يف امللف 1066
 .مصادر سريّة يف امللف 1067
 .مصادر سريّة يف امللف 1068
 .مصادر سريّة يف امللف 1069
 .مصادر سريّة يف امللف 1070
 .مصادر سريّة يف امللف 1071
 .مصادر سريّة يف امللف 1072
 .مصادر سريّة يف امللف 1073
 .مصادر سريّة يف امللف 1074
 .مصادر سريّة يف امللف 1075
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الواقع أهنا  يف اللجان الشعبية أو يزعمون أهنم أعضاء يف اللجان الشعبية ، واليت أبلغت سلطات األمر
  1076.جزءاا رمسياا من اجلماعة احلوثية املسلحة

في املدارس العامة فهناك طريقة أخرى تستخدم لتجنيد األطفال هي "تلقني العقائد".  .688
االمهات  إحدىأخربت  .1077زم"واخلاصة، يقوم الضباط إبلقاء حماضرات منتظمة لألطفال حول "املال

بصنعاء على  صفهمع أطفال آخرين يف  إطلع لقدأبن لديها كوابيس حول مستقبل ابنها.  اخلرباء فريق
صور أطفال ميتني، مت تقطيعهم، اعتادوا تشجيعهم على القتال. تلقى فريق اخلرباء رواية مباشرة ملعلم 

ران. وفقاا تجنيد األطفال يف عملسابق مت إلقاء القبض عليه ألنه رفض تعبئة الشباب والتعاون يف محلة 
تجنيد األطفال، واليت يتم تنفيذها بطريقة منظمة لللشاهد ، لدى اجلماعة احلوثية املسلحة سياسة 

 . 1078ومنتظمة

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن اجلماعة احلوثية املسلحة قامت بتجنيد األطفال  .689
ة يف األعمال العدائية. تعترب للمشارك مدون سن اخلامسة عشرة ، ويف بعض احلاالت ، استخدموه

اإلنساين، وقد تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن  الدويلهذه األعمال انتهاكات خطرية للقانون 
الدويل حلقوق اإلنسان والقانون  الوطين جرائم احلرب. ابإلضافة إىل ذلك، انتهك احلوثيون القانون

 .عاماا 18الذي حيظر جتنيد األطفال دون سن 

 ( من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل3) 6التزامات األطراف مبوجب املادة      

اآلن ، مل يتلق فريق اخلرباء سوى القليل من املعلومات عن أي إجراء اختذته مباشرة  لغاية .690
ونزع سالحهم  1079لواجلماعات املسلحة لضمان تسريح األطفا هلااحلكومة اليمنية والقوات التابعة 

ليس على علم أبي إجراءات اختذهتا أطراف  الفريق  1080.وإعادة أتهيلهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع
 مت ان وبعدهو أنه يف بعض احلاالت ،  الفريقدركه يالنزاع لإلفراج عن األطفال. التدبري الوحيد الذي 

القوات املسلحة  قامت،  ممن والديه هانه مبوافقه  مسبق يقاليف أعمال عدائية ،  واشارك اطفالأسر 

  

. رسالة 2019بناءاا على رد احلوثيني على قائمة املسائل اخلاصة بفريق اخلرباء، هذا التأكيد جاء من قبل احلوثيني. أنظر أاير/ مايو  1076
 من احلوثيني إىل فريق اخلرباء. 

1077Houthi, transcribed into -Din al-Lectures from the Houthi movement’s founder, Hussein Badr al 

booklets known as ‘Malazem’ 
 .مصادر سريّة في الملف 1078
مالحظة إن برامج نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج خمتلفة ابلنسبة لألطفال، حبسب مركز موارد نزع السالح والتسريح وإعادة  1079

جتنيدهم، أو تلك اليت حتاول إعادة إدماجهم ال ينبغي النظر إىل التدابري اليت هتدف إىل منع اإلدماج، ال ميكن جتنيد األطفال بشكل قانوين. 
حقوق اإلنسان  يف جمتمعاهتم، على أهنا عنصر روتيين يف عملية نزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج، إمنا كمحاولة ملنع أو تصحيح انتهاك

 لألطفال. 
 (UN DDR Resource Centre, n.d.). Available at http://www.unddr.org/  

 .6الربوتوكول اإلختياري الثاين، املادة  1080

http://www.unddr.org/
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منظمة غري حكومية من أجل "إعادة أتهيل"  قبل من انشئهؤالء األطفال إىل مركز  ابرسالاليمنية 
 . 1081اجلنود األطفال يف مدينة مأرب

يف مدينة مأرب ، ويتم متويله من مركز امللك سلمان  2017مت إنشاء هذا املركز يف عام   .691
ووفقاا للمعلومات اليت تلقاها   1082 .العربية السعودية لإلغاثة، وهو مؤسسة خريية يف اململكة

يتم اختيار األطفال بواسطة عمال ميدانيني يف مناطق خمتلفة، معظمهم من خميمات ، 1083الفريق
و"مراكز االحتجاز" اليت تديرها القوات احلكومية. يقبل املركز األطفال فقط  مآربيف النازحني داخلياا 

 االطفال معظمعلى ذلك. صرح األشخاص الذين متت مقابلتهم أبن  طاملا أن والديهم قد وافقوا
األطفال مرتبطني سابقاا لكن كان عدداا من و ، حوثيني هم املركز قبل من معاجلتهم متت الذين اجلنود

 .1084هلا هابلقوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابع

"املعتمد" من قبل احلكومة اليمنية  حني وصف أحد الشهود هذا املركز أبنه املكان الوحيد يف .692
تنسيق أي واضح مستوى الرقابة احلكومية على أنشطة املركز و الغري ن لتقدمي مثل هذه اخلدمات، م

الدعم   1085.املتحدة مألمل التابعةإضايف مع وكاالت محاية الطفل، مبا يف ذلك وكاالت محاية الطفل 
املقدم ألولئك القادرين على الوصول إىل املركز هو جزء أساسي من إعادة أتهيلهم. ومع ذلك ، 

هلم وصمة عار  ، مما يؤدي إىل  يسببيالحظ الفريق أن حتديد هؤالء األطفال كجنود سابقني قد 
إىل مجيع على دعوة األمني العام  يؤكد. ويف هذا الصدد ، الفريق ادماجهمنتائج عكسية إلعادة 

األطراف لتعزيز مشاركتها مع األمم املتحدة لوضع واعتماد إجراءات تشغيل موحدة لإلفراج عن 
األطفال املرتبطني أبطراف النزاع وإعادة إدماجهم ومنحهم إمكانية الوصول الفوري إىل اجلهات 

. ماجهم يف جمتمعاتهمحاية األطفال املدنيني لتسهيل إطالق سراح هؤالء األطفال وإعادة إد يفالفاعلة 
1086 

 انتهاكات احلق يف احلرية واألمن الشخصي واحلماية من العنف .4

  

 .6الربوتوكول اإلختياري الثاين، املادة  1081
 .مصادر سريّة يف امللف 1082
 .مصادر سريّة يف امللف 1083
 .مصادر سريّة يف امللف 1084

، املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية ابألطفال والصراع املسلح، السيدة فريجينيا غامبا، وقعت مذكرة 2019آذار/ مارس  25يزم  1085
لنزاع تفاهم مع قائد قوات التحالف املشرتكة الفريق أول األمري فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود للتشديد على محاية األوالد املتأثرين اب

 ح يف البالد. املسل
Available at https://childrenandarmedconflict.un.org/mou-to-strengthen-the-protection-of-children-

affected-by-armed-conflict-in-yemen-signed-with-the-coalition-to-support-legitimacy-in-yemen/. 
1086.para 75S/2019/453,  -General Report 2019 -UN Secretary  
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ليس لدي أمل يف إهناء تعليمي.   لذلك،  ه النهائييتلقد مت إلقاء القبض علي مباشرة قبل امتحاان"
القبض علي  واإلنقاذ حيايت ... األشخاص الذين ألق اابعت أسريت منزهل لقدكنت طالبا جيدا. 

 1087 "مينأخذوا تعليمي وحيايت و ،  وأخافوين ينجرحو 

 16البالغ من العمر  الناجي من التعذيب مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي
 من قبل سلطات األمر الواقع عاًما 

 

    

 

 

 

 االعتقال    

وجد فريق اخلرباء حاالت أطفال حمرومني من حريتهم بسبب ارتباطهم املزعوم أبطراف  .693
يوفر القانون الدويل اإلنساين محاية خاصة لألطفال احملتجزين الذين تقل أعمارهم عن  1088معارضة.

ويوفر القانون الدويل حلقوق اإلنسان محاية إضافية لألطفال احملتجزين حتت سن   1089 عاماا. 15
. أوالا، ال جيوز احتجاز األطفال إال كتدبري أخري وألقصر فرتة زمنية مناسبة، وجيب اخذ 1090 18الـ

. جيب احتجاز األطفال يف مرافق منفصلة عن 1091مصلحة الطفل بعني االعتبار كاولويه اوىل
 1092.احملتجزين البالغني

، اعتقلت القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا 2017 ديسمرب /كانون األوليف   .694
وة، ومت نقلهم إىل مبحافظة شب بيحاناألطفال الذين يقاتلون إىل جانب املقاتلني احلوثيني يف منطقة 

بتوثيق التعذيب وغريه من  الفريقيف حني قام  1093 يف مأرب دون توجيه هتم إليهم. السجون احد
ضروب سوء املعاملة اليت ارتكبتها قوات احلزام األمين املدعومة من دولة اإلمارات العربية املتحدة، وجد 

 2019مايو  /أايرعاماا اعتقلته قوات احلزام األمين يف عدن يف  15أن صبياا يبلغ من العمر  الفريق
ومما يثري القلق الشديد عدد األطفال احملتجزين يف عدن يف . 1094تويف يف االحتجاز نتيجة التعذيب

املرفق، ال سجن بري أمحد الثاين اخلاضع لسيطرة قوات احلزام األمين اليت تدعمها اإلمارات. يف هذا 

  

مشلوالا مع  2017ومت تعذيبه وتعنيفه جنسياا. أُطلق سراحه يف العام  16إعتقل احلوثي هذا الولد يف سن الـ .مصادر سريّة يف امللف  1087
 إصاابت دائمة ألعضائه التناسلية وصدمة نفسية ابلغة. 

  .مصادر سريّة يف امللف 1088

1089Additional Protocol II, Article  provides that “[c]hildren shall be provided with the care and aid they  

require” and sets out a list of specific measures to this end. See also ICRC Customary IHL Study, rule 

120. 
1090 Standard Minimum rules for the Administration of Juvenile CRC, Article 37; see also United Nations 

Justice (hereinafter the “Beijing Rules”), 29 November 1985 adopted by General Assembly resolution 

A/RES/40/33. 
1091.CRC, Articles 3 and 37 (b) 
1092CRC, Article 37 (c). Beijing Rules, 13.4  
 .يف امللفمصادر سريّة  1093
 .مصادر سريّة يف امللف 1094
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طفالا على األقل مرتبطني سابقاا ابحلوثيني حمتجزين مبعزل عن العامل اخلارجي، دون أي  11يزال هناك 
 . 20151095عام الهتم رمسية، بعضهم منذ 

احلوثي بتعذيب األطفال يف صنعاء، مبا يف ذلك  مقاتلو حسب املعلومات املباشرة، قام .695
عاماا من قبل احلوثيني  16مت القبض على صيب يبلغ من العمر  2015االعتداء اجلنسي. يف مايو 

ضد الطفل، ومت  واحُتجز ملدة عامني يف سجن األمن السياسي يف صنعاء. مل يتم توجيه أي هتم
مت الضغط عليه  لقد، وتعرض للكهرابء. معدنية ضربه على خصيتيه وبكابالت، و استجوابه مراراا

نتيجة التعذيب ، مبا يف ذلك العنف اجلنسي خالل و مع حزب اإلصالح.  عالقه له ابنلالعرتاف 
، أصيب الطفل ابلشلل وبعد عدة أشهر من إطالق سراحه ، تعاىف جزئياا  2017-2015الفرتة 

 . 1096فقط

أسباب معقولة لالعتقاد أبن قوات احلزام األمين املدعومة من اإلمارات العربية  الفريقلدى  .696
املتحدة واجلماعة احلوثية املسلحة وسلطات األمر الواقع قد انتهكت احلق يف احلرية واألمن الشخصي 

 ،، أي من خالل االعتقاالت التعسفية واحتجاز األطفال ، مبا يف ذلك انتهاك حقوق الطفل
سوء املعاملة. من خالل  اصنافحقوق احملاكمة العادلة ، وكذلك التعذيب وغريه من  اىل ابالضافة

هذه األفعال، انتهكوا أيضاا احلماية احملددة املمنوحة لألطفال مبوجب اتفاقية حقوق الطفل، واليت تقيد 
 . 1097احتجاز األطفال كتدبري أخري وألقصر فرتة زمنية مناسبة

رى من هذا التقرير ، فإن االنتهاكات اخلطرية حلقوق الطفل تنشأ كما يتضح من األجزاء األخ .697
سوء  اصنافعندما يتعرضون لالحتجاز التعسفي ويتعرضون ملختلف أشكال التعذيب وغريه من 

املعاملة ، مبا يف ذلك العنف اجلنسي. عندما تنتهك حقوقهم يف سياقات مثل هذه ، تكون الندوب 
 .عميقة وتستغرق سنوات للشفاء

 العنف اجلنسي      

من قبل اإلمارات العربية قام فريق اخلرباء بتوثيق حوادث العنف اجلنسي ضد األوالد احملتجزين  .698
العنف القائم على تحليل النوع اجلنساين و )انظر اىل الفصل اخلاص باملتحدة وسلطات األمر الواقع 

، وثق الفريق 2019و  2016بني عامي يف كال السياقني، (. لكذاخلاص بفصل اليف  نوع اجلنس
اغتصاب أربعة أوالد وفتاة واحدة على أيدي قوات احلزام األمين. وثق الفريق كذلك اغتصاب صبيني 

)أنظر إىل  .35وفتاة، وحماولة اغتصاب فتاة، واالعتداء اجلنسي على صيب من قبل افراد من اللواء 
 الفصل حول عدن واجلنوب(.

  

 .مصادر سريّة يف امللف 1095
 .مصادر سريّة يف امللف 1096

1097.CRC, Articles 3 and 37 (b)  
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تقارير عن أعمال عنف جنسي ضد األطفال، وخاصة منفصل بشكل تلقى فريق اخلرباء أيضاا  .699
الصبيان، يف حمافظة تعز. يشمل اجلناة أشخاصاا يُزعم أهنم أعضاء يف جمموعات اتبعة للقوات املسلحة 
اليمنية. يف وقت كتابة هذا التقرير ، مل يكن الفريق قد أجنز التحقيقات يف انتماء اجلناة ، أو يف اجلهود 

 .سلطات حملاكمة اجلناة املزعومنياليت بذلتها ال

سلطات األمر الواقع وقوات احلزام األمين املدعومة من أفراد يف هذه األفعال اليت يرتكبها  .700
تشكل انتهاكات للقانون اإلنساين الدويل مبوجب املادة  35من اللواء  افراداإلمارات العربية املتحدة و 

املة الالإنسانية والربوتوكول اإلضايف الثاين الذي حيظر املشرتكة بني اتفاقيات جنيف اليت حتظر املع 3
االفعال قد تؤدي إىل  هذه  1098 .والصحة والرفاه البدين أو العقلي لألشخاص ،العنف يف احلياة

مسؤولية جنائية عن جرائم احلرب املتمثلة يف ارتكاب االغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال 
 ترقى األفعال هذه أن أيضاا الفريق ويالحظ  1099الشخصية. العنف اجلنسي ، واالعتداء على الكرامة

 التمتع يف احلق أطر خالل من 1100الطفل حقوق اتفاقية مبوجب اإلنسان حقوق لقانون انتهاكات إىل
 . 1101والعقلية البدنية الصحة من ممكن مستوى أبعلى

 الطفل والزواج املبكر والقسري

فإن ،  1102 التمييز ضد املرأة زواج األطفاليف حني حتظر اتفاقية القضاء على مجيع أشكال  .701
ال يعاجل مسألة زواج األطفال وال حيدد احلد األدىن لسن الزواج.  45قانون حقوق الطفل اليمين 

أظهرت التقارير اليت استعرضها فريق اخلرباء أن الزواج من األطفال والزواج املبكر والزواج القسري قد 
قبل النزاع ، أظهرت الدراسة  اي، على سبيل املثال ،  2013زاد خالل فرتة الصراع. يف عام 

 ترتاوح وايتيف املائة من النساء الل 31.9االستقصائية الوطنية للصحة والدميغرافية يف اليمن أن 
قبل بلوغ سن  تزوجنيف املائة  9.4عاماا وأن  18 سنقبل  تزوجنسنة  24و  20أعمارهن بني 

، وجدت دراسة استقصائية عن زواج األطفال أجرهتا اليونيسف يف ست 2017 يف. 1103عاماا 15
األسر. رغم أن  معها تكيفت اعتياديهحمافظات يف اليمن أنه نتيجة للصراع أصبح زواج األطفال آلية 

  
 . 4)2(الربوتوكول اإلضايف الثاين الفقرة  1098
  .93دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر  1099
1100.CRC, Article 19  
1101Convention on the Elimination of Discrimination Against Women General Recommendations 19  

(1992), “Violence against women”; and 35 (2017) “on gender-based violence against women, updating 

general recommendation No. 19”, available at 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.aspx 
1102The Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW hereinafter), 1980,  

Article 16(2)  
1103 -zation MOPHP/Yemen, Central Statistical Organi -Ministry of Public Health and Population  

Demographic Survey 2013. Available at: http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf 

http://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR296/FR296.pdf
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يف املائة من اجمليبني أشاروا إىل أهنم تزوجوا قبل بلوغهم سن  72.5الدراسة حمدودة ، فقد وجد أن 
 . 1104اعاما  18

الفريق أن "زواج األطفال" ممارسة شائعة يف اليمن  قبل منأوضح من أجريت معهم مقابالت  .702
بتوثيق احلاالت اليت  الفريقالنزاع املسلح. قام  وبسبب، ويعزى ذلك إىل حد كبري إىل الفقر وتفاقمه 

 -املايل واجلسدي وخاصة بني األسر الفقرية واملشردة ، وابلتايل يف حالة الضعف  -شعر فيها اآلابء 
ال  الهنم. ياالقتصاد االمنعاماا لتزويدهم ابملأوى و  11بناهتم يف سن  تزويجأبهنم مضطرون إىل 

اجل إطعام ومحاية شخص  منضغط اليف الوقت نفسه  عنهمخيفف  وهذاميكنهم توفريه أبنفسهم، 
 آخر يف العائلة.

 17و  15و  14و  11مخس فتيات متزوجات يف سن  منمباشرة  رواايتتلق الفريق  .703
عاماا على الزواج من رجل يبلغ  11يف إحدى احلاالت ، أجرب والد فتاة تبلغ من العمر  1105سنة.

ولديه أطفال آخرون. نتيجة اجلماع اجلنسي ،  اخرىابنه متزوج من  زوجة  علماا عاماا،  30من العمر 
طفلة تبلغ من  أجربتيف حالة أخرى، . 1106ف حاد وإصاابتمت إدخال الفتاة إىل املستشفى بسبب نزي

للعنف  وتعرضتعاماا،  11عاماا على الزواج من ابن عمها الذي كان أكرب من عمرها  14العمر 
 . 1107املنزيل الوحشي

احلقوق األساسية للفتيات ألهنن تعرضن محاية مل تتم  ه، خالل النزاع،ويساور الفريق القلق ألن .704
وخطر االستغالل، مبا يف ذلك العنف املنزيل واجلنسي. انظر الفصل اخلاص ابلعنف ملزيد من العنف 

 .القائم على النوع االجتماعي ملزيد من التفاصيل

 تنميةانتهاكات احلق يف الصحة والبقاء وال  .5

 إنتهاكها مت اليت احلقوق فمنتهكت احلقوق األساسية لألطفال ، خالل النزاع يف اليمن ، انُ  .705
مع األسرة واجملتمع ، وتنمية شخصية الطفل  العيشمن قبل أطراف النزاع ، احلق يف احلياة، والصحة ، 

اليت حتمي خدمات الرعاية اإلنساين ابإلضافة إىل أحكام القانون الدويل   1108 ، ورعايته ومحايته .
الدول األطراف لضمان من اتفاقية حقوق الطفل التزاماا قوايا من جانب  24الصحية ، تفرض املادة 

  

 .مصادر سريّة يف امللف 1104
 .مصادر سريّة يف امللف 1105
 .مصادر سريّة يف امللف 1106
 .مصادر سريّة يف امللف 1107

، إعرتف اليمن حبق اجلميع يف التمتع 1966العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من  12بناءا على املادة  1108
 أبعلى مستوى من الصحة اجلسدية والعقلية. أنظر أيضاا: 

JA Robinson, The right of child victims of armed conflict to reintegration and recovery, 2012, 

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-37812012000100003  

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-37812012000100003
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إاتحة اخلدمات الصحية وغريها من اخلدمات ذات الصلة وإاتحتها جلميع األطفال ، مع إيالء اهتمام 
 . 1109خاص للمناطق اليت تعاين من نقص اخلدمات والسكان

االستخدام و هلجمات  المنشآت الصحية نتيجة لـ:  لشهدت اليمن تدمري أو إغالق   .706
املالية لتشغيل املرافق ؛ ندرة اإلمدادات  املخصصاتاالفتقار إىل  ،ألمنالعنف وانعدام او العسكري 

بسبب عدم دفع  وذلكخاصة املوظفني املتخصصني و وتعطيل سالسل اإلمداد ؛ نقص املوظفني  
 .املدرب الطيب الكادروهجرة  الصحي القطاع يفرواتب العاملني 

 

 االستخدام العسكري للمرافق الطبية

اجل محاية  منالوحدات الطبية ووسائل النقل  شامالا استخدام املنشآت الطبية جيوز ال  .707
لقد وثّق فريق اخلرباء  1110.األهداف العسكرية من اهلجمات أو استخدامها خارج وظيفتها اإلنسانية

خدمات  توفريتقويض ب تسببت واليتاالستخدام العسكري املباشر للمرافق الطبية منذ بداية النزاع ، 
ة الصحية. وقد أدى ذلك يف كثري من األحيان إىل هجمات من جانب األطراف املعارضة. الرعاي

 .يف هذا التقريرمعارك عدن واحلديدة  للحصول على أمثلة ، راجع فصول

 على املرافق الطبيةأثرت هجمات 

التحتيه  البنيه، يتمتع العاملون يف اجملال الطيب واملرافق و اإلنساينمبوجب قواعد القانون الدويل  .708
الذين مت تكليفهم ابلقيام أبنشطة ذات طبيعة طبية حصرية حبماية خاصة. هذا يعين أنه و األساسية 

حىت يف احلاالت اليت قد تشكل فيها هدفاا عسكرايا يف وقت معني )على سبيل املثال بسبب 
ال بعد توجيه االستخدام العسكري من ِقبل طرف يف النزاع( ، فإن اهلجوم ضدهم لن يكون قانونياا إ

التحذير املذكور دون  بقاءوبعد من حيث املبدأ الوضع  لتصحيحفرتة زمنية  مع ترك ،محتذير مسبق هل
 .إدراك

االضرار اليت  بسبب قليلفريق اخلرباء أن احلصول على الرعاية الصحية يف اليمن ال يزال  وجد .709
 119. وفقاا لألمني العام لألمم املتحدة، مت تنفيذ الصحية املرافق هلذه هاسببتها األطراف وتدمري 

وثق فريق  كذلك  2018.1111-2015الفرتة ما بني  خاللهجوماا على املنشآت الطبية والعاملني 

  

1109General Comment No. 15 (CRC/C/GC/15) on the right of the child to the enjoyment  CRC, Article 24; 

of the highest attainable standard of health, 17 April 2013, UN Doc. CRC/C/GC/15. 
  28و 24-22دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد أنظر  1110
1111-General on children and armed conflict, A/70/836-UN Security Council, Report of the Secretary 

S/2016/360 para 170; A/72/361–S/2017/821 para 193; A/72/865-S/2018/465, para 208-209; and 

S/2019/453, para 43 
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إىل هجمات من قبل أدت غالباا ما  واليت االستخدام العسكري للمرافق الطبية، حاالتاخلرباء 
ذات صلة، مبا يف ذلك  هجمات عده اىل االشاره متت اخلرباء لفريق سابق تقرير يفخرى. األطراف األ

أطباء بال حدود يف منشآت ضد  2016و  2015لتحالف اليت نُفذت يف عامي ل اجلوية اهلجمات
يف غارة جوية شنتها قوات التحالف يف  الفريقيف اآلونة األخرية، حقق و 1112. حمافظيت صعدة وحجة

عبس  مديريةالكولريا التابع ملنظمة أطباء بال حدود يف  على مركز عالج 2018يونيو  /حزيران 11
افتتاحه مبجرد  ليتمحديثاا  هبعد حيث مت إنشاء افتتاحه مت قد يكنابن املركز مل  علماا مبحافظة حجة. 

 . 1113سريرا 60-50رب ابدء "موسم الكولريا". كان املرفق يستوعب ما يق

الوحيده املوجوده يف  ةمومه والطفولاأل وحدة، مبحافظة احلديدة، مت تدمري الدريهمييف مدينة  .710
 الفريق علم  1114 .2018أكتوبر  11املدينه تدمرياا جزئياا خالل غارة جوية شنتها قوات التحالف يف 

. ونتيجة لذلك، من قبل أطراف جمهولة مقابالته أنه يف نفس اليوم مت قصف مستشفى ريفي خالل
دون مرافق وخدمات ملساعدة النساء أثناء احلمل والوالدة. تعرض مركز التغذية  الدريهميتُركت مدينة 

العالجية يف مستشفى الكتاف الريفي يف صعدة ألضرار بسبب غارة جوية شنتها قوات التحالف يف 
  .1115املنطقة اجملاورة للمستشفىيف  2019مارس  26

ضد مرافق الرعاية الصحية ، قد ، إذا ثبت أهنا هجمات متعمدة أعاله املذكورةغارات إن ال .711
 .املتمثلة يف مهامجة األشياء احملمية عمداا و تؤدي إىل مسؤولية جنائية فردية عن جرمية احلرب 

 احلصول على الصحة

قلل النزاع من عدد املرافق الطبية العاملة، ال سيما تلك اليت تقدم الرعاية لألطفال. وفقاا  .712
فقط من املرافق الصحية تقدم رعاية صحية متكاملة  ابملئة 20ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن 

 هويتمثل أحد العوامل اإلضافية اليت حتد من الوصول إىل املرافق الصحية العاملة . 1116لألم والطفل
 اجملال يفبسبب عدم دفع رواتب العاملني  وذلكوخاصة املوظفني املتخصصني،  -نقص املوظفني 

انظر إىل الفصل حول االنتهاكات املتعلقة ابلوضع . 1117ةاملدرب ةالطبي الكوادروهجرة  الصحي
أي أقل  -شخص يف اليمن آالف  10عاملني صحيني لكل  10اإلنساين ملزيد من التفاصيل. يوجد 

يعين استنزاف القوى العاملة الصحية واملرافق . 1118من نصف معيار منظمة الصحة العاملية األدىن

  

1112A/HRC/39/43   36الفقرة 
1113ndicated that it had increased the capacity of Abs Hospital to 200 beds. MSF, In a recent report, MSF i 

24 April 2019, Complicated Delivery: The Yemeni Mothers and Children Dying Without Medical Care, 

MSF, https://www.msf.org/complicated-delivery-yemeni-mothers-and-children-dying-without-medical-

care, p.12. 
 .أظهرت صور يونوسات أبن معظم املبىن تدّمر. مصادر سريّة يف امللف 1114
  .مصادر سريّة يف امللف 1115
1116OCHA, Yemen Humanitarian Needs Overview 2019, December 2018, p. 37; at  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf. 
 .مصادر سريّة يف امللف 1117
  املرجع نفسه. 1118
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لعقود حتت اخلطر  يستمرالصحية أن جودة الرعاية الصحية وتوافرها قد مت تقويضهما بشكل عام وقد 
 .النزاعبعد 

قام اخلرباء بتوثيق احلاالت اليت منعت فيها أطراف النزاع الغذاء من الوصول إىل املدنيني، مما  .713
. ("من أساليب القتال ع كأسلوبتجوي"الفصل )أنظر  ألمن الغذائي يف البالدأدى إىل تفاقم انعدام ا

مليون  3.2 يوجد، كان 2018ديسمرب  /كانون األولاعتباراا من  و وفقاا ملقدمي اخلدمات اإلنسانية، 
ضمنهم  مليوين طفل دون سن اخلامسة و  منسوء التغذية احلاد،  بسببشخص حيتاجون إىل عالج 

طفل يعانون من سوء التغذية ألف  850 بداية األزمة، كانيف  مليون امرأة حامل ومرضعة. 1.14
يف حني أن انعدام األمن الغذائي هو  1119.جداا طفل يعانون من سوء التغذية احلاد ألف  160احلاد و

لذين يعانون من سوء التغذية يف اليمن، فإن عدم  أحد األسباب اليت تفسر العدد الكبري من األطفال ا
. )راجع يةكفاية فرص احلصول على اخلدمات الصحية يظل أحد األسباب الكامنة وراء سوء التغذ

 .ما يتعلق ابلتحالف الذي يفاقم األزمة(ملزيد من التفاصيل يف اإلنساين"  وضع"الالفصل املتعلق بـ

ابإلضافة إىل االفتقار إىل الرعاية الصحية اجليدة، فقد أتثر األطفال يف اليمن ابألمراض املعدية  .714
على لقاحات منقذة للحياة، مما جيعلهم عرضة خلطر  احلصول امكانية عدم او حتديديوجد  واصبح

فقا للمعلومات و  1120متزايد لالعتالل والوفيات املتعلقة ابألمراض اليت ميكن الوقاية منها ابللقاحات.
أطراف النزاع منعوا تنفيذ برامج مكافحة األمراض. على سبيل املثال، يف شهر  فأن، الفريق اهااليت تلق

نصف مليون جرعة من لقاح الكولريا جاهزة إلحضارها إىل اليمن. يوجد ، كان 2017يوليو  /متوز
ديسمرب  /كانون األولاحلوثيون فقط للقاحات ابلدخول إىل اليمن يف  ت احلكومة اليمنية و مسح

يف  2018أغسطس  /آبيف اجلنوب، ويف  2018مايو  /أايرمحلة التطعيم فقط يف  وبدأت 2017
حبلول الوقت الذي وصلت اللقاحات إىل البالد، كان الوابء قد أثر على املاليني. يف  1121مشال البالد.

يف املائة من  53شخصاا )حوايل  2407ابلفعل  تقد ما ، كان2018أغسطس  /آب 31
 .حالة مشتبه فيها 1،162،558يوجد عاماا( وكان  14األطفال دون سن 

 انتهاكات احلق يف التعليم .6

  

1119UNOCHA, Yemen Humanitarian Needs Overview 2015, 22 December 2014, at  

http://reliefweb.int/report/yemen/2015- yemen-humanitarian-needs-overview, p. 14. 
1120suspected cases of cholera and 3,412 associated deaths, of 2019, 1.794.580 -WHO reports, for 2017 

which 32.77 per cent were children under 14 years old. The Group was also informed of a ‘diphtheria’ 

outbreak, with total cases as of 4 May 2019 of up to 3652, and 210 associated deaths of which 89 per cent 

were children under 14 years old. The most affected governorates are Ibb and al-Hudaydah. 

 
 .مصادر سريّة يف امللف 1121

Also UNICEF’s press statements at https://www.unicef.org/press-releases/unicef-airlift-vaccines-

children-yemen-restrictions and WHO at http://www.emro.who.int/yem/yemen-news/oral-cholera-

vaccination-campaign-in-yemen-begins.html 
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جيب تزويد األطفال املتأثرين ابلنزاع املسلح ابلرعاية واملساعدات اليت حيتاجون إليها، وال سيما  .715
على النحو املنصوص عليه يف اإلعالن العاملي ، 1123التعليم مبعناه الواسعيُفهم احلق يف   1122.التعليم

ابسم "اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان"(، والعهد الدويل  الحقاا  اليه االشاره سيتمحلقوق اإلنسان )
االشاره اليه الحقاا ابسم "العهد الدويل  سيتماخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )

 اليه االشاره سيتمابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"(، احلقوق املدنية والسياسية ) اخلاص
. أخفقت 1124بـ "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"( واتفاقية حقوق الطفل الحقاا 

ن أن تكون متاحة أطراف النزاع يف الوفاء ابلتزاماهتا فيما يتعلق ابحلق يف التعليم ، يف منع املدارس م
ومتاحة لألطفال، مبا يف ذلك من خالل اهلجمات على املدارس، واليت غالباا ما ينجم عن استخدامها 

 .ألغراض عسكرية

 اهلجمات على املدارس

االجتاه املتزايد للنزاع املسلح الذي اندلع يف  بتأثريلقد شعرت املدارس والطالب بشكل مباشر  .716
املناطق املأهولة ابلسكان. قام فريق اخلرباء بتوثيق احلوادث اليت قتل فيها أطفال وأصيبوا أثناء تواجدهم 

 حيث. على سبيل املثال، يف حادثة واحدة يف صوان، صنعاء تهميف املدرسة أو أثناء مغادرهتم مدرس
ابلقرب من مدرسة، وفشل  تقعانفجرت منشأة عسكرية حوثيه  2019 بريلانيسان/  7 بتاريخ انه

طالب على األقل )مثاين  10، مما أسفر عن مقتل اختاذ االحتياطات املمكنة  مناحلوثي  مقاتلي
، يف تعز ، نتيجة  2019أبريل  26يف حالة أخرى ، يف . 1125إصابة العشراتو فتيات وصبيان( 

 .ةدرسامل اان أثناء مغادرهتمتابلسكان، قُتلت طالبة وأصيبت اثنقصف احلوثي للمناطق املأهولة 

، قصفت مدرسة حسني 2015مرب سبت /كانون األول  4أتثرت املدارس ابلغارات اجلوية. يف  .717
. 1126طالباا على األقل 1،057جمايل يف حمافظة صعدة ليال. أفادت املصادر أن تدمريها أثر على فايد 

  
 a.3(4(الربوتوكول اإلضايف الثاين املادة  1122
 تشري هذه الفكرة إىل مجيع األنشطة اليت تنطوي على اتصال منظم ومستدام مصممة لتحقيق التعلم.  1123

UNESCO, International Standard Classification of Education (ISCED), November 1997, para. 7.   

كما أهنا   .من الربامج، مثل التعليم قبل املدرسي والتعليم االبتدائي والثانوي مبا يف ذلك التعليم التقين واملهينوهي متعلقة ابألنواع املختلفة 
أنظر إتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم اليت  . التعليم ومستوى ونوعية التعليم والظروف اليت يتم منحهاتغطي قضااي مثل "الوصول إىل

ليونسكو . أنظر أيضاا ا(2)1، املادة 1960ديسمرب  /اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف جلسته احلادية عشرة، ابريس، كانون األول
توضيح أن مفهوم التعليم يشمل جمموعة متنوعة من الربامج وأنواع التعليم احملددة يف السياق يف  (ISCED)التصنيف الدويل املوحد للتعليم 

عد والتعليم الوطين، مثل التعليم النظامي وتعليم الكبار والتعليم الرمسي والتعليم غري النظامي والتعليم األويل والتعليم املستمر والتعليم عن ب
املهين والتدريب وتعليم ذوي االحتياجات -ياة  والتعليم غري املتفرغ واألنظمة املزدوجة والتدريب املهين والتعليم التقيناملفتوح والتعليم مدى احل

 (.12الفقرة ) اخلاصة
 أنظر على وجه اخلصوص:  1124

Universal Declaration of Human Rights, Article 26; International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights, Article 13; Convention on the Rights of the Child, Articles 28–29. See also the 

International Covenant on Civil and Political Rights, Article 18(4). See also UN General Assembly, The 

right to education in emergency situation, A/RES/64/290, 27 July 2010; Committee on the Rights of the 

Child, Day of General Discussion on the “right of the child to education in emergency situations”, 

agency Guiding Principles on Unaccompanied -InterSession, 3 October 2008;  thRecommendations, 49

and Separated Children, p. 49. Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated 

Children, p. 49. 
 . 23القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 1125
 .مصادر سريّة يف امللف 1126
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االبتدائية  القطينات، يف الصباح ، تعرضت مدرسة 2019يونيو  /حزيران 13يف اآلونة األخرية، يف 
. بينما أصيبت املدرسة "ةمزدوج ةضربالواقعة يف منطقة ابقم، حمافظة صعدة، لضربة جوية للتحالف "

كن فريق مل يتم 1127 .ةيف عطلكانوا األطفال   كونأبضرار جسيمة، مل يتم اإلبالغ عن وقوع إصاابت  
هدفاا  فيه جعلتبطريقة ما يف الوقت الذي  مستخدمةأن املدرسة كانت اخلرباء من التأكد من 

 .عسكرايا 

 2015يوليو / متوز  9جوي. يف  هلجومداخلياا  النازحنيكما تعرضت املدارس اليت تستضيف  .718
يف فرتة ما بعد الظهر، أصابت غارة جوية نفذهتا قوات التحالف مدرسة مصعب بن عمر يف منطقة  

وقت الغارة اجلوية، كانت . 1128آخرين 19انزحاا وإصابة  11طهرور مبحافظة حلج، مما أدى إىل مقتل 
ال يزال مبىن املدرسة يف   1129. احلوطة اجملاورةعائلة انزحة فرت من القتال يف 12املدرسة توفر املأوى لـ 

  .1130ويتم تنظيم الفصول الدراسية حالياا يف خيام دمارحالة 

النزاع.  مناطقيف مجيع  وذلكتعرضت املرافق التعليمية لألطفال ذوي اإلعاقة للخطر  كذلك .719
 طرفقبل يف صنعاء، ُقصفت مدرسة داخلية للبنات املكفوفات من  2016أبريل / نيسان  20يف 

فتاة،  60جمهول، مما أدى إىل إغالق املدرسة. يف وقت اهلجوم ، كانت املدرسة الداخلية تستضيف 
يف مدارس أخرى كلما   نزل أو إعادة تعيينهاإىل املن نعاماا، مت إرساهل 18و  6ترتاوح أعمارهن بني 

 .1131كان ذلك ممكناا 

 االستخدام العسكري للمدارس

 ، وجد الفريق أن بعض تلك2015عام العلى املدارس منذ  املوثقةغارات من بني العديد من ال .720

من قبل أطراف النزاع ، وابلتايل قد غري الشرعي أهدافاا عسكرية نتيجة الستخدامها أصبحت املدارس 
، أحلقت غارة جوية 2015يوليو  /متوز 14تكون هذه اهلجمات قانونية. على سبيل املثال، يف 

أبريل  /نيسانا ابلغة مبدرسة ابتدائية يف عدن اليت يستخدمها احلوثيون منذ شنتها قوات التحالف أضرار 
كما . 1132ألغراض عسكرية، مبا يف ذلك كمرفق اعتقال ألفراد أسر املقاومة اجلنوبية 2015

 /كانون الثاين  5أصبحت املرافق التعليمية لألطفال ذوي اإلعاقة هدفاا الستخدامهم العسكري. يف 
 قبل من استخدامه مت، تعرض مركز نور لرعاية وأتهيل املكفوفني، يف صنعاء، حيث 2016يناير 

 17يف . 1133صاحل ، للضرب والتدمري جراء غارة جوية شنتها قوات التحالف - احلوثي مقاتلي
  

 .مصادر سريّة يف امللف 1127
  .مصادر سريّة يف امللف 1128
 .مصادر سريّة يف امللف 1129
 .مصادر سريّة يف امللف 1130
 .مصادر سريّة يف امللف 1131

 .مصادر سريّة يف امللف 1132
1133A/HRC/39/43   15الفقرة. 
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 جراءلتدمري لعصراا، تعرضت مدرسة يف قضاء ابقيم يف صعدة الثالثة ، الساعة 2017سبتمرب  /أيلول
 .1134غارة جوية شنتها قوات التحالف. كانت املدرسة تستخدم كسجن من قبل احلوثيني

مدرسة يف احلديدة وتعز وصعدة  20وقت كتابة هذا التقرير، وجد الفريق أن ما ال يقل عن   .721
من اإلمارات العربية املتحدة والقوات  هتستخدمها القوات املسلحة اليمنية وقوات احلزام األمين املدعوم

تستخدم "قوات التحالف" حالياا ألغراض عسكرية مدرسيت الوحدة عريش   1135السودانية واحلوثيون.
 7"مثل ثكنات حالياا  هاالسودانية تستخدمالتحالف والوحدة حسن بن علي يف املخا وتعز. قوات 

، تعز، توجد "قوات التحالف" يف مدرسة عموز يوليو" و "الشهيد عبد هللا الصلغي" يف املخا. يف 
طفل اعتادوا على هذه املدرسة( ، ومدرسة عبد الرمحن رفيقي  700الشهداء االبتدائية )حوايل 

ومدرسة اجليل اجلديد. بعض هذه املدارس كانت تستخدم من قبل احلوثيني. على سبيل املثال ، مت 
 .2017يني حىت عام استخدام مدرسة اجليل اجلديد كسجن من قبل احلوث

يف مدينة تعز، أفادت املصادر أن القوات املسلحة اليمنية بدأت االنسحاب من بعض املدارس  .722
على سبيل املثال، انسحب اللواء   1136لاللتزامات اليت مت التعهد هبا مبوجب إعالن املدارس اآلمنة. وفقاا
. 1137زالوا موجودين يف مدرسة هايللكنهم ما  -ظفر امل مديريةمؤخراا من مدرسة سبأ للبنني يف  35

ذكرت املصادر أنه على الرغم من االستخدام العسكري هلذه املدارس، فقد حاولت احلكومة اليمنية 
 .تعليم األطفال وأعادت ختصيص هؤالء الطالب للمدارس اجملاورةمتابعة عدم 

ويقلل أيضاا من اآلاثر يوفر التعليم أثناء النزاع املسلح احلماية االجتماعية والبدنية لألطفال  .723
النفسية واالجتماعية للحرب على األطفال. يساور فريق اخلرباء خماوف من أن أطراف النزاع قد 

تراعي  وملعسكرية ابلقرب من املدنيني  مواقع انشاءفشلت يف اختاذ مجيع االحتياطات املمكنة لتجنب 
 مها واألمرانعمليات العسكرية ، ال اثناءس استخدام املدار  عنداملدنية والعسكرية  املواقعالتمييز بني 

انتهاك ملبدأ التمييز. منعت أطراف النزاع األطفال من  ادراك حقهم األساسي يف التعليم، على النحو 
 .1138وقانون حقوق اإلنساناإلنساين الذي يكفله كل من القانون الدويل 

 احلصول على التعليم
  

 .مصادر سريّة يف امللف 1134
. مدرستان 819و 805و 796و 523مدارس يف مدينة تعز،  9. 779و 522مدارس على األقل يف املخا وموزه، املقابالت  9 1135

  .دة. مصادر سريّة يف امللفيف صع
عالن السياسي الذي من خالله تقر الدول رمسيا وتلتزم بتنفيذ املبادئ التوجيهية حلماية املدارس واجلامعات من االستخدام اإل 1136

 :  متوفر على الرابط .العسكري أثناء النزاع املسلح )املبادئ التوجيهية للمدارس اآلمنة( مبا يف ذلك يف تدريبها العسكري ومبادئها، إخل
http://www.protectingeducation.org/guidelines/support and http://protectingeducation.org/news/yemen-

endorses-safe-schools-declaration-advance-un-security-council-debate-children-and-armed 
 .مصادر سريّة يف امللف 1137
زويد األطفال ابلرعاية واملساعدات اليت حيتاجوهنا وعلى وجه جيب تحتدد أبنه  a)(3(4(الفقرة  1977الربوتوكول اإلضايف الثاين  1138

العهد الدويل اخلاص  . أيضاا 23القاعدة ، اخلصوص التعليم. دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف
 . 13ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة 

http://www.protectingeducation.org/guidelines/support
http://protectingeducation.org/news/yemen-endorses-safe-schools-declaration-advance-un-security-council-debate-children-and-armed
http://protectingeducation.org/news/yemen-endorses-safe-schools-declaration-advance-un-security-council-debate-children-and-armed
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، 1139تزايد اخلوف بني األطفال من االلتحاق ابملدارس اىلاالنتهاكات املوضحة أعاله  أدت .724

وخاصة  -وبني املعلمني حلضور الفصول الدراسية، وبني اآلابء إلرسال أطفاهلم إىل املدرسة 
وقد تفاقم هذا الوضع بسبب عدم دفع . 1141مما أضعف نظام التعليم يف اليمن ككل 1140،الفتيات

حىت عندما ال يتم   1142.علمني املؤهلني يف املدارسرواتب املعلمني، مما أدى إىل عدم كفاية عدد امل
أخرب املعلمون  .1143ان جودة التعليم يف اليمن أتثرت  االمنع األطفال من الذهاب إىل املدرسة، 

ويف   .1144دعم أسرهممن أجل األجر فريق اخلرباء أبن عليهم البحث عن عمل آخر  يغري مدفوع
أهنا بدأت يف دفع  2019آذار/مارس  10اليونيسيف يف حماولة ملعاجلة هذه املشكلة، ذكرت 

دوالراا من دوالرات الوالايت املتحدة هلؤالء املدرسني واملوظفني يف  50حوافز شهرية تعادل 
 1145املدارس.

أبلغ املعلمون يف املناطق اخلاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع فريق اخلرباء ابلتحدايت   .725
ثة مدرسني قابلهم اخلرباء أهنم قُبض عليهم أو اضطروا إىل الفرار من اإلضافية. ذكر ما ال يقل عن ثال

هذه املناطق ألهنم رفضوا تدريس املناهج احلوثية ومواصلة التعاون يف محلة احلوثي املستمرة لتجنيد 
األطفال. أخرب أحد املعلمني اجملموعة أنه طُلب منه تعبئة الشباب، مبا يف ذلك زايرة املنازل وحماضرات 
خاصة حول التعاليم املتعلقة ابحلوثيني. قال معلم آخر: "أان مدرس ولن أحرض على العنف أو 

من الواضح أن سلطات األمر الواقع قد استخدمت نظام التعليم لتلقني الطالب،  1146."أشعله
وجتنيدهم يف اجلماعة املسلحة، من خالل فرض مناهج دراسية إضافية تسهم يف القوالب النمطية 

  
. وفقاا لليونيسيف، خالل فرتة 742و 743و 778أوالد من صعدة مت مقابلتهم، حادثة احلافلة، املقابالت  من بني مصادر أخرى، 1139

 آذار/ مارس بيان صحفي 11ليونيسيف ماليني( خارج املدارس يف اليمن، ا 7إعداد التقرير، يوجد مليوين طفل )من بني حوايل 
https://www.unicef.org/press-releases/keep-children-education-unicef-starts-incentives-school-based-

staff-yemen. Additional information at https://www.unicef.org/yemen/YEM_resources_ifnotinschool.pdf.  

مليون طفل كانوا خارج  1.6إىل أن  2014، أشارت اليونيسيف يف تشرين األول/ أكتوبر 2014يف بداية النزاع يف تشرين األول/ أكتوبر 
 املدارس 

 ‘YEMEN: Country report on out-of-school children’, at http://www.oosci-

mena.org/uploads/1/wysiwyg/reports/150325_MENARO_Yemen_Report_English_Preview.pdf 
 .مصادر سريّة يف امللف 1140
 حاالت النزاع املسلح.عدد من الواثئق الدولية إرشادات حول وسائل ضمان استمرار و/ أو إعادة بناء نظام تعليمي مناسب يف تقدم  1141

يوم مناقشة عامة حول حق الطفل يف التعليم يف حاالت الطوارئ. ملعاجلة هذه األسئلة، انظر  2008عقدت جلنة حقوق الطفل يف العام 
 التوصيات الصادرة من يوم املناقشة العامة هذا على الرابط:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/DiscussionDays.aspx). See also INEE, 

Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction, 

INEE, 2004. 
آالف  10، أتثر حوايل 2019يف نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية   وفقاا ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 1142

 . 2016 ابملئة من املعلمني رواتبهم منذ تشرين األول/ أكتوبر 51دفع رواتب املعلمني، ومل يتلق حمافظة بشدة من عدم  11مدرسة يف 
OCHA, Yemen Humanitarian Needs Overview 2019, December 2018, p. 47. At 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf. 
  .مصادر سريّة يف امللف 1143
 .سريّة يف امللفمصادر  1144

1145-UNICEF, 11 March 2019, press release, available at https://www.unicef.org/press 
releases/keep-children-education-unicef-starts-incentives-school-based-staff-yemen 

 .مصادر سريّة يف امللف 1146

https://www.unicef.org/press-releases/keep-children-education-unicef-starts-incentives-school-based-staff-yemen
https://www.unicef.org/press-releases/keep-children-education-unicef-starts-incentives-school-based-staff-yemen
https://www.unicef.org/yemen/YEM_resources_ifnotinschool.pdf
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اليت ال تشارك بشكل مباشر يف الصراع و  اثلث كطرفلألطراف األخرى يف النزاع، وكذلك الدول  
 .الداخلي

. 1147لفريق بقلق ابلغ أن النزاع زاد من استبعاد فئات معينة من األطفال من املدارسيالحظ ا .726

خيتلف وصول الفتيات إىل التعليم حسب العمر واملنطقة. مع انقطاع املساعدة املالية لألشخاص ذوي 
م اإلعاقة ، من بني أمور أخرى ، مت إمهال االحتياجات احملددة لألطفال ذوي اإلعاقة وإمكانية حصوهل

عندما ،  1148 "مشنيعلى التعليم.  مت اعالم الفريق أنه يف تعز ، على سبيل املثال ، يواجه أطفال "امله
.  1149 الزي الرمسي كلفةيتمكنون من الذهاب إىل املدرسة ، التمييز وكثري منهم ال يستطيعون حتمل  

من  زيدملعلى  حقوقهم األساسية ) وحصوهلم" يف اليمن مشنيمراقبة وضع أطفال "امله الفريق سيواصل
 1150(الضعيفة فئاتوضع العن  فصلالعلومات، انظر امل

أفاد من أجريت معهم املقابالت أن العائالت بشكل عام من احملتمل أن تبقي بناهتا يف املنزل   .727
يف الواقع ، عند مراجعة البياانت اليت مجعتها اليونسكو، . 1151بسبب انعدام األمن و / أو نقص املوارد

مرحلة املراهقة والشباب  يفطفالا   2,307,414 هناك،   2019أنه ،  يف يونيو  الفريق الحظ
. 1152من الذكور 909،996  الباقي٪( و 60من اإلانث ) 1,397,418  منهم املدارس خارج

على سبيل . 1153ناطق النزاع املستمر واملناطق الريفيةعدد الفتيات غري امللتحقات ابملدارس أكرب يف م
 2019-2018على معلومات عن عدد الطالب املسجلني يف تعز للفرتة  الفريقاملثال ، حصل 

يف املائة من الطالب املسجلني يف  40يف حمافظة صعدة ، كان   1154 .2017-2016وصعدة لعام 
ملائة من الطالب من اإلانث يف املدارس الثانوية. بلغ يف ا 34املدارس االبتدائية من اإلانث ، مقارنة بـ 

يف املائة،  34 وكتاف وقطابر والصفراءمعدل الطالبات يف املدارس االبتدائية يف  مديرايت احلشوة 
 . 1155يف املائة يف املدارس الثانوية 14مقارنة بـ 

  
حتث اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدول األعضاء يف دعمها للتعليم على تلبية االحتياجات اخلاصة بنوع اجلنس للفتيات يف لذلك  1147

 سياق الطوارئ مبا يف ذلك تعرضهن املتزايد للعنف القائم على النوع االجتماعي.
 (UN General Assembly, The right to education in emergency situation, A/RES/64/290, 27 July 

2010, para. 12). 
 أنظر الفصل حول أتثري النزاع على األقليات للتعريف والنقاش يف ما خيص جمتمع املهمشني.  1148
 .مصادر سريّة يف امللف 1149
  .يف ابملئة من جمتمع "املهمشني" أمّيني 80قرر اخلاص املعين بقضااي األقليات أن ، أفاد امل2012قبل النزاع، يف العام  1150

United Nations, Report of the Special Rapporteur on minority issues, 28 January 2016, A/HRC/31/56, 

para 91. 

 .مصادر سريّة يف امللف 1151
املبادرة العاملية بشأن األطفال غري امللتحقني ابملدارس ابلتقديرات استنادا إىل يقوم معهد اليونسكو لإلحصاء يف إطار مشروع  1152

املعلومات متوفرة على الرابط:  .البياانت املقدمة من احلكومات والدراسات االستقصائية لألسر املعيشية وعدد األطفال خارج املدرسة
http://data.uis.unesco.org/.  

ابملئة من الفتيات يف سن التعليم الثانوي خارج  71و ابملئة من الفتيات يف سن التعليم االبتدائي خارج املدرسة 64.8املئوية،  يف النسب
 .املدرسة
 .مصادر سريّة يف امللف 1153
 .مصادر سريّة يف امللف 1154

 .مصادر سريّة يف امللف 1155
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املشاركة التعليمية يف حني قبل النزاع ، كان هناك عدد من االسرتاتيجيات األخرى لزايدة  .728
مبا يف ذلك التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا  ، 1156للفئات املهمشة

يف املائة من أطفال املدارس االبتدائية املصابني إبعاقة كانوا  45، 2014يف عام ، 1157االختياري
. 1159ي اإلعاقة على التعليمأثر  النزاع احلايل بشكل أكرب على حصول األطفال ذو . 1158خارج املدرسة

على الرغم من عدم وجود بياانت واضحة عن عدد األطفال ذوي اإلعاقات املختلفة داخل وخارج 
فإن ، 1160 املدارس يف اليمن، فقد أُبلغ فريق اخلرباء أنه نتيجة انقطاع منافع الرعاية االجتماعية

  .1161هم يف التعليم قد تفاقمتالتحدايت اليت يواجهها األطفال ذوو اإلعاقة من أجل التمتع حبق

 املالحظات اخلتامية حول أتثري النزاع على األطفال .7

 واضحة تضمنت دالئلمتكن فريق اخلرباء من االطالع على شهادات األطفال الناجني اليت  .729
 الدرجة منالضطراب النفسي. لقد أصيب هؤالء األطفال جبروح أو كان لديهم أقارب ا على وجود

ممن قُتلوا وُجرحوا؛ مت جتنيدهم يف القوات املسلحة أو اجلماعات املسلحة نفسها؛ مت فصلهم عن  االوىل
 .عائالهتم و/ أو أجربوا على رعاية إخوهتم ألن أفراد أسرهم قد انفصلوا أو ماتوا

وابإلضافة إىل ذلك ، فقد األطفال املتأثرون ابلنزاع مصادر هامة للدعم االجتماعي لرفاههم،  .730
املدارس. ُأجرب األطفال يف اليمن ، يف سن مبكرة، على املسامهة يف دخل األسر، مبا يف ذلك  وخاصة

اجلنود األطفال ، مما أدى إىل تغيريات كبرية يف دور األطفال داخل األسرة واجملتمع. جيب معاجلة هذه 
 .القضااي ملنع األطفال من االخنراط يف دورات العنف املستمرة

اع على نطاق واسع احلماية اليت يتمتع هبا األطفال مبوجب القانون الدويل انتهكت أطراف النز  .731
 االلتزام ضرورة على.  ال بد من اعادة التأكيد وبشكل جدي اإلنساين حلقوق اإلنسان والقانون الدويل

ستعادة املناخ الذي ميكن من خالله أن ينمو الذلك  إجراءات ملموسة  ويتبعالقانون الدويل  حرتامإب
 .األطفال يف اليمن دون أن يتفاقم مصريهم بسبب النزاع املسلح املستمر

  

 تتضمن بعض هذه االسرتاتيجيات: 1156
National Strategy for the Development of Basic Education in the Republic of Yemen 2003–2011, 2003, 

available at: https://www.yemen-nic.info/files/ministations/ eduction/watanyaa.pdf; National Disability 

Strategy, 2010, p. 3, available at: http://www.inclusive-education.org/system/files/publications-

documents/.Tines_National%20Strategy%20on%20Disability%20in%20Yemen.pdf 

، انظر جمموعة معاهدات األمم املتحدة، الفصل الرابع، حقوق اإلنسان، 2019آذار/ مارس  26صّدق اليمن على االتفاقية يف  1157
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

1158Disability: Analysis of Data from 49 Countries, March 2018, UNESCO Report, Education and  

available at http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip49-education-disability-2018-en.pdf. 
 .مصادر سريّة يف امللف 1159
 .مصادر سريّة يف امللف 1160

1161, 20 June 2019,  S/RES/2475; see also Article 11 United Nations Security Council Resolution 

Convention on the Rights of Persons with Disabilities; A/HRC/31/30, para 16 and 35; and “Addressing 

the vulnerability and exclusion of persons with disabilities: the situation of women and girls, children’s 

right to education, disasters and humanitarian crises” (CRPD/CSP/2015/4). 
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IX. قضايا مواضيعية 

 االنتهاكات املتعلقة ابحلالة اإلنسانية أ.

 مقدمة عن األزمة اإلنسانية احلالية .1
، أعلن برانمج الغذاء العاملي أن اليمن تواجه "أكرب أزمة غذائية يف 2019يف آذار/مارس  .732
( ، فان هناك ما يقارب ربع السكان OCHA. ووفقاا ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 1162العامل" 

 230، ومنهم من يعاين من سوء التغذية احلاد، وهناك 2019يعانون من سوء التغذية يف بداية عام 
، مت أتكيد وجود احلاالت 2019يف حزيران/ يونيو  1163( تواجه خطر اجملاعة .333مديرية )من أصل 

ابجملاعة يف عشرات األماكن يف مجيع أحناء اليمن من قبل منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ  الشبيهة
مليون شخص يف حاجة إىل املساعدة للبقاء على قيد احلياة يف  24.1. هناك ما يقدر بنحو 1164

مليون  24.1يف املائة من السكان. ومن بني الـ  80، أي ما يقرب من  1165 2019بداية عام 
. 1166مليون امرأة وطفل  18.2حيتاجون إىل احلماية أو املساعدة اإلنسانية ، كان هناك شخص الذين 

مليون  3.2، كان هناك 2018وفقاا ملقدمي اخلدمات اإلنسانية، اعتباراا من كانون االول/ ديسمرب 
شخص حيتاجون إىل عالج بسبب سؤ التغذية احلاد، مبا يف ذلك أكثر من مليوين طفل دون سن 

مليون من النساء والفتيات واحلوامل واملرضعات املصاابت بسوء التغذية، مع  1.14و اخلامسة 
 1167امرأة مبضاعفات الوالدة.  144,000احتمال إصابة 

حتدث فريق اخلرباء إىل اثنني من اآلابء الذين فقدوا حديثاا أطفاهلم الصغار وذلك بعد عدة  .733
قال أحدهم: "كان يوسف حنيفاا وضعيفاا  1168أسابيع من العالج من سوء التغذية احلاد يف صعدة .

مل يكن لديها حليب إلعطائه. مل يكن يزن حىت ثالثة كيلوغرامات  -للغاية. مل تستطع األم إرضاعه 
وهو يف عمر عشرة أشهر. لقد تويف العام املاضي، ووفقاا للطبيب، كان ذلك بسبب سوء التغذية. ليس 

  

1162World Food Programme, “Yemen: This Is the World’s Largest Food Crisis,” (Mar. 29, 2019),  

available at: 

https://unwfp.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=a8e9e0ef4b854f3f921b08d296830e28. 
1163.https://m.reliefweb.int/report/3000634  
1164 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190617_Yemen_USG%20SECCO%20statement-

Final-1.pdf. 
1165OCHA, Humanitarian Response Plan, 2019  

(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190402_HRP_snapshot_V5.pdf) 
1166.Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) Humanitarian Needs Overview 2019  
ألف طفل يعانون من سوء التغذية احلاد الوخيم  160ألف طفل يعانون من سوء التغذية احلاد و 850منذ بداية األزمة، كان  1167

كانون األول/ ديسمرب   22، اليمن"، 2015الشؤون اإلنسانية، "نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية لعام األمم املتحدة لتنسيق )مكتب 
2014  

(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2015_HNO_Yemen_Final_0.pdf));  
 أنظر أيضاا

See also UNFPA Humanitarian Response in Yemen 2019, p. 1; Sanaa Centre for Strategic Studies, The 

Impact of War on Mental Health in Yemen, 2019. 
 .مصادر سريّة يف امللف 1168
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يت إىل تشدان، على احلدود مع اململكة العربية السعودية. لدينا مستوصف يف قريتنا، لذا نقلته عائل
مكث هناك ملدة أربعة أايم مث مات. ذهب إىل هناك عدة مرات لكنه تويف يف املرة األخرية. حنن نعيش 
يف غمر، وهي منطقة فقرية. مل أتلق قط مساعدة من سالت الطعام. لقد طلبنا ولكن السلطات هنا ال 

 1169جتيب ". 

نعدام األمن الغذائي هو أحد أسباب معاانة عدد كبري من األطفال من سوء يف حني أن ا .734
التغذية يف اليمن، إال أن عدم كفاية فرص احلصول على اخلدمات الصحية ال يزال سبباا أساسياا آخر 
لسوء التغذية. أثر االفتقار إىل املرافق الصحية يف بعض املناطق، والعوائق اليت حتول دون حرية تنقل 

ن بعض املناطق بسبب األعمال العدائية املستمرة، واألضرار اليت حلقت مبرافق الرعاية الصحية سكا
بسبب القتال بني اطراف النزاع، على املرافق األساسية الصحية غري الكافية ابلفعل )انظر اىل قسم 

 تدمري البنية التحتية املدنية أدانه(.

، 1170  2016ا يف تشرين األول/أكتوبر أكدت السلطات الصحية يف اليمن تفشي الكولري  .735
وقد انتشرت منذ ذلك احلني، وحبسب تقارير، هذا الوضع يتفاقم بسبب عدم توفر املياه النظيفة 

، مت ابلفعل اإلبالغ 2019. حىت عام 1171للشرب والري، فضالا عن سوء صيانة نظم إدارة النفاايت 
حالة مشتبه هبا(. يف  380,000) 2018كما يف عام   2019عن العديد من حاالت الكولريا لعام 

حالة يشتبه يف أهنا  460,000، أبلغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أن 2019متوز/ يوليو  8
. 1172طفل  200,000، مبا يف ذلك حوايل 2019مصابة ابلكولريا قد مت تسجيلها ابلفعل يف عام 

. 1173 2019لكولريا يف عام طفالا على األقل بسبب أمراض مرتبطة اب 193وحبسب ما يقال تويف 
، 2019( ، "ابلفرته ما بني كانون الثاين/ يناير وآذار/ مارس MSFوفقا ملنظمة أطباء بال حدود)

ازدادت حاالت الكولريا املشتبه فيها زايدة حادة يف اليمن، حىت قبل بدء موسم األمطار، مما يثري 
بال حدود كذلك إىل زايدة عدد . أشارت منظمة أطباء 1174خماوف من تفشيها على نطاق  واسع " 

مريض أسبوعياا بني كانون الثاين/ يناير وآذار/  2,000إىل  140مرضى الكولريا الذين عوجلوا من 
 مارس.

يف املائة مما كانت  60، كانت االحتياجات اإلنسانية يف اليمن أعلى بنسبة 2019حبلول عام  .736
ن اليمن أزمة إنسانية واسعة النطاق، حيث ، مت ابلفعل إعال2014عليه قبل اندالع احلرب. يف عام 

  
 شهادة من مصدر، مت إخفاء اهلوية ألسباب تتعلق ابحلماية. 1169
1170yem-000107-2016-https://reliefweb.int/disaster/ep   
1171year-date-registered-cholera-cases-460k-over-https://www.unocha.org/story/yemen  
1172year-date-registered-cholera-cases-460k-over-https://www.unocha.org/story/yemen  
1173-whole-2019-half-first-cases-related-cholera-more-children-https://reliefweb.int/report/yemen/save 

last-year. 
1174See “Endemic in Yemen, cholera still hits Yemenis hard”, Project Update, 5 June 2019  

(https://www.msf.org/endemic-yemen-cholera-still-hits-yemenis-hard). 
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. أدى النزاع إىل تفاقم 1175حيتاج أكثر من نصف السكان إىل شكل من أشكال املساعدة اإلنسانية 
نقاط الضعف املوجودة مسبقاا واليت مشلت االعتماد الكبري على الغذاء واإلمدادات الطبية وواردات 

حدد فريق اخلرباء التدابري اليت  1176لقوى العاملة يف اخلارج.الوقود، وكذلك على التحويالت املالية من ا
اختذهتا أطراف النزاع، ابإلضافة إىل عدم وجود التدابري املناسبة، اليت سامهت يف تدهور الوضع اإلنساين 

 يف اليمن، يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان.

 قتالالتجويع كأسلوب من أساليب ال .2
استخدام التجويع  كاسلوب من  2417، أدان قرار جملس األمن 2018يف أاير / مايو  .737

اساليب القتال، وكذلك  املنع غري القانوين من ايصال املساعدات اإلنسانية وحرمان املدنيني من املواد 
اعتمد ابإلمجاع، واعترب هذا القرار عالمة فارقة ألنه    1177اليت ال غىن عنها لبقائهم على قيد احلياه. 

. يف إدانة ال لبس فيها "استخدام جتويع املدنيني    1178أقر ابلصلة بني النزاع وانعدام األمن الغذائي
. وأشار إىل حظر حرمان املدنيني من 1179كأسلوب من اساليب القتال يف عدد من حاالت النزاع 

 ائهم على قيد احلياه وااللتزام ابلسماح ابلتسهيالت اإلنسانية وتيسريها.املواد اليت ال غىن عنها لبق

حيظر القانون الدويل اإلنساين بشكل صارم جتويع السكان املدنيني كأسلوب من أساليب  .738
القتال، يف النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية، على النحو املنصوص عليه يف قانون املعاهدات 

. القاعدة ملزمة لكل من الدول واجلماعات  1180ب القانون الدويل اإلنساين العريفواملعرتف هبا مبوج
املسلحة من غري الدول وال تنص على أي استثناء يف حالة الضرورة العسكرية امللحة. إذا كان السكان 
يعانون من مشقة ال مربر هلا بسبب نقص اإلمدادات الضرورية لبقائهم )على سبيل املثال بعد 

 ، جيب السماح بتوفري إمدادات اإلغاثة وتيسريها.احلصار(

يُفهم التجويع عموماا على أنه عمل على إخضاع الناس للمجاعة ، والذي يُعرف بدوره أبنه  .739
. إن املؤشرات املستخدمة لوصف 1181الندرة الشديدة والعامة للغذاء، أو النقص الشديد يف الغذاء 

حالة ما على أهنا جماعة ختتلف وفقاا ألصحاب املصلحة. أيضا، لقد ثبت أن اجملاعة ليست جمرد مسألة 
توافر الغذاء، ولكن الوصول إىل الغذاء. وابلتايل ، ميكن أن حتدث اجملاعة حىت عندما يكون الطعام 

السكان على احلصول على الغذاء معرضة للخطر،  متاحاا، وعندما يكون الوصول إىل الغذاء وقدرة

  

1175-humanitarian-OCHA, Humanitarian Response Plan, 2014 (https://reliefweb.int/report/yemen/yemen 

response-plan-2014). 
1176The Yemen Review,  –See e.g. Sana’a Center for Strategic Studies, “The UN’s Stockholm Syndrome  

March 2019”, The Sana’a Center Editorial: “Saudi Arabia’s ‘Deportation Storm’”, April 2019 

(http://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/7269). 
1177.S/RES/2417 (2018), operational paragraphs 5 and 6  
1178.https://www.un.org/press/en/2018/sc13354.doc.htm  
1179.5 S/RES/2417 (2018), operational paragraph  

من الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر أيضاا دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف،  13املادة  1180
 .53القاعدة 

1181.The Shorter Oxford English Dictionary (1978), pp. 724 and 2111  
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. يُعرف مصطلح "اجملاعة" على أنه 1182سواء كان ذلك بناءا على املعايري االجتماعية أو الوسائل املالية 
، وأما مصطلح التجويع ال يعين ابلضرورة   1183املعاانة الشديدة أو املوت الناجم عن نقص الغذاء 

 املوت.

ملفهوم التجويع مبثابة أساس ملفاوضات عناصر اجلرائم للمحكمة وكان هذا الفهم املشرتك  .740
مت االعرتاف أبن جرمية التجويع سوف تتجاوز احلرمان من املاء والغذاء، يف تغطية هنا اجلنائية الدولية. 

ا احلرمان أو عدم كفاية اإلمداد ابملواد الضرورية للبقاء، واليت تشمل املواد غري الغذائية اليت ال غىن عنه
. ويف هذا الصدد، يعترب الربوتوكول اإلضايف الثاين اإلمدادات الغذائية 1184مثل األدوية والبطانيات 

والطبية مبثابة مواد ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياه، بينما يذكر الربوتوكول اإلضايف 
 1185األول أيضاا املالبس والفراش ووسائل اإليواء. 

القتال عموماا على أهنا التكتيكات أو االسرتاتيجية املستخدمة يف األعمال تُفهم أساليب  .741
اليت تُعرَّف أبهنا احلرمان  -العدائية ضد العدو يف أوقات النزاع. وهذا يعين أنه من أجل اعتبار التجويع 

جيب استخدامها  انتهاكاا للقانون الدويل اإلنساين ،  -من املواد األساسية لبقاء املدنيني على قيد احلياه 
كاسرتاتيجية هلزمية الطرف اآلخر يف النزاع. يف نطاق العمليات العسكرية، قد يتم انتهاك حظر التجويع 
من خالل احلصار كاسلوب من اساليب القتال ، واملنع التعسفي من ايصال املساعدات اإلنسانية إىل 

 سكان على قيد احلياه.املدنيني احملتاجني، وكذلك مهامجة مواد ال غىن عنها لبقاء ال

ويتضح من الصلة بني حظر التجويع وحظر اهلجمات على املواد اليت ال غىن عنها للبقاء على  .742
  1186قيد احلياه أن كال احلظرين يظهران يف نفس األحكام ذات الصلة يف الربوتوكولني اإلضافيني. 

ندما يكون هناك نقص يف املواد ع ترتبط أيضاا ابألحكام املتعلقة ابيصال املساعدات اإلنسانية ألنه،
طاملا أهنا متتثل 1187اليت ال غىن عنها ، جيب على األطراف التصريح وتيسري إجراءات اإلغاثة الدولية ، 

من  14للمتطلبات املنصوص عليها يف القانون، من أجل الوفاء ابلتزاماهتا املنصوص عليها يف املادة 
ابلضرورة العسكرية لتربير جتويع السكان املدنيني. وميكن أن  الربوتوكول اإلضايف الثاين. ال ميكن التذرع

تشكل انتهاكات القانون الدويل اإلنساين األخرى انتهاكات حلظر التجويع، ال سيما اهلجمات ضد 
 األشياء اليت ال غىن عنها لبقاء السكان على قيد احلياه، وكذلك منع ايصال املساعدات اإلنسانية.

ثل يف نية جتويع السكان املدنيني موضع تفسريات خمتلفة. يقول البعض كان نطاق الشرط املتم .743
إن التجويع جيب أن يكون اهلدف األساسي لعملية ما من أجل انتهاك القانون الدويل اإلنساين، بينما 

  

1182.152-to Humanitarian Law, p. 149Saulnier, The Practical Guide -Francoise Bouchet  
1183.Collins Dictionary (online)  
1184Knut Dörmann, “Preparatory Commission for the International Criminal Court: The Elements of War  

Crimes – Part II: Other Serious Violations of the Laws and Customs Applicable in International and Non-

International Armed Conflicts”, International Review of the Red Cross, Vol. 83, 2001, pp. 475–476. 
 األول  لربوتوكول اإلضايفا 69واملادة  لربوتوكول اإلضايف الثاينا 18)2(ملادة ا 1185
 األول لربوتوكول اإلضايفا 54)2(واملادة  لربوتوكول اإلضايف الثاينا 14ملادة ا 1186
 األول لربوتوكول اإلضايفا )2(70واملادة  لربوتوكول اإلضايف الثاينا 18ملادة ا 1187



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

257 

يزعم البعض اآلخر أنه حىت لو كان التجويع الناتج فقط بشكل عرضي، فإنه ال يزال ينتهك روح 
 1188اإلنساين.القانون الدويل 

فيما يتعلق ابهلجمات ضد املواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان على قيد احلياه، بناءا على   .744
، فإن القصد األعم 1189صياغة كل من األحكام ذات الصلة يف الربوتوكولني اإلضافيني األول والثاين

ة للبقاء على قيد احلياه لتجويع السكان ليس ضرورايا عندما متنع العمليات السكان من املواد الضروري
"لغرض حمدد هو منع السكان املدنيني أو الطرف االخر من املواد ذات القيمه احليوية، أاي كان الدافع" 

من الربوتوكول اإلضايف األول أنه يكفي وجود نية إلتالف أو تدمري أو  54. تعين صياغة املادة 1190
على سبيل املثال املسامهة احملدده يف بقاء السكان على إزالة املواد حلرمان املدنيني من القيمه احليوية، 

 قيد احلياه.

ينطبق املنطق نفسه عند إعاقة اإلغاثة اإلنسانية عن عمد، مع نتيجة جتويع السكان. يف الواقع،  .745
جيب على أطراف النزاع أن تسمح وتيسر املرور السريع ودون عوائق لإلغاثة اإلنسانية للمدنيني 

أن تكون عمليات اإلغاثة حياديه وإنسانية بطبيعتها وختضع حلق األطراف يف احملتاجني، شريطة 
يعترب عدم املوافقة على ايصال املساعدات اإلنسانية والذي يؤدي إىل التجويع،    1191السيطرة.

 1192تعسفياا، وابلتايل فهو غري قانوين.  

التحديد   ابلنسبة للحصار العسكري كاسلوب حرب وكذلك احلصار البحري واجلوي، فإن .746
. وهنا أيضاا، قد 1193بغض النظر عن الغاية فهو اقل وضوحا وخاضعا للنقاش بني العلماء واملمارسني

حتمي نفس قواعد القانون الدويل اإلنساين السكان املدنيني من التجويع، حىت لو مل يتم عن قصد. 

  

1188See for example Mark Lattimer, “Can Incidental Starvation of Civilians be Lawful under IHL?”,  

March 2019, EJIL:Talk!, Blog of the European Journal of International Law 

(https://www.ejiltalk.org/can-incidental-starvation-of-civilians-be-lawful-under-ihl/). 
 األول. لربوتوكول اإلضايفا )2(54واملادة  لربوتوكول اإلضايف الثاينا 18ملادة ا 1189
1190ess details Art. 54(2) Additional Protocol I; although Article 14 of Additional Protocol II contains l 

than Article 54 of Additional Protocol I, the respective ICRC commentary of 1987 to both provisions 

suggests a similar interpretation 
 . 55دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  ، الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر18املادة   1191
1192See Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed  

Conflict, Commissioned by the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, p. 

23-24. (https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf); see also ICRC 

Study on customary IHL, rule 55 (on Consent). 
قانوين مبوجب القانون املعاصر طاملا أنه موجهة  احلصار العسكري كأسلوب قتال ، يظل Beth Van Shaack كما اقرتحت 1193

يعتمد  وهو حتدي كبري عندما -فقط إىل املقاتلني واملشاركني مباشرة يف األعمال العدائية، وفقط ما دام يتم االلتزام أبحكام القانون األخرى 
 ني كأسلوب قتال وجرمية حرب. وجتويع املدنياحلصار العسكري املقاتلون واملدنيون على نفس الضرورايت، يف استخدام 

 Just Security  ،4 2016فرباير  /شباط 
(https://www.justsecurity.org/29157/siege-warfare-starvation-civilians-war-crime/) 

 أنظر أيًضا
Gloria Gaggioli, “Are Sieges Prohibited under Contemporary IHL?”, Joint Blog Series on International 

Law and Armed Conflict, January 2019, EJIL:Talk!, Blog of the European Journal of International Law 

(https://www.ejiltalk.org/joint-blog-series-on-international-law-and-armed-conflict-are-sieges-prohibited-

under-contemporary-ihl/#more-16877). 

https://www.justsecurity.org/29157/siege-warfare-starvation-civilians-war-crime/
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ل من أشكال قد يصل التجويع أيضاا إىل شك 1194جيب أيضاا دراسة مبدأ التناسب يف اهلجوم .
كما أن   1195املعاملة الالإنسانية. إذا أدى ذلك إىل املوت، فقد يصل إىل حد القتل العمد للمدنيني.

التجويع ينتهك القانون الدويل حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء واملاء، وكذلك احلق يف 
 1196الصحة.

يمن حباجة إىل نوع من املساعدة يف املائة من سكان ال 80يف السياق احلايل، أفيد أن حوايل  .747
اإلنسانية من أجل البقاء على قيد احلياه. هناك خماوف من أن مجيع أطراف النزاع قد استخدمت 
التجويع كأسلوب من أساليب القتال يف اليمن من خالل مهامجة املواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان 

لعسكري كتكتيك، وإعاقة إيصال املساعدات على قيد احلياه، وفرض احلصار أو استخدام احلصار ا
اإلنسانية. وقد تفاقمت آاثر هذه األفعال بسبب عدم احرتام احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

 1197والثقافية، وال سيما احلق يف مستوى معيشي الئق واحلق يف العمل. 

دولية وغري يعترب التجويع كأسلوب من أساليب القتال جرمية حرب يف النزاعات املسلحة ال .748
الدولية. يف حني أن نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ابعتباره التجويع جرمية حرب يف 

، فإنه يُعرتف به أيضاا ابعتباره جرمية حرب يف نزاع مسلح غري 1198النزاعات املسلحة الدولية فقط  
كمة اجلنائية الدولية نية اجلاين يف حتدد احمل    1199دويل ابالستناد إىل القانون اإلنساين الدويل العريف.

. يف هذا السياق، جتدر 1200جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب القتال كعنصر من عناصر اجلرمية 
اإلشارة إىل أنه ابلنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية، يتم إعطاء النية الالزمة عندما "يعين الشخص 

ابلنسبة للتجويع   1201سياق األحداث العادية" .التسبب يف هذه النتيجة أو يدرك أنه سيحدث يف 
كأسلوب من أساليب القتال، فإن اجلزء الثاين من اجلملة، والذي ال يتطلب إثبااتا صارماا للرغبة يف 

يف الواقع ، سيكون من الصعب القول أبن األطراف  1202التجويع، قد ميثل يف الواقع املعيار األنسب .

  

1194See A/HRC/39/43, Annex II; See also Nathalie Weizmann, “International Law is Meant to Prevent  

What’s Happening in Yemen”, Just Security, 17 November 2017 

(https://www.justsecurity.org/47197/international-law-meant-prevent-happening-yemen/); Gloria 

Gaggioli, “Are Sieges Prohibited under Contemporary IHL?”, Joint Blog Series on International Law and 

Armed Conflict, January 2019, EJIL:Talk!, Blog of the European Journal of International Law 

(https://www.ejiltalk.org/joint-blog-series-on-international-law-and-armed-conflict-are-sieges-prohibited-

under-contemporary-ihl/#more-16877). 
1195Art. 3 common to the Geneva Conventions; Art. 4(1) Additional Protocol II  
1196.ICESCRArt. 11 and 12   
1197.Art. 6 and 11 ICESCR  
1198Art. 8 (b) (xxv), Rome Statute  
 . أنظر أيضاا دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدةأنظر  1199

Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 

Oct 1995, (Tadić) paras 117–134 
1200.ICC, Elements of Crimes, 2011, Art. 8 (b) (xxv)  
 .30 )2(المادة  نظام روما األساسي 1201
1202Global Rights Compliance, “The Crime of Starvation and Methods of Prosecution and  

Accountability”, 2019, p. 11, para. 60 (https://sites.tufts.edu/wpf/files/2019/06/The-Crimes-of-Starvation-

and-Methods-of-Prosecution-and-Accountability.pdf). 
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تملة يف اليمن، ابلنظر إىل مقدار التقارير العلنية حول أزمة الغذاء مل تكن على علم حباالت التجويع احمل
 1203. 2016والتهديد ابجملاعة، على األقل منذ هناية عام 

ومن أجل مواصلة دراسة املسؤولية اجلنائية الفردية عن جرمية التجويع، ستكون هناك حاجة إىل  .749
لتحقيقات اإلضافية أيضاا إىل الرتكيز على مزيد من املعلومات عن العنصر الشخصي للجرمية. ستحتاج ا

إظهار الصلة بني طريقة احلرب املعرضة للخطر )استهداف املواد اليت ال غىن عنها، أو احلصار أو 
احلصار العسكري كأسلوب قتال، ومنع ايصال املساعدات اإلنسانية للمدنيني احملتاجني( ومعاانة 

 1204السكان كنتيجة للمنع. 

جيدر أيضاا إعادة التأكيد على الدعوة القوية اليت وجهها جملس األمن يف ويف هذا السياق ،  .750
. وحيث القرار الدول "على إجراء حتقيقات مستقلة وكاملة وحياديه وفعالة ضمن واليتها 2417القرار 

القضائية يف انتهاكات القانون الدويل اإلنساين املتعلق ابستخدام جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب 
تال، مبا يف ذلك املنع غري القانوين من ايصال املساعدات اإلنسانية للسكان املدنيني يف النزاعات الق

 1205.املسلحة "

 اهلجمات ذات أتثري على املواد األساسية لبقاء السكان على قيد احلياة .3
ن املواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكاعلى مؤثرة تعد اهلجمات اليت تشنها مجيع أطراف النزاع  .751

 اليمنيني على قيد احلياه مصدر قلق خاص يف نطاق األزمة اإلنسانية احلالية.

دمرت غارات جوية شنتها قوات التحالف بشكل خاص األراضي الزراعية ومرافق املياه والبنية  .752
كيف أتثرت    1206 2018األساسية للموانئ. يصف تقرير نشرته مؤسسة السالم العاملي يف أكتوبر  

يوضح  1207املناطق الزراعية هبجوم التحالف، ابتباع "اسرتاتيجية واضحة لضرب موارد احلياة الريفية" .
، وخاصة املزارع واألراضي 2015التقرير كيف مت ضرب األهداف الزراعية يف صعدة يف حزيران/ يونيو 

ويشري   2015.1208أغسطس  الزراعية، وتوسع هذا األمر ليشمل مناطق أخرى يف متوز/ يوليو وآب/
 1209التقرير إىل أن هذه الضرابت كانت ممنهجة". 

  

1203See e.g. The Guardian, “Yemen famine feared as starving children fight for lives in hospital”, 4  

October 2016 (https://www.theguardian.com/world/2016/oct/04/yemen-famine-feared-as-starving-

children-fight-for-lives-in-hospital); OCHA, :”Yemen: ‘One step away from famine’”, 31 October 2016 

(https://www.unocha.org/story/yemen-%E2%80%9Cone-step-away-famine%E2%80%9D). 
1204.ubmissions to the Group of Eminent Experts on Yemen, 1 June 2018Global Rights Compliance, S  
1205.A/RES/2417 (2018), operational paragraph 10  
 . 2018تشرين األول/ أكتوبر  9نشرت مؤسسة السالم العاملي يف  1206

Martha Mundy, “The Strategies of the coalition in the Yemen War: aerial bombardment and food war”  
 (.8يستند التقرير إىل بياانت من وزارة الزراعة والري ووزارة الثروة السمكية يف صنعاء ومشروع البياانت اليمين )أنظر ص. 

 . 9املرجع نفسه ص.  1207
إىل إحصائيات منظمة األغذية والزراعة اليت تفيد أبن أقل من ثالثة ابملئة من إمجايل مساحة يشري التقرير  ،12املرجع نفسه، ص.  1208

 يف املائة حماصيل دائمة.  1يف املائة فقط من املناطق الزراعية هي أراض صاحلة للزراعة و 5اليمن تستخدم للزراعة، وأن 
  .13املرجع نفسه ص.  1209
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السلطة  مرافق يتضمن التقرير كذلك دراسة حالة عن هتامة، توضح كيف ضرب التحالف .753
، 2015املسؤولة عن صيانة البنية التحتية األساسية للري بني آب/ أغسطس وتشرين األول/ أكتوبر 

تظهر دراسة حالة 1210مما ساهم يف اخنفاض حاد يف اإلنتاج الزراعي الذي يعترب "سلة اخلبز" للبالد . 
 شنها التحالف، واليت أدت اثنية كيف أتثر الصيد احلريف على ساحل البحر األمحر ابلغارات اجلوية اليت

إىل مقتل الصيادين وتدمري منشآت الصيد. على وجه اخلصوص، ُتظهر اخلرائط الواردة يف التقرير أتثر 
 1211موانئ تفريغ األمساك على طول ساحل البحر األمحر بشكٍل خاص.  

ساسية ومن احلوادث البارزة األخرى اليت تؤثر على وصول السكان اليمنيني إىل اإلمدادات األ .754
عندما شنت قوات التحالف غاره جوية على الرافعات  2015الذي حدث يف أغسطس/ آب  التدمري

العمالقة األربعة لتفريغ البضائع يف ميناء احلديدة، وكذلك على االت الرصيف.  يف شباط/فرباير 
 ، مت يف النهاية السماح للرافعات اجلديدة ابلدخول إىل احلديدة.2018

اء يف تقارير أخرى عن غارات جوية شنتها قوات التحالف يف الفرتة بني عامي نظر فريق اخلرب  .755
على مرافق أغذية ومياه ال غىن عنها، وال سيما يف حمافظات احلديدة وصعدة  2019و  2015

وحجة وصنعاء. فيما يتعلق بتدمري منشآت اإلنتاج الزراعي والغذائي وبيعه وختزينه، تضمنت هذه 
حادثة ضرابت جوية على املزارع أو  19ية أصابت معظم األسواق املزدمحة؛ غارة جو  14احلوادث 

 12العمال الزراعيني؛ مثاين حوادث غارات جوية ضربت منشآت لتجهيز األغذية أو ختزينها؛ و 
حادث غارات جوية على عمليات نقل املواد الغذائية املدنية. واستقصى فريق اخلرباء كذلك عن ست 

فيها غارات جوية للتحالف مرافق إمدادات املياه، مثل آابر املياه ومضخات  حوادث إضافية ضربت
املياه ومصنع لتعبئة املياه وخزان مياه وشاحنة مياه. )للحصول على تفاصيل حول عينة من هذه 

مناطق أخرى حتت احلديدة وصنعاء و الفصول حول معركة احلوادث اليت حقق فيها فريق اخلرباء، راجع 
وتقارير املفوضية السابقة    A/ HRC /39/43. راجع أيضاا األمر الواقع سيطرة سلطات

 لالطالع على أمناط هذا القصف(

 49صيادا و  43حاداث أصاب الصيادين، مما أسفر عن مقتل  11حقق فريق اخلرباء أيضا يف  .756
لفريق  ، منذ نشر التقرير األول1212آخرين. وفقا لتقرير صادر عن مجعية الصيادين  19جرحيا وفقد 

اخلرباء، كانت هناك مثاين غارات جوية على قوارب الصيادين قبالة ساحل احلديدة. وحبسب ما ورد 
آخرين. كما هو موضح يف الفصل اخلاص  15صياداا وإصابة  17أسفرت هذه احلوادث عن مقتل 

سبل عيش  ابحلديدة، فإن جمتمع الصيد على الساحل الغريب لليمن قد أتثر بشدة ابلنزاع كما وأتثرت
الناس بشكل كبري. من الواضح أن هذه االحتياجات ذات الصلة ابألغذية تتفاقم يف املنطقة. ملزيد من 

 التفاصيل، راجع احلالة الرمزية للحديدة.
  

 . 61-13املرجع نفسه، ص.  1210
 16املرجع نفسه، ص.  1211
  .مصادر سريّة يف امللف 1212
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إن األلغام األرضية اليت يزرعها احلوثيون يف األراضي الزراعية واملراعي حتد من الزراعة وإنتاج  .757
أيضاا حاالت انفجار األلغام يف األراضي الزراعية وقصف احلوثيني الذي أثر  الغذاء. وثّق فريق اخلرباء

األقسام املتعلقة ابأللغام األرضية  -عند االقتضاء  -على إنتاج الغذاء. ملزيد من التفاصيل، راجع 
 والقصف وتدمري االعيان احملمية يف فصول احلالة الرمزية هلذا التقرير.

 أ( االستنتاجات القانونية

إن أفعال أطراف النزاع اليت أثرت على املواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان على قيد احلياه،  .758
فاقمت احلالة اإلنسانية اليت تعترب خطرية ابلفعل، وقد تصل إىل حد انتهاكات القانون الدويل 

 اإلنساين، وقد تؤدي إىل مسؤولية جنائية عن جرائم احلرب.

يف مجيع أنواع النزاعات، مبا يف ذلك النزاعات املسلحة غري الدولية، حُيظر مهامجة أو تدمري أو  .759
. يُعّرف 1213إزالة أو حتويل املواد عدمية الفائدة اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياه 

ويع. يف الواقع، قد تكون مثل هذا احلظر يف الربوتوكول اإلضايف الثاين أبنه نتيجة طبيعية حلظر التج
هذه اهلجمات مبثابة جتويع إذا كان هلا أتثري على جتويع السكان املدنيني. من املتعارف عليه أن املادة 

 54من الربوتوكول اإلضايف الثاين يتم تُفسَّرها مثل ما يقابلها يف الربوتوكول اإلضايف األول )املادة  14
ألخري يبني املواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على . هذا ا1214((، وهو أكثر تفصيالا 2)

قيد احلياه على أهنا تشمل الغذاء ومناطق زراعية إلنتاج املواد الغذائية واحملاصيل واملاشية ومنشآت مياه 
الشرب واإلمدادات وأعمال الري. يف حني أن االستخدام العسكري ملثل هذه املواد ليس حمظوراا يف 

ه ، اال انه يعرضها ملخاطر تدمري كبرية وابلتايل فإن االستخدام العسكري مشكوك فيه فيما حد ذات
.  1215يتعلق ابحرتام مبدأ التمييز وااللتزام حبماية املدنيني من األخطار النامجة عن العمليات العسكرية 

 غىن عنها لبقاء السكان ( من الربوتوكول اإلضايف األول تغيري أو إزالة املواد اليت ال2) 54حتظر املادة 
على قيد احلياه "لغرض حمدد يتمثل يف  منع السكان املدنيني أو الطرف املعادي من املواد ذات القيمه 

 1216احليوية، أاي كان الدافع". 

استخدمت مجيع أطراف النزاع يف اليمن ونفذت هجمات مؤثرة على املواد ال غىن عنها لبقاء  .760
اه. عند مهامجة االعيان احملمية، فأن هذا يصل إىل حد انتهاكات السكان املدنيني على قيد احلي

القانون الدويل اإلنساين. هذه األعمال تنتهك احلماية العامة املمنوحة لألعيان املدنية. ابإلضافة إىل 
  

الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر أيضاا دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  14املادة  1213
54 . 

1214See ICRC 1987 commentary to both Art. 54 Additional Protocol I and Art. 14 Additional  
Protocol II; See also ICRC Study on customary IHL, rule 54 (commentary). 

1215.Art. 13(1) Additional Protocol II  
صراحةا على استثناءات، فمن املشكوك فيه ما إذا كانت هذه املواد تفقد من الربوتوكول اإلضايف الثاين ال تنص  14نظراا ألن املادة  1216

( من الربوتوكول اإلضايف األول للنزاعات 3) 54محايتها إذا استخدمت لدعم مباشر للعمل العسكري، على النحو املنصوص عليه يف املادة 
حظر اهلجوم على مثل هذه املواد، إذا كان من املتوقع أن ومع ذلك، حىت لو كان األمر كذلك، فإن حظر التجويع سي املسلحة الدولية.

 .54أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة . "يتسبب اهلجوم "يف جتويع السكان املدنيني
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ذلك، من أجل انتهاك احلظر املتعلق ابملواد اليت ال غىن عنها لبقاء السكان املدنيني على قيد احلياه، 
أن تكون هذه اهلجمات قد نفذت هبدف حرمان السكان املدنيني من املواد ذات القيمة احليوية،  جيب

أاي كان الدافع. يف معظم احلاالت اليت تقصى عنها فريق اخلرباء، يوجد حاجة إىل مزيد من التحقيقات 
الت، لتحديد اهلدف. ومع ذلك، فإن املعلومات املتعلقة بظروف هذه اهلجمات، ويف بعض احلا

 تكرارها، تدل على هدف اهلجمات.

 اهلجمات على املرافق الطبية والكوادر الطبية .4
يف اليمن، لقد اضيف عبئاا جديداا على اهلياكل األساسية الصحية الضعيفة واهلشة ابالساس  .761

االستخدام العسكري  همتثل بتدمري املرافق الطبية أو تضررها خالل األعمال القتالية. ومما زاد الطني بل
 2015هلذه املرافق من قبل مجيع أطراف النزاع. وفقاا لألمني العام لألمم املتحدة، بني عامي 

قام فريق اخلرباء بتوثيق العديد  1217هجوماا على منشآت طبية يف اليمن . 119، مت تنفيذ 2018و
دمار. على سبيل املثال، أاثر  من احلوادث اليت متت خالل النزاع وحيث حلق ابملرافق الصحية أضرار أو

فريق اخلرباء، يف تقريره األول، خماوف جدية بشأن عملية االستهداف اليت طبقها التحالف، يف أعقاب 
و  2015الغارات اجلوية اليت أصابت منشآت أطباء بال حدود يف حمافظيت صعدة وحجة يف عام 

بال حدود إىل أن اهلجوم الذي وقع يف استنتاجاهتا، خلصت منظمة أطباء  1218، على التوايل.2016
أثر على مستشفى عبس وكان مبثابة هجوم من قبل التحالف على  2016آب/ أغسطس  15يف 

. وفقاا ملنظمة أطباء بال حدود، يف حني أن 1219منشأة حممية وأنه جتاهل للطبيعة احملمية للمرفق الطيب 
ا إعادة بناء ثقة الناس يف إصالح األضرار املادية قد يكون بسيطاا نسبياا، فقد كان م ن الصعب جدا

العودة والبحث عن اخلدمات الصحية. صرحت منظمة أطباء بال حدود، "إن قصف املستشفى يف 
مل يدمر املبىن فحسب، بل دمر أيضاا ثقة الناس. استغرقت إعادة بناء تلك  2016أغسطس / آب 

 1220الثقة أشهراا." 

ديسمرب/ كانون األول  2ظمة أطباء بال حدود، يف يف حادثة أخرى أثرت على منشأة اتبعة ملن .762
، قيل إن غارة جوية شنتها قوات التحالف على مقربة من عيادة طبية اتبعة ملنظمة أطباء بال 2015

  

1217he Security Council, General on children and armed conflict to t-See Reports of the Secretary 

A/70/836-S/2016/360 para 170; A/72/361–S/2017/821 para 193; A/72/865-S/2018/465, para 208-209; 

and S/2019/453, para 43. 
1218A/HRC/39/43   36الفقرة . 
حدود أن اهلجوم قد على مستشفى عبس وجدت منظمة أطباء بال  2016آب/ أغسطس  15يف ملخصها للنتائج املتعلقة هبجوم  1219

خيلص إىل أنه نظراا  ارتكب من قبل التحالف وأن هدف اهلجوم يبدو أنه سيارة كانت قد دخلت اجملمع قبل فرتة وجيزة من الغارة اجلوية.
 لوجود السيارة يف جممع املستشفى، فإن هذا يشكل هجوماا على منشأة طبية حممية. أنظر 

 آب/ أغسطس على مستشفى عبس، اليمن، ملخص النتائج: 15ود يف هجوم التحقيق الداخلي ملنظمة أطباء بال حد
 “MSF internal investigation of the 15 August attack on Abs hospital, Yemen, Summary of findings”, 27 

September 2016, available at:  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_Abs_investigation_summary_final.pdf 

متوز/  10أطباء بال حدود، كان على بعض األسر االختيار بني نقل طفل إىل املستشفى أو إطعام اآلخرين، أصوات من امليدان،  1220
 2017يوليو 

(https://www.msf.org/yemen-%E2%80%9Csome-families-have-choose-between-taking-child-hospital-or-

feeding-others%E2%80%9D). 
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حدود يف احلوابن شرق تعز، مما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، من بينهم معلم صحي اتبع ملنظمة 
 1222شخص واحد بعد يوم من إصابته. . تويف1221أطباء بال حدود وحارس اتبع هلا 

تدمري مركز عالج الكولريا يف مديرية عبس، حمافظة حجة،  حادثة حديثاا، حقق فريق اخلرباء يف .763
. 2018حزيران/ يونيو  11اليت أنشأهتا منظمة أطباء بال حدود وأصابتها غارة جوية للتحالف يف 

وكان من املقرر افتتاح املرفق يف بداية "موسم الكولريا" املتوقع بعد ذلك بوقت قصري،  علماا أبن املركز 
سريرا. كانت املنشأة فارغة يف وقت اهلجوم، لكن اهلجوم اجلوي  60-50ن يستوعب ما يقارب م

جعل املركز غري فعال متاماا. وابلتايل، مل يكن من املمكن إفتتاح املركز كما هو خمطط يف بداية موسم 
ملعاجلة الزايدة احلادة يف حاالت الكولريا )انظر القسم اخلاص ابلغارات اجلوية يف  2019الكولريا 

 صل اخلاص بصنعاء واملناطق الشمالية(.الف

ومشلت احلوادث األخرى اليت حقق فيها فريق اخلرباء تلك اليت وقعت خالل معركة عدن يف عام  .764
واليت ضربت ، حيث حقق فريق اخلرباء يف العديد من اهلجمات اليت شنتها مجيع أطراف النزاع 2015
لطبيه. تضررت املرافق الطبية أيضا بسبب القتال يف املرافق الطبية وسيارات اإلسعاف والكوادر اخالهلا 

املناطق اجملاورة هلا. أدى استخدام املستشفيات ألغراض عسكرية إىل إعاقة الوصول إىل الرعاية الصحية 
 –مارس آذار/)ملزيد من التفاصيل، راجع الفصل اخلاص مبعركة عدن ) 2015يف عدن يف عام 

مايو.   22ة، قام الفريق ابلتحقيق يف كيفية احتالل مستشفى (. يف مدينة احلديد2015يوليو متوز/
)ملزيد من التفاصيل، راجع الفصل اخلاص مبعركة  2018وكيف دمره احلوثيون يف تشرين الثاين/ نوفمرب 

، مثل 2019-2018(. وثق فريق اخلرباء حوادث أخرى وقعت يف 2019-2018احلديدة )
ه، يف مدينة الدريهمي، حمافظة احلديدة، يف أعقاب غارة جوية التدمري اجلزئي لوحدة األمومة والطفول

)ملزيد من التفاصيل، راجع الفصل  2018تشرين األول/ أكتوبر  11شنتها قوات التحالف يف 
اخلاص مبعركة احلديدة(. يف حمافظة صعدة، حقق فريق اخلرباء يف غارة جوية شنتها قوات التحالف على 

 26ستشفى كتاف الريفي، وهو مرفق تدعمه منظمة رعاية األطفال، يف متجر يف املنطقة اجملاورة مل
 .()ملزيد من التفاصيل، راجع الفصل اخلاص بصنعاء والشمال 2019آذار/ مارس 

يف تعز، وثّق فريق اخلرباء األضرار املستمرة اليت حلقت ابملنشآت الطبية بسبب القتال )لالطالع  .765
ز(. تعرضت احدى املستشفيات العامة الرئيسية يف املدينة، على التفاصيل، راجع الفصل اخلاص بتع

مستشفى الثورة، الواقع يف الشمال الشرقي من املدينة، للقصف وإطالق النار، خاصة يف عام 
نيسان/ أبريل  20. وأفاد املستشفى أن هذا القصف ادى إىل مقتل أحد موظفي اإلسعاف يف 2015

  

1221 

https://www.msf.org.uk/sites/uk/files/27092016_Taiz_IR_Airstrike_clinic_EXT_VERSION_VALIDAT

ED_W_INTSTRUCTIONS_JMDM.pdf 
1222 

https://www.msf.org.uk/sites/uk/files/27092016_Taiz_IR_Airstrike_clinic_EXT_VERSION_VALIDAT

ED_W_INTSTRUCTIONS_JMDM.pdf 
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، واألضرار اليت حلقت يف أجزاء 2015الثاين/ نوفمرب تشرين  11. إصاابت املرضى يف 1223  2015
 2015نيسان/ أبريل  26خمتلفة من املبىن وسكن الكادر الطيب، مبا يف ذلك: وحدة العناية املركزة يف 

حزيران/  20، قسم احلروق واجلراحة يف 2015مايو  5أقسام طب األسنان وطب األطفال يف  1224،
واصلت املستشفى    1225. 2015تشرين األول/ أكتوبر  25، وقسم العمليات يف 2015يونيو 

أصيب مستشفى املظفر يف  1226تقدمي الرعاية الطبية اجملانية طول فرتة النزاع "ضمن احلدود املتاحة". 
خالل  2019آذار/ مارس  23منطقة األشرفية مبدينة تعز أبضرار جسيمة من حريق كبري وقع يف 

ووفقاا لتقارير، قام مسلح     1227القوات املسلحة اليمنية.مواجهات عنيفة بني كتائب أبو العباس و 
 1228اتبع للحكومة ابلتمركز يف منزل يقع أمام املستشفى أصاب خزاانت وقود الديزل ابملستشفى. 

 أ( االستنتاجات القانونية

إن املنشآت الطبية حممية على وجه التحديد مبوجب القانون الدويل اإلنساين. جنبا إىل جنب  .766
مع الطاقم الطيب، جيب احرتام ومحاية الوحدات الطبية ووسائل النقل يف مجيع األوقات. إن استخدامها 

ب أال جي   1229ألغراض عسكرية قد ينتهك ابلفعل احلماية اخلاصة اليت تستحقها الوحدات الطبية. 
تكون هدفاا للهجوم، طاملا اهنا ال تستخدم  يف ارتكاب أعمال ضارة ابلعدو. يف مثل هذه احلالة، 

يعد توجيه  1230ممكن أن تصبح أهدافاا عسكرية مشروعة وتفقد محايتها بعد إصدار حتذير يتم جتاهله .
 1231ة غري الدولية. اهلجمات املتعمدة ضد الوحدات الطبية احملمية جرمية حرب يف النزاعات املسلح

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن احلماية احملددة للوحدات الطبية قد انتهكت من  .767
قبل مجيع أطراف النزاع، من خالل استخدام هذه املرافق ألغراض عسكرية، وعدم اختاذ االحتياطات 

اليت قد تكون موجهة إىل هذه الالزمة لتاليف إحلاق الضرر هبذه الوحدات، دون متييز اهلجمات وتلك 
الوحدات. قد تؤدي هذه اهلجمات العشوائية اليت تستهدف املنشآت الطبية إىل مسؤولية جنائية فردية 

 عن جرائم احلرب.

 

 

 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 1223
 .مصادر سريّة يف امللف 1224
 . “Chapter from Hell”مصادر سريّة يف امللف، أنظر كذلك مواطنة،  1225
 .مصادر سريّة يف امللف 1226
 .مصادر سريّة يف امللف 1227
 .مصادر سريّة يف امللف 1228
 .28الدويل اإلنساين العريف، القاعدة دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون أنظر  1229
 الربوتوكول اإلضايف الثاين.  2املادة  1230
  نظام روما األساسي.من  )iv(و 8)2((ii)(e)املواد  1231
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 احلصار واحلصار العسكري كأسلوب حرب .5
 أ( حصار التحالف املفروض على اليمن

ثل احلصار البحري وإغالق مطار إن قيود الوصول اىل اليمن املفروضة من قبل التحالف، م .768
صنعاء الدويل، كالمها فرضا قيوداا على الواردات وحرية التنقل، واملسامهة بشكل كبري يف تدهور 

 االقتصاد اليمين وعززا االزمه اإلنسانية احلالية، مبا يف ذلك زايدة عرقلة إيصال إمدادات اإلغاثة.

التحالف قيود على الدخول اىل املياه اإلقليمية ، فرض 2015بعد مشاركته يف اليمن يف عام  .769
اليمنية، واليت تصل إىل حد احلصار البحري الفعلي. حتتاج كل سفينة تسعى إىل دخول املياه اليمنية 
إىل تصريح بعد تفتيش جلنة اإلخالء والعمليات اإلنسانية التابعة للتحالف. كذلك يف أاير/مايو 

( بناءا على طلب من UNVIMدة للتحقق والتفتيش يف اليمن )، مت إنشاء آلية األمم املتح2016
(. 2015) 2216احلكومة اليمنية لضمان االمتثال لنظام اجلزاءات الذي أنشأه قرار جملس األمن 

وفقاا لذلك، فإن آلية األمم املتحدة للتحقق والتفتيش يف اليمن هي املسؤولة عن ختليص السفن 
يمن عرب موانئ ال ختضع لسيطرة احلكومة، والتأكد من أهنا ال حتتوي التجارية اليت تسعى إىل دخول ال

 1232على أسلحة.

وقد أدت هذه اإلجراءات من قبل التحالف اليت مت إبقاءها وأصبحت مزدوجة مع آلية األمم  .770
املتحدة للتحقق والتفتيش، توصلت إىل إىل تباطؤ كبري يف دخول البضائع إىل اليمن، مما زاد من 

وكان هلذا أتثري مدمر على االقتصاد الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات، كما يتضح تكلفتها. 
كما   1233من حقيقة أن كمية الواردات قد اخنفضت ابلفعل بشكل كبري منذ بضعة أشهر يف النزاع .

ب/ أثرت القيود التدرجيية اليت أدت إىل اإلغالق التام ملطار صنعاء على الرحالت اجلوية التجارية يف آ
بشكل كبري على حركة األشخاص من وإىل اليمن، وكان هلا أتثري كبري على حق  2016أغسطس 

 احملتاجني إىل رعاية صحية متخصصة يف اخلارج.

، فرض التحالف حصاراا اتماا على اليمن ملدة ثالثة أسابيع. بعد 2017يف تشرين اثين/ نوفمرب  .771
تشرين اثين/ نوفمرب  4اململكة العربية السعودية يف إطالق الصاروخ الباليسيت من قبل احلوثيني على 

، أعلنت اململكة العربية السعودية بعد يومني من احلادثه إغالق مجيع املوانئ اجلوية والبحرية 2017
طن مرتي من الغذاء ألف  500مليون شخص فعلياا وحبس  27والربية يف اليمن، مما أدى إىل حبس 

  
 .ميكنها اختيار آلية عدم التضارب اليت وضعها التحالف يتم إعفاء السفن اإلنسانية من هذا التصريح.  1232
 ابملئة فقط من واردات ما قبل احلرب كانت تدخل اليمن، انظر تقرير جملس األمن 15 أفيد أن، 2015حبلول حزيران/ يونيو  1233

“In Hindsight: The Story of the United Nations Verification and Inspection Mechanism in Yemen”, 1 

September 2016  
(https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-

09/the_story_of_the_un_verification_and_inspection_mechanism_in_yemen.php). 
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أايم، أعيد فتح مطار عدن وميناءها  10. بعد 1234ملساعدات طن مرتي من ا 1,476والوقود، و 
يف الربي مع اململكة العربية السعودية  عرباملاملكال و و البحري، إىل جانب املوانئ البحرية يف املخا 

تشرين اثين/ نوفمرب  23يف 1235. أمر التحالف إبعادة توجيه مجيع الواردات عرب تلك املوانئ . عةالودي
انئ احلديدة والصليف لتقدمي املساعدة اإلنسانية احملدودة. ابلنظر إىل أن حوايل ، أعيد فتح مو 2017

يف املائة من مجيع واردات اليمن تتدفق عرب هذين املينائني وأن حوايل ثلثي سكان اليمن يعيشون  80
ى توافر يف املناطق اليت خيدمها مطار صنعاء مباشرة، "فإن اإلغالق املستمر للموانئ يضع عبئا هائال عل

 1236الغذاء يف السوق ويزيد بشكل كبري من خطر اجملاعة على نطاق واسع يف اليمن   ".

وعلى الرغم من ختفيف احلصار، فقد أدى اإلغالق ابلفعل إىل تفاقم األزمة بشكل كبري. "ستة  .772
يف  عشر يوماا قطعت جزء من البلد من مجيع الواردات مما كان له أتثري مدمر على أكرب أزمة إنسانية

العامل. ارتفعت أسعار املواد الغذائية، مما جعل الطعام الرئيسي بعيداا عن متناول العديد من الناس. 
تواجه وكاالت اإلغاثة والقطاع اخلاص أعباء مالية بسبب أتخر السفن الراسية خارج احلديدة يف املياه 

لكل سفينة يف  ت املتحدةمن دوالرات الوالايدوالر  10,000العميقة؛ تكاليف تصل إىل أكثر من 
اليوم الواحد. سوف يتحمل املستهلكون اليمنيون هذه التكاليف اإلضافية يف هناية املطاف، والذين هم 

 أدت القيود املفروضة على واردات الغذاء والوقود واإليرادات 1237ابلفعل فقراء وجمهدون مالياا. 
ابإلضافة إىل إضعاف االقتصاد اليمين بشكل كبري. كان إىل تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي  التجارية

لتأخري صهاريج الوقود وحتويلها أتثري مهم، ليس فقط على االقتصاد، ولكن أيضاا على الزراعة 
يف  1238والصحة، ألن الوقود ضروري لتشغيل مولدات املستشفيات ولضخ املياه إىل املنازل وللري .

ال تزال قائمة حىت  2017بعض القيود املوضوعة يف نوفمرب حني مت ختفيف احلصار تدرجيياا، فإن 
وقت إعداد هذا التقرير. على سبيل املثال، ظل ميناء احلديدة مغلقاا أمام حاوايت الشحن )ابستثناء 

 (.2018حالة واحدة يف العام 

 ب( احلصار العسكري كأسلوب قتال من قبل احلوثيني والقوات املسلحة اليمنية

سكري املستخدم كأسلوب قتال من قبل احلوثيون حول مدينة تعز منذ آب / أدى احلصار الع .773
إىل تفاقم الوضع  2018واحلصار الذي قيل عنه حول حجة منذ هناية عام  2015أغسطس 

 اإلنساين، مبا يف ذلك منع إيصال  املساعدات اإلنسانية بشكل كبري.
  

(. املساعدات اإلنسانية تكافح للوصول إىل السكان املتضررين يف اليمن مع 2017خلية دعم اجملموعات اللوجستية العاملية ) 1234
 استمرار احلصار. 

https://logcluster.org/blog/humanitarian-assistance-struggling-reach-affected-population-yemen-

blockade-continues. 
1235Oxfam, Missiles and Food: Yemen’s Manmade Crisis (June 7, 2019) available at  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bn-missiles-food-security-yemen-201217-en.pdf. 
1236Oxfam, Missiles and Food: Yemen’s Manmade Crisis (June 7, 2019) available at  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bn-missiles-food-security-yemen-201217-en.pdf. 
1237.Ibid  
1238Human Rights Watch, Yemen: Events of 2018, WORLD REPORT 2019, available at  

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen. 
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 تعز

، سيطر مقاتلو احلوثي صاحل على املنطقة احمليطة بتعز، وأغلقوا معظم الطرق املؤدية 2015يف أغسطس  .774
من وإىل املدينة عدة أشهر، مما أعاق إيصال املساعدات اإلنسانية والغذاء واإلمدادات الطبية للمدنيني يف املدينة. 

واد الغذائية"، مما جعل بعض املواد الغذائية األساسية، تسبب "النقص احلاد" يف الغذاء يف "زايدة حادة يف أسعار امل
. ومما زاد الطني بلة أن هؤالء السكان أنفسهم مل 1239مثل الدقيق واألرز، غري ممكن شرائها ابلنسبة ملعظم السكان 

. 1240يتمكنوا من الوصول إىل إمدادات املساعدات اجملانية عندما وصلت املنظمات اإلنسانية إىل مناطقهم 
مزيد من القيود املفروضة على وصول املساعدات اإلنسانية أدانه(. ومع استمرار احلصار، استنفدت  )راجع

ية داخل املدينة وارتفعت أسعار املواد الغذائية . وبدالا من ذلك، بدأ الناس يعتمدون على املواد ائالغذاملخزوانت 
لوق، والذي أصبح يُعرف ابسم "طريق املوت" أو الغذائية والسلع االستهالكية اليت يتم جلبها عرب طريق جبل طا

تكلفة  بسبب زايدة "طريق احلمري" بسبب رحلة العبور الغادرة. كذلك ارتفعت أسعار األدوية والسلع االستهالكية
. )للحصول على تفاصيل إضافية، انظر اىل الفصل املتعلق بتعز، 1241عرب نقاط التفتيش نقل البضائع إىل املدينة

 ز"(قسم "حصار تع

 حجة

،  2019خالل شهرين على األقل قبل اندالع األعمال العدائية الناشطة يف حجور يف يناير  .775
كانت هناك تقارير تفيد أبن احلوثيني قد طوقوا املدينة، وأقاموا نقاط تفتيش عند نقاط الدخول 

ائية، مل تعد املختلفة وفرضوا قيوداا خمتلفة، مما أدى اىل خلق "حصار". عندما اندلعت األعمال العد
السيارات تدخل حجور. وأفيد أنه مت حظر دخول املاء والغذاء، ابإلضافة إىل العديد من العوائق اليت 
حتول دون إيصال املساعدات اإلنسانية. بسبب عدم توفر املساعدات اإلنسانية، كان من املستحيل 

 حجة، املعروف أهنا احملافظة اليت على اجلهات الفاعلة يف جمال اإلغاثة تقدير عدد النازحني داخلياا يف
تستضيف أكثر النازحني داخلياا. أُبلغ فريق اخلرباء أنه مت السماح مرة أخرى للسلع التجارية بدخول 
حجور مبجرد سيطرة احلوثيني على املدينة، يف حني أن اجلهات الفاعلة يف جمال اإلغاثة اإلنسانية كانت 

ملنطقة بشكل مستمر الستئناف عملياهتا حبلول وقت كتابة هذا ال تزال غري قادرة على الوصول إىل ا
 التقرير. )ملزيد من التفاصيل، راجع الفصل اخلاص بصنعاء واملناطق الشمالية، القسم اخلاص حبجة(.

 الدريهمي

  

1239.Mwatana, Chapter from Hell, p. 70  
 املرجع نفسه.  1240
  .72املرجع نفسه يف  1241
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يوجد مزيد من دواعي القلق تتعلق ابلتقارير األخرية اليت تفيد أبن القوات املسلحة اليمنية  .776
التابعة هلا متنع الوصول إىل مدينة الدريهمي يف حمافظة احلديدة. ابلفعل، يبدو أن منطقة واجلماعات 

الدريهمي اليت ال تزال حتت سيطرة احلوثيني كانت حتت احلصار من قبل القوات املسلحة اليمنية 
غام واجلماعات التابعة هلا. وحبسب ما ورد يزداد تعقيد الوصول إىل هذه املنطقة بسبب وجود األل

األرضية. مل يستطع فريق اخلرباء حتديد العدد الدقيق لألفراد الذين ما زالوا يعيشون يف مناطق الدريهمي، 
وابلتايل االحتياجات احملددة لسكاهنا، على الرغم من أن التقديرات املوثوق هبا تشري إىل حوايل 

جراء تقييم مستقل للوضع شخص. كما أن عدم وصول اجلهات الفاعلة يف اجملال اإلنساين إل 1,800
ميثل مشكلة أيضاا. سيواصل فريق اخلرباء التحقيق يف الوضع. )للحصول على تفاصيل إضافية، راجع 

 احلديدة(.فصل حول ال

 أ( االستنتاجات القانونية

واحلصار كأسلوب قتال مجيعها ليست حمظورة يف حد ذاهتا  1242ق واحلصارتطويإن عمليه ال .777
نساين، طاملا أن الغرض منها هو حتقيق هدف عسكري وال يتم فرضه هبدف مبوجب القانون الدويل اإل

. ومع ذلك، فإن آاثر هذه القيود هي اليت حتتاج إىل دراسة لتحديد ما إذا  1243جتويع السكان املدنيني
 وسيلة مشروعة للحرب. - معينةحالة أي يف  -كانت هذه 

معقولة لالعتقاد أبن القيود املختلفة اليت أكد فريق اخلرباء يف تقريره األول أنه يوجد أسباابا  .778
، تنتهك مبدأ التناسب. 2017فرضها التحالف، مبا يف ذلك احلصار الفعلي يف تشرين اثين/ نوفمرب 

استنتج الفريق هذا على أساس أنه ال يوجد فائدة عسكرية ممكن أن تربر هذه املعاانة الشديدة 
ذلك، وابلنظر إىل أتثري هذه القيود على العمليات وابإلضافة إىل  1244واملستدامة ملاليني الناس.

لتزام األطراف ابلسماح بتسهيل مرور اإلغاثة اإلنسانية دون أي إاإلنسانية، وجد الفريق أهنا تنتهك 
 1245عوائق للمدنيني احملتاجني وتيسري ذلك .

اوف ، هناك أيضا خم2017فيما يتعلق ابحلصار الكامل الذي فرض يف تشرين الثاين / نوفمرب  .779
من أن تكون هذه التدابري مبثابة عقاب مجاعي. حيظر القانون الدويل اإلنساين العقوابت اجلماعية، مبا 

ومع أن العقوبة اجلماعية غري حمددة من الناحية القانونية،  1246يف ذلك النزاعات املسلحة غري الدولية .
ال مل يرتكبوها. وتُفرض هذه فإهنا تُفهم عموماا على أهنا عقوبة مفروضة على األشخاص بسبب أفع

  
، ولكن ميكن فهمه على أنه تطويق العسكري ملنطقة ما مع فرض قيود على دخول مصطلح حصار ليس له تعريف يف القانون الدويل 1242

وقانون حقوق  البضائع األساسية وخروجها هبدف إجبار املنطقة على االستسالم، املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، القانون اإلنساين الدويل
 .2017حلصار العسكري كأسلوب قتال، كانون الثاين، يناير اإلنسان املتعلق اب

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sieges_legal_note_-_final_-_en_1.pdf) 
ويل اإلنساين العريف، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الد، الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر أيضاا 14أنظر املادة  1243

 .53القاعدة 
1244.A/HRC/39/43, Annex II  
دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، أنظر أيضاا  الربوتوكول اإلضايف الثاين،من  18)2(المادة  1245

 .55 القاعدة
 .الربوتوكول اإلضايف الثاينمن  b)(2(4(المادة  1246
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العقوبة على األشخاص املتضررين استجابة ألفعال أو أخطاء، سواء أكانت حقيقية أو متصورة، من 
جانب طرف أو كيان آخر. إن تفاعلية العقوبة تتميز عن غريها من األعمال غري القانونية. وابلتايل، 

ل عقاابا مجاعياا. وتفرض العقاب اجلماعي فإن التوقيت أساسي يف حتديد ما إذا كان الفعل قد يشك
املشقة أو املعاانة أو األذى على األشخاص الذين ال يتحملون مسؤولية فردية عن األفعال اليت أدت 
إىل الفعل التفاعلي للطرف ضدهم. وهو ال يشمل األحكام القانونية فحسب، بل يشمل أيضاا 

. مت 1247ن خالل إجراءات الشرطة أو غري ذلك العقوابت واملضايقات من أي نوع سواء إداري أو م
العقاب اجلماعي ينطوي على نية للمعاقبة،  1248اعتبار احلصار أثناء النزاعات املسلحة عقاابا مجاعياا.

 واليت غالبا ما يكون من الصعب استنتاجها من األحداث واملعلومات املتوفرة.

ل فوري للتحالف على الصاروخ يف حني أن التوقيت يشري إىل أن احلصار كان مبثابة رد فع .780
الذي أطلقه احلوثيون على اململكة العربية السعودية، إال أن النية ملعاقبة السكان األوسع على هذه 
األعمال اليت حباجة إىل  إثبات. إن عدم فعالية التدابري الرامية إىل حتقيق هدف عسكري حمدد، على 

عاله، وحقيقة أهنا مل يتم رفعها على الرغم من التأثري النحو املشار إليه يف تقييم التناسب املوصوف أ
الواضح واملدّمر على السكان املدنيني، مييل إىل اإلشارة إىل أن الغرض منها قد يؤدي أيضاا إىل انه مت 
توجيهها حنو الضغط على السكان املدنيني، مما قد ينطوي على جانب عقايب. على وجه اخلصوص، 

اوية، ابستثناء حاوية واحدة، أن تدخل ميناء احلديدة حىت وقت كتابة هذا حقيقة أنه ال ميكن ألي ح
، وحقيقة أن اهلدف العسكري املطلوب قد يتحقق ابلفعل 2017التقرير منذ فرض احلصار يف عام 

، توحي ببعض النوااي العقابية. EHOCبواسطة التفتيش بواسطة خلية االجالء والعمليات االنسانية 
ذا العنصر حيتاج إىل مزيد من التحقيق. وينطبق نفس املنطق على حاالت استخدام ومع ذلك ، فإن ه

احلصار كاسلوب قتال، حيث يتم فرض قيود على الوصول من قبل احلوثيني )تعز وحجة( والقوات 
 املسلحة اليمنية )الدريهمي(.

أي احلصار وغريه من التدابري اليت اختذهتا  -إن القيود املفروضة على الوصول املذكورة أعاله  .781
قد  -قوات التحالف واوضاع احلصار العسكري اليت فرضها كل من احلوثيني والقوات املسلحة اليمنية 

اإلمدادات أعاقت العمليات اإلنسانية بشكل كبري، مما حد بشكل كبري من تنقل موظفي اإلغاثة أو 
إىل أو داخل اليمن. ابلنظر إىل هذا التأثري، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن أطراف 
النزاع، يف فرض عمليات اإلغالق هذه، تنتهك التزامهم ابلسماح بتسهيل مرور اإلغاثة اإلنسانية دون 

ا قيوداا أخرى، مثل القيود أي عوائق للمدنيني احملتاجني وتيسري ذلك. انتهك هذا االلتزام أيضا 
 البريوقراطية والتدخالت يف العمليات اإلنسانية.

  

1247to Additional Protocol I to the Geneva Conventions, Article 75, para, 3055. See also  Commentary 

Prosecutor v Fofana and Kondewa, SCSL 04-14-T, Special Court for Sierra Leone, Judgment, Trial 

Chamber I, 2 August 2007, para. 181. 
 A/HRC/34/36, para.36; A/HRC/24/30, para.22. أنظر على سبيل المثال ما يتعلّق بغزة: 1248
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 مزيد من القيود املفروضة على وصول املساعدات اإلنسانية .6
يف حاالت النزاع، غالباا ما تربر القيود املفروضة على إيصال املساعدات اإلنسانية بوجود  .782

رية واألعمال القتالية املستمرة سوى جزء صغري أسباب أمنية . يف اليمن، ال تشكل العمليات العسك
. يف حني أن تغيري اخلطوط األمامية قد يكون  1249يف املائة(  6إىل  5من حوادث الوصول )حوايل 

مشكلة خاصة يف بعض املناطق، يف مناطق أخرى، يتأثر وصول املساعدات اإلنسانية بشكل رئيسي 
فض أو التأخري يف تسليم التأشريات وتصاريح اإلقامة . ويشمل ذلك حاالت الر 1250ابلقيود البريوقراطية

وتصاريح السفر من جانب كل من حكومة اليمن وسلطات األمر الواقع. إن رفض أو أتخري كل من 
احلكومة اليمنية وسلطات األمر الواقع للتوقيع على اتفاقات فرعية هو عائق رئيسي آخر أمام عمليات 

 اإلغاثة.

ة أيضا عن التأخري يف منح املوافقة على الواردات وحركة املعدات كانت مجيع األطراف مسؤول .783
على  2018ديسمرب كانون األول/ األساسية. كما أدت متطلبات التخليص اليت وضعها التحالف يف  

مت تسجيل مزيد  1251حركة املساعدات اإلنسانية إىل أتخري اإلجراءات عند نقطة تفتيش ذابب يف تعز.
، عندما مت إصدار إجراءات جديدة للتخليص يف صنعاء. 2018أكتوبر ول/ تشرين األمن التأخري يف 

على الطريق بني عدن واحلديدة، شكلت عمليات التخليص اجلمركي يف إب أيضاا حتدايت كبرية 
 1252وأتخريات مكلفة.

ابإلضافة إىل فرض قيود مرهقة على عمال اإلغاثة ، صادرت سلطات األمر الواقع الغذاء واإلمدادات  .784
، 2019مارس آذار/ . يف 1254. تدخل سلطات األمر الواقع يف العمليات اإلنسانية واسع االنتشار 1253طبيةال

أمرت سلطات األمر الواقع مجيع املنظمات غري احلكومية الدولية العاملة يف مديرية حجة ابالنتقال اىل مدينة حجة 
حزيران/ ، قسم حجة(. يف سلطات األمر الواقعواملناطق األخرى اليت تسيطر عليها )راجع الفصل اخلاص بصنعاء 

، أبلغ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية كيف ُأجربت سلطات األمر الواقع عدة منظمات غري 2019يونيو 
حكومية دولية إىل تعليق أنشطتها، مبا يف ذلك يف أجزاء من حمافظيت احلديدة وحجة. وحبسب ما ورد مشلت 

نزاعات حول تقاسم قوائم املستفيدين النقدية واإلبالغ عن األنشطة  قائع وجودالقضااي اليت تكمن وراء هذه الو 
 يشكل هذا التدخل خماطر جسيمة على املبادئ اإلنسانية ومحاية املستفيدين. 1255اإلنسانية .

  

1249 .monthly OCHA Yemen Humanitarian Access Snapshots as published on www.reliefweb.int-See bi 
1250OCHA, Humanitarian Response Plan 2019, February 2019,  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HRP_V21.pdf 
شاحنة متعاقد عليها من األمم املتحدة حتمل معونة غذائية عند  21مت منع ، 2019شباط/ فرباير  24و 21على سبيل الثال، بني  1251

  حاجز الضباب يف تعز ألن التحالف طلب دليالا على آلية عدم التضارب )على الرغم من حقيقة أن عدم التضارب هو نظام تطوعي(. 
صادرت مصلحة اجلمارك يف إب شاحنات األمم املتحدة اليت تنقل اإلمدادات الطبية القابلة للتلف من عدن شباط/ فرباير،  15يوم  1252

 .إىل احلديدة
1253Human Rights Watch, “Yemen: Events of 2018”, World Report 2019, available at  

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen. 
 املرجع نفسه.  1254
مبا يف ذلك تدخل يف تسجيل  2019عملية منفصلة بني نيسان/ أبريل وأاير/ مايو  137أفادت املنظمات عن وقوع أكثر من  1255

عة يف مقاط 87ألف مريض يف  47املستفيدين احملليني وفرض حظر على العيادات املتنقلة مما يعوق تقدمي اخلدمات الصحية ملا ال يقل عن 
 حمافظة. أنظر  18
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، حذر برانمج األغذية العاملي من أنه سيبدأ تعليق عملياته يف 2019مايو أاير/  20يف  .785
ها سلطات األمر الواقع، إذا مل يستطع الوصول بشكل مستقل إىل احملتاجني. املناطق اليت تسيطر علي

وفقاا لربانمج األغذية العاملي: " يتم منع العاملني يف اجملال اإلنساين من الوصول إىل السكان الذين 
ة يعانون من اجلوع، كما تعرضت قوافل املساعدات اإلغاثية للعرقلة، وتدخلت السلطات احمللية يف عملي

توزيع املساعدات الغذائية. واألهم من ذلك، يتم وضُع العراقيل، على حنو متكرر، أمام قيامنا بتنفيذ 
عملية اختيار املستفيدين بشكل مستقل، وكذا أمام الطلب اخلاص بتنفيذ نظام التسجيل اآليل 

اص األكثر احتياجاا البيومرتي )نظام البصمة(، والذي من شأنه أن يُتيح للربانمج حتديد واختيار األشخ
حزيران/ يونيو  17يف 1256وضمان أهنم هم أنفسهم الذين حيصلون على املساعدات الغذائية ". 

، أشار املدير التنفيذي لربانمج الغذاء العاملي ديفيد بيسلي، يف خطابه أمام جملس األمن التابع 2019
ن الربانمج سيبدأ قريباا تعليقاا لألمم املتحدة، لعدم السماح للربانمج للعمل بشكل مستقل، وأعلن أ

تدرجيياا للمساعدات الغذائية، إذا مل يتلق على الفور الضماانت الضرورية من سلطات األمر الواقع أبن 
االتفاقات حول تسجيل املستفيدين واستهداف املستفيدين ونظام التسجيل اآليل البيومرتي )نظام 

أن القضااي متعددة، ومشلت صعوابت يف استرياد املعدات، وكذلك شار إىل ستحرتم. وأ البصمة(
ماليني شخص شهرايا  10املوافقة على أتشريات للموظفني. وأبرز كذلك بينما نقوم إبطعام أكثر من 

، كشف الربانمج عن "وجود ادلة جدية أن بعض املواد الغذائية يتم حتويلها وتوجيهها إىل األشخاص 
"سيدي الرئيس، جيري ا إىل أنه مت حتويل الغذاء من أجل الربح أو ألغراض أخرى: اخلطأ"، مشرياا أيضا 

التالعب مبساعدتنا الغذائية، وحنن مُنعنا من إصالحها. سيدي الرئيس، امسحوا يل أن أكون واضحا 
 1257 هنا: األطفال ميوتون اآلن وحنن نتحدث بسبب هذا التدخل وعدم متكننا من الوصول ".

، أصدر برانمج األغذية العاملي بياانا صحفياا 2019يونيو حزيران/  20يف  بعد بضعة أايم، .786
شخص، مشرياا  850,000أعلن فيه أنه بدأ تعليقاا جزئياا للمساعدات يف اليمن، قيل إنه أثر على 

إىل الفشل يف التوصل إىل اتفاق مع سلطات األمر الواقع ملنع حتويل الغذاء. وفقاا لربانمج الغذاء 
، "مت اختاذ القرار كملجأ أخري بعد توقف املفاوضات املطولة حول اتفاق إلدخال ضوابط ملنع العاملي

 1258حتويل الغذاء بعيداا عن بعض أكثر الناس ضعفاا يف اليمن". 

عالوة على ذلك، كان عدم الوصول إىل مطاحن البحر األمحر يف مدينة احلديدة مشكلة  .787
 -قبل أن تبدأ األعمال العدائية يف احلديدة  -حتتوي  رئيسية من حيث إيصال األغذية ألهنا كانت

  

OCHA, Humanitarian Access Snapshot, April-May 2019 
(https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Humanitarian%20Access%20Snapshot

_April%20May%202019.pdf). 
1256-areas-controlled-houthi-aid-suspension-consider-programme-food-https://www1.wfp.org/news/world 

yemen. 
1257-council-security-un-addresses-director-executive-wfp-programme-food-https://insight.wfp.org/world 

on-yemen-88ba18622ea. 
1258yemen-aid-suspension-partial-begins-programme-food-dhttps://www1.wfp.org/news/worl  
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مليون شخص ملدة شهر  3.7على ربع خمزون الربانمج داخل البلد. أي ما يكفي من القمح إلطعام 
. مع وصول األعمال احلربية إىل موقع الطواحني، فقد برانمج األغذية العاملي الوصول إىل 1259واحد 

استخدام خمزوانت القمح األخرى ابإلضافة إىل االسترياد لتغطية  واضطر إىل 2018املوقع يف سبتمرب 
االحتياجات الغذائية للسكان اليمنيني. يف حني أن القتال املستمر قّدم تفسرياا منطقياا للعوائق اليت 

يناير إىل كانون الثاين/ تعرتض الوصول، إال أن رفض احلوثيني املستمر إاتحة الوصول إىل املوقع من  
ظل الوصول إىل  1260يف أعقاب اتفاقية استوكهومل كان يفتقر إىل تربير واضح. 2019ايو مأاير/ 

املوقع مبثابة نقطة دفاع مستمرة لألمم املتحدة ، إىل أن مت منح إذن الوصول إىل املطاحن يف هناية 
ة . حالة إمدادات مطاحن البحر األمحر، وال سيما الكمية اإلمجالي2019مايو أاير/  5املطاف يف 

للقمح اليت ال تزال صاحلة لالستهالك البشري، وال يزال يتعني حتديدها يف وقت كتابة هذا 
 1261التقرير.

وأفيد أيضا أبن العنف ضد العاملني يف اجملال اإلنساين واألصول واملرافق ميثل عقبة أمام إيصال  .788
، سجلت قاعدة بياانت أمن عمال اإلغاثة ما 2014سبتمرب أيلول/ املساعدات اإلنسانية. منذ 

موظفني  3موظفاا وطنياا و  59ضحااي اهلجمات يف اليمن )كعامالا يف اجملال اإلنساين   62جمموعه 
أحد هؤالء الضحااي كان  1262آخرين . 15جرحياا وخطف  20عامالا قُتلوا و  27دوليني(، مبن فيهم 

أبريل / نيسان  21محر حنا حلود، الذي قُتل ابلرصاص يف تعز يف مبعوث اللجنة الدولية للصليب اال
 )راجع الفصل حول تعز، القسم اخلاص ابستهداف موظفي اإلغاثة اإلنسانية(. 2018

 أ( االستنتاجات القانونية

يتمتع موظفو املساعدة اإلنسانية ومواد اإلغاثة اإلنسانية حبماية حمددة مبوجب القانون الدويل  .789
جيب على أطراف النزاع ، مبا يف ذلك النزاعات غري الدولية، احرتام ومحاية العاملني يف اجملال  اإلنساين.

. مبوجب هذه القاعدة، ال يتمتع موظفو اإلغاثة اإلنسانية 1263اإلنساين ومواد اإلغاثة اإلنسانية 
من . 1264ابحلماية من اهلجوم فحسب، بل وأيضاا من املضايقات والرتهيب واالحتجاز التعسفي 

إحدى جرائم احلرب توجيه اهلجمات املتعمدة ضد األفراد أو املنشآت أو املواد أو الوحدات أو 
املركبات املستخدمة يف مهمة مساعدة إنسانية وفقاا مليثاق األمم املتحدة، ما دام حيق هلؤالء األفراد أو 

  

1259people-hungry-yemens-needed-stocks-wheat-vital-access-gains-https://www1.wfp.org/news/wfp  
األول/ يناير  احلكومة اليمنية وافقت على وصول األمم املتحدة إىل املطاحن، رفض احلوثيون هذا الوصول اعتباراا من كانونيف حني أن  1260

. وحبسب ما ورد، فقد زعم احلوثيون خماوف أمنية: اشتبهوا يف أن حادثة قد حتدث لألمم املتحدة مبجرد وصوهلا إىل املوقع أو خالل 2019
ة العاملي عبور خط املواجهة، وقد يتم إلقاء اللوم عليهم. طلب احلوثيون من أجل توفري الوصول أن يرافق فريق التحقيق فريق برانمج األغذي

 .حىت يتحقق، على الفور، من أي حادث أمين قد يطرؤ
1261-first-district-frontline-yemeni-accesses-programme-food-https://reliefweb.int/report/yemen/world 

time-conflict-began. 
1262.https://aidworkersecurity.org/incidents/search?start=2014&detail=1&country=YE  
 . 32و 31دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القواعد أنظر  1263
  .31دةدراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعأنظر 1264
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القانون الدويل اإلنساين. املواد احلصول على احلماية املمنوحة للمدنيني / االهداف املدنية مبوجب 
1265 

وينص القانون الدويل اإلنساين كذلك على أن أطراف النزاع جيب أن تسمح وتيسر مرور  .790
اإلغاثة اإلنسانية دون عوائق للمدنيني احملتاجني، شريطة أن تكون هذه اإلغاثة ذا طبيعة حمايدة وأن 

. ومع ذلك،  1267ات اإلنسانية. لألطراف احلق يف السيطرة على العملي1266جتري دون متييز معاكس 
فإن مثل هذه الرقابة لن تعوق بشكل تعسفي التسليم الفوري إلمدادات اإلغاثة. ال جيوز حجب 
املوافقة ألسباب تعسفية، وال جيوز تربير القيود املفروضة على األنشطة اإلنسانية إال يف حالة الضرورة 

 1268العسكرية امللحة وعلى أساس مؤقت.

أسباب معقولة لالعتقاد أبن مجيع أطراف النزاع تنتهك التزاماهتا ابلسماح لدى فريق اخلرباء  .791
وتيسري مرور اإلغاثة اإلنسانية دون أي عوائق للمدنيني احملتاجني. عندما تكون االحتياجات اإلنسانية 
سائدة كما هو احلال يف اليمن، ومن املعروف أن الناس يتضورون جوعا، فإن هذا يثري أيضا خماوف 

 فيما يتعلق إبمكانية استخدام التجويع كأسلوب من أساليب القتال. جدية

 التدابري اليت تؤثر على احلقوق االقتصادية واالجتماعية .7
الوضع االقتصادي الكارثي هو احملرك الرئيسي لألزمة اإلنسانية يف اليمن. سامهت عدة عوامل  .792

 واصل لالقتصاد اليمين منذ بداية النزاع.يف االنكماش املت -ابإلضافة إىل التدابري املوضحة أعاله  -

. على 1269حىت قبل اندالع النزاع، كان لليمن أدىن انتج حملي إمجايل للفرد يف الشرق األوسط  .793
مؤشر التنمية البشرية، فقد احتل املرتبة األسوأ أداءا بني الدول يف جمايل الصحة والتعليم، حيث تراجع 

تعتمد اليمن اعتماداا كبرياا على  2018.1270العام  يف 178إىل  2014يف عام  161من املركز 
يف املائة من  85يف املائة من طعامها، و  90التجارة الدولية. قبل النزاع ، كانت اليمن تستورد 

يعد احلد من الصادرات والواردات األساسية بسبب قيود  1271اإلمدادات الطبية ومعظم الوقود .
  

 نظام روما األساسي 2 8 .(iii)(e)املادة  1265
دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر أيضاا من  18)2(املادة  1266

 .55القاعدة 
الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، دراسة اللجنة الربوتوكول اإلضايف الثاين، أنظر أيضاا من  18)2(املادة  1267

 .55القاعدة 
من  71)3(. أنظر أيضاا املادة 55دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر  1268

 الربوتوكول اإلضايف األول.
See Oxford Guidance on the Law Relating to Humanitarian Relief Operations in Situations of Armed 

Conflict, Commissioned by OCHA, October 2016  
(https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Oxford%20Guidance%20pdf.pdf). 

1269nomic Outlook Database, at 1 (2014), available at International Monetary Fund, World Eco 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx. 
1270Yemen Human Development Indicators, UNDP, available at:  

http://www.hdr.undp.org/en/countries/profiles/YEM. 
1271In Hindsight: The Story of the United Nations Verification and Inspection Security Council Report, “ 

Mechanism in Yemen”, September 2016 (https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-

09/the_story_of_the_un_verification_and_inspection_mechanism_in_yemen.php?print=true). 
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لذي يفرضه التحالف، العامل الرئيسي يف تراجع االقتصاد. الوصول املوضحة أعاله ، وخاصة احلصار ا
آليات التفتيش واالزدحام يف املوانئ والبنية التحتية املدمرة هي عوامل مهمة تسببت يف ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية. أدت التأخريات الكبرية يف واردات األغذية وارتفاع األسعار إىل زايدة تكلفة الغذاء إىل 

 1272ي أصبح فيه بعيداا عن متناول معظم السكان، على الرغم من توفر الغذاء يف األسواق .احلد الذ

إن االخنفاض السريع للعملة بسبب التضخم يضاف إىل زايدة سعر الواردات. يف ظل عدم  .794
وجود أرقام رمسية، يقدر البنك الدويل أن التضخم قد استمر يف االرتفاع بينما تقلص الناتج احمللي 

 . نظراا ألن التضخم املتصاعد أعاق1273وبداية احلرب  2014يف املائة منذ عام  39اإلمجايل بنسبة 
بشكل كبري القدرة الشرائية جلزء كبري من السكان، أصبح من الصعب على العائالت اليمنية اليت 
تعيش على أو حتت خط الفقر على حنو متزايد توفري االحتياجات األساسية مثل الغذاء واملياه، مما زاد 

األزمة "أتيت . وفقاا لبيرت ساليسربي ، صحفي وحملل اقتصادي سياسي، 1274من تفاقم األزمة 
االقتصادية يف وقت تكافح فيه وكاالت اإلغاثة والتجار واملؤسسات احلكومية ، ألسباب متنوعة، 
لتقدمي السلع األساسية اليت تشتد احلاجة إليها، وعندما ترتفع األسعار لدرجة أن نسبة كبرية من 

قتصاد بشكل  السكان ببساطة ال يستطيعون حتمل نفقات الطعام، وذلك يف جزء صغري منه ألن اال
 1275.كلي قد توقف

"يظل احلد األدىن ،  2019وفقاا ملنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة ، يف اليمن يف فرباير  .795
يف املائة مما كان عليه قبل تصاعد  110لتكاليف سلة الطعام للبقاء على قيد احلياة أعلى أبكثر من 

الدخل"، صرحت ليز غراندي، منسق وعرب تسمية الوضع ب "جماعة  "2015.1276النزاع يف مارس 
األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية يف اليمن، أبن "مفتاح ايقاف كل ذلك هو ضمان حصول الناس على 

ال ميكن تعويض االعتماد على  1277ما يكفي من املال لشراء ما حيتاجون إليه للبقاء على قيد احلياة" .
 1278االسترياد عن طريق املساعدات اإلنسانية وحدها. 

  

1272Oxfam, Missiles and Food: Yemen’s Manmade Crisis (June 7, 2019) available at  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/bn-missiles-food-security-yemen-201217-en.pdf. 
1273 April 2019, The World Bank (Apr. 1, 2019), –Yemen’s Economic Update  

https://www.worldbank.org/en/country/yemen/publication/economic-update-april-2019 
ابملئة مقارنةا ابلدوالر األمريكي  165، اخنفضت قيمة الرايل اليمين بنسبة 2019وفقاا لربانمج األغذية العاملي، حبلول شباط/ فرباير  1274

 2019شباط/ فرباير  1، 33يف اليمن، برانمج األغذية العاملي، العدد  انظر تقرير مراقبة السوق يف فرتة ما قبل الصراع.
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000103864/download/. 

1275Peter Salisbury, “Bickering While Yemen Burns: Poverty, War, and Political Indifference”, The Arab  

Gulf States Institute In Washington, June 22, 2017, p. 1. 
1276Complex Emergency Fact Sheet #4, FY 2019 (Feb. 8, 2019),  –Quoted in Yemen  

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/yemen_ce_fs04_02-08-2019.pdf 
1277N.Y. Times (Oct. 29, 2018),  Declan Walsh & Tyler Hicks, The Tragedy of Saudi Arabia’s War, 

https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/26/world/middleeast/saudi-arabia-war-yemen 
1278Security Council Report, “In Hindsight: The Story of the United Nations Verification and Inspection  

Mechanism in Yemen”, September 2016 (https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2016-

09/the_story_of_the_un_verification_and_inspection_mechanism_in_yemen.php?print=true 
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وقد تفاقم اخنفاض قيمة الرايل اليمين بسبب استمرار طباعة النقود من قبل احلكومة اليمنية  .796
. ساعدت سلسلة من عمليات ضخ األموال من اململكة العربية السعودية على استقرار سعر 1279

. استمرت أسعار  1280الصرف، لكن أسعار صرف السوق السوداء ال تزال حتوم فوق السعر الرمسي
الصرف املبالغ فيها يف السوق السوداء بسبب نقل البنك املركزي من صنعاء إىل عدن من قبل احلكومة 

. ويف الواقع، فإن انتقاله ترك البنك املركزي أضعف بكثري على املستوى 2016اليمنية يف سبتمرب 
هذا حرض اليمنيني   1281.الوطين، حيث أصبح غري قادر للعب دور عامل لالستقرار االقتصادي 

، وزايدة املسامهة يف السوق السوداء   1282كذلك على االعتماد على أنظمة حتويل األموال غري الرمسية
. كما قوضت عملية إعادة التوطني مصداقية البنك الوطين على  1283والفساد السائد يف اقتصاد احلرب

 1284املستوى الدويل .

اليمنية للبنك املركزي إىل عدم دفع رواتب ملئات وكنتيجة ملموسة للغاية، أدى نقل احلكومة  .797
اآلالف من موظفي اخلدمة املدنية احلكوميني، مبن فيهم املعلمون والكوادر الطبيه، الذين يعملون يف 

، أقر الرئيس هادي 2016سبتمرب أيلول/  23املناطق اليت تسيطر عليها سلطات األمر الواقع. يف 
املتحدة أن نقل البنك املركزي من صنعاء إىل عدن قد يؤدي إىل عدم دفع أمام اجلمعية العامة لألمم 

، ذكر مركز صنعاء أن مئات اآلالف من 2019مايو أاير/ يف  1285رواتب موظفي القطاع العام .
يف  1286موظفي اخلدمة املدنية مل يتلقوا رواتب منتظمة ملدة ثالث سنوات، أي منذ نقل البنك املركزي .

أكد احتاد غرف التجارة والصناعة يف اليمن أن عدم دفع رواتب املوظفني كان ، 2019مايو أاير/ 
سبتمرب أيلول/  29يف  1287أحد أهم العوامل اليت تعمق األزمة االقتصادية واإلنسانية يف اليمن .

  

1279Economist Intelligence Unit, Country Report Yemen (Feb. 19, 2019) quoted in Jeremy M. Sharp,  

Yemen: Civil War and Regional Intervention, Congressional Research Service (Mar. 21, 2019), 

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R43960.pdf at 13. 
1280-and-dollar-the-of-price-the-now-yemen-in-rates-See, for example, https://shilfa.com/saudi/exchange 

the-saudi-rial-on-wednesday-29-5-2019/ 
1281Muslimi, “Yemen Without a Functioning Central Bank: -Mansour Rageh, Amal Nasser, and Farea Al 

The Loss of Basic Economic Stabilization and Accelerating Famine”, Sana’a Centre for Strategic 

Strategies (Nov. 2, 2016), http://sanaacenter.org/publications/main-publications/55. 
1282risking and the -terrorism, de-McCarthy and Camilla Cimatti, “Counter-Sherine El Taraboulsi 

humanitarian response in Yemen: a call for action”, Humanitarian Policy Group (2018) at 10. 
اخلاص إبدراك الفساد   احلائزة على أقل درجات يف مؤشر منظمة الشفافية الدوليةعلى الرغم من أن اليمن كان من بني الدول  1283

(CPI)   دولة 180من بني  176وحيتل اليمن حالياا املرتبة  2014قبل النزاع احلايل، إال أن ترتيبه اخنفض أكثر منذ العام . 
Corruption Perceptions Index 2018”, Transparency International (2018):  

https://www.transparency.org/cpi2018#results.); see also, for example, as regards corruption networks: 

http://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6732; 

http://sanaacenter.org/files/Rethinking_Yemens_Economy_policy_brief_9.pdf. 
1284risking and the -terrorism, de-McCarthy and Camilla Cimatti, “Counter-Sherine El Taraboulsi 

humanitarian response in Yemen: a call for action”, Humanitarian Policy Group, 2018. 
1285“We might fail to pay the salaries of people working in public service.” 71st President Hadi stated,  

Session of the General Assembly (Sept. 23, 2016), https://gadebate.un.org/en/71/yemen. 
1286ing Spencer Osberg and Hannah Patchett, “An Unending Fast: What the Failure of the Amman Meet 

Means for Yemen”, Sana’a Centre for Strategic Strategies (May 20, 2019), 

http://sanaacenter.org/publications/analysis/7433. 
1287Payment of Salaries Most Important -Federation of Yemen Chambers of Commerce and Industry: Non 

Reason for Humanitarian Crisis in Yemen”, Almasirah Media Network (May 5, 2019),   

https://english.almasirah.net/details.php?es_id=6930&cat_id=1. 
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، حذرت جمموعة األزمات الدولية ابلفعل من أن "اجلهود املبذولة لتحريك البنك املركزي اليمين 2016
 1288ألرجح من خماطر اإلفالس واجلوع".لى استزيد ع

لقد اهنار نظام اإليرادات الضريبية احلكومية، ألن السلطات القائمة حبكم األمر الواقع كانت  .798
. أدت هذه القيود املالية اإلضافية اليت  1289تتبع ممارسات صارمة جلمع الضرائب لتمويل اجلهود احلربية

زمة اإلنسانية، ال سيما ألهنا شلت الطبقة الوسطى، اليت  يتعرض هلا السكان اليمنيون إىل تعميق األ
 1290كانت منظمات املعونة اإلنسانية احمللية تعتمد عليها بشكل رئيسي يف تربعاهتا النقدية.  

، كمحاولة لتنظيم واردات  75، أصدرت احلكومة اليمنية املرسوم  2018أيلول/سبتمرب  3يف  .799
قط ملستوردي الوقود الذين متت املوافقة عليهم من قبل اللجنة الوقود. وفقاا هلذا املرسوم ، ميكن ف

االقتصادية اليت أنشأهتا احلكومة استرياد الوقود إىل اليمن. يقال إن هذه اللوائح "استبعدت العديد من 
، أعرب وكيل األمني العام 2019فرباير شباط/  19يف   1291التجار احلوثيني من استرياد الوقود."  

نية ومنسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، أثناء إحاطة جملس األمن، عن خماوفه بشأن للشؤون اإلنسا
الذي " يواصل عرقلة واردات الوقود التجارية، وهي ضرورية لضخ املياه واحلفاظ على  75أتثري املرسوم 

". وأضاف كذلك أن أربع سفن  1292تشغيل مولدات املستشفيات، من بني وظائف مهمة أخرى 
دل نصف شهر من واردات الوقود التجارية مت منعها من دخول من قبل احلكومة اليمنية حتمل ما يعا

 1293. 75مبوجب املرسوم 

كما هو موضح يف هذا الفصل، سامهت عدة تدابري اختذهتا السلطات يف األزمة االقتصادية  .800
ملقيدة ال حتركها واإلنسانية. "هذه أزمة من صنع اإلنسان. العديد من العوامل االقتصادية واللوجستية ا

"يشعر الفريق ابلقلق 1294الطبيعة العنيفة للحرب بل القرارات السياسية اليت تتخذها أطراف النزاع . 
من فشل كل من حكومة اليمن وسلطات االمر الواقع للوفاء ابلتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان، ال 

  

1288International Crisis Group, “Central Bank Crisis Risks Famine in Yemen”, 29 September 2016  

(https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/central-bank-

crisis-risks-famine-yemen) 
1289Peter Salisbury, “Bickering While Yemen Burns: Poverty, War, and Political Indifference,” The Arab  

Gulf States Institute in Washington, June 22, 2017, at 10. 

https://agsiw.org/wpcontent/uploads/2017/06/Salisbury_Yemen_ONLINE.pdf.   
1290risking and the -terrorism, de-McCarthy and Camilla Cimatti, “Counter-Sherine El Taraboulsi 

humanitarian response in Yemen: a call for action”, Humanitarian Policy Group, 2018, at 7-8. 
1291iri, Holly Topham, Hussam Radman, Ghaidaa Alrashidy, Anthony Biswell, Sala Waleed Alhar 

Khaled, Aisha al-Warraq, Ali Abdullah, Victoria K. Sauer, Hamza al-Hamadi, Taima al-Iriani and 

Spencer Osberg, “The Yemen Review – October 2018”, (Nov. 10, 2018) 

http://sanaacenter.org/publications/the-yemen-review/6620 In the October 23, 2018. 
1292 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190219_Yemen_USG%20SECCO%20statement-

Final.pdf. 
1293 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190219_Yemen_USG%20SECCO%20statement-

Final.pdf; see also 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/181116_Yemen_USG%20SECCO%20statement-

Final.pdf. 
1294Peter Salisbury, “Bickering While Yemen Burns: Poverty, War, and Political Indifference”, The Arab  

Gulf States Institute in Washington, June 22, 2017, p. 1. 
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مبا يف ذلك احلق يف الغذاء، واحلق سيما فيما يتعلق ابحلق يف العمل، واحلق يف مستوى معيشة الئق، 
 يف املاء، واحلق يف الصحة.

 أ( االستنتاجات القانونية

 احلق يف العمل

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حق  6تضمنت املادة  .801
العمل، أي حق كل فرد يف فرصة لكسب رزقه من خالل العمل الذي يتم اختياره أو قبوله حبرية ، 

شروط عمل مواتية. وتشمل هذه الدفعات اليت توفر أجور عادلة جلميع  7بينما تضمنت املادة 
، فضال عن العيش الكرمي للعمال وأسرهم. ال يتم حتديد "العيش الكرمي" من خالل العمل الذي العمال

يؤديه عامل فردي، كما هو احلال ابلنسبة لألجور. إن العوامل احملددة لـ "العيش الكرمي" هي التكاليف 
حبيث ميكن  اخلارجية مثل تكاليف املعيشة وغريها من الظروف االقتصادية واالجتماعية السائدة،

للعمال وأسرهم التمتع الكامل حبقوقهم املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية 
 1295واالجتماعية والثقافية.  

إن عدم دفع رواتب موظفي اخلدمة املدنية الذين يعيشون يف مناطق خاضعة لسيطرة سلطات  .802
جر عادل. تنتهك كل من احلكومة اليمنية األمر الواقع هو انتهاك مباشر للحق يف العمل وكسب أ

وسلطات األمر الواقع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان يف هذا الصدد، ألهنا ال تتخذ مجيع اخلطوات 
الالزمة لتخفيف عواقب انتقال البنك املركزي من صنعاء إىل عدن. عالوة على ذلك، اختذت احلكومة 

أدت  -كما هو موضح يف هذا الفصل   -، مجيعها اجراءات اليمنية، التحالف وسلطات األمر الواقع 
إىل تفاقم األزمة االقتصادية يف اليمن، وال سيما اليت سامهت يف اخنفاض العملة اليمنية. لقد سامهوا 

 مجيعاا يف حرمان قطاعات كبرية من السكان يف اليمن من العيش الكرمي.

 احلق يف الغذاء

من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية  11املادة احلق يف الغذاء مكفول مبوجب  .803
واالجتماعية والثقافية كجزء من حق كل فرد يف مستوى معيشي الئق. ترى جلنة احلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية أن احملتوى األساسي للحق يف الغذاء الكايف يعين توافر الغذاء وإمكانية الوصول 

اء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية االحتياجات الغذائية لألفراد، وخالية من  آاثر املواد إليه، أي "توافر الغذ
الضارة ، ومقبولة ضمن ثقافة معينة؛ وإمكانية الوصول إىل هذا الطعام بطرق مستدامة وال تتعارض مع 

ذية ". ويوضح كذلك أن "التوافر يشري إىل اإلمكانيات إما للتغ1296التمتع حبقوق اإلنسان األخرى
  

1295.24-General Comment 23 (2016) on the right to just and favourable conditions of work, para. 19  

 
1296.8. General Comment No. 12 (1999) on the right to adequate food, para  
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مباشرة من األراضي املنتجة أو من املوارد الطبيعية األخرى، أو لنظم التوزيع والتجهيز والسوق اليت 
تعمل بشكل جيد واليت ميكن أن تنقل األغذية من موقع اإلنتاج إىل حيث تكون هناك حاجة إليها 

القتصادي ، يف حني أن إمكانية الوصول تشمل كالا من إمكانية الوصول ا1297وفقاا مع الطلب"
احلق يف الغذاء الكايف قد يتحقق تدرجييا. ومع ذلك، يقع على عاتق الدول التزام ابختاذ   1298واملادي.

، الفقرة 11اإلجراءات الالزمة للتخفيف من حدة اجلوع وختفيفه على النحو املنصوص عليه يف املادة 
  1299، حىت يف أوقات الكوارث الطبيعية أو غريها من الكوارث.2

"عندما تفشل الدولة يف ضمان، على األقل، احلد األدىن من املستوى  11املادة تنتهك  .804
إذا زعمت الدولة أهنا غري قادرة على الوفاء هبذا االلتزام  1300األساسي املطلوب للتحرر من اجلوع".

ألسباب خارجة عن إرادهتا، فيجب إثبات أن هذا هو احلال، وكذلك "سعت دون جدوى للحصول 
"على سبيل املثال، ميكن أن   1301لضمان توافر وإمكانية الوصول إىل الغذاء الالزم.على دعم دويل 

ميثل منع ايصال املساعدات الغذائية اإلنسانية يف نزاع غري دويل انتهاكاا للحق يف الغذاء. جيب على 
هتدد ظروف  الدول األخرى "االمتناع يف مجيع األوقات عن حظر املواد الغذائية أو التدابري املماثلة اليت

ا استخدام الغذاء كأداة للضغط  إنتاج الغذاء واحلصول على الغذاء يف البلدان األخرى. ال ينبغي أبدا
 1302السياسي واالقتصادي."

بناءا على ما تقدم، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن مجيع أطراف النزاع تنتهك  .805
املتفشي، فشلت احلكومة اليمنية يف احرتام ومحاية احلق يف الغذاء. يف ضوء انعدام األمن الغذائي 

وإعمال احلق يف الغذاء، ابلتنسيق مع التحالف ملنع الواردات بشكل انشط، وإعاقة إيصال اإلغاثة 
اإلنسانية فوراا، ومن خالل مجيع التدابري األخرى اليت تفاقم األزمة االقتصادية واإلنسانية. ويشمل ذلك 

اق سري األعمال العدائية، مثل احلصار كاسلوب من اسالب القتال واألضرار اليت التدابري املتخذة يف نط
حلقت ابملواد األساسية لبقاء السكان. التحالف، يف فرض احلصار والقيود ذات الصلة على الواردات، 
وكذلك من خالل تدمري االعيان الضرورية لضمان اإلنتاج الغذائي األساسي، ينتهك أيضا حق سكان 

يف الغذاء، يف انتهاك للقانون الدويل حلقوق اإلنسان. وأخرياا، تنتهك سلطات األمر الواقع  اليمن
التزاماهتا فيما يتعلق ابحلق يف الغذاء، ويف إعاقة إيصال املساعدات اإلنسانية، ومن خالل مجيع التدابري 

ذلك تدمري األراضي الزراعية  األخرى املتخذة اليت تؤدي إىل تفاقم األزمة االقتصادية واإلنسانية، مبا يف
 ومرافق إنتاج األغذية.

 احلق يف املاء

  

1297.General Comment No. 12, para. 12  
1298.General Comment No. 12, para. 13  
1299.General Comment No. 12, para. 6  
1300General Comment No. 12, para. 17  
1301.17. General Comment No. 12, para  
1302.General Comment No. 12, para. 37  
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من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية  11يعترب احلق يف املاء مشموالا ابملادة  .806
وفقاا للجنة احلقوق االقتصادية  1303واالجتماعية والثقافية، ألنه ضروري لضمان مستوى معيشي الئق.

واالجتماعية والثقافية، فإن حق اإلنسان يف املياه "مينح اجلميع احلصول على مياه كافية وآمنة ومقبولة 
" كمية كافية من املياه الصاحلة  1304ومتاحة فعلياا وأبسعار معقولة لالستخدام الشخصي واملنزيل.

د من خماطر األمراض ذات الصلة ابملياه ولتوفري للشرب ضرورية ملنع املوت بسبب اجلفاف، للح
  1305متطلبات النظافة الشخصية واملنزلية لالستهالك والطبخ.

يف أعقاب تفكري مشابه للحق يف الغذاء ، لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن احلق  .807
تعلق ابلتدابري اليت يف املاء قد انتهك ابملثل من جانب أطراف النزاع. هذا صحيح بشكل خاص فيما ي

أدت إىل تدمري أو إتالف مرافق املياه، وغريها من التدابري اليت حتد من الوصول إىل املياه النظيفة 
للشرب والري، مبا يف ذلك تلك اليت حتد من الوصول إىل الوقود الالزم ملضخات املياه. كما يتضح من 

ل إىل املياه النظيفة للشرب والري، فإن احلق تفشي وابء الكولريا، الذي يقال إنه مرتبط بنقص الوصو 
 يف املاء واحلق يف الغذاء مرتبطان بشكل وثيق ابحلق يف الصحة.

 احلق يف الصحة

يرتبط احلق يف الصحة ارتباطاا وثيقاا بكل من احلق يف الغذاء واحلق يف املاء، فضالا عن احلقوق  .808
ن الفرد قادراا على إعمال احلق يف الصحة، االقتصادية، على سبيل املثال احلق يف العمل. لكي يكو 

سيحتاج املرء إىل تغذية كافية )احلق يف الغذاء(، الرتطيب )احلق يف املاء(، والدخل الكايف )احلقوق 
من  12االقتصادية( لتحمل هذا الغذاء واملاء ومستوى أساسي من الرعاية الصحية. بينما ترتبط املادة 

قتصادية واالجتماعية والثقافية بوضوح حبقوق اإلنسان األخرى اليت مت العهد الدويل اخلاص ابحلقوق اال
حبثها أعاله، فإهنا حتدد صراحةا حقاا مميزاا يف الصحة وحتدد اخلطوات اليت ينبغي على الدول اختاذها 
لتحقيق تقدم تدرجيي، إىل أقصى حد من املوارد املتاحة، أبعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة، مبا يف 

األمهات واألطفال صحة الطفل النظافة البيئية؛ الوقاية والعالج والسيطرة على املرض؛ واخلدمات  ذلك
 الطبية واالهتمام للجميع.

لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن كل من احلكومة اليمنية وسلطات األمر الواقع  .809
فضالا عن تنفيذ برامج مكافحة  قد انتهكت احلق يف الصحة لفشلها يف ضمان اخلدمات األساسية،

األمراض، مما جعل السكان عرضة للمخاطر ولألمراض اليت ميكن الوقاية منها. من احملتمل أن يؤثر 
عدم دفع رواتب العاملني الصحيني يف املناطق اخلاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع على إعمال احلق 

  

1303.General Comment No. 15 (2003) on the right to water para. 3  
1304.at para. 2 t No. 15General Commen  
1305.at para. 2 General Comment No. 15  
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يف الصحة خالل العمليات العسكرية، أي من  يف الصحة. أخرياا، انتهكت مجيع أطراف النزاع احلق
 خالل تدمري مرافق الرعاية الصحية أو إتالفها واستخدامها ألغراض عسكرية.

 رأس عيسى -(  FSOكارثة بيئية تلوح يف األفق: انقلة ختزين وتفريغ النفط العائمة  )

أصدر منسق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ حتذيرات متكررة بشأن خطر "كارثة بيئية" تطرحها  .810
، وهي منشأة عائمة للتخزين والتفريغ على بعد مثانية كيلومرتات قبالة ساحل ميناء FSOانقلة النفط 

تم مليون برميل من النفط، مل ي 1.1رأس عيسى يف البحر األمحر. هذا املرفق ، الذي حيتوي على 
سيتضمن أكثر من أربعة  FSO Safer. وفقاا للخرباء، فإن التسرب من 2015صيانته منذ عام 

منذ سبتمرب   1989.1306أضعاف كمية النفط اليت مت إطالقها يف تسرب نفط إكسون فالديز عام 
 ، سعت األمم املتحدة إلجراء تقييم للناقلة.2018

التوصل إىل اتفاق بشأن كيفية التعامل مع انقلة على الرغم من احتمال وقوع كارثة بيئية، مل يتم  .811
النفط.  يبدو أن املشكلة الرئيسية تتوقف على ما جيب عمله ابلنفط، حيث يشري احلوثيون إىل أنه 

ويلوم التحالف احلوثيني لرفضهم تفريغ النفط. بينما يبدو أن كال  1307جيب بيعه يف األسواق الدولية
، يبدو أن كالمها يف وضع يسمح 1308بشأن ما جيب فعله ابلنفطالطرفني يريدان أن يكون هلما رأي 

 هلما إبلقاء اللوم على الطرف اآلخر يف حالة حدوث كارثة بيئية خميفة.

، ورد أن وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق 2019يف منتصف حزيران / يونيه  .812
ة من سلطات األمر الواقع للشروع اإلغاثة يف حاالت الطوارئ، مارك لوكوك، تلقى موافقة خطية أولي

يف مهمة تقنية لتقييم انقلة النفط املتحللة. شريطة أن يستمر احلوثيون يف تسهيل هذا العمل، كان 
يف إحاطته إىل جملس   2019.1309ينبغي لفريق التقييم أن يبدأ عمله حبلول هناية حزيران/ يونيو 

لس أن سلطات األمر الواقع استمرت يف ، أبلغ مارك لووك اجمل2019متوز/ يوليو  18األمن، يف 
  1310أتخري التقييم الفين لألمم املتحدة.

سيكون أتثري تسرب النفط من الناقله على سكان اليمن وبلدان أخرى حول البحر األمحر ذا  .813
طبيعة وأبعاد ال ميكن ختيلهما. حقيقة أنه مت منع الوصول إىل فريق التقييم هو أمر غري مفهوم. حيث 

اخلرباء كال اجلانبني على تزويد اجلهات الفاعلة يف األمم املتحدة ابلوصول الالزم لتقييم الوضع فريق 
 والقيام أبي عمل ملنع وقوع كارثة تالحق اليمن واملنطقة لعدة أجيال.

  

1306-Apocalypse-Environmental-review/7504#An-yemen-http://sanaacenter.org/publications/the 

Looming-on-the-Red-Sea. 
1307https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1120092336208404482  
1308.https://www.almushahid.net/?p=43175  
1309-emergency-and-affairs-humanitarian-general-secretary-https://reliefweb.int/report/yemen/under 

relief-coordinator-mark-19. 
1310-emergency-and-affairs-humanitarian-general-secretary-https://reliefweb.int/report/yemen/under 

relief-coordinator-mark-20. 

https://twitter.com/Moh_Alhouthi/status/1120092336208404482
https://www.almushahid.net/?p=43175
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-20
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-20
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يف حالة وقوع كارثة بيئية، فإن عدم وجود تدابري من جانب األطراف ملنع مثل هذا احلدث  .814
آخر اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ابلنظر إىل أن وجود بيئة  سيكون مبثابة انتهاك

مالئمة وصحية هو شرط مسبق لتحقيق العديد من حقوق اإلنسان األخرى، ال سيما احلقوق 
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية املذكورة أعاله.

 ب. أثر النزاع على األقليات واملهاجرين

 البهائينيبني  الدين واملعتقدانتهاكات حرية  .1

األجزاء الشمالية من اليمن، قام فريق اخلرباء معظم سلطات األمر الواقع على  يف ظل سيطرة .815
عن الفريق أيضاا مزاعم  ى. وتلقبشكل خاص بتوثيق انتهاكات استهدفت البهائيني يف اليمن

املعتقد. وقد مجع الفريق على أساس  1311فراد يعّرفون عن أنفسهم كملحديناستهداف احلوثيني أل
ادعاءات أخرى عن وجود  أحد أفراد طائفة دينية يف االختفاء القسري ويعاين من التعذيب يف أحد 
مراكز االحتجاز التابعة للحوثيني. ومّت حجب املعلومات املتعلقة بقضيته ألسباب تتعلق أبمنه وأمن 

 .جمتمعه

 اقعأ( استهداف البهائيني من جانب سلطات األمر الو 
وثّق فريق اخلرباء ثالث حاالت اعتقال واحتجاز تعسفيني حبق أفراد من الطائفة البهائية يف  .816

 10يف صنعاء يف  نشاط خاص ابلطائفةصنعاء. قُبض على األفراد الثالثة )رجالن وامرأة( خالل 
مشاركاا، معظمهم من البهائيني والبعض  60، حيث أُفيد عن حضور حوايل 2016آب/أغسطس 

مجيعهم  -ية األمن القواتر ُوصفوا على أهنم "أصدقاء اجلماعة". وقد اقتحم الفعالية أفراد من اآلخ
بينها مرفق حيث أخذوا مجيع املشاركني إىل أماكن احتجاز  –ملّثمون ومسلحون حسب ما أُفيد 

 جمهولة. يف حني أفرج عن معظم املشاركني، بينهم األطفالاحتجاز األمن الوطين وأماكن أخرى 
شخصاا )بينهم ثالث نساء(  11والنساء، يف األايم اليت أعقبت عملية االعتقال، بقيت جمموعة من 

رهن االحتجاز ملدة شهر تقريباا. مّت اعتقال أحدهم ملدة ثالثة أشهر ونصف، بينما مت إطالق سراح 
ر احملتجزين على آخرين يف مراحل خمتلفة قبل ذلك. ومل توجه أي هتم إليهم لكن أُفيد أبنّه مّت إجبا

. مل يتمكنوا من 1312التوقيع على ضماانت أبهنم لن يستأنفوا أي أنشطة جمتمعية بعد إطالق سراحهم
الوصول إىل حماٍم أو االتصال أبسرهم خالل فرتة االحتجاز. ابإلضافة إىل ذلك، مل يتم إبالغهم 

 .أبسباب احتجازهم

  
 .مصادر سريّة يف امللف 1311
 .مصادر سريّة يف امللف 1312
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ال واحُتجزا ملدة ثالثة أايم يف آذار/مارس قام فريق اخلرباء بتوثيق حالة رجلني هبائيني اعُتق .817
: مت إجابته بدون توجيه هُتم إليهما. وعندما سأل أحدمها عن أسباب اعتقاله، أُفيد أبنه 2015

 ."1313"ألنك هبائي

 25النيابة اجلنائية يف صنعاء أمراا ابلقبض على سلطة ، أصدرت 2017نيسان/ أبريل  17يف  .818
هبائياا.  واستدعى املدعي العام األفراد عرب اهلاتف يف  20أكثر من قائمة تضم أُفيد أبهنا شخصاا، و 

وقد أُفيد  1315، فيما اختبأ آخرون بعد أن مسعوا ابلقائمة وأبن أمساءهم واردة فيها.1314بعض احلاالت
أبنه مّت اعتقال مخسة بينما بقي اآلخرون خمتبئني منذ ذلك احلني. وتضمنت القائمة إسم فتاة واحدة 

. ووصلت فريق اخلرباء معلومات، كما نظر يف الواثئق الرمسية وبياانت األمم 1316عاماا 81عمرها دون 
الذي يتم و  بن حيدرةمد كمال ارجل هبائي، حاملتحدة اليت تشري إىل أن االهتامات املوجهة ضد 

 .1317تتمحور حول معتقداته ،2018والذي حكم عليه ابإلعدام يف العام  2013احتجازه منذ العام 

استهداف ص قضية بن حيدرة وقضااي أخرى، لدى فريق اخلرباء خماوف جديّة حول ما خي يف .819
، شجب عبد 2018ففي خطاب متلفز يعود إىل آذار/ مارس  م.على أساس معتقداهتالبهائيني 

 ووشيكاا للمجتمع اليمين استهدافا عدوانيا""عدداا من املعتقدات اليت تشن برأيه  1318امللك احلوثي
، وهو هتديد يّدعي أنه ُولد أثناء النزاع. رّكز زعيم احلوثيني يف كلمته اإلسالموحرابا خطرية وعنيفة ضد 

والذي ترعاه صل حديثاا إىل اليمن، او الشيطاين" الوافد الاليت وصفها أبهنا " على العقيدة البهائية
اين ومعتقدات أخرى، منها إسرائيل من أجل حماربة اإلسالم. كما هاجم يف اخلطاب نفسه أدوحتضنه 

. صحيح أن خطاب عبد امللك احلوثي مل يستهدف أعضاء تبشري ابلنصرانيةوالحلاد األمحدية واإل
البهائي وليس أتباعه، لكن كلماته  املعتقدمعّينني من الطوائف الدينية املختلفة اليت ذكرها، واستهدف 

تثري خماوف جدية، ال سيما يف ضوء النزاع احلايل حيث تزايدت املشاعر الطائفية. كما أّن منصبه  
كزعيم ديين وسياسي داخل احلركة يزيد من خطورة بياانته. وكون احلوثيني قد احتجزوا البهائيني 

ا اخلطاب يكتسب وزانا أكرب وقد يؤثّر على بشكل تعسفي يف صنعاء قبل أن يلقي خطابه، فإّن هذ
. يعترب إصدار أمر ابالعتقال حبق البهائيني 1319األفراد البهائيني الذين كانت أمساؤهم معلنة آنذاك

العشرين واالعتقاالت اليت وثقها فريق اخلرباء مؤشراا على وجود منط الستهداف البهائيني من جانب 
 .سلطات األمر الواقع

  

 .مصادر سريّة في الملف 1313
 .مصادر سريّة في الملف 1314
 .مصادر سريّة في الملف 1315
 .سريّة في الملفمصادر  1316
لمزيد من التفاصيل، أنظر أيًضا الفصل عن الحياة في صنعاء والمناطق األخرى تحت سيطرة سلطة األمر الواقع  1317

والفصل عن االعتقاالت واالحتجازات التعسفية والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة وانتهاكات الحريات األساسية 
 في صنعاء. 

1318.rlMX4-https://www.youtube.com/watch?v=Ioy_G  
  ف.مصادر سريّة في المل 1319

https://www.youtube.com/watch?v=Ioy_G-rlMX4
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ردت  1320ى األسئلة اليت طرحها فريق اخلرباء بشأن أفراد الطائفة البهائية،يف رّد خّطي عل .820
مع دولة أجنبية محلت يف الرسالة التخابر واالتصال غري املشروع  ت األمر الواقع قائلةا أبن هتمسلطا

فرداا ينتمون اىل املعتقد البهئي. ووفقاا لرّد سلطات األمر   20إسم "الكيان الصهيوين"، ُوّجهت ضد 
 اعتبارها جرميةبشأن ( 1994) 12رقم الواقع، تندرج هذه االهتامات حتت قانون اجلرائم والعقوابت 

خلطر أو الضرر ويعاقاب عليها اب من جرائم أمن الدولة اخلارجية اليت تصيب الشخصية القانونية للدولة
حتمل عقوبة  128املادة . ويالحظ فريق اخلرباء أن اجلرائم والعقوابتمن قانون  128مبوجب املادة 

كما ذكرت سلطات األمر الواقع أن املتهمني خيضعون حالياا حملاكمة علنية وأنه مّت احرتام  1321اإلعدام.
حقهم يف الدفاع وأنه أطلق سراح األغلبية ابستثناء ثالثة أفراد، وفقاا لقرارات احملكمة. وأكدت 

اد ال عالقة هلا مبعتقدهم. ويف رسالة سلطات األمر الواقع أن التهم املوجهة ضد هؤالء األفر 
ال  هة أنّ ضيف، ذكرت سلطات األمر الواقع أن الدستور اليمين يكفل حرية الدين واملعتقد، م1322منفصلة

 ."اليهوديةطائفة ابستثناء ال جد "أقليات عرقية أو لغوية أو دينية يف اليمنتو 

 نتائجال
. وعلى غرار احلرايت 1323والوجدان والدينيضمن القانون الدويل حلقوق اإلنسان حرية الفكر  .821

األساسية األخرى، جيوز تقييد حرية الفرد يف إظهار دينه أو معتقداته، ولكن وفقاا ملا ينص عليه 
القانون فقط ومىت كان ذلك ضرورايا حلماية حقوق اآلخرين وحرايهتم، وحلماية األمن القومي، 

إلضافة إىل ذلك، ينص القانون الدويل حلقوق والسالمة العامة، والنظام، والصحة واألخالق. اب
اإلنسان على عدم التمييز، ويتعني على أصحاب الواجب احرتام وضمان حقوق األفراد اخلاضعني 

 .1324لواليتهم القضائية بدون متييز من أي نوع، مبا يف ذلك على أساس الدين

وينص على عدم  ويكفل القانون الدويل حلقوق اإلنسان احلق يف احلرية واألمن الشخصي .822
. كما حيظّر القانون الدويل اإلنساين 1325أي شخص لالعتقال أو االحتجاز بشكل تعسفي يضتعر 

. وتُعترب حاالت احلرمان من احلرية تعسفية عندما أتيت نتيجةا ملمارسة احلرايت 1326االحتجاز التعسفي
ه، توجد أسباب . يف احلاالت املوصوفة أعال1327األساسية، فضالا عن االحتجاز على أساس متييزي

معقولة لالعتقاد أبنه مّت احتجاز أعضاء الطائفة البهائية على أساس املعتقد. وعليه، لدى فريق اخلرباء 
 .أسباب معقولة لالعتقاد أبن سلطات األمر الواقع قد احتجزت أفراداا من الطائفة البهائية تعسفاا

  

 .  2019تموز/ يوليو  29رسالة تاريخها  1320
1321lable at Republican Decree for Law No 12 for the Year 1994 Concerning Crimes and Penalties, avai 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83557/92354/F1549605860/YEM83557.pdf. 
 . 2019أاير/ مايو  30رسالة اترخيها  1322
1323.Article 18 ICCPR  
1324.ICCPRArticle 2   
1325.Declaration of Human Rights, article 9 UniversalSee Article 9 ICCPR; See also   
 . 99دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر  1326
1327). , A/HRC/36/38See Methods of work of the Working Group on Arbitrary Detention  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/83557/92354/F1549605860/YEM83557.pdf
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 جمتمع"املهّمشني" .2
حكم ابملوت. حني تركنا بيوتنا وحنن مكرهون، تلك البيوت اليت  احلرب، كانت ابلنسبة لنا حني أتت"

 ليست أماكننا حيث بعضاحتضنت فقران وشبعنا وكانت بلسم جلرحنا...وحني وصلنا أىل أماكن 
حىت تنتهي احلرب ونعود لدايران... كانت الفاجعة  بل رفض أن نعيش يف أرضه مؤقتاقبلنا تمل يالناس 
 1328غربة داخل غربة بينما حنن يف وطننا."شعران أننا نعيش يف  حيث

 انزح من جمتمع "املهّمشني"، تعز

ألقلية اجتماعية يف اليمن تعاين من التمييز القائم  تإّن عبارة "املهمشني" هي تسمية أعطي .823
هو "األخدام". ويُقّدر عددهم  صطلح سليبمبعلى النسب. وُيشار إىل "املهمشني" يف بعض األحيان 

. ويف حني أن القوانني اليمنية ال متيز ضد "املهمشني"، إال 1329مليون فرد 3.5ألف و مبا بني مخسمائة
إىل عزهلم املستمر عن بقية  مجيعا تأن ترسيخ وصمة العار االجتماعية واألساطري احمليطة هبم أد

ليمن اجلمهورية يف احلول االجتماعية رمسياا مع  يةاجملتمع اليمين. وعلى الرغم من إلغاء أنظمة الطبق
بقي "املهمشون" حمصورين يف األحياء الفقرية يف معظم املدن، من غري أن يتمكنوا من التزاوج بسهولة 
مع مينيني آخرين. ويعمل معظمهم يف التنظيف، مثل وظائف التنظيف العامة، ومجع القمامة وتكنيس 

 . 1330الشوارع

لربيع العريب يف العام كان "املهمشون" من بني الذين خرجوا إىل الشوارع يف احتجاجات ا .824
مّت اقرتاح قوانني توفر هلم احلماية، غري أنه مل يتم  حيث وكانوا ممثلني يف مؤمتر احلوار الوطين 2011

تبّنيها بسبب النزاع، مما شّكل خطوة تراجع كبرية كان هلا أتثري سليب على جمتمع "املهّمشني" يف مجيع 
ملثال، أّدى تراجع األموال العامة وعدم دفع الرواتب اىل يف تعز على سبيل ا هأحناء اليمن. ومع تطّور 

التأثري سلباا على مجيع وظائف "املهمشني" الذين كانوا يعملون يف البلدية، فبقوا بدون دخل ملدة 
ويف األماكن حيث نزحت عائالت من "املهّمشني"، مثل  1331عامني تقريباا حسبما ورد من معلومات.

هم االجتماعي للذهاب إىل مشارف املدن ومل يستفيدوا مثل غريهم حّجة وتعز، أضطروا بسبب وضع
. ابإلضافة إىل ذلك، تلقى فريق 1332من النازحني من اهلياكل اجملتمعية املوجودة الستضافة النازحني

اخلرباء عدداا من االدعاءات أبن "املهمشني" كانوا إما من بني أولئك الذين مت جتنيدهم قسراا يف 
 .انضموا اليها طوعاا من أجل احلوافز االقتصادية مجاعات مسلحة، أو

" إىل النظام القبلي اليمين قد جعلهم أكثر عرضة للخطر خالل املهمشنيإّن عدم انتماء " .825
النزاع، حيث أن النظام القبلي قد لعب دوراا حيوايا يف توزيع املساعدات وختصيصها على مستوى 

  

 .مصادر سريّة يف امللف 1328
1329para 37 –A/HRC/31/56 Report of the Special Rapporteur on minority issues, See   
 املرجع نفسه.  1330
 مصادر سريّة يف امللف. 1331
 .مصادر سريّة يف امللف 1332
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فيها املنظمات اإلنسانية "عن بعد"، وابلتايل استحال  تاجلماعات، وخاصة يف املواقع حيث عمل
. وتلقى فريق اخلرباء مزاعم تفيد إبزالة عائالت "املهمشني" من 1333عليها مراقبة التوزيعات مباشرة

. 1334ية أقل من العدد املخصص هلاائعمليات التقييم وقوائم التوزيعات يف تعز أو أهنا تلقت سلل غذ
صاحل، انتقل العديد من  -احلوثيني  مقاتليعلى أيدي  1335"حصار" تعزخالل األايم األوىل من 

"املهمشني" الذين كانوا يقيمون داخل املدينة حىت ذلك احلني إىل منطقة احلوابن اليت ختضع حالياا 
لسيطرة سلطات األمر الواقع. وواصل معظمهم العيش يف مستوطنات عشوائية. وقد عاىن البعض من 

عددة حيث مل ُيسمح هلم ابلعيش على أراض خاصة وانتقلوا إىل مناطق انئية عمليات النزوح املت
. تلقى فريق اخلرباء ثالثة تقارير تفيد عن مقتل "مهمشني" بنريان القناصة على اخلطوط 1336بريّةو 

األمامية يف تعز أثناء حماولتهم كسب عيشهم، مثل غسل السيارات عند نقاط العبور. ويف إحدى 
الذي أصيب يف تلك  عن والدة شاب أصيبت برصاص قناص أثناء حماولة إنقاذ ابنهااحلاالت، أُفيد 

وأصبح الوصول إىل املدارس واجلامعات أكثر صعوبة، حيث أغلقت الطرق املؤدية إىل تعز  1337.اللحظة
أثناء النزاع، مما أجرب الناس على القيام برحالت طويلة ومكلفة، وكان "املهمشون" من بني العديد من 

. وصف مستجوبون لفريق اخلرباء مدى املعاانة 1338طالب الذين مل يتمكنوا من حتّمل التكاليفال
اليومية خالل النزاع، مبا يف ذلك الصعوابت يف قبول أطفاهلم يف املدرسة، أو حىت عدم قدرهتم على 

 .1339شراء "مالبس نظيفة" هلم

ضعيفة أخرى،  فئاتني" وعلى بينما أطاح النزاع حبياة مجيع اليمنيني، فقد أثر على "املهمش .826
بطرق غري متناسبة. ُتظهر احلاالت اليت وثقها فريق اخلرباء أن "املهمشني"، أثناء البحث عن آليات 
للتغلب على آاثر النزاع على حياهتم، تعرضوا ملخاطر إضافية، مثل العمل ابلقرب من اخلطوط 

نضمام اىل مجاعات مسلحة خمتلفة. األمامية، أو االنتقال إىل مناطق غري صاحلة للسكن، أو اال
ويسّلط هذا القسم الضوء على املخاطر اليت يتعرضون هلا نتيجة للتمييز املستشري الذي يواجهونه 
والذي تفاقم بسبب النزاع، فضالا عن حاجتهم إىل مزيد من احلماية من جانب مجيع أطراف النزاع يف 

 .ضوء تزايد حالة ضعفهم

 لتعسفي، الوفاة بسبب اإلصاابت نتيجة التعذيبأ( االعتقال واالحتجاز ا
حاالت مزعومة )فتيان، وامرأة، وسبعة رجال( من االعتقال  10يف  1340حقق فريق اخلرباء .827

أفراد من جمتمع "املهمشني" يف تعز. ويف ضد واالحتجاز التعسفيني والتعذيب والعنف اجلنسي 

  
 .مصادر سريّة يف امللف 1333
 .مصادر سريّة يف امللف 1334
 ملزيد من التفاصيل حول "حصار" تعز، أنظر الفصل عن تعز، جبهة القتال املتواصلة، اجلزء عن "حصار" تعز.  1335
 .مصادر سريّة يف امللف 1336
 .مصادر سريّة يف امللف 1337
 .مصادر سريّة يف امللف 1338
 .مصادر سريّة يف امللف 1339
 .مصادر سريّة يف امللف 1340
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االختفاء القسري والتعذيب، وتوفيا بعد فرتة حالتني، مّت إطالق سراح احملتجزين بعد فرتات طويلة من 
وجيزة، نتيجة لإلصاابت اليت حلقت هبما أثناء االحتجاز حبسب ما أُفيد. يف مجيع احلاالت، لعبت 
مواطن الضعف االجتماعية واالقتصادية اليت يواجهها الضحااي بصفتهم من "املهمشني" دوراا أساسياا 

 .نسان، أو يف تفاقم حالتهميف تعريضهم ملخاطر انتهاكات حقوق اإل

، أفيد عن قيام عناصر من احلوثيني أبخذ شاب 1341يف إحدى احلاالت اليت وثقها فريق اخلرباء .828
من "املهمشني" من شوارع تعز، على مقربة من املكان الذي كان يعمل فيه يف تنظيف السيارات. مّت 

. أخفي قسراا، وتعّرض للعنف 1342عشي"اهتامه ابلعمل ملصلحة "اجلانب اآلخر"، وأشري إليه ابسم "الدا
اجلنسي وغريه من أشكال التعذيب، مما أدى إىل إحلاق ضرر شديد يف خصيتيه وكليتيه نتيجة 

طالق إل مبالغ ماليهخري يف السجن ودفع  فاعلالضرب. وأُفيد أبنه أطلق سراحه عندما وجده 
رة اليت تفاقمت بسبب عدم توفر الرعاية سراحه. وتويف يف النهاية يف املستشفى، نتيجةا إلصاابته املستم

الطبية العاجلة. وقد استعرض فريق اخلرباء لقطات مصّورة للضحية حيث يروي حمنته يف املستشفى قبل 
وفاته. وأدى ضعفه االجتماعي واالقتصادي إىل تفاقم حالته الطبية ألن أسرته مل تكن قادرة على 

 .حتّمل تكاليف الرعاية الطبية املطلوبة

يف قضية رجل من "املهمشني" أفيد أنه تويف نتيجة حلالته الطبية بعد  1343فريق اخلرباءا حقق كم .829
أبريل / نيسان  4من منزله يف احلوابن يف  1344التعذيب. كما أُفيد عن قيام احلوثيني خبطف الضحية 

نُقل  أمام أسرته وأطفاله ومع أحد أبناء عّمه. مت احتجازه يف سجن احلوابن )سجن صاحل( مث 2017
إىل سجن األمن السياسي يف صنعاء. مل تتمكن أسرته من رؤيته طوال فرتة احتجازه. وعلى غرار 
العديد من األشخاص الذين يُعتقد أهنم ال يدعمون احلوثيني، فقد اهُتم أيضاا أبنه "داعشي" )راجع 

املستشفى بعد فرتة فصل تعز ملزيد من التفاصيل(. كان مريضاا جداا لدى إطالق سراحه، ومت نقله إىل 
وجيزة، حيث تبنّي أنه فقد رئته اليسرى. وتويف نتيجة حلالته الطبية. لقد حتقق فريق اخلرباء من اختفائه 
القسري من غري أن يستطيع التأكد من سبب وفاته متاماا. وورد أن احلوثيني اختطفوا مثانية أفراد آخرين 

ابن. ثالثة منهم كانوا ال يزالون خمتفني وقت كتابة هذا من العائلة نفسها، ومجيعهم من الرجال، يف احلو 
التقرير. وأُفيد أبنه مت احتجازهم مجيعاا بدون توجيه هتم إليهم. تلقى فريق اخلرباء تقارير تفيد أبن 

 .ضغط الذي مارسه احلوثيني لتجنيد الرجال ابلقوةلاحلوادث كانت مرتبطة اب

 السعوديةاململكة العربية  لقوات املسلحة اليمنية بقيادةيد لوالتجنفرض  احلوثييون التجنيد االجباري 
ما يف أي عمل وأخي راح قال ألمي "دعيلي ايما وأان انشاهلل امجعلك فلوس واروح أسعدك  "  

 "...تبكي وهي  ما كتب هللا." انه يسعدان... يوم الدفن أمي ما شفته. لليوم هذا
  

 .مصادر سريّة يف امللف 1341
مصطلح "داعش"، وهو االسم املختصر ابللغة العربية للدولة اإلسالمية يف العراق والشام، فقد واجه فريق اخلرباء هذه  ابإلشارة إىل 1342

 الكلمة غالباا أثناء حتقيقاته حيث بدا أن احلوثيني استخدموها جتاه أي شخص إعتقدوا أنه ال يدعمهم. 
 .مصادر سريّة يف امللف 1343
 .مصادر سريّة يف امللف 1344
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 شاب من جمتمع "املهمشني" يتحدث عن
  ف النزاعاطر أ طرف من الذي مات وهو يقاتل معشقيقه 

قام فريق اخلرباء بتوثيق حالة من حماوالت التجنيد القسري من جانب احلوثيني يف منطقة  .830
احلوابن يف تعز. حتدث الرجل الذي فّر مع عائلته أبكملها حبثاا عن األمان عن الضغط الذي مارسه 

عائلة من "املهمشني" الذين يعيشون يف احلوابن. مت  21املقاتلون احلوثيون على جمموعة مؤلفة من 
. وتلقى فريق اخلرباء 1345الضغط على العائالت كي ينضم رجل أو رجالن منها إىل صفوف احلوثيني

 أيضاا تقريراا مل يتم التحقق منه عن رجل من "املهمشني" كان حياول اهلرب من التجنيد القسري
  .20161346جمموعة من املهمشني يف منطقة إب يف العام  جتنيد أيضاام حاولوا ُزعم أهن نالذي للحوثيني

عاماا، ذهب من احلوابن حيث كان قد نزح  17وثّق فريق اخلرباء حالة صيب يبلغ من العمر  .831
خالل احلرب مع أسرته، إىل مدينة تعز، ألنه مسع أّن القوات املسلحة اليمنية تقوم ابلتجنيد وبدفع 

جمتمع "املهّمشني". مت إرساله  منن. وأفيد أنه انضم وبعض األصدقاء أجور كي ينضّم الفتيان والشبا
على الفور للقتال، بدون تدريب، إىل حدود اململكة العربية السعودية، إىل مكان شهد على قتال 
عنيف بني القوات املسلحة اليمنية حتت قيادة اململكة العربية السعودية واملقاتلني احلوثيني. قتل بعد 

ر يف انفجار لغم أرضي. يقال إن الشاب كان يقاتل مع القوات املسلحة اليمنية، حتت أربعة أشه
القيادة السعودية. ووفقاا للمصادر، مت دفع راتبه ورواتب اجلنود الذين انضموا إىل تلك اجلبهة ابلرايل 

من خالل  السعودي، مما خلق حافزاا للشباب لالنضمام. وأكد فريق اخلرباء كذلك أنه مت جتنيد الشاب
 ." يف مدينة تعزوسطاء"

وثّق فريق اخلرباء أيضاا حالة أحد اجملندين من جمتمع "املهمشني" يف مدينة تعز، انضم طوعاا إىل  .832
السعودية مقابل يف إدارة العمليات غري قتايل لعب دور ، حيث أُفيد أبنه كان ياليمنية القوات املسلحة

بعمليات جتنيد يف أجزاء خمتلفة من  نيتقارير عن قيام السعودي حوافز اقتصادية أيضاا. تلقى فريق اخلرباء
اليمن، من خالل "وسطاء" حمليني ُزعم أهنم كانوا يقومون بتجنيد ونقل اجلنود إىل اجلبهات الشمالية. 
صحيح أن التجنيد طوعي يف طبيعته، لكن وفقاا لالفادات اليت مجعها فريق اخلرباء، تستهدف عمليات 

لى وجه التحديد الرجال والفتيان الضعفاء من األسر الفقرية، مبا يف ذلك "املهمشني". التجنيد هذه ع
وحتّدث أحد اجملندين الذي قابله فريق اخلرباء عن احلالة املأساوية اليت كان يعيشها هو وعائلته بسبب 

 ".مل يكن لدي حلّ آخرالنزاع. وقال:"

 حالة املهاجرين والالجئني .3

  
 .مصادر سريّة يف امللف 1345
 .مصادر سريّة يف امللف 1346
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نطاق الصراع الذي دّمر البالد منذ أربع سنوات وتسّبب يف نزوح ماليني على الرغم من اتساع  .833
األشخاص داخل البالد، ظلت اليمن وجهة للمهاجرين، معظمهم من اإلثيوبيني، حيث خاطر 
اآلالف منهم حبياهتم من خالل عبور البحر من القرن األفريقي كل شهر. وصل هؤالء املهاجرون 

ية لليمن، حيث حاول معظمهم الوصول إىل اململكة العربية السعودية حبثاا ابالمجال إىل الشواطئ اجلنوب
 .1347عن فرص عمل وهرابا من عدم االستقرار السياسي يف بلداهنم

. وفقاا 1348اليمن اىل ، أفيد عن ارتفاع حاّد يف أعداد املهاجرين الذين يصلون2019يف العام  .834
عني مهاجراا اىل اليمن يف حزيران/ يونيو للمنظمة الدولية للهجرة، دخل عشرة آالف ومخسة وأرب

فتاة. كانت الغالبية العظمى من اإلثيوبيني، مع  348فىت و 723وحده، بينهم ألفان وثالث نساء و
يف اجملموع(. وأُفيد عن وصول وافدين جدد من النيجرييني إىل اليمن  977عدد قليل من الصوماليني )

املهاجرين الذين وصلوا إىل اليمن يف الفرتة من كانون  . وهبذه األرقام، قّدر عدد2019يف العام 
وهو تدفق هائل مل يردعه النزاع أو حىت  1349 84،378حبوايل  2019الثاين/ يناير إىل حزيران/ يونيو 

 . عمليات احتجاز املهاجرين يف مجيع أحناء البالد

ضون له وملعرفة درجة نظر فريق اخلرباء يف حالة املهاجرين يف اليمن، نظراا للضعف الذي يتعرّ  .835
أتثري النزاع على املهاجرين العالقني يف اليمن والذين أُفيد أبهنم عانوا من عدم الوصول إىل اخلدمات 

ن الذين حتركهم الرغبة يف الوصول إىل اململكة العربية السعودية و . املهاجر 1350املختلفة، وخباصة احلماية
غالباا ما يعربون األراضي اليمنية بشكل شبه مستحيل، من أقصى اجلنوب إىل الشمال، مروراا بعدد من 

على طول الطريق.  1351املناطق اخلاضعة لسيطرة مجاعات مسلحة خمتلفة، مما يعّرضهم ملزيد من املخاطر
إىل  1353وتشري التقارير 1352اخلرباء رواايت عن املهاجرين العالقني يف مأرب وتعز وحجة.وقد مجع فريق 

والتجنيد  1354أن املهاجرين تعرضوا خلطر متزايد حيث اهتمهم طرفا النزاع معاا ابلتعاون مع الطرف اآلخر
ثيق لصاحله، مما زاد من ضعفهم. وأثّر عدم الوصول إىل اليمن بشكل كبري على قدرة الفريق على تو 

مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان اليت حتدث ضد املهاجرين والتحقق منها، وذلك بسبب الصعوابت 
 .يف الوصول إىل جمتمعات املهاجرين والتواصل معهم داخل البالد

 أ( اعتقال املهاجرين واملخاطر املتزايدة بشأن احلماية

  

1347 -Mixed Migration Centre, East Africa & Yemen, “Quarterly Mixed Migration Update”, Quarter2 

2019. 
1348.Ibid  
1349IOM, “Flow Monitoring Points: Migrant Arrivals and Yemen Returns from Saudi Arabia in June  

2019”, available at https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/YE-

Migrants_FMR_June%202019_Dashboard.pdf. 

 .مصادر سريّة يف امللف 1350
 .مصادر سريّة يف امللف 1351
 .مصادر سريّة يف امللف 1352
 .مصادر سريّة يف امللف 1353
 .مصادر سريّة يف امللف 1354
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اجهون االعتقال التعسفي يف مجع فريق اخلرباء تقارير عن تزايد أعداد املهاجرين الذين يو  .836
املناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة اليمنية وكذلك يف املناطق اخلاضعة لسيطرة سلطات األمر الواقع. 
وحقق الفريق يف مزاعم من هذا النوع يف عدن وحلج وأبني وصنعاء وصعدة. وابلنسبة ألولئك 

، مثل حجة أو صعدة، ذُكر أن العديد املهاجرين العالقني يف صنعاء ويف األجزاء الشمالية من اليمن
ومسع فريق اخلرباء من  1355منهم قاموا ابلفعل ابلعبور إىل اململكة العربية السعودية قبل إعادة ترحيلهم.

املقابالت عن ظروف االحتجاز السيئة اليت يتعّرض هلا املهاجرون يف كل من صنعاء وصعدة. وأفيد 
عن ظهور عالمات سوء املعاملة على بعض املهاجرين الذين كانوا حمتجزين سابقاا يف الشمال، رغم أن 

بسبب عدم مع هناية فرتة كتابة هذا التقرير فريق اخلرباء مل يتحقق من هذه التقارير أو يتأكد من سببها 
وذُكر أّن قلة الطعام وغياب القدرة على رعاية املهاجرين يسهمان يف تدهور   1356إمكانية الوصول.
 .ظروف االحتجاز

، وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة لالعتقاد أبن قوات احلزام األمين 2018العام  تقريره يف يف .837
مبا يف ذلك االغتصاب ضد املهاجرين والالجئني األفارقة يف منطقتني ارتكبت أعمال عنف جنسي، 

يف عدن: مركز احتجاز املهاجرين يف الربيقة ويف حي البساتني. مّت إغالق مرفق املهاجرين، لكن مت 
، حيث مت احتجاز ما يقدر بنحو مخسة آالف شخص من إريرتاي 2019افتتاح مرفق جديد يف العام 

أاير/ مايو، بينهم رجال ونساء وفتيات وفتيان. شعر الفريق  30سان/ أبريل وني 21وإثيوبيا بني 
 .1357 2018ظهور حاالت يف املرفق اجلديد مماثلة لتلك اليت سادت يف العام إمكانية مبخاوف من 

، وهي تنيامرأة( وصلوا إىل الشما 37مهاجراا إثيوبياا )بينهم  63احتجاز  1358وثّق فريق اخلرباء .838
 قامتصومالياا بعد بضعة أايم.  13، تالهم  2019أبريل / نيسان  10ظة تعز يف مديرية يف حماف

مجيع الوافدين اجلدد يف تعز ووضعتهم يف "االحتجاز"، على الرغم من أن أبخذ األجهزة األمنية 
 1359السلطات احمللية أبلغت فريق اخلرباء أهنم مل حُيرموا من حريتهم بل مت تزويدهم "مبكان إليوائهم".

يد عن قيام السلطات احمللية بتزويد املهاجرين الذين وجدوا أنفسهم يف تعز، ابلطعام، فضالا عن وأف
احلصول على الرعاية الصحية لعدد قليل ممن كانوا يف حالة صحية سيئة عند وصوهلم. وأصدرت 
 السلطات دعوة لوكاالت األمم املتحدة للمجيء وأخذ املهاجرين، لكنها مل حتصل على رّد. بعد

حمافظة تعز، وحنو الطريق إىل عدن. مل  خارج ذلك، قامت األجهزة األمنية مبرافقة اجملموعة كاملةا اىل
معلومات إضافية عن مكان وجودهم. يثري هذا احلادث، مثله مثل الفريق من احلصول على كن يتم

وإمكانية وصوهلم  احلوادث األخرى، خماوف بشأن آليات احلماية القائمة اخلاصة ابملهاجرين يف اليمن،
 .إىل اخلدمات اإلنسانية واحلماية، واملخاطر اليت تتضاعف لدى عبورهم أجزاء خمتلفة من اليمن

  
 .مصادر سريّة يف امللف 1355
 .مصادر سريّة يف امللف 1356
 (. 2019-2016ملزيد من التفاصيل حول القضية، أنظر الفصل حول السيطرة على عدن واجلنوب ) 1357
 .مصادر سريّة يف امللف 1358
 .مصادر سريّة يف امللف 1359
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 ب( االعتقال واالحتجاز التعسفي لالجئني من جانب سلطات األمر الواقع
حقق فريق اخلرباء يف ثالث حاالت من اعتقال الالجئني الصوماليني على أيدي سلطات األمر  .839
. شارك اثنان على األقل يف جلنة الالجئني لدعم الصوماليني وغريهم من الالجئني يف اليمن. 1360الواقع

املزيد من  ه يوجد. وورد أن2018كانون األول/ديسمرب يف  وقعت االعتقاالت يف أوقات خمتلفة 
لتقرير، . وبقي أحد الالجئني رهن االحتجاز حىت وقت كتابة هذا ا1361االعتقاالت املتعلقة ابلقضية

مث نُقل إىل مركز  1362بدون توجيه هتم إليه. مت اعتقاله أمام منزله واحُتجز يف البداية يف سجن الثورة.
. تشري 1363التأشريات واهلجرة واالحتجاز، حيث تعّرض للتهديد ابلرتحيل وقت كتابة هذا التقرير

 .التقارير إىل أنه مّت اعتقاله فقط لقيامه أبعمال املناصرة

 مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان. التمييز 4
يكفل القانون الدويل حلقوق اإلنسان مبدأ عدم التمييز. حيث يتعني على أصحاب الواجب  .840

احرتام وضمان حقوق اإلنسان جلميع األفراد املوجودين ضمن والايهتم القضائية بدون متييز من أي 
ين أو الرأي السياسي أو غريه أو األصل نوع، على أساس العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الد

. ومتاشياا مع االلتزام 1364القومي أو االجتماعي أو املمتلكات، أو الوالدة، أو غريها من االوضاع
اختاذ  ابحرتام حقوق اإلنسان ومحايتها وإعماهلا، ال يهدف هذا املبدأ املتقاطع إىل ضمان عدم

األفراد من التمييز من جانب كياانت أخرى واختاذ  ، بل أيضاا محايةابلتدابري فقط خطوات متييزية
خطوات إجيابية ابجتاه هذا التأثري. ينص القانون الدويل اإلنساين أيضاا على حظر أي متييز ضار يف 
تطبيقه، سواء كان قائماا على العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو املعتقد أو الرأي السياسي 

قومي أو االجتماعي أو املمتلكات أو الوالدة أو غريها من األوضاع، أو على أي أو غريه أو األصل ال
 .1365معايري أخرى مماثلة

 االستخدام العسكري وتدمري املواقع الدينية والثقافية جـ.
ا يرجع اترخيه إىل آالف السنني. هناك أربعة مواقع مدرجة يف  يوجد يف .841 اليمن ترااثا ثقافياا فريدا

مواقع  10املي ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )"اليونسكو"(، ويوجد قائمة الرتاث الع
، ومئات من املواقع الثقافية املتنوعة يف مجيع أحناء البالد، واليت ترتاوح بني ةوليأخرى على القائمة األ

 .1366إىل املواقع الدينية والطبيعية وصوالا  املتاحف واملكتبات ودور احملفوظات واملواقع األثرية والقالع،

  
 .مصادر سريّة يف امللف 1360

 .مصادر سريّة يف امللف 1361
 .مصادر سريّة يف امللف 1362
  .مصادر سريّة يف امللف 1363

1364.Article 2 ICCPR and Article 2 ICESCR  
 . 88 اإلنساين العريف، القاعدةدراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل  الربوتوكول اإلضايف الثاين، 4 )1(المادة  1365

1366The four UNESCO World Heritage sites are the ‘Old Walled City of Shibam’, the Old City  

of Sana’a, the historic town of Zabid and the Socotra Archipelago. For additional information 

see https://whc.unesco.org/en/statesparties/ye. 
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إن امللكية الثقافية حممية بشكل خاص يف أوقات النزاعات املسلحة. وفقاا للقانون الدويل  .842
اإلنساين، جيب على أطراف النزاع احرتام املمتلكات الثقافية وعليها توخي احلذر بشكل خاص 

أن  ال جيوز أن تكون كذلكو لتفادي إحلاق الضرر هبذه املمتلكات يف العمليات العسكرية. 
املمتلكات ذات األمهية الكربى للرتاث الثقايف هدفاا للهجوم إال إذا اقتضت الضرورة العسكرية 

أعمال  ةمطلق "الرتكاب أيبشكل الربوتوكول اإلضايف الثاين حيظر ذلك. ابإلضافة إىل ذلك، 
العبادة اليت تشكل الرتاث الثقايف أو عدائية موجهة ضد اآلاثر التارخيية أو األعمال الفنية أو أماكن 

ال ينطبق إال على األشياء  الشرطهذا  1367.الروحي للشعوب، واستخدامها يف دعم اجملهود احلريب"
  ."1368والقيمة العاملية، من أجل "احلفاظ على تراث البشرية ةاالستثنائي االمهيةذات 

يف حالة نشوب نزاع مسلح حلماية املمتلكات الثقافية  1954تعترب اتفاقية الهاي لعام  .843
الذي تعد اليمن طرفاا فيه ، وكذلك معظم  1369"( وبروتوكوهلا الثاين1954)املعروفة ابسم "اتفاقية 

، ذات أمهية أيضاا يف هذا السياق . إن احلماية اليت توفرها االتفاقية وبروتوكوهلا 1370التحالف دول
يل اإلنساين، مبعىن أهنا تنص بشكل خاص الثاين أوسع من األحكام املذكورة أعاله يف القانون الدو 

إقامة نظام معزز على شروط حمددة لإلعفاءات على أساس الضرورة العسكرية امللحة، وكذلك 
. جيوز وضع املمتلكات حتت محاية معززة إذا مل 1371على وجه التحديد حلماية ممتلكات ثقافية معينه

جعل هذه املمتلكات هدفاا للهجوم،  تستخدم ألغراض عسكرية، وجيب على األطراف االمتناع عن
  .وعن أي استخدام هلا أو حميطها املباشر دعماا للعمل العسكري

املخصصة لألغراض الدينية أو  االعيانضد بشكل متعمد أخرياا ، يعترب توجيه هجمات  .844
التعليمية أو الفنية أو العلمية أو اخلريية ، واملعامل التارخيية ، شريطة أال تكون أهدافاا عسكرية، جرمية 

 .1372النزاعات املسلحة غري الدوليةويسري ذلك أيضاا خالل حرب، 

 تدمري الرتاث الثقايف اليمين .1

  

The cultural heritage of Yemen is protected by the law on antiquities N. 21/1994 amended by 

Law No. 8 of 1997. Under this law, the General Organization of Antiquities and Museums 

registers and documents cultural sites, including the ones referred in this chapter. Additional 

information at http://www.docartis.com/pagina2/Leggi%20Yemen.pdf. 
 . ، الربوتوكول اإلضايف الثاين16املادة  1367

1368See ICRC 1987 Commentary to Additional Protocol II, Art. 16, para. 4846; see also ICRC  
Study on customary IHL, rule 38. 

1369Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954  

Convention), signed at The Hague, 14 May 1954, Article 4; and, Second Protocol to the Hague 

Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, 

signed at The Hague, 17 May 1999, UNESCO Doc. HC/1999/7, 26 March 1999, articles 6 and 

7. 
وبروتوكوهلا اإلضايف الثاين ابستثناء دولة اإلمارات العربية  1954أطراف يف اتفاقية الهاي لعام الدول األعضاء التحالف هي  1370

 .املتحدة اليت مل توقع على االتفاقية والسودان والذي ليس طرفاا يف الربوتوكول الثاين
 .افية يف اليمنال تتضمن القائمة الدولية للممتلكات الثقافية اخلاضعة للحماية املعززة أي ممتلكات ثق 1371

1372. See Rome Statute, Art. 8 2.(e)(iv); see ICRC, customary study on IHL, rule 38  

http://www.docartis.com/pagina2/Leggi%20Yemen.pdf
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خاضعة للحماية كممتلكات ثقافية كما وأحلقت هبا أضرارا ،  اعياندمرت أطراف النزاع  .845
مثل املعامل التارخيية واملباين األثرية والدينية ذات األمهية الثقافية والدينية لليمن والعامل. حدث هذا من 
خالل اهلجمات املتعمدة أو العشوائية ، أو بسبب قرهبا من األهداف العسكرية. استخدام هذه 

محايتها من اهلجوم ، هو أيضا أحد األسباب الرئيسية  زالةقافية ألغراض عسكرية ، وااملمتلكات الث
 للخطر ليميناالرتاث الثقايف  تعرضللتدمري. مع استمرار النزاع ، تستمر تصرفات األطراف يف 

  . 1373ءختفاخطر االو باشر امل

اليمن وإحلاق الضرر  سامهت مجيع أطراف النزاع يف آتكل مواقع الرتاث الثقايف يف مجيع أحناء .846
وأُبلغ فريق اخلرباء أبن اليونسكو تتقاسم مع مجيع أطراف النزاع إحداثيات مواقع الرتاث  هبا.

خسائر خاصة يف املدن، مبا يف ذلك املدن القدمية يف إىل لغارات اجلوية أدت اومع ذلك،  1374.الثقايف
الفريدة وتراثها اإلسالمي، واليت مت مع هندستها املعمارية  . مدينة صنعاء القدميةصعدة وصنعاء

جراء الغارات اجلوية منذ بداية ، قد أتثرت 1986عام اللرتاث العاملي منذ لموقع  إدراجها على أهنا
األضرار اليت حدثت خالل األشهر األوىل من النزاع وحده قد أدت ابلفعل إىل إحلاق . 1375النزاع

املي تضعها على قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر يف أضرار مبئات املباين، مما جعل جلنة الرتاث الع
القلعة، اليت يعود اترخيها إىل  1377.كما حلقت بتعز وقلعة القاهرة أضرار كبرية   2015.1376 ويولي متوز/

 يف اليمن. املواقع التارخيية شهرةا إحدى أكثر احلقبة العثمانية، هي 

من حيث مستوايت التدمري، يف مجيع أحناء  صعدة من أكثر املدن تضرراا وكانت مدينة  .847
وقد أاثر بيان صادر عن املتحدث ابسم التحالف  اليمن، ويعزى ذلك يف الغالب إىل الغارات اجلوية.

، يشري إىل أن مدينة صعدة أبكملها هدف عسكري، شواغل خطرية ابلنسبة 2015يف أاير/مايو 
ومشل الدمار الذي تعرضت له مدينة  العسكرية. للمدنيني والتمييز بني األهداف املدنية واألهداف

مر صعدة مواقع الرتاث الثقايف، مثل املدينة القدمية التارخيية ومسجد اإلمام اهلادي التارخيي الذي دُ 
 .اليمنيف زيدي معتقد ال، وهو حيمل أمهية خاصة لل2015مايو  أاير/ 9جزئياا جراء غارة جوية يف 

1378 

حممي يف حمافظة اجلوف، خالل السنة اثري ، وهي موقع 1379قش القدمية اُدمرت قلعة بر  .848
، املسؤولية حتديد اجلهه اليت حتمل عليهااألوىل من النزاع. يف حني أن فريق اخلرباء مل يتمكن من 

  

1373-https://theblueshield.org/wpBlue Shield Statement on Yemen, 3 June 2015, at  

content/uploads/2018/06/03062015_Statement_Yemen_FINAL.pdf; See also Confidential Sources on 

File. 
1374. Copies of confidential correspondence between UNESCO and the parties to the conflict on file  
 . 2015حزيران/ يونيو  12اليت قامت هبا قوات التحالف يوم أدان األونيسكو الغارة اجلوية  1375

UNESCO Statement, 12 June 2015, available at https://whc.unesco.org/en/news/1295/  
1376 . /https://whc.unesco.org/en/news/1310   

 .مصادر سريّة يف امللف 1377
 see) يف تقريره األول فقط.  2015موقع متأثر بني أاير/ مايو وحزيران/ يونيو  3124سّجل فريق اخلرباء أكثر من  1378

A/HRC/39/43). 
 .مصادر سريّة يف امللف 1379

https://theblueshield.org/wp-content/uploads/2018/06/03062015_Statement_Yemen_FINAL.pdf
https://theblueshield.org/wp-content/uploads/2018/06/03062015_Statement_Yemen_FINAL.pdf
https://whc.unesco.org/en/news/1295/
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.  2015الحظ الشهود الذين زاروا املوقع األضرار اليت حلقت ابلقلعة نتيجة القصف خالل عام 
 2015أكتوبر  29يونوسات. ظهرت صورة مؤرخة  –اليونيتار  بواسطة الضرر اهذ نسبكما مت 

، ُتظهر تدمري اهليكل يف  2013نوفمرب تشرين الثاين/  13 اىل تعود، على نقيض للصورة اليت 
 .1380القلعة والعديد من احلفر يف املنطقة اجملاورة مباشرة للقلعة القدمية

ري مسجد احلسيين الشيعي يف ، مت تدم2015خالل املواجهات اليت وقعت يف عدن يف عام  .849
صاحل جزئياا خالل غارة جوية شنتها قوات التحالف -احلوثي مقاتليمنطقة كريرت اخلاضعة لسيطرة 

. وكان مسجد احلسيين مسجد عدن الشيعي الشهري، قد بين يف هناية 2015يوليو متوز/  16يف 
خاصة لألقلية الشيعية يف عدن. كان للمسجد أمهية دينية واترخيية وثقافية .  القرن التاسع عشر

، مت إغالق املسجد طوال احلرب ومل يستخدم ألغراض لفريق اخلرباء حسب املعلومات الواردة
 .عسكرية. مبجرد أن استولت املقاومة اجلنوبية على املنطقة، أعادوا تسميته مبسجد شهداء السنة

بينما كانت املنطقة  2018زة الصويف يف احلديدة يف حزيران/ يونيو امت تدمري مسجد الف .850
تدعمها اإلمارات العربية املتحدة. وجد فريق اخلرباء أسباابا معقولة ألوية العمالقة اليت حتت سيطرة 

العمالقة كانوا مسؤولني عن التدمري املتعمد هلذا املوقع الديين التارخيي يف  ألويةلالعتقاد أبن عناصر 
واضح. )للحصول على معلومات إضافية، انظر اىل القرن السابع، والذي مل يكن له سبب عسكري 

 معركة احلديدة(زء حول اجل

تستخدم أطراف النزاع يف اليمن ابنتظام األهداف املدنية يف األنشطة العسكرية، مبا يف ذلك  .851
تلك اليت تتمتع حبماية خاصة مثل املواقع الدينية والثقافية. يف عدد من احلاالت، كان هلذا أتثري على 

، وضبابية التمييز بني األهداف املدنية واألهداف الواقعحلماية اليت كانت تتمتع هبا هذه إزالة ا
، مما يزيد من اإلضرار ابلرتاث التارخيي املواقعالعسكرية، وغالباا ما يؤدي إىل إتالف أو تدمري تلك 

  1381.واقعلفريق أن أي حتذير مسبق قد مت توجيهه قبل مهامجة تلك املل علمليمن. ال لوالثقايف 

، من قبل له حلوثينيااحتالل  خالل فرتةيف بداية احلرب ، مت قصف املتحف الوطين يف تعز،  .852
، قصف  2016شباط/فرباير  4. يف 2015قوات املقاومة، اليت سيطرت عليه يف آب/أغسطس 

 النطاق. ةر واسعاضر ا حدوثاحلوثيون املتحف مما تسبب يف 

  

 ، أنظر أيضاا:مصادر سريّة يف امللف 1380
https://theintercept.com/2015/11/16/u-s-and-saudi-bombs-target-yemens-ancient-heritage/. 

مل يكن  نه يف حالة اهلجوم، جيب إعطاء حتذير مسبق فعال كلما مسحت الظروف بذلك.أالربوتوكول الثاين من  d(6 (تتطّلب املادة  1381
. تقارب محاية املمتلكات الثقافية يف بعض النواحي يساوي محاية السكان املدنيني على هذا 1954مبوجب اتفاقية  هذا الواجب موجوداا

 .النحو وتتجاوز محاية املمتلكات املدنية األخرى

https://theintercept.com/2015/11/16/u-s-and-saudi-bombs-target-yemens-ancient-heritage/
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بناؤه صاحل على املتحف العسكري، الذي يعود  - احلوثيمقاتلو سيطر وابملثل، يف عدن،  .853
. ابإلضافة إىل هنب 1382فيه مستودعاا عسكرايا ومرفق اعتقال سري و، وأنشأ 1918عام الإىل 

، مما  2015يوليو متوز/  16ضربت غارة جوية للتحالف املتحف يف   1383املتحف من قبل احلوثيني،
 1384.للمتحفأدى إىل تدمري اجلناح الشمايل الشرقي 

 االنتهاكات .2
لدى فريق اخلرباء أسباب معقولة لالعتقاد أبن مجيع أطراف النزاع مل حترتم املمتلكات الثقافية  .854

على النحو الذي يقتضيه القانون الدويل اإلنساين. يف حني أن فريق اخلرباء مل يتمكن من حتديد ما 
التمييز أو  ئداعلى انتهاك ملب إذا كان تدمري املسجد من قبل التحالف يف منطقة كريرت ينطوي

يف غياب أي  العمالقة لويةأالتناسب أو االحتياطات، يبدو أن املسجد يف احلديدة قد دمر من قبل 
ضرورة عسكرية ، وابلتايل يف انتهاك للقانون الدويل اإلنساين. قد يثري هذا الفعل مسؤولية جنائية 
فردية عن جرمية احلرب املتمثلة يف توجيه هجوم متعمد على مبىن اترخيي خمصص للدين. احلوثيون، 

بوا يف تدمريها اجلزئي يف استخدامهم للمتاحف يف كل من تعز وعدن للقيام أبنشطة عسكرية، تسب
، وهو ما يرقى إىل انتهاك االلتزام ابحرتام املمتلكات ةف عسكرياهدأعرب إزالة محايتها وحتويلها إىل 

الثقافية ورعاية خاصة لتجنب األضرار اليت حلقت هبا. ال يزال من غري الواضح ما إذا كانت 
ف متتثل للشروط املنصوص عليها يف الضرابت اليت قامت هبا قوات املقاومة والتحالف على املتاح

لتنازل على أساس الضرورة العسكرية يف شأن ا 1954الربوتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام 
 .1385امللحة

 احلاالت املثرية للقلق  .3
عاصمة اليمن من القرن  -يعرب فريق اخلرباء عن قلقه فيما يتعلق بوضع مدينة زبيد القدمية  .855

قائمة الرتاث  يف كمواقعوأرخبيل سقطرى، وكالمها مدرج   -الثالث عشر إىل القرن اخلامس عشر 
 .العاملي لليونسكو

زبيد على و ، يف خطر يف مجيع أحناء اليمن املمتلكات الثقافيةوضعت  اا ظروف أوجد النزاع .856
خمطوطة كانت  1000. تلقى فريق اخلرباء تقارير تفيد أبن جمموعة كبرية تضم أكثر من سبيل املثال

هذا هو واحد من خماوف بشأن محايتها وصيانتها. يوجد موجودة يف متحف زبيد قد أزيلت منه، و 
  

 أنظر أيضاا مواطنة: .مصادر سريّة يف امللف 1382
Mwatana for Human Rights, The Degradation of History, Violations Committed by the Warring Parties 

against Yemen’s Cultural Property, November 2018. See also 

https://www.nytimes.com/2015/06/27/opinion/yemeni-heritage-saudi-vandalism.html. 
 أنظر أيضاا: .مصادر سريّة يف امللف 1383

Mwatana for Human Rights, The Degradation of History, Violations Committed by the Warring Parties 

against Yemen’s Cultural Property, November 2018. 
1384based assessment for numerous incidents in Aden, Yemen, between 14 -UNOSAT satellite imagery 

and 16 July 2015 on file.  
1385. Art. 6, Second Protocol to the 1954 Hague Convention  

https://www.nytimes.com/2015/06/27/opinion/yemeni-heritage-saudi-vandalism.html
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إىل االرتباك وسوء اإلدارة  كيف أدى النزاع ملعلومات اليت تلقاها فريق اخلرباءا العديد من األمثلة على
 . 1386واملنازعات حول كيفية التعامل مع املمتلكات الثقافية اليمنية 

من  أرخبيل سقطرى، الواقع عند مفرتق الطرق بني القرن األفريقي وخليج عدن نجويمل  .857
واحليواانت الغنية . نظراا ملوقعه ذي األمهية العاملية املتميزة بسبب تنوعه احليوي مع النبااتت النزاع

. ومنذ 2008واملتميزة ، فقد مت إدراج جزيرة سقطرى يف قائمة اليونسكو للرتاث العاملي يف عام 
، كانت اجلزيرة ختضع ملستوايت متفاوتة من السيطرة من قبل اإلمارات العربية 2015هناية عام 

ك احلني إىل التدهور البيئي تعرضت سقطرى منذ ذل ،1387املتحدة. وفقاا للمعلومات اليت تلقاها الفريق
 .اجلسيم والنهب والفساد، مبا يف ذلك من مشاريع بناء من االمارات العربية املتحدة

 

X. لةاملساء 

 مقدمة  .1

املسلح مسؤولية انتهاكات  يف اآلليات املتاحة لتحميل أطراف النزاع ااجلزء حبثيقدم هذا  .858
فيما يتعلق بتلك اليت قد تؤدي إىل املسؤولية الفردية هذا التقرير، ال سيما ذكورة يف القانون الدويل امل

 .عن اجلرائم الدولية

 املسلح النزاع أطراف مسؤولية. أ 
 الدويل للقانونارتكاب انتهاكات  ملنعإجراءات على أطراف النزاع املسلح اختاذ  يتعني .859

  :حدثت اليتاخلروقات  هذه ولوقف اإلنساين

اختاذ تدابري من جانب أطراف النزاع لضمان أن املقاتلني على وجه  يلزم: الوقائي اإلجراء .أ
 1388التطبيق الواجب ابلقانون دراية علىيكونوا اخلصوص 

 مناشدة ميكنه اإلنساين الدويل القانون انتهاكات من عاىن الذي الطرف: النزاع أثناء .ب
 ذلكبعض األحيان كان  يف .لالنتهاكات حد لوضع وسعه يف ما كلقوم بي أن الدويل اجملتمع
،   1389 .الوقت بعض يستغرق قد أنه من الرغم على فعاالا

  

 أنظر أيضاا .مصادر سريّة يف امللف 1386
ICRC Statement at: https://www.icrc.org/en/document/yemen-citys-architectural-connection-islam-risk-

fighting-nears  

 .مصادر سريّة يف امللف 1387
 .142لجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة أنظر بشكل عام، دراسة ال 1388
 ، اجلملة الثانية والتعليق الالحق. 144أنظر املرجع نفسه، القاعدة  1389

https://www.icrc.org/en/document/yemen-citys-architectural-connection-islam-risk-fighting-nears
https://www.icrc.org/en/document/yemen-citys-architectural-connection-islam-risk-fighting-nears
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 اإلنسايناحلدث: من الواضح أن الدولة تتحمل مسؤولية انتهاكات القانون الدويل  بعد. ج
 يف 1391.الناجم الضرر أو اخلسارة عن كامل  تعويض تقدمي شرط يشمل وهذا 1390.إليها املنسوبة

حني أن املنطق يشري أيضاا إىل أن مجاعات املعارضة املسلحة تتحمل مسؤولية انتهاكات 
 هذه تداعيات هي ما الواضح غري من أنه إال أعضاؤها، يرتكبها اليت اإلنساين الدويلالقانون 
 األفراد 1393.حرب جرائم اإلنساين الدويلاالنتهاكات اجلسيمة للقانون  تشكل 1392.املسؤولية
   1394.يرتكبوهنا اليت احلرب جرائم عن جنائيا مسؤولون

 للقانونعلى أطراف النزاع املسلح اختاذ اخلطوات الالزمة ملنع ارتكاب انتهاكات  يتعني  .860
 اليت احلرب جرائم يف ابلتحقيق التزاماا ذلك ويشمل .مرتكبيها ملعاقبة حد ووضع اإلنساينالدويل 

 .1395كانت على أراضيها، وإذا لزم األمر مقاضاة املشتبه فيهم  أو ارتكبتها املسلحة قواهتا أن يُزعم

 يتعني يزال ال مهمة جماالت تبقى 1396االلتزامات، هذه تفعيل يفحني مت إحراز تقدم  يف .861
 الدويلسبيل املثال، يتطلب االلتزام بقمع انتهاكات القانون  على .فيها االلتزام حمتوى توضيح

من الواضح ما إذا كان الشرط انجتاا عن حادثة يكون من الضروري  ليس .حتقيق إجراء اإلنساين
 علىابلفعل  وصفه متأم أهنا انمجة فقط عن شيء  حرب، جرميةارتكاب  متفيها أوالا حتديد ما إذا 

 اليت األخرى املسألة .منطقياالصحيح  الرأي يكون أن على األول األمر تقدمي يتم .حرب جرمية أنه
 من أنه الواضح من .الشرط هذا تلبية ألغراض" ا"حتقيقا  يشكل الذي ام هي توضيحا تتطلب

 مدىجيب حتديد  اخلصوص، وجه على .فيه حتقيق أي إجراء يلزم قد الذي السياق مراعاة الضروري
  1397 .اإلنسان حقوق قانون يف الوارد ابلتعريف ابلتحقيق اإلنساين الدويل القانون تعريف ارتباط

 أراضي علىابرتكاب جرائم حرب حمتملة  القياماإلشارة إىل أن هذه الصيغة تتطلب  جتدر .862
 من فيهاهذه احلوادث  ارتكاب متأنه  يُفرتض اليت احلاالتمبا يف ذلك  حدث، مايف  للتحقيق دولة

 . 1398للدولة اتبعةقبل أعضاء يف مجاعة مسلحة غري 

  

 . 149املرجع نفسه، القاعدة  1390
 . 149املرجع نفسه، القاعدة  1391
 . 149املرجع نفسه، التعليق على القاعدة  1392
 . 156القاعدة املرجع نفسه،  1393
 . 151املرجع نفسه، القاعدة  1394
 . 158املرجع نفسه، القاعدة  1395
على سبيل املثال، جيب أن تكون املشورة القانونية متوفرة وعلى املستوى املناسب من القيادة وجيب أن يتم إرشاد أفراد القوات  1396

 .  142و 141املسلحة عن السلوك املطلوب وعن ما هو حمظور، املرجع نفسه، القواعد 
لى العمليات العسكرية اليت نفذت خالل االحتالل كانت مسألة تطبيق االلتزام ابلتحقيق مبوجب قانون حقوق اإلنسان ع 1397

حزيران/ يونيو  13، احلكم الصادر يف HL 26 [2007]وآخرين ضد وزير للدفاع،   Al Skeiniالعسكري أمام جملس اللوردات يف 
2007.  
 هذا هو دور اللجنة الوطنية للتحقيق املؤسسة يف اليمن.  1398
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،   إذا .863  :مسائلفيجب على طرف النزاع عادةا أن ينظر يف ثالث  الظروف، حبسبكان التحقيق مطلوابا

 لقانون؛ل انتهاكحصل إذا عرفة مل فعلهمت  الذي ماذا .أ
 ؛ابلفعل القانون كاانتهمت  هل .ب

 .ضروري أنه تبني تصحيحي إجراء أي ذااختمت  هل .ج    

 القانون انتهاكات يف التحقيق عند فيهاالوقوع  ميكن اليت احملددة الثغرات من عدد يوجد .864
 .الالزمة األدلة توفر دون ألواهنا سابقة قانونية استنتاجات إىل التوصل هو األول .اإلنساين الدويل
ال ميكن  ه،شخصاا حيتمون يف داخل 15ما إىل مقتل  منزل تدمري يؤديسبيل املثال، عندما  على

 :على األسئلة التالية اإلجابة يتم مل ما اإلنساينللقانون الدويل  خرقاا ذلكحتديد ما إذا كان 
  املهاجم؟ الطرف هكان يستهدف  الذي ما .أ

 املنزل؛ استخدام من ابألغراض يتعلق ماالنزاع يف  لطرف متاحة كانت  اليت املعلومات ما  .ب
 ويف املنزل يف مقاتلني غري أشخاصيتعلق بوجود  ماالنزاع يف  لطرف املتاحة املعلومات هي ما اثلثاا،  .ج

 له؛ اجملاورة املناطق
 1399حبوزته؛حيق للطرف املهاجم االعتماد على املعلومات اليت  كان  هل الظروف، تلك يف  .د
إحلاق األذى  خماطراختيار كيفية مهامجة املنزل، هل أخذ الطرف املهاجم يف احلسبان  عند  .ه

 موجودين يف املنطقة اجملاورة؛ أهنم املعروف ابألشخاص
تدمري املنزل و/ أو  كان  فهل كذلك،  األمر كان  وإذا آخر، هدفكان اهلجوم يف الواقع موجهاا ضد   هل. و

متوقعاا ومتناسباا مع امليزة العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقعة أم أنه مل يكن  بداخله كانوا  الذين السكان
 .متوقعاا

 عدة عن انجم الكلي الضرر انك  إذا ما معرفة أيضاا املهم من يكون قد احلاالت، بعض يف .865
 تتوفرللجزء األكرب،  ابلنسبة .فقط واحد هجوم نتيجة أو عديدة أايم مدار على منفصلة هجمات

 نتيجة حتديد السهل من أنهحني قد يبدو  يف .املهاجم الطرف لدىاملعلومات فقط  هذه
 .بناءا على النتيجة فقط استنتاج ألي التوصلميكن  ال ابإلمجال، لكن، 1400اهلجوم،

 عن االنتهاكات ةمسؤولية الدول( ب
 إن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان تؤدي إىل مسؤولية الدولة . .866

يف حال ارتكب الفعل أجهزة الدولة اليت تتضمن قواهتا املسلحة وأفراد أو كياانت خمولة بسلطة 
  

على سبيل املثال، إذا كانت املعلومات أتيت من خمربين، قد يكون من الضروري اختاذ تدابري للحلول دون حاالت تصفية  1399
 احلساابت. كذلك إذا مضى وقت على توفر هذه املعلومات، هذا ميكن أن يؤثر على درجة االعتماد على هذه املعلومات.  

 .أو ُمعّدلة من الطرف املدافع، ليظهر كأن الدولة املهامجة انتهكت القواعديف بعض احلاالت قد تكون "النتيجة" مصطنعة  1400
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إىل الدولة إذا ارتكبه أشخاص أو جمموعات تعمل بناءا على حكومية. ويعزى االنتهاك أيضاا 
 تعليمات الدولة أو حتت إشرافها أو سيطرهتا.

أيضاا يف حالة النزاع املسلح  هذه القواعد صلحت، ابلتحديد وفقاا للقانون الدويل اإلنساين .867
اجملموعات املسلحة غري فيما اذا  ،يكمن السؤال ضمن نزاع مسلح غري دويل. 1401غري الدويلالدويل و 

لديها مسؤولية مماثلة   ،سلطات األمر الواقعالتابعة للدولة، خاصة إذا تولت هذه الكياانت دور 
كمجموعة. يف حني أن القانون الدويل اإلنساين ال ينظم هذه املسألة، يبدو أن مشاريع مواد جلنة 

ملسؤولية الكياانت غري احلكومية. تعزو حول مسؤولية الدولة ترتك بعض اجملال  1402القانون الدويل
مشاريع املواد صراحة هذه املسؤولية إىل احلركات التمردية اليت تنجح يف هناية املطاف يف إنشاء دولة 

(. يف مثل هذه احلاالت، تنسب أعمال الكيان غري احلكومي يف النهاية 10جديدة )مشروع املادة 
ت اليت ال ُتؤّسس فيها دولة جديدة، يظل من املثري للجدل إىل الدولة اجلديدة. ومع ذلك، يف احلاال

ومع ذلك، أكد  1403ما إذا كانت املسؤولية ميكن أن تعزى إىل الكياانت غري احلكومية يف حد ذاهتا.
بعض علماء القانون أن الكياانت املسلحة من غري الدول مسؤولة عن األفعال اليت يرتكبها 

، ال سيما عندما تكون الكياانت من غري الدول مزودة ، وهو تفسري يبدو معقوالا 1404أعضاؤها
أبجهزة لديها القدرة على التصرف نيابة عن هذه الكياانت، على غرار هيكل الدولة. هذا هو 

 .النهج املعتمد يف هذا التقرير فيما يتعلق بسلطات األمر الواقع يف اليمن

 ذلك يف مبا وسريعة، الةفع تعويضات على احلصول اإلنسان حقوق انتهاكات لضحااي حيق .868
يتعني على الدولة املسؤولة عن انتهاكات القانون  وابملثل، .التكرار عدم وضماانت التعويضات

حني أن القانون الدويل  يف 1405.الناجم الضرر أو اخلسارة عن كامل  تعويض تقدمي اإلنساينالدويل 
 احلكومية غري الكياانت قيام بضرورة متزايد اعرتاف يوجدالدولة،  علىيضع مسؤولية التعويضات 

 .فعلية سلطات الكياانت هذه تعترب عندما خاص بشكل مهم هذا 1406.تعويضات بتقدمي

 ( املسؤولية اجلنائية الفرديةج         

  

  .149أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  1401

يثاق األمم املتحدة "لبدء من م (a) (1) 13من قبل اجلمعية العامة مبوجب املادة  1947مت أتسيس جلنة القانون الدويل يف عام  1402
 ./See http://legal.un.org/ilc.تشجيع التطور التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه الدراسات وتقدمي توصيات لغرض

1403ICRC ‘Commentary on Common Article 3 of the Geneva Convention for the Amelioration of the  

Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field’ (2016), para. 890, 
1404ICRC ‘Commentary on Common Article 3 of the Geneva Convention for the Amelioration of the  

Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field’ (2016), para. 890, 
1405See ICRC Study on customary IHL, rule 158; see also Basic Principles and Guidelines on the Right to  

a Remedy and Reparations for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and 

Serious Violations of International Humanitarian Law, adopted and proclaimed by General Assembly 

resolution 60/147 of 16 December 2005. 
1406, Armed Groups and International Law, May State Armed Groups-Reparations by NonLuke Moffett,  

2019 (https://armedgroups-internationallaw.org/2019/05/29/reparations-by-non-state-armed-groups/). 

https://armedgroups-internationallaw.org/2019/05/29/reparations-by-non-state-armed-groups/
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 األفراد يتحمل .1407حرب جرائم اإلنساين الدويل للقانون اجلسيمة االنتهاكات تشكل .869
 ابرتكاب أوامر أيمنهم أن يعصوا  يُطلب كما  1408يرتكبوهنا اليت احلرب جرائم عن جنائية مسؤولية

 اإلنساين الدويل القانون انتهاكات عن جنائية مسؤولية القادة يتحمل 1409 .واضحة حرب جرمية
أيضاا مسؤولني عن االنتهاكات اليت يرتكبها أشخاص حتت  يكونوا قد 1410 .أوامرهم مبوجب املرتكبة

 كانت  أو متتأن يكونوا على علم أبن االنتهاكات  جيب كانقيادهتم حيث كانوا يعلمون أو  
القادة أيضاا مسؤولية  يتحمل. ارتكاهبا ملنع قدرهتم يف واملعقولة الالزمة التدابري يتخذوا ومل سرُتتكب

أو جيب أن يكونوا على علم أبن االنتهاكات قد ارتكبها أشخاص حتت قيادهتم لإلبالغ  عرفوا أنه
 . القضائية ابملالحقة القيامتصة للتحقيق، وعند االقتضاء، عن األمر إىل السلطات املخ

تنطبق املسؤولية اجلنائية الفردية عن انتهاكات القانون الدويل على أفراد القوات املسلحة  .870
1411التابعة للدولة واجلماعات املسلحة من غري الدول.

يف سياق اليمن، هذا ينطبق على جرائم   
نساين، يقع على عاتق الدول االلتزام ابلتحقيق يف مجيع مزاعم احلرب. مبوجب القانون الدويل اإل

جرائم احلرب اليت ارتكبتها قواهتا املسلحة أو رعاايها، وكذلك تلك املزعوم ارتكاهبا على أراضيها. 
مث يُطرح السؤال عما إذا   1412عندما يتوفر دليل كاف، على هذه الدول واجب حماكمة املسؤولني.

من غري الدول ملزمة اباللتزام نفسه. يعتمد هذا التقرير النهج القائل أبنه  كانت الكياانت املسلحة
من التنظيم املطلوب إلدارة حماكم عاملة، فهو  عندما يصل الكيان غري احلكومي إىل مستوى كافٍ 

ينبغي أن يكون ملزماا ابإللتزام ابحملاكمة عندما يوجد أدلة كافية. هذا هو احلال فيما يتعلق ابليمن 
جرائم اليت ارتكبتها اجلماعات املسلحة العاملة الحقة القانونية للمليف اسلطات األمر الواقع واجب و 

 .يف األراضي اليت تسيطر عليها

يشمل االلتزام ابحرتام ومحاية وتنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان االلتزام بتوثيق  .871
وينطبق هذا  1413وضمان مساءلة اجلناة.والتحقيق يف مزاعم انتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان 

بنفس القدر على مجيع أصحاب واجبات االلتزامات حبقوق اإلنسان، وهذا يعين يف السياق احلايل، 
 .حكومة اليمن وأعضاء التحالف وسلطات األمر الواقع

  

 . 156دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  1407
 . 151املرجع نفسه، القاعدة  1408
 . 155عدة املرجع نفسه، القا 1409
. ينطبق هذا ابلتساوي على القادة ضمن القوات املسلحة التابعة للدولة وقادة مجاعة مسلحة غري اتبعة 152املرجع نفسه، القاعدة  1410
 للدولة.

1411, International Armed Conflict”-State Actors in Non-Punishment of NonWilliam A. Shabas, “ 

Fordham International Law Journal, Volume 26, Issue 4, 2002, p. 922; Geneva Academy of International 

Humanitarian Law and Human Rights, “Human Rights Obligations of Armed Non-State Actors: An 

Exploration of the Practice of the UN Human Rights Council”, Academy In-Brief No. 7, December 2016 

(https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf), p. 22). 

 . 158أنظر دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف، القاعدة  1412
1413See Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross  

Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, 

Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005. 

https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/InBrief7_web.pdf
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للوفاء مبعايري القانون الدويل، جيب أن تكون التحقيقات يف انتهاكات حقوق اإلنسان  .872
يف حالة  .1414لدويل اإلنساين مستقلة ونزيهة وفورية وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافةوالقانون ا

وجود أدلة كافية، جيب النظر يف القضااي من قبل حمكمة خمتصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة مبوجب 
وابلتايل، جيب على الدول أن تضمن أن تشريعاهتا احمللية توفر األساس القانوين الالزم  1415القانون.

لتمكني احملاكم احمللية من ممارسة الوالية القضائية على النحو الواجب على احلاالت اليت توجد فيها 
أدلة كافية على وجود جرمية دولية، وفقاا للمبادئ املعمول هبا يف القانون العريف وقانون 

  .1416املعاهدات
 اجلرائم على القضائية الوالية اجلنائية حماكمها منح يف ابحلرية أيضاا الثالثة الدول تتمتع .873

 دولة اختصاص ضمن املزعومون اجلناة يكون أن املفضل من .1417احلرب جرائم ذلك يف مبا الدولية،
النزاع  أطراف مطالبة على الثالثة الدول قدرةالنظر بشكل منفصل يف مسألة ما هي  سيتم .املقاضاة

 .بضمان االمتثال للقانون الدويل اإلنساين

 آليات املساءلة املتوفرة  .2

يبحث هذا القسم يف آليات املساءلة اليت وضعها األطراف الرئيسية يف النزاع واجلهات  .874
املسؤولة العاملة حالياا، أي اللجنة الوطنية للتحقيق التابعة للحكومة اليمنية وفريق تقييم احلوادث 

ر الواقع قد وضعت أي آلية ويبحث كذلك ما إذا كانت سلطات األم املشرتك التابع للتحالف.
كما هو موضح أعاله، يتم تطبيق معايري مماثلة  للمساءلة وحملاسبة مرتكيب انتهاكات القانون الدويل.

على كياانت الدولة وسلطات األمر الواقع، نظراا ملمارسة األخرية للوالية القضائية والسيطرة الفعالة 
 .على أجزاء من األراضي اليمنية

  

  

1414See for example Human Rights Committee, General Comment 36 (2018), para. 28; Human Rights  

Committee, General Comment No. 31, para. 15. The Human Rights Committee has noted that a failure to 

investigate allegations could itself constitute a separate breach of the ICCPR. 
1415 .Art. 9 ICCPR, Art. 10 UDHR  
1416See Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to  

Combat Impunity, Principle 19 (https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement). 

 .157، القاعدة  دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 1417

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement
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 الوطنية للتحقيق التابعة للحكومة اليمنيةاللجنة  (أ

بينما كان يوجد حماوالت من قبل السلطات القضائية يف احلكومة اليمنية ملعاجلة انتهاكات  .875
 بسببن النظام القضائي اليمين أضعف كثرياا إالقانون الدويل اليت يُزعم أهنا وقعت يف نطاق النزاع، 

وعدم وجود  النزاع وأتثر ابألعمال العدائية وانعدام األمن والتهديدات املختلفة ضد العاملني فيه
 سلطة فعلية للحكومة، خاصة يف أجزاء من جنوب اليمن. 

ُيشار  – أتسست اللجنة الوطنية للتحقيق يف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان يف اليمن .876
ابعتبارها "آلية وطنية مستقلة" مبوجب مرسوم رائسي صدر يف  –إليها الحقاا إبسم "اللجنة الوطنية" 

مع تفويض اإلبالغ والتحقيق يف  1418 2017و 2015ومرسومان آخران يف العامني  2012العام 
مجيع ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان املرتكبة يف مجيع حمافظات اليمن واليت وقعت منذ كانون 

  1419حىت "حيني الوقت أن تستعيد الدولة السيطرة الكاملة على أراضي اليمن." 2011الثاين/ يناير 

ىل القضاء الوطين "كي يتم تقدمي مرتكيب إيتم إحالتها القضااي اليت حتقق فيها اللجنة الوطنية 
 "1420انتهاكات حقوق اإلنسان إىل العدالة وحىت يتلقى الضحااي التعويضات.

اللجنة  ، أصدرت2018منذ وقت كتابة التقرير األول لفريق اخلرباء يف آب/ أغسطس  .877
التقرير و  2018متوز/ يوليو  31حىت  2018شباط/ فرباير  1الوطنية التقرير اخلامس للفرتة من 

ر التقرير اشأ. 2019كانون الثاين/ يناير   31حىت  2018آب/ أغسطس  1السادس من 
نوعاا من  30ادعاء متعلقاا أبكثر من  1900يف  هاأكملت حتقيق اخلامس إىل أن اللجنة الوطنية

حتقيق مكتمل يف  2500يف التقرير السادس، ارتفع هذا العدد إىل أكثر من  1421االنتهاكات.
اللجنة الوطنية أيضاا  يف تقريريها األخريين، أشارت .1422اللجنة الوطنية حوادث االدعاءات اليت تراقبها

يما إىل التقدم احملرز، ابإلشارة خاصةا إىل زايدة املراقبني يف مجيع احملافظات وتطبيق معايري جديدة ف
كما ذكرت اللجنة الوطنية الدعم املستمر لبناء القدرات الذي تتلقاه، مبا يف  .يتعلق حبفظ املعلومات

 .ذلك من مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان

انتهاكات ارتكبتها أطراف النزاع املختلفة. ويشمل ادعاءات اللجنة الوطنية إىل  تشري تقارير .878
ت املسلحة اليمنية وكذلك الوالايت املتحدة بسبب مزاعم تتعلق ذلك احلوثيني والتحالف والقوا

  

 140رقم للقرار الرائسي  2015أيلول/ سبتمرب  7أتسست اللجنة الوطنية للتحقيق بعد التعديل الذي أجراه الرئيس هادي يوم  1418
  .2012أيلول/ سبتمرب  22يوم 
1419Human Rights Council, National report submitted in accordance with paragraph 15 (a) of the annex    

to Human Rights Council resolution 5/1* Yemen, 8 November 2018 (https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/335/77/PDF/G1833577.pdf?OpenElement), para. 49.  
 . 43المرجع نفسه، الفقرة  1420
1421ions to Human Fifth Report on the work of the National Commission to Investigate Alleged Violat 

Rights (NCIAVHR) in Yemen, for the period 1 February – 31 July 2018, p. 13. 
1422Sixth Report on the work of the National Commission to Investigate Alleged Violations to Human  

Rights (NCIAVHR) in Yemen, for the period 1 August 2018 to 31 January 2019, p. 11. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/335/77/PDF/G1833577.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/335/77/PDF/G1833577.pdf?OpenElement
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بضرابت الطائرات املسرية. تشري التقارير أيضاا إىل انتهاكات من جانب اجلهات املسؤولة عن 
حقوق اإلنسان، أي احلوثيني واحلكومة اليمنية. مبوجب القانون الدويل اإلنساين، فإن االنتهاكات 

آخر تقريرين هي قتل وجرح املدنيني وجتنيد األطفال وزرع األلغام واهلجمات  يفاليت مت التحقيق فيها 
الثقافية واستهداف املنشآت الطبية والتهجري القسري وحصار املدنيني وغريها من  االعيانعلى 

العوائق اليت حتول دون إيصال اإلغاثة اإلنسانية. وفيما يتعلق ابلقانون الدويل حلقوق اإلنسان، فإن 
هاكات اليت مت التحقيق فيها هي القتل خارج نطاق القضاء واالعتقاالت التعسفية واالختفاء االنت

القسري والتعذيب وسوء املعاملة وتفجري املنازل. كما تضمن التقرير اخلامس قسماا عن حرية احلركة 
ت يزعم يف حني أن معظم االنتهاكات املوضحة يف التقارير تتضمن حاال "حرية الفكر أو املعتقد."و

جتنيد األطفال وزرع مواضيع مثل األطراف الرئيسية أو املسؤولة، فإن  مجيع ارتكاهبا من جانب
األلغام والتهجري القسري وهدم املنازل ال تشمل سوى حاالت منسوبة إىل احلوثيني. مجيع احلاالت 

تديرها قوات احلزام  اليت مت التحقيق فيها يف القسم اخلاص حبرية احلركة تتعلق بنقاط التفتيش اليت
 .األمين
اللجنة الوطنية ال تتوافر فيها املعايري الدولية املوضوعة لضمان  يوجد خماوف من أن .879

املساءلة، كون االفتقار إىل الشفافية مشكلة سائدة متنع حتليل املعلومات وهو أمر حاسم للسماح 
 .بفهم عمل النظام

 االستقاللية

تقاريرها مباشرة إىل الرئيس الذي  رائسي وهي تقدم أنشئت اللجنة الوطنية مبوجب قرار .880
يعني أيضاا أعضائها التسعة. ال توجد معلومات عامة حول املعايري اليت يتم مبوجبها اختيار هؤالء 

اخلاص ابللجنة الوطنية. هذه  األعضاء التسعة. كذلك، ال يوجد معلومات عامة حول التمويل
ومن دواعي القلق  وشفافية اللجنة الوطنية. حول استقالليةالعناصر يف حد ذاهتا تثري التساؤالت 

اللجنة الوطنية لتحديد أي حالة معينة  األخرى يف ما يتعلق ابلشفافية، تظل املعايري اليت تستخدمها
 .يف تقاريرها الدورية تبقى غري واضحةضمينها لتاختيارها سيتم 

 احلياد

ا هلو مشو إعداد تقارير أكثر توازان،  من حيث ةابلرغم من التحسن امللحوظ يف التقارير األخري  .881
العديد من االدعاءات حبدوث انتهاكات من قبل التحالف و/ أو احلكومة اليمنية، إال أنه من 

اللجنة الوطنية تعترب بعض االنتهاكات ال يرتكبها سوى احلوثيني فقط. يف الواقع،  دواعي القلق أن
اللجنة الوطنية  اخلرباء، فإن معظم أنواع االنتهاكات اليت تنسبهاووفقاا للمعلومات اليت مجعها فريق 

إىل احلوثيني فقط، هي انتهاكات ارتكبتها أيضاا قوات التحالف و/ أو القوات اليمنية، كما هو 
اللجنة  األطفال وتدمري املباين السكنية. ابلتايل، ال تزال املخاوف بشأن حيادية احلال مع جتنيد
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اللجنة الوطنية حتدايا حبكم  ظراا ملوقعها يف عدن، وعدم تعاون احلوثيني معها، تواجهالوطنية قائمة. ن
 .طبيعتها يف الوصول إىل املعلومات، وهذا قد يكون له أتثري أيضاا على فعاليتها

 الشفافية

حول انتهاكات حمددة  املعلومات اليت قدمتها اللجنة الوطنية يف التقرير كأساس الستنتاجاهتا .882
اللجنة الوطنية قد  وإسنادها كذلك، ظّلت غري كافية لتمكني فريق اخلرباء من تقييم ما إذا كانت

أخذت يف االعتبار مجيع العناصر الالزمة إلثبات حدوث انتهاك. يف أغلب احلاالت املفصلة يف 
ل، وأيضاا اللجنة الوطنية أن احلادثة املبلغ عنها قد وقعت ابلفع تقريريها اخلامس والسادس، أثبتت

مسؤولية أي طرف يف النزاع أو جهة مسؤولة. ولكن، يف معظم احلاالت املفصلة يف التقارير، مل يكن 
يوجد أي عناصر تسمح ابستخالص النتائج املتعلقة بشرعية اإلجراءات املطروحة ومل يوجد أي حتليل 

 قانون الدويل اإلنساين، حيث إنقانوين. هذه النقطة ابلذات ملفتة للنظر فيما خيص القضااي املتعلقة ابل
تذكر ابلفعل حقائق عن حوادث حمددة، على سبيل املثال طبيعة اهلدف، وذلك من  ال اللجنة الوطنية

شأنه أن يسمح بتقييم الشرعية مبوجب القانون الدويل اإلنساين. ابلنسبة ملعظم احلوادث املنسوبة إىل 
تزال تنتظر رداا من التحالف على حتقيقها. وهذا يثري اللجنة الوطنية إىل أهنا ال  التحالف، أشارت

  .خماوف إضافية فيما يتعلق ابلفعالية والدقة واملصداقية

 املصداقية والدقة

يف احلاالت اليت يتم فيها ذكر األساس القانوين املستخدم لتقييم حادثة معينة، ال يكون  .883
 م احلوادث املفصلة يف تقاريرها، ال توفرابلنسبة ملعظ ذلك دائماا دقيقاا من حيث القانون الدويل.

اللجنة الوطنية األسس الالزمة للسماح لفريق اخلرباء من التحقق عما إذا كانت االستنتاجات قد 
وابلتايل، لدى فريق اخلرباء خماوف  استندت إىل حتليل قانوين سليم على أساس القانون الدويل.

  .يري املطلوبة من الدقة واملصداقيةاللجنة الوطنية تفي ابملعا بشأن ما إذا كانت

 الفعالية 

اللجنة الوطنية يف  أخرياا، يبدو أنه يوجد عدد من التحدايت التشغيلية اليت تؤثر على .884
كذلك واقع أن مقرها يف عدن جيعل الوصول  فعاليتها، ال سيما فيما يتعلق بعدم تعاون احلوثيني.

من األفراد الذين يعيشون يف املناطق النائية أو املناطق اللجنة الوطنية غري ممكن فعلياا للعديد  إىل
أما من انحية الفعالية، فيوجد حاجة إىل مزيد من املعلومات عن آلية  اخلاضعة لسيطرة احلوثيني.

ألن هذا يهدف إىل ضمان أن االنتهاكات اليت رسختها  1423إحالة القضااي إىل املدعي العام اليمين

  
( 2017اليت تذكر حق اللجنة الوطنية للتحقيق )يف تطبيق قرار حكومي العام  8أنظر التقرير السادس اللجنة الوطنية للتحقيق، ص. 1423

 إحالة قضااي متعلقة حباالت إنتهاكات حقوق إنسان للمدعي العام إلكمال اإلجراءات القانونية ضد مرتكيب هذه اإلنتهاكات. 
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وهنا، حىت لو كان مثة دليل على  ل معها من قبل سلطة قضائية خمتصة.اللجنة الوطنية سيتم التعام
خاصة يف ما يتعلق  -وجود آلية إحالة فعالة، فإن أوجه القصور يف النظام القضائي اليمين 

ستكون مصدر قلق  –حمدد يف تقارير فريق اخلرباء هو بضماانت اإلجراءات القانونية الواجبة كما 
 .اءلة الفعالةإضايف فيما يتعلق ابملس

 االستنتاج

اللجنة الوطنية أصبحت أكثر توازانا مع مرور  يف اخلتام، يالحظ فريق اخلرباء أن تقارير .885
أظهرت جهود إعادة  الوقت مع التحقيق يف االنتهاكات املزعومة املرتكبة من طريف النزاع كليهما.

املساءلة األكثر فعالية. اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية أيضاا التزامها جتاه  اهليكلة مؤخرا اليت بذلتها
هي هيئة ضرورية للتصدي لظاهرة اإلفالت من العقاب يف اليمن. حتقيقا هلذه الغاية، جيب أن 

ابملعايري  ، يف شكلها احلايل،اللجنة الوطنية تكون مستقلة هيكليا ووظيفيا. ومع ذلك، قد ال تفي
  .ظراا ألهنا مضمنة يف اهليكل احلكومياليت حددها القانون الدويل لضمان املساءلة، ن

اللجنة الوطنية فيما يتعلق ابلتحليل وتقصي احلقائق أمر ابلغ األمهية يف  إن مسامهة .886
اللجنة الوطنية حمايدة يف تقييم  أن تكونإذن من الضروري  .مكافحة اإلفالت من العقاب يف اليمن

تكون نتائجها مدعومة بتحليل قانوين  سلوك مجيع األطراف، وأن تكون فعالة يف حتقيقاهتا، وأن
اللجنة الوطنية من أجل  يكرر فريق اخلرباء عرضه ابلتعاون رمسياا مع شامل يستند إىل القانون الدويل.

العمل بشكل متكامل لضمان املساءلة عن انتهاكات القانون الدويل من قبل مجيع أطراف النزاع 
 .واجلهات املسؤولة

 لتقييم احلوادثالفريق املشرتك ب( 
، بدعم من 2016يف آب/ أغسطس  أنشئ التحالف الفريق املشرتك لتقييم احلوادث .887

تتمثل مهمته يف التحقيق يف االنتهاكات املزعومة اليت ارتكبها التحالف خالل  1424الوالايت املتحدة.
س املستفادة العمليات يف اليمن. جيب عليه أيضاا "التحقيق يف احلوادث املثرية للقلق وحتديد الدرو 

وإعطاء نظرة عن أمناط الضرر املدين". وفقاا ملنظمة هيومن رايتس ووتش، كان الفريق املشرتك لتقييم 
فرداا من الدول األعضاء الرئيسية يف التحالف. لديه تفويض  14يتكون يف األصل من  احلوادث

ملطالبات واحلوادث" خالل للتحقيق لتبيان احلقائق ومجع األدلة ورفع تقارير وتقدمي توصيات حول "ا
1425عمليات التحالف يف اليمن."

آب/ أغسطس  8يف مذكرة مشرتكة موجهة إىل فريق اخلرباء يف  
، أشارت البعثات الدائمة لليمن واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة إىل أن 2018

  

1424See Larry Lewis, “Promoting Civilian Protection during Security Assistance: Learning from Yemen”,  

CNA Analysis and Solutions, May 2019, p. 9 (https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2019-U-

019749-Final.pdf).  
1425-and-teinvestiga-credibly-coalition/failure-behind-https://www.hrw.org/report/2018/08/24/hiding 

provide-redress-unlawful. 

https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2019-U-019749-Final.pdf
https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2019-U-019749-Final.pdf
https://www.hrw.org/report/2018/08/24/hiding-behind-coalition/failure-credibly-investigate-and-provide-redress-unlawful
https://www.hrw.org/report/2018/08/24/hiding-behind-coalition/failure-credibly-investigate-and-provide-redress-unlawful


A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

305 

األعضاء يف التحالف. وحبسب الفريق املشرتك لتقييم احلوادث ضم ممثلني عن عدد من الدول 
املذكرة املشرتكة أيضاا، إن املساءلة تتم وفقاا للقوانني املعمول هبا يف دول التحالف املعنية، وأن 

 .احلكومة اليمنية كانت تضمن املساءلة كذلك

الفريق املشرتك لتقييم احلوادث ال يفي  إال أن النظر يف املعلومات املتاحة يثري خماوف من أن .888
رئيسية أمام إجراء العقبة اليظل غياب الشفافية  يري اليت حددها القانون الدويل لضمان املساءلة.ابملعا

 .تقييم شامل هلذه اآللية

 االستقاللية واحليادية 

الفريق املشرتك لتقييم احلوادث، املنشأ  وفقاا للمعلومات اليت مجعها فريق اخلرباء، يبدو أن .889
مباشرة إىل وزير الدفاع يف اململكة العربية السعودية. هذا يثري مبوجب مرسوم ملكي، يقدم تقاريره 

خماوف واضحة بشأن االستقاللية. وابلفعل، طلب فريق اخلرباء احلصول على معلومات من أجل 
الفريق املشرتك لتقييم احلوادث، ومل يتلق أي  تقييم كيفية ضمان االستقاللية واحلياد من قبل

يتطلب القانون كما الشفافية  إحرتام ذا أيضاا خماوف قوية بشأن يثري ه معلومات من التحالف.
الدويل. ابلرغم من طلبه الرمسي إىل كل من احلكومة اليمنية والتحالف، مل يتلق فريق اخلرباء أي 

الفريق املشرتك لتقييم احلوادث الختيار ومراجعة  معلومات حول املنهجية والعملية اليت اتبعها
املدنيني. استفسر فريق اخلرباء حتديدا عن األسس لتحديد ما إذا ينبغي فتح حوادث اإلصاابت بني 

يف حاالت تكون املالحقة القضائية غري أخرى مساءلة  حتقيق رمسي أو ينبغي إغالق القضية وتدابري
اللجنة  الفريق املشرتك لتقييم احلوادث يتلقى شكاوى من مناسبة. يف حني أنه من املعروف أن

واألمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية، ال يُعرف سوى القليل عن معايري اختيار احلاالت الوطنية 
وابملثل، من غري الواضح كيف يقع االختيار على  الفريق املشرتك لتقييم احلوادث. اليت سرياجعها

ري تلك احلاالت اليت ستُنشر استنتاجاهتا يف البياانت الصحفية أو ما إذا كان يوجد قضااي أخرى غ
الفريق املشرتك  املنشورة قد مت دراستها ابلفعل. إن حقيقة عدم وجود أي جتميع دوري الستنتاجات

لتقييم احلوادث هو إشكالية، مبعىن أنه ال يوجد سجل عام شامل للنتائج واالستنتاجات. هذه 
ق آبلية اإلحالة مسألة أخرى تُعىن ابلشفافية. أخرياا، مل يعثر فريق اخلرباء على أي معلومات تتعل

الفريق املشرتك لتقييم احلوادث إىل النظام القضائي يف اليمن أو يف الدول األعضاء يف  احملتملة من
 .التحالف

 الدقة واملصداقية  

الفريق املشرتك لتقييم احلوادث يف  حادثة حقق فيها 70إلضافة إىل استعراض أكثر من اب .890
الفريق املشرتك لتقييم  أحدث استنتاجات –واليته احلالية  يف –واليته األوىل، استعرض فريق اخلرباء 

يف  2019حزيران/ يونيو  30و 2018متوز/ يوليو  1احلوادث املنشورة يف وسائل اإلعالم بني 
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رد من التحالف على طلب فريق اخلرباء معرفة املستجدات يصل حالة. لألسف، مل  40أكثر من 
النتائج قبل املهلة الزمنية لالنتهاء من كتابة هذا التقرير. على يف القضااي اليت مت النظر فيها وملخص 

الرغم من التقدم امللحوظ على مر السنني يف ما يتعلق ابملعلومات املقدمة وكذلك زايدة يف إدراك 
"األخطاء"، يظل التحليل املنشور يف البياانت الصحفية يف معظم احلاالت موجزا للغاية وفيه تكرار 

د ابستنتاج ما إذا كانت التحقيقات قد متت على مستوى املعايري الدولية، مما يثري وال ياسمح ألح
خماوف خطرية بشأن الدقة واملصداقية. بقيت النتائج املتعلقة ابدعاءات وقوع إصاابت أو أضرار يف 
صفوف املدنيني مقسمة إىل ثالث فئات من االستنتاجات: أ( خطأ بشري )معظمها معلومات 

اطئة( أو خطأ فين ب( مل يكن التحالف هو مصدر اهلجوم؛ ج( كان املستهدف هدفا خ استخباريه
اخلسائر يف األرواح أو  إنتقدعسكراي. بينما جند يف بعض احلاالت أن الفريق املشرتك لتقييم احلوادث 

األضرار اليت حلقت ابلبىن التحتية املدنية وأوصي بنوع من املساعدة، يبدو أنه فقط يف اثنني من 
البياانت الصحفية اليت مت النظر فيها توصل إىل استنتاج مفاده أن الدول األعضاء يف التحالف رمبا 
انتهكت القانون الدويل اإلنساين. عرب هااتن احلالتان اللتان اعرتف هبما الفريق املشرتك لتقييم 

حتياطات يف اهلجوم. احلوادث بعدم احرتام قواعد االشتباك، مت اإلقرار ضمناا بعدم احرتام مبدأ اال
 2018آب/ أغسطس  9تتعلق هذه النتائج ابلغارة اجلوية على حافلة وسوق حملي يف صعدة يف 

)انظر  1427 2018نيسان/ أبريل  24( والغارة اجلوية على خيمة زفاف يف حجة يف انظر أدانه) 1426
 (.32الفقرة  GEE A/HRC/39/43التقرير األول 

أحكام القانون الدويل اإلنساين الذي مت التذرع به لتربير لدى فريق اخلرباء خماوف بشأن  .891
ما يثري القلق على وجه  1428بعض اإلجراءات وأيضا التحليل القانوين الذي يدعم هذه النتائج.

ن وجود هدف عسكري مشروع، لتأكد مالفريق املشرتك لتقييم احلوادث اب اخلصوص أنه مبجرد قيام
ضروري. يف الواقع، وفقاا ملبدأ التناسب، يشرتط القانون الدويل فإنه ال يشري إىل حتليل التناسب ال

لحق ابألهداف تاإلنساين أال تكون اإلصاابت املدنية العرضية أو األضرار اجلانبية املتوقعة اليت 
املدنية مفرطة فيما يتعلق ابمليزة العسكرية امللموسة واملباشرة املتوقعة. وبناءا على ذلك، جيب على 

سلحة التفكري يف امليزة العسكرية اليت يتوقع أن يقوم هبا أي هجوم مقابل اإلصاابت أو القوات امل
 األضرار املتوقعة يف صفوف املدنيني والتأكد من أن اهلجوم احملدد ال يؤدي إىل خسائر مدنية

 . ال يوجد أي مؤشر على هذا التحليل يف امللخصات املنشورة للفريق املشرتك لتقييم احلوادثمفرطة
واليت خلصت يف معظم احلاالت إىل أن مسار العمل كان قانونياا مبجرد حتديد اهلدف ابعتباره 

  

1426.UI&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=p7MC71eD; www.spa.gov.sa/1804423  
1427.v.sa/1812903www.spa.go  
النزاعات املسلحة الدولية الربوتوكول اإلضايف األول الذي ينطبق فقط يف يف معظم احلاالت، يشري الفريق املشرتك لتقييم احلوادث إىل  1428

سبيل )على الرغم من أن العديد من أحكامها تعد ذات صلة يف النزاعات املسلحة غري الدولية حبكم القانون الدويل العريف( أنظر على 
 املثال:

www.spa.gov.sa/1875235 re MSF cholera centre as developed below; www.spa.gov.sa/1933921; 

www.spa.gov.sa/1933919; www.spa.gov.sa/1919945; www.spa.gov.sa/1914219; 

www.spa.gov.sa/1914218; www.spa.gov.sa/1914214;  www.spa.gov.sa/1914211; 

www.spa.gov.sa/1914206; www.spa.gov.sa/1904825; in another case, it applies UN Charter rules to 

justify self-defence in what amounted to a law-enforcement operation (www.spa.gov.sa/1875234). 

https://www.youtube.com/watch?v=p7MC71eD-UI&feature=youtu.be
http://www.spa.gov.sa/1804423
http://www.spa.gov.sa/1875235
http://www.spa.gov.sa/1933921
http://www.spa.gov.sa/1933919
http://www.spa.gov.sa/1919945
http://www.spa.gov.sa/1914219
http://www.spa.gov.sa/1914218
http://www.spa.gov.sa/1914214
http://www.spa.gov.sa/1914211
http://www.spa.gov.sa/1914206
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مشروعاا. ومع ذلك، فإن هذه الشرعية لن يكون معرتف هبا إذا مل يتم احرتام مبدأ التناسب. فيما 
ت، مثل يتعلق مببدأ االحتياطات يف اهلجوم، فقد مت اإلبالغ عن تدابري احرتازية يف بعض احلاال

توقيت اهلجوم والتأكد من عدم وجود مدنيني، ولكن ال يوجد حتليل منهجي الحرتام هذا املبدأ 
الفريق  أيضاا. يف ضوء ذلك، لدى فريق اخلرباء خماوف بشأن ما إذا كانت دقة ومصداقية عمل

ؤكد يأيضاا هذا املشرتك لتقييم احلوادث تفي مبتطلبات آلية املساءلة لتلبية معايري القانون الدويل. و 
 .خماوف بشأن حياد اآلليةعلى وجود 

 الفعالية

عند كتابة هذا التقرير، مل يتلق فريق اخلرباء أي معلومات رداا على استفساراته حول عدد  .892
القضااي احملالة إىل السلطات الوطنية وتلك اليت أدت إىل مالحقات قضائية وعدد اإلداانت. كما أن 

 بشأن هذه املسألة يثري تساؤالت حول فعالية هذه اآللية من حيث املساءلة.االفتقار إىل الشفافية 
، وفقاا لوكالة األنباء السعودية، فقد صدر عفواا ملكياا أتخذ جمراها مالحقات قضائيةكانت حىت لو  

جلميع اجلنود السعوديني املنتشرين يف اليمن املتورطني يف "عملية  2018حزيران/ يوليو  10يف 
"فيما يتعلق   األمل"، مما أدى اىل إعفاءهم من العقوابت العسكرية والتأديبية اخلاصة هبماستعادة 

على الرغم من أنه ال يزال من غري الواضح ما هي  1429والربط العسكري." الضبط قواعد ببعض
 .القواعد املشار إليها، إال أنه يثري خماوف أخرى من حيث الفعالية واملصداقية

حبدوث إصاابت مدنية أو أضرار  الفريق املشرتك لتقييم احلوادث ر فيهايف احلاالت اليت أق .893
( أو 1430ابلبنية التحتية املدنية خاصة يف احلاالت اليت حددت فيها "أخطاء تقنية" )ثالث حاالت

(، فقد أوصى بتقدمي املساعدة للضحااي. وقد مت التوصية 1431"أخطاء بشرية غري مقصودة" )حالتان
يف احلاالت اليت مل يتم فيها االعرتاف أبية أخطاء، ولكن مت تقييم حدوث هبذه املساعدة أيضاا 

أضرار جانبية. يف حني أن مثل هذه التوصيات للمساعدة هي خطوة مرحب هبا، إال أنه ال يزال من 
غري الواضح كيف تتم متابعة هذه التوصيات، وما إذا كان يوجد آلية حمددة قد وضعت لضمان 

أوصى بتقدمي املساعدة "الطوعية"،  الفريق املشرتك لتقييم احلوادث يضاا إىل أنذلك. جيدر اإلشارة أ
أي املساعدة اليت ال ترتبط ابلضرورة أبي اعرتافات أو تقر هبا، وابلتايل ال ترقى إىل مستوى 
التعويضات. من هذا املنطلق، يف بعض احلاالت اليت حقق فيها فريق اخلرباء، يوجد خماوف من أن 

 .دف من املدفوعات هو إسكات الضحااي أو الشهوديكون اهل

الفريق املشرتك لتقييم احلوادث يف حالتني مت التحقيق فيهما من قبل فريق  أكد حتليل لنتائج .894
 :مها احلالتني ،اخلرباء على عدد من املخاوف اليت مت تسليط الضوء عليها أعاله

  

1429.https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1783696  
1430.wam.ae/en/details/1395302707813; www.spa.gov.sa/1914211; www.spa.gov.sa/1933922  
1431.; www.spa.gov.sa/1797113www.spa.gov.sa/1875235  

https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1783696
http://wam.ae/en/details/1395302707813
http://www.spa.gov.sa/1914211
http://www.spa.gov.sa/1933922
http://www.spa.gov.sa/1875235
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 2018يونيو حزيران/  11 ،مركز عالج الكولريا، مديرية عبس، حجة على هجوم 

صنعاء واملناطق حتت سيطرة انظر التفاصيل والتحليل يف الفصل اخلاص بيف هذه احلادثة ) .895
( أقر الفريق املشرتك لتقييم احلوادث بوجود خطأ من قبل سلطات األمر الواقع، قسم الضرابت اجلوية

كانون   16إليها يف التحالف على مستوى مجع املعلومات االستخبارية. يف النتائج اليت توصل 
الفريق املشرتك لتقييم احلوادث ابللوم على منظمة أطباء بال  ذلك، ألقى ومع، 2019الثاين/ يناير 

( من 3) 12حدود لفشلها يف طلب إدراج املوقع على قائمة عدم االستهداف "يف انتهاٍك للمادة 
تثبت أي دليل على وجود شارة الربوتوكول اإلضايف األول". كما ذكر أن صور األقمار الصناعية مل 
من امللحق األول للربوتوكول  5مميزة على سطح املستودع أو على املباين اجملاورة "يف انتهاك للمادة 

ابلنظر إىل أن الربوتوكول اإلضايف  املعاهدات اإلضايف الثاين". يبدو أن هذا تطبيق غري دقيق لقانون
األول ينظم النزاعات املسلحة الدولية فقط، كما إنه تفسري خاطئ لنطاق التطبيق والعواقب 

الفريق املشرتك  . خالفاا لتطبيق، ابإلضافة إىل القانون الدويل العريف ذات الصلةلألحكام املذكورة
راف النزاع، واحلكم هو عبارة عن اقرتاح لطريقة ( موجهة إىل أط3) 12لتقييم احلوادث، فإن املادة 

لزايدة احلماية، وجتاهله ال خيفف من مسؤولية طرف النزاع واليت هي ضمان احرتام ومحاية الوحدات 
من امللحق األول واملتعلقة ابستخدام الشارة املميزة إىل  5الطبية يف مجيع األوقات. هتدف املادة 

لياهتا اخلاصة بتحديد األهداف املدنية احملمية على وجه التحديد. مساعدة اجليوش يف الوفاء مبسؤو 
الفريق املشرتك لتقييم احلوادث هلذه األحكام يعكس، وبشكل خاطئ، العبء ويلقيه على  إن تفسري

املدنيني ليظهروا أنفسهم بوضوح لألطراف املهامجة ضمن نزاع مسلح. ابإلضافة إىل ذلك، يبدو أن 
يم احلوادث أعطى تقييماا متناقضاا حول التواصل بني التحالف ومنظمة أطباء بال الفريق املشرتك لتقي

حدود نظراا ألن منظمة أطباء بال حدود كانت قد أبلغت التحالف بتحركاهتا من وإىل منطقة الضربة 
الفريق املشرتك  يف عدد من املناسبات إبعرتاف الفريق املشرتك لتقييم احلوادث. ومع ذلك، فإن

احلوادث ألقى ابللوم على منظمة أطباء بال حدود لعدم طلبها رمسياا إدراج املوقع يف قائمة  لتقييم
عدم االستهداف. وحىت إذا مل تطلب منظمة أطباء بال حدود أن يُدرج املوقع كمرفق طيب يف قائمة 

خلرباء عدم االستهداف، وهو أمر ميكن تفهمه ألن املوقع مل يكن يعمل كمرفق طيب بعد، يرى فريق ا
إىل أن املنشأة كانت تستخدم من قبل منظمة أطباء بال  تشريأن لدى التحالف معلومات وافرة 

  .حدود، مبا يف ذلك عند وقت اهلجوم
 2018آب/ أغسطس  9ضحيان، جماز، صعدة، يف حافلة وسوق على  اهلجوم

الفريق املشرتك لتقييم احلوادث بعض التحليل  قدمو حادثة أخرى حقق فيها فريق اخلرباء  .896
يف صعدة على حافلة تقل حوايل  2018آب/ أغسطس  9القانوين عنها وهي الضربة اجلوية يوم 

طفالا. أكثر األرقام حتفظاا واليت مت التأكد منها من قبل فريق اخلرباء تؤكد أن الضربة قتلت ما ال  50
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ملستشار القانوين للفريق املشرتك لتقييم احلوادث الفريق طفالا وشخصني ابلغني. صرح ا 11يقل عن 
أن الغارة اجلوية مل تكن  1432 2018أيلول/ سبتمرب  1منصور أمحد املنصور يف مؤمتر صحفي يف 

عندما كانت احلافلة يف مكان مفتوح  إجراءها سابقاا ضرورية ملنع أي هجوم وشيك، وكان ينبغي 
حقا أن حقيقة األمر كان بسبب أتخري يف معدات الطائرة لتجنب األضرار اجلانبية. مث ذكر ال

لغاء العملية. أقر كذلك أبنه مل يصدر حتذير إبيف إصدار أمر  يف وقت الحق احلربية، تاله أتخري
بشأن احتمال حدوث أضرار جانبية. ويف بيان صحفي صدر يف  إىل هيئة سالح اجلو املنفذة مسبق

لتقييم احلوادث إىل وجود أخطاء يف االمتثال لقواعد االشتباك، الفريق املشرتك  أشار 1433نفس اليوم،
وإىل أنه ينبغي اختاذ اإلجراءات القانونية حملاسبة املسؤولني عن األخطاء وإىل أنه ينبغي النظر يف منح 

 .املساعدة للمتضررين

االحتياطات يف يف حني أقر الفريق املشرتك لتقييم احلوادث فعلياا أبن التحالف انتهك مبدأ  .897
الفريق  من السوق احمللية، إال أنه من املذهل أن هقريب تاهلجوم ألنه استهدف احلافلة بينما كان

،  50املشرتك لتقييم احلوادث مل يشكك يف قانونية استهداف حافلة تقل حوايل  حىت لو طفالا
عن قييم احلوادث يف حتليله، أغفل الفريق املشرتك لت أهداف عسكرية على منت القافلة.تواجد 

ووصف احلافلة أبهنا "هدف عسكري"، بناءا على احلقيقة املزعومة املتمثلة يف اإلشارة إىل أي أطفال 
أن أربعة قادة حوثيني كانوا موجودين داخلها. وهذا يثري خماوف بشأن عملية حتديد األهداف 

 من أن فريق اخلرباء اوفكما يؤكد أيضاا خم بدأ التناسب.مل هااحرتامومدى املستهدفة للتحالف 
 .استناداا إىل مبدأ التناسب الضرابتالفريق املشرتك لتقييم احلوادث يفشل يف تقييم مشروعية 

  سلطات األمر الواقع جـ(  املساءلة من جانب   
بسبب عدم توفر املعلومات، مل يتمكن فريق اخلرباء من تقييم ما إذا كانت االنتهاكات  .898

املزعومة من قبل احلوثيني يتم النظر والتحقيق فيها فعلياا بواسطة أي نوع من آليات املساءلة. يف 
ات ، أكدت سلط2019ردها على قائمة القضااي اليت أرسلها فريق اخلرباء يف كانون الثاين/ يناير 

األمر الواقع أن مجيع "العمليات العسكرية" من قبل "قواهتا املسلحة" ختضع للتقييم بعد التنفيذ. 
كذلك أن "القضاء العسكري" كان مسؤوالا عن املساءلة متشيا مع قانون العقوابت    وأفادوا

رض العسكري )اليمين( وقانون اإلجراءات اجلنائية العسكرية وكذلك اللوائح اليت تنص على ف
عقوابت إدارية على املوظفني العسكريني. دون الكشف عن املعلومات املتعلقة بعدد احلاالت اليت 
مت التحقيق فيها )إن وجدت(، أعلنت سلطات األمر الواقع أنه مل يثبت على أي من أفراد "قواهتا 

تأكيد، يف حد املسلحة" مسئولية انتهاك قانون حقوق اإلنسان أو القانون الدويل اإلنساين. هذا ال
  

1432and  UI&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=p7MC71eD

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-rare-admission-saudi-led-coalition-says-airstrike-

killed-yemeni-children-last-month/2018/09/01/1cbdc878-ae06-11e8-8a0c-

70b618c98d3c_story.html?noredirect=on&utm_term=.a2ca91ca8e83. 
1433www.spa.gov.sa/1804423 . 

https://www.youtube.com/watch?v=p7MC71eD-UI&feature=youtu.be
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-rare-admission-saudi-led-coalition-says-airstrike-killed-yemeni-children-last-month/2018/09/01/1cbdc878-ae06-11e8-8a0c-70b618c98d3c_story.html?noredirect=on&utm_term=.a2ca91ca8e83
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-rare-admission-saudi-led-coalition-says-airstrike-killed-yemeni-children-last-month/2018/09/01/1cbdc878-ae06-11e8-8a0c-70b618c98d3c_story.html?noredirect=on&utm_term=.a2ca91ca8e83
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/in-rare-admission-saudi-led-coalition-says-airstrike-killed-yemeni-children-last-month/2018/09/01/1cbdc878-ae06-11e8-8a0c-70b618c98d3c_story.html?noredirect=on&utm_term=.a2ca91ca8e83
http://www.spa.gov.sa/1804423


A/HRC/42/CRP.1 
 

 

310 

ذاته، يثري خماوف قوية بشأن ما إذا كان يوجد أي آلية للمساءلة معمول هبا للتحقيق يف مثل هذه 
 .احلاالت املزعومة ومقاضاة مرتكبيها، ويشري إىل نقص صارخ يف املساءلة

   د(   االستنتاج          
بعد مراجعة شاملة لنتائج آليات املساءلة املتاحة للعامة أو اليت قدمها األطراف إىل فريق  .899

خماوف جدية بشأن االفتقار السائد للمساءلة عن انتهاكات القانون الدويل  الفريقاخلرباء، فإن لدى 
ب. يبدو من جانب مجيع أطراف النزاع يف اليمن، والعديد منها واليت قد تصل إىل حد جرائم احلر 

أن تركيز اللجنة الوطنية للتحقيق ينصب على ما إذا كانت حوادث معينة قد حدثت ابلفعل وعلى 
إسنادها دون تقدمي تفاصيل عن التحليل القانوين الذي سيتيح للمرء االستنتاج ما إذا كانت 

ه أن التحالف االنتهاكات قد وقعت. مل يتوصل فريق تقييم احلوادث املشرتكة علناا إىل استنتاج مفاد
لقانون الدويل املزعومة )ابستثناء االعرتافني الضمنيني لانتهاكات أي ميكن أن يكون مسؤوالا عن 

يف حاالت  -ابحتمال الفشل يف احرتام مبدأ االحتياطات يف اهلجوم(، على الرغم من االعرتاف 
ي منتهكني للقانون الدويل حبدوث األخطاء البشرية والتقنية. أخرياا، أنكر احلوثيون وجود أ -قليلة 

بني صفوفهم، رغم أن فريق اخلرباء مل يتلق أي دليل على وجود آلية حتقق فعلياا يف مزاعم 
 .االنتهاكات

فريق اخلرباء ليس على علم أبي جناة مزعومني خضعوا للمساءلة من قبل أطراف يف النزاع   .900
هبذا الشأن إىل حكومة اليمن  عن جرمية مرتبطة ابلنزاع، على الرغم من توجيه طلب معلومات

يف حاالت قليلة، مجع فريق اخلرباء أدلة على أن احلكومة  وأعضاء التحالف وسلطات األمر الواقع.
اليمنية حاولت حماسبة جناة مزعومني من خالل بدء التحقيقات، مبا يف ذلك إنشاء جلان خاصة 

قار إىل القدرات واخلوف من ومع ذلك، فقد أضعفت هذه التحقيقات بسبب االفت .هلذا الغرض
األعمال االنتقامية. بناءا على ذلك، يبدو أن أايا من أطراف النزاع ليس على استعداد أو قادر على 
إجراء حتقيقات أو حماكمات يف انتهاك اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل، ال سيما ابلنظر إىل جرائم 

 املزعومة.احلرب 

دولية قيد النظر يف الوضع يف اليمن، يوصي فريق اخلرباء جملس يف غياب أي والية قضائية  .901
 .عزيز واليته فيما يتعلق جبمع وحفظ األدلةجديد وتحقوق اإلنسان بت

 مسؤولية الدول الثالثة .3

املشرتكة يف اتفاقيات جنيف األربع، على الدول األطراف واجب ليس فقط  1وفقاا للمادة  .902
على أنه  البندمت تفسري هذا احرتام االتفاقيات، ولكن أيضاا ضمان احرتامها  يف مجيع الظروف. 

، "جيب على الدول، سواء كانت حمايدة أو متحالفة أو عدوانية، أن تفعل كل ما يف وسعها ينص



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

 

311 

. االلتزام 1434معقول لضمان احرتام االتفاقيات من قبل اآلخرين الذين هم أطراف يف نزاع" بشكل
ابحرتام وضمان االحرتام ال يقتصر على اتفاقيات جنيف، بل ميتد ليشمل كامل القانون الدويل 

أال تشجع الدول انتهاكات القانون الدويل  كقانون عريف  من املعرتف به اآلنابلتحديد، اإلنساين. 
اإلنساين من جانب أطراف النزاع املسلح، وجيب عليها ممارسة نفوذها، إىل أقصى حد ممكن، 

 . 1435لوقف هذه االنتهاكات

به كذلك عموماا أن واجب ضمان احرتام اتفاقيات جنيف األربع والقانون سّلم من امل .903
1436سلبية وإجيابية. تالدويل اإلنساين عموماا يشمل التزاما

فيما يتعلق اباللتزامات السلبية، يُتوقع من  
الدول األطراف أن متتنع عن أي سلوك معني، أي جيب أال تشجع أو تساعد يف انتهاك االتفاقية. 

لتحفيز الدول اليت تنتهك  ةمعقول اتابلنسبة لاللتزامات اإلجيابية، جيب على األطراف اختاذ إجراء
1437االتفاقيات على التصرف وفقاا للقانون اإلنساين الدويل

 . 

 أن أي" اجلميع على سارية" اعتبارها ميكن اإلنساينأن التزامات القانون الدويل  حقيقة .904
آخر لاللتزام ابحرتام وضمان احرتام هذا أساساا  وميثل .احرتامها يف قانونية مصلحة هلا الدول مجيع

 . جنيف اتفاقيات من املشرتكة 1 املادة يف عنه املعرب النحو على اإلنساين،القانون الدويل 

 بشأن املخاوف إاثرة واجب إنأن تثري خماوف.  الدول من هذا يتطلب قدأقل األحوال  يف .905
 الدويل القانون إلتزاماتكافة   طابع نم مستمداايكون  قد من دون اعتباره عمالا غري ودايا  االمتثال
 طبيعة ذات ليست اإلنساينالقانون الدويل  إلتزاماتكانت   إذا .1438اجلميع على ساريةال اإلنساين

 اجملتمع هذا أعضاء يتمتع أن جيب ككل،  الدويل اجملتمع جتاه تعهدات متثل ولكنها فحسب ثنائية
 هذاشكل  أو ماهية حول مفتوحاا التساؤل  فيبقى .االمتثال عدم بشأن القلق عن للتعبري مبقام

،هذا يتضمن اجملتمع دولتني تعمالن  أن يُعتقد قد"اجملتمع".  ممثل  جزء يفمثالا  احلال هو كما  سوايا
 .فردية دول أو املتحدة األمممن  جلانب

 خماوف بسبب النزاع، أطراف من ما أمرااتطلب  أنالثالثة  لألطرافميكن  ظروفأي  يف .906
ما قد يؤدي إىل  لأن ك املفرتض، من تطلبه؟ أنممكن  الذي وما الدويل القانون انتهاك احتمال من

الطرف الذي  قبل من نشاطاا أيضاا األوىل الوهلة يف تطّلبإجراء حتقيق شرعي من قبل طرف اثلث ي
  

1434.ICRC commentary to article 1 common to the Geneva Conventions, 2016, para. 153  
 . 144القاعدة ، دراسة اللجنة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريف 1435
)التعليق(، انظر اللجنة الدولية  144القاعدة ، ألمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريفدراسة اللجنة الدولية للصليب اأنظر  1436

 47، ص.2003للصليب األمحر والقانون الدويل اإلنساين وحتدايت النزاعات املسلحة املعاصرة، جنيف، كانون األول 
(www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihlcontemp_armedconflicts_ final_ang.pdf); Knut Doermann and 

Jose Serralvo, “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to prevent international 

humanitarian law violations”, International Review of the Red Cross (2014), 96 (895/896), 707–736 

(https://www.icrc.org/en/international-review/article/common-article-1) 
1437.See ICRC commentary to article 1 common to the Geneva Conventions, 2016, para. 154  

مستحقة للمجتمع املدين ككل وهي ليست جمرد إلتزامات ثنائية كما هو احلال يف القانون الدويل اإللتزامات السارية على اجلميع  1438
  ابإلمجال. والقانون الدويل اإلنساين ليس ذات طابع متبادل.

https://www.icrc.org/en/international-review/article/common-article-1
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 يكون الحني  يفحتقيق  إجراء ااثلثا  طرفاايطلب  أن املفاجئ منتوجيه التحقيق إليه. يكون  يتم
 يتسىن ال حيث ما، موقف يطرأ قد ذلك، ومعمن قبل.  حتقيق إبجراء ُمطالباا نفسه النزاع طرف
، ليس التحقيق أن يقرر وبل مسألة، معاجلةالنزاع إجراء حتقيق أو  لطرف  كان  ظروفٍ  يف ضرورايا
اثلثة على  أطراف تستطيع أن االستثنائي من يكون حني يففيها.  حتقيق إجراء الواقع يف ينبغي

 اسبابوجود  إىل اإلشارة ميكنها اهلجوم،أساس نتيجة  على فقطأتكيد ارتكاب جرمية حرب 
 إاثرة يربر ما يوجد قدجرمية حرب. يف العديد من احلاالت،  ارتكاب إمكانيةمن  للقلقوجيهة 

 X إظهار من B الطرفإال إذا متكن  قانوين غري A ضد"اهلجوم  أن على التأكيد حىت أو القلق
 ." Z و Y و

 مع نتعامل وأننا اجلنائي القانون وليس املدين القانون مع نتعامل أننا إىل هنا اإلشارة جتدر .907
 املعقول األساس على جيب .املسؤولية لتحديد اإلثبات معيار من بدالا  املخاوف إلاثرة األدىن احلد

احتمال حدوث  على" اموثوقا  يكون "دليالا  أنمبوجبه إباثرة شواغلها  ملزمة الدولة تكون الذي
 الرد هذا طبيعة تعتمد .الرد يف احلق للدولة يكون أن ينبغي نطق،وحبكم امل ظروف هكذا يف انتهاك.

 لن معينة، أهداف اختيار عند القلق عن التعبري يتم املثال، سبيل على حيث، .املطروح السؤال على
 الرد يكون قد .فقط العسكرية األهداف يستهدف أبنهبعبارات عامة  الردالنزاع  لطرف كافياا   يكون
 .معني بسؤال يتعلق فيما ليس ولكن عام ابستفسار يتعلق فيما مناسباا العام

 أن جيب عندها ،املعرب عنه القلق أساس هي معزولةحالة  يفمعينة  نتيجة تكون عندما .908
اإلجراء املعني بذلك الشكل. عندما تثري  اختاذ سبب أو اإلجراء سبب إىل احملتمل املخالف يشري

مسألة خماوف بشأن منط من اهلجمات أدى يف كل حالة من احلاالت احملددة إىل نتيجة غري قانونية 
حمتملة، فإن املشكلة قد ال تتعلق ابهلجمات الفردية فقط. بدالا من الفعل الفردي احملتمل للفعل 

للفعل غري املشروع أو فشل منهجي يف عملية صنع اخلاطئ، يثري هذا احتمال وجود منط منهجي 
 اإلجراءات من كل  يشمل حتقيق إجراء إىل استجوابه يتمحيتاج الطرف الذي  حالة، هكذاالقرار. يف 

 احلصول يف احلق الثالث للطرف يكون أن جيب. ما منط من جزءاا تكون أن وإمكانية احملددة الفردية
 املتعلقة احلقيقية املسائل قيود مراعاة مع. احملتمل لالنتهاك األكرب للنطاق نظراا أوىف، تفسري على

 .الثالث للطرف معروفة التحقيق نتائج تكون أن جيب القومي، ابألمن

آخر من املواقف اليت تتطلب املزيد من التحقيق املتعمق وهو مكان حدوث  نوع يوجد .909
 األحداث مجيع على وحصرية كاملة  سيطرة املزعوم للمخالف كان  وحيث واضحةنتيجة خاطئة 

 األسر. يف ميوت مث سليم شخص احتجاز يتم عندمااألكثر وضوحا هو  املثال 1439.الصلة ذات

  
 احلاجة للسيطرة احلصرية ال يعيق إحتمالية السيطرة املشرتكة،   1439

Lopez Burgos v. Uruguay, Human Rights Committee, Communication No. R.12/52, U.N. Doc. Supp. No. 

40 (A/36/40) at 176 (1981). 
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سياق االحتجاز، فإن  علىاألمر  هذاحني أنه ال يوجد سبب مبدئي ملاذا جيب أن يقتصر  يف1440
 إىلحني  من فقطأبنه يكون قابالا للتطبيق  ويوحي مطلوب أمرعلى األحداث  السيطرة يف التفرد
 .املسلح النزاع سياق يف آخر

 الصلة ذات املعلومات مجيع أنمشكلة معينة تنشأ يف حاالت النزاع وهي  يوجد عام شكل .910
 نوع يف الشفافية من املزيد يتطلب قد ابلذاتالعامل  هذا عملياا يف أيدي طرف واحد. تظل

  1441.إجراؤه جيب الذي التحقيق

لوضع حد لالنتهاكات اليت ترتكبها أطراف النزاع أخرى ب اختاذ خطوات استباقية جي .911
1442للقيام بتنفيذ هذا.  وبذل العناية الواجبة

تتمتع الدول الثالثة حبرية االختيار بني خمتلف التدابري  
تمر هذا يعين على سبيل املثال االعتماد املس لضمان احرتام القانون. مصممةاملمكنة، طاملا أهنا 

إلجراء الذي ثبت حىت اآلن أنه غري فعال لضمان احرتام القانون مل يعد يعترب مناسباا. ومن األمثلة 
على التدابري املشاركة يف احلوار الدبلوماسي، وتقدمي املساعي احلميدة، وتقدمي املساعدة القانونية 

ا أقوى وتتضمن تدابري الرد واإلحالة إىل اهليئات الدولية. ومع ذلك، ميكن أن تكون التدابري أيضا 
 .1443ابملثل، مثل القيود التجارية وتعليق املعونة أو اتفاق التعاون

ختتلف التدابري اليت من املتوقع أن تتخذها الدول الثالثة وفقاا ملستوى التأثري الذي متارسه  .912
لتأثري الذي اختاذ التدابري مع ارتفاع مستوى ا 1444الدولة على طرف النزاع. يف اليمن، تزداد مسؤولية

تتمتع به دولة معينة على احلكومة اليمنية أو أعضاء االئتالف أو احلوثيني. هذا مهم بشكل خاص 
الذين يقدمون  -ابإلضافة إىل أعضاء التحالف الذين يشاركون مباشرة كأطراف يف النزاع  -لدول ل

بشكل مباشر أو غري مباشر، لطرف يف النزاع من خالل مشورة اخلرباء واالستخبارات  الدعم
فيما يتعلق ابلوضع يف اليمن، فإن لذلك، والتدريب والدعم اللوجسيت و/ أو نقل األسلحة. 

  
 على سبيل املثال، 1440

Ribitsch v. Austria, European Court of Human Rights, judgment of 4 December 1995; Selmouni v. 

France European Court of Human Rights, judgment of 28 July 1999; Salman v. Turkey, European Court 

of Human Rights, judgment of 27 June 2000. 
 للنتائج املرتتبة مبوجب قانون حقوق اإلنسان، أنظر  1441

see Mansuroğlu v. Turquie, 43443/98, European Court of Human Rights, judgment of 26 February 2008.  
1442The obligation entailed in Art. 1 common to the Geneva Conventions can be seen as an obligation of  

due diligence, in opposition to an obligation of result (see Knut Doermann and Jose Serralvo, “Common 

Article 1 to the Geneva Conventions and the obligation to prevent international humanitarian law 

violations”, International Review of the Red Cross (2014), 96 (895/896), p. 710 
(https://www.icrc.org/en/international-review/article/common-article-1) 

1443ICRC commentary to article 1 common to the Geneva Conventions, 2016, para. 181; see  
for example Updated European Union Guidelines on promoting compliance with international 
humanitarian law, 2009/C 303/06 (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=celex:52009XG1215(01), which provides examples of means at the 

disposal of the EU in its relation with third countries. 
وتعليق اللجنة الدولية للصليب األمحر  144القاعدة ، نة الدولية للصليب األمحر حول القانون الدويل اإلنساين العريفأنظر دراسة اللج 1444

 . 165، الفقرة 2016املشرتكة يف معاهدات جنيف،  1على املادة 

https://www.icrc.org/en/international-review/article/common-article-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52009XG1215(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52009XG1215(01)
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 1447وفرنسا 1446واململكة املتحدة 1445لوالايت املتحدةإن كان االثالثة أمهية خاصة  سؤولية الدولمل
يف ضوء التأثري الذي متارسه هذه الدول على أطراف أو غريها  1448سالمية اإليرانيةواجلمهورية اإل

 .النزاع

إن مسألة نقل األسلحة توضيحية بقدر ما تنطوي على التزامات ابختاذ تدابري سلبية  .913
وإجيابية. فمن انحية، يتطلب االلتزام بضمان االحرتام أن متتنع الدول عن نقل األسلحة "إذا كان 

ع، استنادا إىل حقائق أو معرفة أبمناط املاضي، أن هذه األسلحة سُتستخدم النتهاك هناك توق
وتشمل  1449 ". يتطلب هذا االلتزام إجراء تقييم قبل أي نقل لألسلحة.]القانون الدويل اإلنساين[

 .1450التدابري اإلجيابية األخرى ذات الصلة وضع شروط على هذه األسلحة أو احلد منها أو رفضها

، اليت أصبحت فرنسا واململكة املتحدة 2013وابملثل، حتظر معاهدة جتارة األسلحة لعام  .914
أطرافا فيها، نقل األسلحة التقليدية أو املواد ذات الصلة إذا كانت الدولة الطرف على علم أبهنا 

يف حاالت    1451ستستخدم هذه االسلحة يف ارتكاب الفظائع اجلماعية، مبا يف ذلك جرائم احلرب.
أخرى، يتعني على الدول أن تنظر يف احرتام القانون الدويل اإلنساين من قبل الدولة املستوردة قبل 

وفقاا للقانون الدويل، وكما هو منصوص عليه صراحة يف  1452.التصريح بتصدير األسلحة التقليدية

  

 بالنسبة لمشاركة الواليات المتحدة في الصراع في اليمن، أنظر على سبيل المثال،  1445
Larry Lewis, “Promoting Civilian Protection during Security Assistance: Learning from 

Yemen”, CNA Analysis and Solutions, May 2019, p. 9 
(https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2019-U-019749-Final.pdf). 

 بالنسبة لمشاركة المملكة المتحدة في الصراع في اليمن، أنظر على سبيل المثال،   1446
 “Britain’s Hidden War”, Channel 4 Dispatches, April 2019 

(https://www.channel4.com/press/news/britains-hidden-war-channel-4-dispatches). 
 بالنسبة لمشاركة فرنسا في الصراع في اليمن، أنظر على سبيل المثال،   1447

Discolose, “La France et le Yémen: cartographie d’un mensonge d’Etat”, Mediapart, April 
2019 (https://www.mediapart.fr/journal/international/150419/la-france-et-le-yemen-

cartographie-d-un-mensonge-d-
etat?utm_content=buffer5e34b&utm_medium=social&utm_source=Facebook_Page&utm_cam

paign=CM). 
(، فقد 2015) 2216فريق الخبراء المعني باليمن الذي ُعيّن لرصد اإلمتثال للعقوبات التي فرضها قرار مجلس األمن وفق 

 26رسالة مؤرخة  - التدابير الالزمة لمنع نقل األسلحة إلى الحوثيين )مجلس األمن التابع لألمم المتحدةفشلت إيران في اتخاذ 
إلى  (2017) 2342موجهة من رئيس فريق الخبراء المعني باليمن بموجب قرار مجلس األمن  2018كانون الثاني / يناير 
  .13الفقرة  (S/2018/68)رئيس مجلس األمن 

1449ary to article 1 common to the Geneva Conventions, 2016, para. 162; See also ICRC comment 

Updated European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian law, 

, B (16)(i); content/EN/TXT/?uri=celex:52009XG1215(01)-lex.europa.eu/legal-https://eurC 303/06 (/2009

Arms Transfer Decisions: Applying International “ 735;; ICRC,–See Dörmann/Serralvo, p. 732

, Practical Guide,  May 2007 ”Humanitarian Law Criteria

).https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0916.pdf( 
1450See e.g. 31st ICRC commentary to article 1 common to the Geneva Conventions, 2016, para. 181.  

Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 2011, Res. 2, Annex 1: Action Plan International 

for Implementing International Humanitarian Law, Objective 5: Arms transfers 

-2-resolution-conference-international-https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/resolution/31(

;; 28th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, 2003, Agenda for )htm.2011

; )https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_1103.pdfn, Final goal 2.3 (Humanitarian Actio

Alexandra Boivin, “Complicity and beyond: International law and the transfer of small arms and light 

weapons”, International Review of the Red Cross, Volume 87 Number 859, September 2005 

(https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_859_boivin.pdf), p. 475-479. 
1451.Art. 6, para. 3 Arms Trade Treaty  
1452. Art. 7, para. 1 Arms Trade Treaty  

https://www.cna.org/CNA_files/PDF/IRM-2019-U-019749-Final.pdf
https://www.channel4.com/press/news/britains-hidden-war-channel-4-dispatches
https://www.mediapart.fr/journal/international/150419/la-france-et-le-yemen-cartographie-d-un-mensonge-d-etat?utm_content=buffer5e34b&utm_medium=social&utm_source=Facebook_Page&utm_campaign=CM
https://www.mediapart.fr/journal/international/150419/la-france-et-le-yemen-cartographie-d-un-mensonge-d-etat?utm_content=buffer5e34b&utm_medium=social&utm_source=Facebook_Page&utm_campaign=CM
https://www.mediapart.fr/journal/international/150419/la-france-et-le-yemen-cartographie-d-un-mensonge-d-etat?utm_content=buffer5e34b&utm_medium=social&utm_source=Facebook_Page&utm_campaign=CM
https://www.mediapart.fr/journal/international/150419/la-france-et-le-yemen-cartographie-d-un-mensonge-d-etat?utm_content=buffer5e34b&utm_medium=social&utm_source=Facebook_Page&utm_campaign=CM
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52009XG1215(01)
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0916.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_1103.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_859_boivin.pdf
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ا عن القانون الدويل العريف، مشاريع مواد جلنة القانون الدويل بشأن مسؤولية الدولة واليت تعترب تعبري 
أي خرق خطري للقانون  –من خالل الوسائل القانونية  –فإن الدول ملزمة ابلتعاون إلهناء 

. تعترب انتهاكات خطرية من جانب دولة اللتزام انشئ مبوجب قاعدة قطعية من القانون 1453الدويل
اجلماعية والعبودية والتمييز . من املتفق عليه عموماا أن حظر العدوان واإلابدة 1454الدويل العام

العنصري واجلرائم ضد اإلنسانية واحلق يف تقرير املصري، فضالا عن القواعد األساسية للقانون الدويل 
وواجب التعاون هذا ينطوي ضمناا  1455اإلنساين ، ترقى إىل مستوى القواعد القطعية للقانون الدويل.

عزيز االحرتام واملراعاة العامليني حلقوق اإلنسان على التزام الدول مبوجب ميثاق األمم املتحدة بت
ابإلضافة  1456 واحلرايت ، كما أشارت صراحةا مجيع املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان.

 إىل ذلك، يعد التعاون الدويل عنصرا أساسيا يف إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

1457  

بعدم االعرتاف مبوقف قانوين بسبب الوضع الناشئ عن انتهاك الدول الثالثة ملزمة أيضاا  .915
وعالوة على ذلك،  1458خطري للقانون الدويل، أو بعدم تقدمي مساعدة يف احلفاظ على هذا الوضع.

فإن الدولة اليت تساعد دولة أخرى عن عمد هبدف تيسري ارتكاب هذا الفعل غري املشروع دولياا 
لك، شريطة أن يكون الفعل غري مشروع إذا كان قد ارتكب من تكون مسؤولة دولياا عن القيام بذ

وفقاا لذلك، فإن الدول اليت تساعد عن قصد أو تساعد أطراف  1459قبل الدولة املساعدة نفسها.
النزاع يف اليمن يف ارتكاب االنتهاكات ستكون مسؤولة عن التواطؤ يف انتهاكات القانون الدويل 

 اإلنساين ذات الصلة. 

 االستنتاجات       

  

1453International Law Commission Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally  

Wrongful Acts, Article 41, para. 1.  
1454ticles on the Responsibility of States for Internationally International Law Commission Draft Ar 

Wrongful Acts, Article 40. 
1455See ILC Draft articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts with  

commentaries, 2001, Art. 26, para. 5, p. 85 and Art. 40, para. 4, p. 112-113 referring to Legality of the 

Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, para. 79; See commentary to 

the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, Art. 50, para. 3. 
1456United Nation Charter, article 1(3); See Preamble of International Covenant on Civil and Political  

Rights; International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; Convention on the Right of the 

Child; Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; 

Convention on the Elimination of Racial Discrimination and Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities. 
سبيل المثال  ، أنظر علىالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةويتبين هذا في كل أنحاء  1457

 الفقرات: 

Art. 2(1), Art. 11(2) and Art. 23;  

 ة، اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيأنظر و
General Comment No.3 (the nature of States parties’ obligations). 

1458of States for Internationally  International Law Commission Draft Articles on the Responsibility 

Wrongful Acts, Article 41(2), and the commentary thereto. 
1459International Law Commission Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally  

Wrongful Acts, Article 16, and the commentary thereto.  
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املشرتكة يف اتفاقية  1كما هو احلال يف العديد من النزاعات األخرى، يبدو أن املادة  .916
جنيف ال يتم النظر فيها بشكل كاف من قبل الدول الثالثة اليت ال تشارك مباشرة يف النزاع يف 

ع. وبشكل أكثر اليمن، وال سيما الدول اليت متارس أو قد متارس أتثرياا حمدداا على أطراف النزا 
حتديداا، يوجد شك يف ما إذا كانت اململكة املتحدة والوالايت املتحدة وفرنسا واجلمهورية اإلسالمية 

ميكن قول  1460اإليرانية تتخذ مجيع التدابري املعقولة لضمان احرتام القانون الدويل اإلنساين يف اليمن.
التقارير  عددأطراف النزاع يف اليمن. مع األمر ذاته ابلنسبة جلميع الدول اليت تنقل األسلحة إىل 

العلنية اليت تزعم وقوع انتهاكات خطرية للقانون الدويل اإلنساين وغالباا ما تثبت وقوعها، ال ميكن 
فريق  يألي دولة أن تدعي أهنا ال تدرك وقوع مثل هذه االنتهاكات يف اليمن. كما يتضح من تقرير 

من انتهاكات قد تؤدي إىل مسؤولية جنائية عن العديد من اخلرباء، ارتكبت أطراف النزاع يف الي
 جرائم احلرب. 

ابلنسبة إىل الدول األطراف يف معاهدة جتارة األسلحة، مبجرد معرفة الدولة الطرف أبن   .917
وفقاا  املعاهدة.نتهاك نقل األسلحة سُيستخدم يف ارتكاب جرائم حرب يف اليمن سيكون كافياا ال

( أو 1) 2الدولة الطرف أي نقل لألسلحة التقليدية املشمولة ابملادة  "ال ترخص(: 3) 6للمادة 
األسلحة أو املواد  ، إذا كان لديها علم وقت اإلذن أبن4أو املادة  3من املواد املشمولة ابملادة 

تُستخدم يف ارتكاب اإلابدة اجلماعية أو اجلرائم ضد اإلنسانية أو االنتهاكات اجلسيمة التفاقيات 
أو يف اهلجمات ضد األهداف املدنية أو املدنيني احملميني على هذا النحو أو  1949م جنيف لعا

 ."هي طرف فيها غريها من جرائم احلرب على النحو احملدد يف االتفاقات الدولية اليت

ابلنسبة جلميع الدول، مبا فيها تلك اليت ليست أطرافاا يف معاهدة جتارة األسلحة، قد تؤدي  .918
لتزام إتنتهك قد لحة إىل دول أعضاء يف التحالف إىل مسؤولية الدولة مبعىن أهنا عمليات نقل األس

الدول ابلتعاون من أجل وضع حد ألي خرق خطري للقانون الدويل مبا يف ذلك االنتهاكات 
يف بعض احلاالت، ميكن أن يكون توفري األسلحة أو الدعم  .1461اجلسيمة للقانون الدويل اإلنساين

النزاع مبثابة مساعدة أو مساندة طرف النزاع، عن علم، يف ارتكاب فعل غري  اللوجسيت لطرف يف
وهذا يعّرض األفراد  1462مشروع دولياا، وابلتايل تكون الدولة املوفرة للسالح مسؤولة عن هذا الفعل.

  

 يل المثال: أنظر على سب 1460

Oona Hathaway, Alexandra Francis, Alyssa Yamamoto, Srinath Reddy Kethireddy and Aaron Haviland, 

“Common Article 1 and the U.S. Duty to Ensure Respect for the Geneva Conventions in Yemen”, Just 

Security, April 2018 (https://www.justsecurity.org/55415/common-article-1-u-s-duty-ensure-respect-

geneva-conventions-yemen/).  
1461.ILC Draft articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, article 41(1)  
1462lly Wrongful Acts, Art. 16; see for ILC Draft articles on the Responsibility of States for Internationa 

example Alexandra Boivin, “Complicity and beyond: International law and the transfer of small arms and 

light weapons”, International Review of the Red Cross, Volume 87 Number 859, September 2005 

(https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_859_boivin.pdf); Cordula Droege and David Tuck, 

“Fighting together and international humanitarian law: Ensuring respect for the law and assessing 

responsibility for violations (2/2)”, Humanitarian Law and Policy, October 2017 

(https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/17/fighting-together-international-humanitarian-law-

ensuring-respect-law-assessing-responsibility-violations-2-2/#_ftnref10). 

https://www.justsecurity.org/author/hathawayoona/
https://www.justsecurity.org/author/francisalexandra/
https://www.justsecurity.org/author/yamamotoalyssa/
https://www.justsecurity.org/author/havilandaaron/
https://www.justsecurity.org/55415/common-article-1-u-s-duty-ensure-respect-geneva-conventions-yemen/
https://www.justsecurity.org/55415/common-article-1-u-s-duty-ensure-respect-geneva-conventions-yemen/
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_859_boivin.pdf
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/17/fighting-together-international-humanitarian-law-ensuring-respect-law-assessing-responsibility-violations-2-2/#_ftnref10
https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2017/10/17/fighting-together-international-humanitarian-law-ensuring-respect-law-assessing-responsibility-violations-2-2/#_ftnref10
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ما إذا كانت  1463يف هذه البلدان خلطر املسؤولية اجلنائية عن املساعدة والتحريض على جرائم احلرب.
الضلوع تنطبق، ال سيما ابلنسبة جلرائم احلرب، فيما يتعلق ابلدول اليت تزود اليمن شروط 

 . 1464 ابألسلحة، فهذا أمر مل يتم حتديده بعد

أسس قانونية خمتلفة، ال تزال مسألة قانونية نقل األسلحة من جانب فرنسا بناءاا على   .919
هذا السؤال هو  نزاع اليمين حمل شك.واململكة املتحدة والوالايت املتحدة ودول أخرى إىل أطراف ال

بصرف النظر عن نتائج  1465حاليا موضوع ضمن إجراءات حماكم حملية ومناقشات برملانية خمتلفة.
هذه اإلجراءات، يشري فريق اخلرباء إىل أن إمداد األسلحة املستمر ألطراف النزاع يف اليمن يطيل 

 .الصراع ومعاانة السكان

XI. االستنتاجات والتوصيات  

 االستنتاجات. أ

 وانتهاكات اإلنسان حقوق انتهاكات من جمموعة عن مسؤولة اليمن يف النزاع أطراف .920
 . احلرب جرائم مستوى إىلبعض هذه االنتهاكات  صليأن  حُيتمل اإلنساين. الدويل القانون

هائالا وواسع النطاق  اليمنيني املواطننيهلذه االنتهاكات على حياة  الفعلي التأثري كان .921
اليومية، غالباا دون سابق إنذار  حياهتم يف االعتياديني األشخاص اجلوية والغارات القصف وأصاب

 من لالختباء آمن مكان يوجد ال أبنه شعوراا خلق مما ومستمراا، انشطا  قتاالا  تشهدناطق اليت ال امليف 
  

1463.Art. 25 3. (c) Rome Statute  
األسلحة إىل اليمن األمر الذي من احملتمل أن يصل إىل درجة التواطؤ من جانب الوالايت أنظر مقاالت خمتلفة حول موضوع نقل  1464

 املتحدة
 (https://www.justsecurity.org/62363/saudi-coalition-admission-error-bombing-cholera-treatment-center-

implicates-united-states/); and/or of the United Kingdom 

(https://www.theguardian.com/law/2019/jun/20/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-for-use-in-yemen-

declared-unlawful?CMP=Share_iOSApp_Other; https://www.theguardian.com/world/2019/jun/18/the-

saudis-couldnt-do-it-without-us-the-uks-true-role-in-yemens-deadly-war?CMP=share_btn_fb; 

https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-

strikes-yemen/); and of France (https://www.hrw.org/fr/news/2019/04/15/yemen-appel-de-10-ong-apres-

lenquete-de-disclose-sur-le-yemen). 
ا موضوع مناقشات وقرارات الكونغرس ال تزال إجراءات احملاكمة معلقة حالياا يف فرنسا وإيطاليا واململكة املتحدة وكانت املسألة أيضا  1465

لعربية أو الربملاانت مثل يف الوالايت املتحدة وأسرتاليا وإيطاليا. وأفادت تقارير أن العديد من الدول أوقفت صادرات األسلحة إىل اململكة ا
تزال التساؤالت موجودة عن عمليات السعودية، مبا يف ذلك: بلجيكا وأملانيا )لكن يوجد تقارير عن مبيعات غري مباشرة عرب فرنسا وما 

الشحن مبوجب الرتاخيص احلالية( وهولندا. أفادت مصادر أبن كندا أعلنت أهنا بدأت تعيد النظر يف تصدير األسلحة. لكن يعرّب و التسليم 
 اجملتمع املدين عن قلقه ألن هذه املراجعة ال تزال معّلقة. تتوفر بياانت عن نقل األسلحة يف تقارير وطنية حول تصدير األسلحة وقرارات

عموم وقرارات كونغرس أو برملاانت وأحباث مستقلة ملنظمات حقوق اإلنسان واجملامع الفكرية اليت درست مبيعات وإمدادات قضائية متاحة لل
 األسلحة. كما مت البحث يف مسألة بيع األسلحة واإلمدادات إىل أطراف النزاع على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم الدولية والوطنية. 

Freeman, “Who is arming the Yemen war? An update”, March 2019, -Perlosee for example Samuel ( 

/).update-an-war-yemen-the-arming-is-https://sites.tufts.edu/reinventingpeace/2019/03/19/who 

  

https://www.justsecurity.org/62363/saudi-coalition-admission-error-bombing-cholera-treatment-center-implicates-united-states/
https://www.justsecurity.org/62363/saudi-coalition-admission-error-bombing-cholera-treatment-center-implicates-united-states/
https://www.theguardian.com/law/2019/jun/20/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-for-use-in-yemen-declared-unlawful?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/law/2019/jun/20/uk-arms-sales-to-saudi-arabia-for-use-in-yemen-declared-unlawful?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/18/the-saudis-couldnt-do-it-without-us-the-uks-true-role-in-yemens-deadly-war?CMP=share_btn_fb
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/18/the-saudis-couldnt-do-it-without-us-the-uks-true-role-in-yemens-deadly-war?CMP=share_btn_fb
https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/
https://www.justsecurity.org/32656/law-aiding-abetting-alleged-war-crimes-assess-uk-support-saudi-strikes-yemen/
https://www.hrw.org/fr/news/2019/04/15/yemen-appel-de-10-ong-apres-lenquete-de-disclose-sur-le-yemen
https://www.hrw.org/fr/news/2019/04/15/yemen-appel-de-10-ong-apres-lenquete-de-disclose-sur-le-yemen
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 انتهاء علىطويلة  فرتة مروراحلوثيون تقتل وتشوه الناس بعد  خّلفها اليت األرضية األلغام. القتال
 لبقاء األساسية املواد علىاليت تؤثر  واهلجماتالعسكري كاسلوب قتال  واحلصاراملعارك. احلصار 

 الضرورية املواد من السكان حترم املساعدات إيصال دون حتول اليت والعوائقعلى قيد احلياه  السكان
وإخفائهم بشكل تعسفي  واحتجازهمالناس  إعتقال يتم. مسبوقة غري إنسانية أبزمة اليمن مير بينما
 فريقوثقها  اليتوسوء املعاملة مبا يف ذلك العنف اجلنسي ويف بعض احلاالت  للتعذيبعرضة  وهم

أطراف النزاع أو بعد وقت قصري من إطالق سراحهم.  احتجاز مرافقيف  أشخاصمات  فقداخلرباء 
 العتبارهم األشكال من شكل أبي االستهدافمن االعتقال أو  خوفٍ  حالةيعيش السكان يف 

القوة. املدنيون غري  طريق عن ذلك يف مبا األطفال جتنيد يفالصراع  أطراف تنشط. معارضني
 عقوابت من عانوني إقامتهمعلى منطقة  املسيطرالنزاع  طرفالقادرين أو غري الراغبني يف دعم قضية 

والصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان والعاملني يف الناشطني  راقبةالنزاع مب أطراف تقوم. منتظمة
عملهم، مما يؤدي يف كثري من األحيان إىل وقف  يف عليهمقيوداا  وتفرض كثب  عناجملال اإلنساين 

حقوق   انتهاك مستوى اىلاألفعال ترقى  هذه مجيعاخلدمات اليت يقدموهنا لألشخاص احملتاجني. 
 .الدولية اجلرائم ذلك يف مبا الدويل، القانون انتهاكات مستوى إىل يرقىالشعب اليمين، وكثري منها 

  تعز، مثلنسبياا لسنوات،  هادئة ظلتاخلطوط األمامية  حيثاملسلح  الصراعأماكن  يف .922
 متعذر  للمدنيني أمر  ابلنسبة حُتتمل ال احلياة جتعل اليت احلصار أساليب استخدام استمرار كان

 .الوقت مرور مع أكثريتضح  وهذاحنو متزايد أصبح التأثري شديد على السكان  وعلى تربيره،
 التجارية السلع على القيود فرضمثل  السكان مجيعتؤثر على  ممارسات يف االستمرار يُعترب كذلك
 تُغتفرال  ورأم ،واضح بشكل السكان جتويعاليت تؤدي إىل  اإلنسانية املساعدات وحتويل وأتخري

 صنعهي "من  واليتأنه "أسوأ أزمة إنسانية يف العامل"  على اليمن يُعرف يزال ال بكل بساطة.
النزاع  أطراف معرفة بظل الوضعاستمرار هذا  إن على هذا. كثرية  أدلةاخلرباء  فريق ورأى"، اإلنسان

 قد األفعال هذه أن االستنتاج إىل اخلرباءبقاء السكان قد دفع فريق  على ساليبهاأل الواضحة آلاثراب
 .الدولية اجلرائماالنتهاكات للقانون الدويل وحىت  مستوى إىل ترقى

سياسية  تسوية إىلإىل التوصل  اهلادفة املفاوضاتعلى مستوى  دثالذي ح التقدم كان .923
 حول واتفاقياتاحلديدة  يفإطالق النار  لوقف ستوكهومل اتفاقعن  وأسفر مشجعا 2018 العاميف 

 لكن تعز وخطة لتبادل األسرى. حول التفاهم بيان مذكرةإىل  ابإلضافةموانئ جتارية رئيسية  ثالثة
من  احلد يف احلديدة يف النار إطالق وقف ساعد حني يف جناحاا بكثري. أقل كان  االتفاق تنفيذ
األزمة اإلنسانية الكارثية اليت تواجه اليمن، بدالا من استغالله كفرصة للرتكيز على التسوية  تفاقم

 املعاركاجلبهات األمامية يف مناطق أخرى.  لتعزيز ومواردها جهودهاالنزاع  أطراف حّولتالسياسية، 
 يتأثر ودائما مستحيلة رحالت ويواجهون قاسية ظروف يف غالباا منازهلم من املدنيون ويفرمستمرة 

 .العيش وسبل العائالت تدمر اليت لألسلحة العشوائي ابالستخدام سواء حد على باقونالفارون وال
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 واجلرائم االنتهاكات عن املسؤولية يتحملونقد  الذين األفراد من عددا اخلرباء فريق حدد .924
 أُبلغت وقد .القضائيةة املالحقبغرض  املعنيون األفراد هؤالءيتم التحقيق مع أن  جيب .احملتملة
 .اتمة بسريةحلقوق اإلنسان  ةالسامي املتحدة األمم مفوضة إىل أمسائهم

عن االنتهاكات ورفضها اختاذ أي  املسؤولية من نوع يأب اإلقرار يف األطراف فشل أدى .925
 مماانعدام املساءلة على نطاق واسع،  إىلعن أفعاهلا،  ناجتةخطوات ذات مغزى لتصحيح املواقف ال

 العقاب من اإلفالت على وحّرض اليمنيني السكان حبقوق االكرتاثعلى زايدة دائرة عدم  شجع
. السرعة وجه على االنتهاكات معاجلة مسؤولية اليمنية احلكومة لدى .اليمن يف املرتكبة اجلرائم على

 السعودية العربية اململكة ذلك يف مبا التحالف يف األعضاء والدول الواقع األمر سلطات تتحمل
اختاذ إجراءات ضد املسؤولني داخل  عليها وجيب جسيمة مسؤولية املتحدة العربية واإلمارات

العبء أيضاا على اجملتمع الدويل، وخاصة الدول اليت هلا أتثري على أطراف النزاع،  يقع .اصفوفه
 مرتكيب بةحماس ضمان عرباالنتهاكات ومساعدة اليمن  واختاذ خطوات مناسبة ملنع حدوث إلدانة
ويزيد من معاانة  الصراعيف اليمن يؤجج  كما أن استمرار تزويد األسلحة ألطراف النزاع  .اجلرائم

 . السكان

مناقشة اخلطوات املطلوبة للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون الدويل يف  متت .926
 فريق قام .هلا للتصدي مغزى ذات خطوات اختاذ لعدم مربر أي يوجداليمن بشكل مستمر ومل يعد 

 التقاريرتوصيات ملموسة يف  بصياغةاألمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  مفوضة و اخلرباء
 ,A/HRC/30/31, A/HRC/33/38) اإلنسان حقوق جملس إىل قدمةامل

A/HRC/36/33, A/HRC39/43, and A/HRC/42/17 مثلها مثل العديد )
 .الفور على التوصيات هذه تنفيذ جيب والوطنية.من منظمات اجملتمع املدين الدولية 

 دون منمعاانة الشعب اليمين  إهناء إستحالةالواضح متاما  مناستمرار معاانة السكان،  مع .927
 املساءلة لضمان تدابري تتضمن فاوضالت طريق عنسياسية  تسوية عرب فقط سيتحقق وهو سالم،

 دائرةيف  االستمرار اليمنمصري  يكونتسوية،  هكذا مثل وبدون .اإلنسان حقوق انتهاكات عن
بدعم اليمن يف حتقيق سالم  االلتزاماجملتمع الدويل  على .الدويل للقانون اخلطرية واالنتهاكات العنف

 .مستدام

 . توصياتب

 :إىل مجيع أطراف النزاع يف اليمن .1

ماية املدنيني حللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل ابتثل مجيع أطراف النزاع يف اليمن ميجيب أن  .928
 :مجيع أطراف النزاع ىلع. حتقيقاا هلذه الغاية، ينبغي يهموتقليل أتثري النزاع املسلح عل

 ضد املدنيني؛املوجهة أ( وقف مجيع أعمال العنف 
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وقف و يف اهلجوم؛  حتياطبادئ التمييز والتناسب واالملب( التأكد من إمتثال مجيع العمليات العسكرية 
مجيع اهلجمات اليت تستهدف املدنيني أو العشوائية بطبيعتها أو اليت تسبب خسائر فادحة يف أرواح 

 ابألعيان املدنية؛ الحق أضرارا ت اليتاملدنيني أو 
االختفاء  حاالت( وقف مجيع أعمال القتل التعسفي واالحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء املعاملة و ـج

 القسري؛
 وقف ارتكاب العنف اجلنسي واجلنساين ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان؛د( 

( وقف أي تدابري تؤدي إىل تفاقم األزمة اإلنسانية؛ على وجه اخلصوص، الوقف الفوري للهجمات ـه
اليت ال غىن عنها لبقاء السكان على قيد احلياه؛ اختاذ اخلطوات الالزمة إلزالة القيود غري  وادضد امل

ملتناسبة على الدخول اآلمن والسريع لإلمدادات اإلنسانية وغريها من السلع اليت ال غىن عنها للسكان ا
 املدنيني؛

 ذات يإلغاثة اإلنسانية للمدنيني احملتاجني، وها أمامعوائق ال إزالةاملرور السريع و  ليهو( السماح وتس
السيطرة؛ السماح وتيسري الوصول احلر  دون أي متييز ضار، رهنا حبقهم يف اطابع حمايد ويتم إجراؤه

وغري املقيد إىل مجيع أحناء اليمن للصحفيني الوطنيني واألجانب والعاملني يف جمال حقوق اإلنسان 
 ؛هاات املزعومة واإلبالغ عنساءالنتهاكات واالابللتحقيق 

يع األطفال ز( وقف ومنع جتنيد واستخدام األطفال يف النزاع املسلح؛ ضمان تسريح ونزع سالح مج
الذين مت جتنيدهم و/ أو استخدامهم ألغراض عسكرية؛ تنفيذ تدابري فعالة إلعادة أتهيلهم وتعافيهم 

 البدين والنفسي وإعادة إدماجهم يف اجملتمع.

 إىل حكومة اليمن: .2

جيب على احلكومة اليمنية، مبا يف ذلك السلطات املدنية والقوات املسلحة اليمنية حسب  .929
االقتضاء، أن متتثل لاللتزامات مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان. 

 ىلعميع أطراف النزاع، ينبغي جلحتقيقاا هلذه الغاية، ابإلضافة إىل التوصيات املذكورة أعاله 
 حلكومة:ا

االعرتاف بدور القوات املسلحة اليمنية واجلماعات التابعة هلا يف ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل  (أ
حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك العنف اجلنسي واجلنساين واالنتهاكات ضد 

 األطفال؛
املسلحة اليمنية وغريها من  إصدار تعليمات واضحة وعامة وصرحية إىل مجيع فروع القوات (ب

قوات األمن حتظر حظراا اتماا التعذيب واالغتصاب والعنف اجلنسي واالنتهاكات ضد األطفال وغريها 
من انتهاكات حقوق اإلنسان؛ أمر القوات املسلحة اليمنية ومجيع قوات األمن ابالمتثال للقانون الدويل 

 االقتضاء؛حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، حسب 
العمل على وضع حد لإلفالت من العقاب وضمان املساءلة الكاملة عن انتهاكات القانون    ( ـج

الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين واجلرائم املنصوص عليها يف القانون الدويل من خالل 
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قيقات سريعة وفعالة وشاملة، ات وجرائم من خالل حتساءنتهاكات واابدعاءات املوثوقة االمتابعة مجيع 
موثوقة ومستقلة ونزيهة تراعي الفوارق بني اجلنسني، ومساءلة مرتكبيها متشياا مع القواعد واملعايري و 

تركيز حمدد على التحقيق مع ومقاضاة ومعاقبة اجلناة املباشرين  تضمنيالدولية حلقوق اإلنسان؛ 
ساين واالنتهاكات اجلسيمة ضد األطفال؛ على وجه أعمال العنف اجلنسي واجلن يف نيورؤسائهم املتورط

 التحديد ضمان إجراء حتقيقات يف االدعاءات اليت أثريت يف تقارير فريق اخلرباء؛ 
 انتهاكاتو د( ضمان إجراء حتقيقات نزيهة وشفافة يف مجيع املزاعم املوثوقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان 

ليت يرتكبها أعضاء التحالف ونشر نتائجها؛ ضمان املساءلة واجلرائم الدولية ا القانون الدويل اإلنساين
 مبا يف ذلك، عند االقتضاء، احملاكمة من جانب سلطة قضائية خمتصة للمتورطني يف جرائم احلرب؛

 بالغاتاالختفاء القسري وضمان التحقيق يف ال حاالتوضع إجراء يسمح لألفراد ابإلبالغ عن   ( ه
 الضحية وحماسبة اجلناة أاي كانوا؛واختاذ اجلهود إلجياد ة اليمنية بشكل مستقل عن القوات املسلح

 عناعتماد سياسة شاملة وجمموعة من التدابري املتعلقة إبعمال احلق يف تعويض ضحااي   ( و
؛ ضمان تقدمي التعويض من قبل احلكومة اليمنية والقانون اإلنساين االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان

الوفيات واإلصاابت واألضرار غري املشروعة يف صفوف املدنيني، وضمان وجود نظم أو التحالف عن 
 للمدنيني لطلب مثل هذا التعويض؛

( تعزيز استقاللية وموارد وقدرة اللجنة الوطنية للتحقيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان؛ ز
 نتهاكات املزعومة؛والقدرة على التحقيق يف مجيع اال مكانيةضمان متتع اللجنة ابإل

( ضمان وصول الناجني، وخاصة يف حاالت العنف اجلنسي والتعذيب، إىل دعم طيب جماين وسري ح
يتضّمن الدعم النفسي والنفسي اإلجتماعي أو الرعاية الصحية العقلية حسب االقتضاء؛ دمج هذا 

تقدمه الدولة لألشخاص  الدعم الذي يفاألجل و  وطويلةالدعم يف الرعاية االجتماعية األوسع نطاقاا 
 املستضعفني؛

ملدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني والصحفيني ا ضدضطهاد االضايقة و امل حاالت( إهناء مجيع ط
ممارستهم السلمية حلقوقهم يف حرية التعبري وتكوين  بسببوغريهم من أعضاء اجملتمع املدين  والناشطني

 اجلمعيات والتجمع؛
جلميع األطفال إىل مجيع اخلدمات العامة األساسية، مبا يف ذلك التعليم ( ضمان الوصول الفعال ي

والرعاية الصحية؛ إيالء اهتمام خاص ألولئك األطفال الذين فقدوا مقدمي الرعاية األولية خالل 
 النزاع؛ توفري الدعم النفسي واملساعدة الصحية العقلية لألطفال املتأثرين ابلنزاع كأولوية؛

( اختاذ اخلطوات املناسبة، قدر اإلمكان، لضمان إعمال احلق يف مستوى معيشة الئق للسكان، وال ق
سيما النساء واألطفال؛ ضمان الوصول الفعال إىل اخلدمات األساسية مبا يف ذلك محاية اجملتمعات 

ية لضمان عدم املهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني، واختاذ تدابري إجيابمبا يف ذلك الضعيفة 
  أتثر هذه اجلماعات ابلنزاع بشكل غري متناسب.

 إىل سلطات األمر الواقع .3
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حسب  هلا،ة عبايتعني على سلطات األمر الواقع، مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة املسلحة الت .930
االقتضاء، أن متتثل لاللتزامات مبوجب القانون الدويل اإلنساين، ويف املناطق اخلاضعة لسيطرهتا، 
للقانون الدويل حلقوق اإلنسان. حتقيقاا هلذه الغاية، ابإلضافة إىل التوصيات املذكورة أعاله إىل مجيع 

 أطراف النزاع، ينبغي على سلطات األمر الواقع:
ائي لأللغام األرضية املضادة للمركبات ووقف كل استخدام األلغام األرضية وقف االستخدام العشو  (أ

 أو حىت جعلها عدمية الضرر على املدنّيني  املضادة لألفراد؛ حتديد أو إزالة أو تدمري األلغام
ابحلوثيني يف ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق  نياملرتبطشخاص االعرتاف بدور األ (ب

 الدويل اإلنساين، مبا يف ذلك العنف اجلنسي واجلنساين واالنتهاكات ضد األطفال؛ اإلنسان والقانون
سيطرة  ذات الصلة اليت تقع حتتوصرحية إىل مجيع اجلهات  ( إصدار تعليمات واضحة وعامةـج

سلطات األمر الواقع، حبظر التعذيب واالغتصاب والعنف اجلنسي واالنتهاكات ضد األطفال وغريها 
قوات األمن ابالمتثال للقانون مبا يف ذلك قوق اإلنسان؛ أمر مجيع اجلهات الفاعلة حلات نتهاكاالمن 

 الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، حسب االقتضاء؛
د(    العمل على وضع حد لإلفالت من العقاب وضمان املساءلة الكاملة عن انتهاكات القانون 

الدويل اإلنساين واجلرائم مبوجب القانون الدويل من خالل متابعة مجيع  الدويل حلقوق اإلنسان والقانون
من خالل حتقيقات سريعة وفعالة وشاملة، وإساءات انتهاكات وجرائم عن هكذا االدعاءات املوثوقة 

موثوقة ومستقلة ونزيهة تراعي الفوارق بني اجلنسني، ومساءلة مرتكبيها متشياا مع القواعد واملعايري و 
تركيز حمدد على التحقيق واملقاضاة واملعاقبة على اجلناة املباشرين  تضمنيالدولية حلقوق اإلنسان؛ 

ة ضد األطفال؛ ضمان أعمال العنف اجلنسي واجلنساين واالنتهاكات اجلسيم يف نيورؤسائهم املتورط
 إجراء حتقيقات على وجه التحديد يف االدعاءات اليت أثريت يف تقارير فريق اخلرباء؛ 

االختفاء القسري، وضمان التحقيق يف  حاالتهـ( وضع إجراء ميكن لألفراد من خالله اإلبالغ عن 
 ؛أايا كانو وحماسبة اجلناة اختاذ اجملهود إلجياد الضحيةمع التقارير بشكل مستقل، 

و( اعتماد سياسة شاملة وجمموعة من التدابري املتعلقة إبعمال احلق يف تعويض ضحااي االنتهاكات 
حلقوق اإلنسان؛ ضمان تقدمي تعويض عن الوفيات واإلصاابت واألضرار اليت  واإلساءات اخلطرية

 تعويض؛حلقت ابملدنيني بشكل غري مشروع، وضمان وجود نظم للمدنيني لطلب مثل هذا ال
ز( ضمان وصول الناجني، وخاصة يف حاالت العنف اجلنسي والتعذيب، إىل دعم طيب جماين وسري، 

 مبا يف ذلك الدعم النفسي والنفسي اإلجتماعي أو الرعاية الصحية العقلية حسب االقتضاء؛
فيني ضطهاد ضد املدافعني عن حقوق اإلنسان واحملامني والصحاالضايقة و امل حاالتح( إهناء مجيع 

والناشطني وغريهم من أعضاء اجملتمع املدين، بسبب ممارستهم السلمية حلقوقهم يف حرية التعبري وتكوين 
 اجلمعيات والتجمع؛
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( ضمان الوصول الفعال جلميع األطفال إىل مجيع اخلدمات العامة األساسية، مبا يف ذلك التعليم ط
الذين فقدوا مقدمي الرعاية األساسيني أثناء والرعاية الصحية؛ إيالء اهتمام خاص ألولئك األطفال 

 النزاع؛ توفري الدعم النفسي واملساعدة الصحية العقلية لألطفال املتأثرين ابلنزاع كأولوية؛
ي( وقف انتهاكات احلرايت األساسية والتأكد من السماح لألشخاص مبمارسة حقوقهم السلمية يف 

 ع وتكوين اجلمعيات؛حرية الفكر واملعتقد والرأي والتعبري والتجم
ك( التوقف عن استخدام خطاب الكراهية، ال سيما عندما يتعلق األمر ابلدعوة إىل الكراهية العنصرية 

 أو الدينية اليت تشكل حتريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛
جرين ل( ضمان الوصول الفعال إىل اخلدمات األساسية مبا يف ذلك محاية اجملتمعات الضعيفة واملها

واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسنني، واختاذ تدابري إجيابية لضمان عدم أتثر هذه اجلماعات ابلنزاع 
 بشكل غري متناسب.

 إىل التحالف، مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة .3
العربية املتحدة يتعني على دول التحالف، مبا يف ذلك اململكة العربية السعودية واإلمارات  .931

بوصفهما قائدين للتحالف، االمتثال لاللتزامات مبوجب القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل 
حلقوق اإلنسان. حتقيقاا هلذه الغاية، ابإلضافة إىل التوصيات املذكورة أعاله جلميع أطراف النزاع، 

 على التحالف:  نبغيي
السعودية وقوات اإلمارات العربية املتحدة واجلماعات املسلحة  أ( االعرتاف بدور قوات اململكة العربية

 التابعة هلا يف ارتكاب انتهاكات للقانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين؛
ب( إصدار تعليمات واضحة وعامة وصرحية لقوات التحالف بضرورة االلتزام ابلقانون الدويل اإلنساين، 

حلماية املدنيني من األذى أثناء العمليات العسكرية؛ زايدة املمكنة مبا يف ذلك اختاذ مجيع التدابري 
ها من انتهاكات ن التعذيب واالغتصاب والعنف اجلنسي واالنتهاكات ضد األطفال وغري أب الوعي

 حقوق اإلنسان حمظورة حظراا اتماا؛
تقييم احلوادث، مبا يف ذلك ضمان التحقيق يف مجيع ل كفريق املشرت الج( تعزيز استقاللية وقدرة 

االدعاءات املوثوقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان واجلرائم الدولية اليت يرتكبها أعضاء التحالف بصورة 
 نزيهة وشفافة؛

تقييم احلوادث يقدم بياانت علنية منطقية تشرح نتائج كل واحد من ل كفريق املشرت الن د( التأكد من أ
 حتقيقاته؛

هـ( ضمان املساءلة عن االنتهاكات، مبا يف ذلك، عند االقتضاء، مقاضاة السلطة القضائية املختصة 
 احلرب؛ملوظفي احلكومة املدنية والعسكريني على مجيع مستوايت القيادة املتورطة يف جرائم 

و( تقدمي تعويض عن الوفيات واإلصاابت واألضرار اليت حلقت ابملدنيني بشكل غري مشروع، والتأكد 
 ؛التعويضمن أشكال  اإلبالغ املدنيني بنتائج التحقيق وطلب التعويض أو غريه نظممن وجود 
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تقييم  ز( تتبع الضحااي املدنيني من عمليات التحالف العسكرية بشكل منهجي كجزء من عمليات
رك؛ شرح األساس لتحديد ما إذا كان الشخص الذي قُتل أو ُأصيب يف عملية حتالف ااألضرار بعد املع

مدين؛ تقدمي حتديثات عامة منتظمة حول عدد اإلصاابت يف صفوف املدنيني النامجة عن عمليات 
 التحالف العسكرية؛

الضرر الذي يلحق ابملدنيني  نتائجالضحااي املدنيني ابستمرار لفهم  حول اإلستنتاجاتح( مراجعة 
 مثل هذه احلوادث يف املستقبل؛ صولواستخدام املعلومات إلنشاء الدروس املستفادة ملنع ح

م احلكومة اليمنية مجيع احملتجزين اخلاضعني يسلتق على الفور مجيع مرافق االعتقال السرية و غالإط( 
هلا الذي ال يتوافق احتجازه مع قوانني اليمن أو لسيطرة دول التحالف أو اجلماعات املسلحة التابعة 

 .  القانون الدويل

 لدول ذات النفوذ على أطراف النزاع يف اليمنا ىلإ  .4
لضمان احرتام القانون الدويل  املعدة لدول أن تتخذ مجيع التدابري املعقولةا هذه علىينبغي  .932

 اإلنساين من جانب مجيع أطراف النزاع، مع مراعاة مستوى نفوذها. 

جيب على الدول أن حتظر التصريح أبي عمليات نقل أسلحة إىل أطراف النزاع يف اليمن  .933
لقانون الدويل لابلنظر إىل اخلطر السائد يف إمكانية استخدامها يف ارتكاب انتهاكات خطرية 

االمتناع عن توفري الدول  وجيب عل ساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان أو تيسري ارتكاهبااإلن
 . يف النزاع ميكن استخدامها هلذه األطرافأسلحة 

 إىل األمم املتحدة واجملتمع الدويل .5

جملتمع الدويل، مبا يف ذلك الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية، أن يشجع ا لىينبغي ع .934
اجلهود، وال سيما من جانب املبعوث اخلاص لألمني العام إىل اليمن، للتوصل إىل  ويدعم مجيع

وقف لألعمال القتالية وحتقيق سالم مستدام وشامل ولضمان املساءلة عن االنتهاكات واجلرائم 
 اخلطرية.

جيب على اجملتمع الدويل، من خالل األمم املتحدة، استخدام مجيع الوسائل الدبلوماسية  .935
نية وغريها من الوسائل السلمية ملساعدة اليمن يف الوفاء مبسؤوليته عن محاية شعبه من جرائم واإلنسا

 احلرب وانتهاكات القانون الدويل حلقوق اإلنسان.

جملس حقوق اإلنسان ضمان أن تظل حالة حقوق اإلنسان يف اليمن على  ىلعينبغي  .936
 من خالل جتديد والية فريق اخلرباء. هجدول أعمال

جملس حقوق اإلنسان أن يطلب من فريق اخلرباء تقدمي تقارير دورية إىل اجمللس  ىلعينبغي  .937
 ومجع األدلة على االنتهاكات املزعومة واحملافظة عليها.
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جملس حقوق اإلنسان أن يضمن أن املوارد املقدمة إىل فريق اخلرباء تسمح  ىلعينبغي  .938
 ألمانة.بتنفيذ واليته بفعالية، مبا يف ذلك ضمان استمرارية ا

جملس حقوق اإلنسان أن حيث جملس األمن على التأكيد على أبعاد حقوق  ىلعينبغي  .939
 اإلنسان للنزاع يف اليمن واحلاجة إىل ضمان عدم اإلفالت من العقاب على أخطر اجلرائم.

ملنظمات اإلقليمية ذات الصلة أن تضع اسرتاتيجيات لضمان املساءلة عن ا ىلعينبغي  .940
مبوجب القانون الدويل يف اليمن، مبا يف ذلك من خالل التواصل املستمر مع اليمن مرتكيب اجلرائم 

 ودعم آلية العدالة الدولية.

جيب على الدول األعضاء ممارسة الوالية القضائية للتحقيق مع مرتكيب اجلرائم اخلطرية  .941
 يف اليمن ومقاضاهتم مبوجب القانون الدويل. ةاملرتكب

  



A/HRC/42/CRP.1 
 

 

326 

Annex I 

  Mapping of military and security apparatus and armed groups 

1. Kingdom of Saudi Arabia 

Serial Name Position Assessment/ remarks 

1 Crown Prince Mohammad Bin Salman 

 االمير محمد بن سلمان

Minister of Defence 23 January 20151466 

At the top of the decision-making process 

2 General Fayyadh al-Ruwaili1467 

 الفريق اول الركن فياض بن حامد الرويلي

Chairman of the Joint 

Chiefs of Staff 

27 February 2018 

 

3 Prince Lieutenant General Fahad bin 

Turki bin Abdalazeez 

 االمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز

Joint Forces 

Commander  

 

Coalition Commander since 27 February 

2018   

Commander of the Royal Saudi Land Forces 

from April 2017 -27 February 2018 

4 Lieutenant General Fahd bin Abdallah 

al-Mtair1468 

 الفريق ركن فهد بن عبدهللا المطير

Land Forces 

Commander 

 

27 February 2018 

5 Prince Lieutenant General Turki bin 

Bandar bin Abdalazeez al-Saud1469  

االمير الفريق ركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز آل 

 سعود

Air Force Commander 27 February 2018  

6 Vice Admiral Fahd bin Abdulla al-

Ghufaili 1470 

 الفريق الركن فهد بن عبدهللا الغفيلي

Naval Commander 

 

4 November 2017   

7 Lieutenant General Mazyad Sulaiman 

al-Amro1471 

 الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو

Air Defence 

Commander 

 

27 February 2018  

8 Lieutenant General Jarallah bin 

Mohammed bin Jarallah al-Elwait 

 الفريق الركن جار هللا بن محمد بن جار هللا العلويط

Strategic Missile Force 

Commander 

 

27 February 2018 

9 Major General Pilot Abdullah al-

Ghamdi 

 اللواء الركن الطيار عبدهللا الغامدي 

Air Operations, Deputy 

Air Force Commander 

Coalition Deputy Commander1472 

 

  

  

1466mod.gov.sa/en/Leaders/Minister/Pages/default.aspxhttps://www.  

1467 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   
1468Replaced Prince Lieutenant General Fahad bin Turki bin Abdalazeez. See:  

http://www.janes.com/article/78278/top-saudi-commanders-replaced  
1469Outaibi. See: -ed Major General Mohammed Saleh alReplac 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1729618  
1470Sultan-Replaced Admiral Abdullah bin Sultan bin Mohammad al  
1471Replaced Lieutenant General Mohammed bin Awadh bin Mansour Suhaim  
1472

https://www.alyaum.com/articles/6196244/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D

8%A9-

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

%A1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%8A-

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

%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A 

https://www.mod.gov.sa/en/Leaders/Minister/Pages/default.aspx
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=1729621
http://www.janes.com/article/78278/top-saudi-commanders-replaced
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1729618
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2. United Arab Emirates  

Serial Name Position Assessment/ remarks 

1 Sheikh Mohammed bin Zayed al-

Nahyan 

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

Deputy  Supreme 

Commander 

 

Top of decision-making process  

2 Sheikh Mohammed bin Rashid al-

Maktoum1473 

 الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

Minister of Defence  

3 Lieutenant General Hamad 

Mohammed Thani al-Romaithi1474 

 الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي

Chief of Staff of the 

Armed Forces 

3 January 2005 

4 Major General Eisa Saif al-Mazrouei 

اللواء الركن المهندس عيسى سيف بن عبالن 

 المزروعي

Deputy Chief of Staff  

5                                     Major General Saleh Mohammad 

Saleh al-Ameri 

 اللواء صالح محمد صالح العامري

Commander of Ground 

Forces 

 

 

6 Major General Ibrahim Nasser 

Mohammed al-Alawi 

 اللواء الركن الطيار ابراهيم ناصر محمد العلوي

 

Commander of Air Force 

and Air Defence 

 

 

7 Major General Sheikh Saeed Bin 

Hamdan Bin Mohammad al-

Nahyan1475 

اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل 

 نهيان

Commander of Navy On 11 October 2017 replaced Rear Admiral 

Ibrahim 

al-Musharrakh 

8 Brigadier General  Ali Ahmed al-

Tanjee 

 العميد الركن علي احمد الطنيجي

Coalition Commander 

 

Aden, May 2015 - January 2016 

al-Hudaydah1476,2018 - 2019 

 

9 Brigadier General  Ali al-Nuaimee 

 العميد الركن علي سيف النعيمي

Coalition Commander Aden, January 2016 - July 2016 

10 Brigadier General  Sultan al-Habsee 

 العميد الركن سلطان الحبسي

Coalition Commander Aden, July 2016 - January 2017 

11 Brigadier General  Naser Mushabab 

al-Otaibee 

 العميد الركن ناصر مشبب العتيبي

Coalition Commander 

 

Aden, January 2017 – July 2017 

12 Brigadier General  Ahmed al-

Blushee aka Abu Majed 

Coalition Commander 

 

Aden, July 2017 – January 2018 

  

1473https://uaecabinet.ae/en/biography  
1474minister-of-rank-the-to-promoted-forces-armed-of-staff-of-https://uaecabinet.ae/en/details/news/ chief  
1475 His rank is Major General (Rear Admiral)  
1476-offensive-launches-coalition-led-east/article/2018/09/18/saudi-https://arabic.cnn.com/middle 

strategic-yemeni-port-city;  https://twitter.com/amalka4_al.; https://al-ain.com/article/al-hodeidah-yemen-

arab-alliance-al-taniji  

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/09/18/saudi-led-coalition-launches-offensive-strategic-yemeni-port-city
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2018/09/18/saudi-led-coalition-launches-offensive-strategic-yemeni-port-city
https://twitter.com/amalka4_al
https://al-ain.com/article/al-hodeidah-yemen-arab-alliance-al-taniji
https://al-ain.com/article/al-hodeidah-yemen-arab-alliance-al-taniji
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 العميد الركن احمد البلوشي المكنى ابو ماجد

13 Brigadier General  Muhammad el-

Hasani1477 

 العميد الركن محمد الحساني

Coalition Commander Aden, January 2018 – July 2018 

 

14 Brigadier  General Awad Saeed al-

Ahbabi1478 

 العميد الركن عوض سعيد االحبابي

Coalition Commander Aden, July 2018 – January 2019 

15 Brigadier General Rashed Saeed al-

ghafli  aka Abu Mohammed1479 

 العميد الركن راشد سعيد الغفلي المكنى ابو محمد

 

Coalition Commander Aden, January 2019 – July 2019 

16 Brigadier General  Abd el-Salam al-

Shahi1480 

 العميد الركن عبد السالم الشحي

 

Coalition Commander Western Coast,  2015 – 2019 

17 Abu Khalifa Said al-Mahri1481 Coalition Intelligence 

Officer 

Aden, Abyan, Lahj, 2015 – 2019. UAE field 

commander for the Security Belt (he gives 

orders to the heads of the Security Belt).   

 

  

  

1477Confidential Sources on File  
1478 https://almawqeapost.net/news/32379 

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

8%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  
1479 A58A-3B9G6V-https://www.alayyam.info/news/7V89EB9O 

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

https://www.cratersky.net/posts/19296   
1480-east/1065290-https://www.skynewsarabia.com/middle 

%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  
1481Confidential Sources on File  

https://almawqeapost.net/news/32379
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
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
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
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
https://www.alayyam.info/news/7V89EB9O-3B9G6V-A58A
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/07/15/1259578.html
https://www.cratersky.net/posts/19296
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
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
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
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
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
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
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
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
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Government of Yemen 

a. Yemen Armed Forces1482  

Serial Name Positon Assessment/ remarks 

1 President Abd Rabbu Mansour 

Hadi1483 

 الرئيس عبد ربه منصور هادي

Supreme Commander of 

the Armed Forces1484 

February 2012 

2 Major General Ali Mohsen al-

Ahmar 

 الفريق الركن علي محسن االحمر

Vice President1485  3 April 2016 

3 Major General Mohammad Ali al-

Maqdashi 

 الفريق الركن محمد علي المقدشي

Minister of Defence1486 

 

8 November 2018 

4 Major General Abdullah Salem 

Ali al-Nakhai1487 

 اللواء الركن البحري عبدهللا النخعي

Chief of the General 

Staff1488 

8 November 2018 

5 Major General Saleh al-Zindani 

 اللواء الركن صالح الزنداني

 

Deputy Chief of General 

Staff  

Al-Zindani was among 11 people injured in a 

Houthi drone attack on 10 January 2019 at al-

Anid Base in Lahij. He died a month later  

 

6 Major General Tahir Ali al-Aqaili 

 اللواء الركن طاهر علي العقيلي

Adviser to the Supreme 

Commander1489 

 

8 November 2018 

Former Chief of General Staff 

7 Major General Khaled Qassem 

Fadhal 

 اللواء الركن خالد قاسم فاضل

 

Adviser to Minister of 

Defence1490 

When conflict first broke out Fadhel rallied 

locals to fight the Houthi/Saleh alliance in his 

home district of Jabal Habashi.  After Ta’izz 

was controlled by the Houthis President Hadi 

appointed him commander of the Ta’izz Axis in 

August 2016. On 31 December 2018, he was 

appointed as adviser to the Minister of Defence. 

 

8 Major General Saghir Aziz 

 اللواء الركن صغير بن عزيز

Joint Operations 

Commander1491 

 

11 July 2019 

9 Major General Ahmad Mohsen 

Salem al-Yafa’ay 

 اللواء الركن أحمد محسن سالم اليافعي

Chief of Mil. Intelligence 

Staff1492 

On 22 January 2019, he replaced Major General 

Mohammad Saleh Tamah who was killed on 

January 2019 in al-Anid drone incident. 

  

1482See Appendix 1, Yemen Armed Forces Organizational Structure  
1483-rabu-abed-president-new-a-get-to-https://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen 

mansour-hadi.html  
1484See appendix 2, Government of Yemen Security Apparatus  
1485tial Decree 48 (2016)  Presiden

https://www.facebook.com/alimohsensalehalahmar/posts/1011971235550346/  
1486-appointing-decrees-https://almasdaronline.com/article/republic. Presidential Decree 71 (2018) 

minister-of-defence-chief-of-staff-and-governor-of-aden. Also, see UN document S/2019/83 
1487ent S/2019/83UN docum  
1488Aqaili-Replace Major General Tahir Ali al  
1489 alyemeni.com/121600-https://www.almashhadAvailable on . Presidential Decree 182 (2018)  
1490 https://almasdaronline.com/articles/162681available on Presidential Decree 189 (2018)  
1491https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2496705833693803&id=476830182348055  
1492 05.htmlye.com/news11-Presidential Decree 12 (2019). Available on: https://naba  

https://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen-to-get-a-new-president-abed-rabu-mansour-hadi.html
https://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen-to-get-a-new-president-abed-rabu-mansour-hadi.html
https://www.facebook.com/alimohsensalehalahmar/posts/1011971235550346/
https://almasdaronline.com/article/republic-decrees-appointing-minister-of-defence-chief-of-staff-and-governor-of-aden
https://almasdaronline.com/article/republic-decrees-appointing-minister-of-defence-chief-of-staff-and-governor-of-aden
https://www.almashhad-alyemeni.com/121600
https://almasdaronline.com/articles/162681
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10 Major General Saleh Mohammad 

Timis 

 اللواء الركن صالح محمد طميس

1st  Military District 

Commander1493 

Seiyoun, Hadramaut, 22 November 2016 

11 Major General Faraj Salamin al-

Bahasani 

 اللواء الركن فرج سالمين البحسني

2nd Military District 

Commander1494 

 

al-Mukalla, Hadramaut, Since 2015. Most 

influence in al-Sahel, he is a governor and 2nd 

military district commander and Hadramout 

Elite Force Commander  

12 Major General Faisal Ali Qaid 

Hassan 

 اللواء الركن فيصل علي قايد حسن

3rd Military District 

Commander1495 

 

Ma’rib , 26 May 2018 

Serwah Axis commander 2018 

On 14 August 2019 replaced by Brigadier 

General Mohammed Ahmed al-Habaishi1496 

13 Major General Fadhl Hasan 

 اللواء الركن فضل حسن العمري

4th Military District 

Commander1497 

Aden, 21 November 2016 

He has good relations with STC  

14 Major General Yahya Hussien 

Salah 

 اللواء الركن يحي حسن صالح

5th  Military District 

Commander1498 

 

Midi, Hajjah,  17 February 2018 

15 Major General Hashem Abdallah 

al-Ahmar 

 اللواء الركن هاشم عبدهللا االحمر

6th  Military District 

Commander1499 

 

al-Jawf, 17 February 2018 

16 Major General Mohsen Ahmed 

Mohammed al-Khabi 

 اللواء الركن محسن احمد الخبي

7th  Military District 

Commander1500 

Nahim, Sana’a, 5 August 2018 

 

 

  

  

1493 alyemeni.com/61690-https://www.almashhad. Presidential Decree 154 (2016)  
1494On 29 June 2017, President Hadi named Major General  Bahasani, Governor of Hadramaut, to -al Faraj

replace Major General Ahmed bin Breik, Presidential Decree 34 (2017) available on: 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201508161015325772    
1495 jor General Ahmed Hassan Gibran. Available onPresidential Decree 109 (2018). Replacing Ma  

https://www.alsahwa-yemen.net/p-18771  
1496-gov-Presidential Decree No. 106 (2019). See: https://presidenthadi 

ye.info/ar/archives/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83/ 
1497Yemen’s Southern Powder keg, Chatham House, Peter Salisbury, 2018. Presidential Decree 155  

(2016) 
1498. Also, alyemeni.com/104230-dhttps://www.almashhaAvailable on: . Presidential Decree 20 (2018) 

https://www.youtube.com/watch?v=tbu9zpVUNPM  
1499Dulaymi who had been in that -Major General Wae’l al Presidential Decree 20 (2018) Replacing 

position since 2015. See https://al-arabi.com/s/21767  
1500 army-president-ain.com/article/yemen-https://alSee . Presidential Decree 151 (2018)  

https://www.almashhad-alyemeni.com/61690
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201508161015325772
https://www.alsahwa-yemen.net/p-18771
https://www.almashhad-alyemeni.com/104230
https://www.youtube.com/watch?v=tbu9zpVUNPM
https://al-arabi.com/s/21767
https://al-ain.com/article/yemen-president-army
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b. Main Actors in Aden I (2015), Government of Yemen 

Serial Name Position Assessment/ remarks 

1 President Abd Rabbu Mansour 

Hadi1501 

 الرئيس عبد ربه منصور هادي

Supreme Commander of 

the Armed Forces 

25 March 2015 left Aden to al-Mahra then to 

Oman then to Saudi Ariabia 

2 Ali Hassan al-Ahmadi 

حسن االحمديالدكتور علي   

National Security Bureau  On 25 March 2015, accompanied  President 

Hadi when he left Aden 

Now, Yemen's Ambassador to Bahrain 

 

3 Major General Mahmoud al-

Subaihi, 

  اللواء محمود الصبيحي

Minister of Defence Loyal to President Hadi 

He was captured by the Houthis on March 25 

near al-Anad base. 

 

4 Major General Nasser Mansour 

Hadi 

 اللواء ناصر منصور هادي

 

director of political 

security in Aden, Lahj 

and Abyan 

President Hadi's brother 

Loyal to President Hadi 

He was captured by the Houthis on March 25 

near al-Anad base. 

 

5 Brigadier General Faisal Rajab  

 العميد فيصل رجب

119 Infantry Brigade 

Commander 

Loyal to President Hadi 

He was captured by the Houthis on March 25 

near al-Anad base. 

6 Colonel Abd al-Latif al-

Sayyad1502 

 العقيد عبداللطيف السيد

Head of Abyan popular 

Committees 
Fought against central security forces in Aden 

during March 2015  

Now, Commander of Abyan Security Belt 

Forces 

Supported by UAE 

7 Major General Ali Naser 

Lakhsha’ 

 اللواء علي ناصر االخشع

Deputy Minister of 

Interior 

Tasked to rearrange the security departments 

in Aden after the escape of the central security 

forces 

 

8 Brigadier General Mohammed 

Saleh Tamah 

 العميد محمد صالح طماح

Al-Anad Axes 

Commander 

Played a significant role in al-Anad front 

during the fight against Houthi-Saleh groups 

in 2015.  

 On 13 January 2019, killed in al-Anad base 

by a Houthi drone.  

9 Major General Fadhl Hasan 

 اللواء الركن فضل حسن العمري

 

al-Anad base 

commander 

Played a prominent role in operations of 

defeating Houthi-Saleh and led the recapture 

of al-Anad air base in August 2015 

10 Major General Abed Rabbo al-

Tahiri 

 اللواء عبد ربه الطاهري

4th Military District 

commander 

On 2 January 2015, he was appointed 

commander of the 4th Military District located 

in Aden1503 

11 Brig. Gen. Faraj Hussein al-

Atiki al-Awlaki 

 العميد فرج حسين العتيقي العولقي

39th Armoured Brigade 

Commander 

39th brigade HQs in Bir Ahmed, Aden. 

All brigade weapons’ and equipment were 

plundered by civilians. 

12 Adeeb Mohammad Saleh Al 

Aissi1504 

Resident Leader Resident leader in charge of Dar Sa’ad, 

Bassateen, and Bir Fadhel during the battale. 

  

1501-rabu-abed-president-new-a-get-to-https://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen 

mansour-hadi.html  
1502-3009836/In-http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article : on File. See alsoConfidential Sources  

south-Yemen-militia-leader-presidents-ally.html  
1503afahnet.net/news1727065.htmlhttps://sah  

https://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen-to-get-a-new-president-abed-rabu-mansour-hadi.html
https://www.nytimes.com/2012/02/25/world/middleeast/yemen-to-get-a-new-president-abed-rabu-mansour-hadi.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3009836/In-south-Yemen-militia-leader-presidents-ally.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3009836/In-south-Yemen-militia-leader-presidents-ally.html
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  اديب محمد صالح العيسى

 

c. Main Actors in Aden II (2018-2019), Government of Yemen1505  

Serial Name Position  Assessment/ remarks 

1 Ahmad al-Maisari Minister of Interior He led August 2019 operations in Aden 

against STC forces.  

Anti-UAE1506 

2 Major General Aydaroos  al-

Zubaidi1507 

 اللواء عدروس الزبيدي

President of Southern 

Transitional Council 

(STC)1508 

 

A Salafist leader from al-Dhale’e backed by 

UAE , served as a governor of Aden from 7 

December 2015 until 27 April 2017.  

On 11 May 2017, Aydaroos  al-Zubaidi, 

established the STC and became its president.  

 

    

3 Sheikh Hani Bin Brek1509 

 الشيخ هاني بن بريك

Vice President of the 

Southern Transitional 

Council 

 

A Salafist leader backed by UAE, his previous 

position was State Minister from 6 January 

2016 until 27 April 20171510 . 

Provides religious and moral guidance to the 

security belt forces. 

He is known for his anti-al-Islah party 

positions. 

4 Major General Shallal al-

Shaye1511 

 اللواء شالل الشايع

Public Security 

Director1512 

On 8 December 2015, he was appointed as 

Public Security Director of Aden. 

He works simultaneously with the UAE on 

detentions. UAE provides logistical support 

and other resources to Aden Police. 1513 He 

commands all Security Belt forces in Aden, 

and the Security Belt network of unofficial 

detention facilities in Aden 

 

5 Brigadier General  Wadhah 

Omer Abdul Aziz1514 

 العميد وضاح عمر عبد العزيز

Commander Security 

Belt  and 3rd  Support 

Brigade1515  

 

No Salafi background. 

Security Belt force is UAE-backed force from 

southern Yemen affiliated with the STC; It 

has more than 15,000 troops, deployed in 

Aden, Abyan, al-Dhalea and Lahij. Involved 

in UAE-led operations against AQAP and the 

Islamic State. The Security Belt has 

dominated security in Aden after clashes with 

troops loyal to President Hadi in January 2018 

and August 2019. 

 

6 Brigadier General  Mounir 

Muhamoud Ali, aka Abul 
Commander  Security Belt units receive orders from UAE, 

arresting people from the streets and houses, 

  

1504Confidential Sources on File  
1505See Appendix 3, Main Security Actors in South Governorates of Yemen  
150659816.html-http://abaadstudies.org//news    
1507Also, see UN document, S/2019/83 .Confidential Sources on File  
1508;   https://www.facebook.com/Aidrooszubidi. Also see eu.org/ar/sueduebergangsrat/-https://stc 

https://twitter.com/AidrosAlzubidi ;   https://www.facebook.com/Aidrooszubidi 
1509Also, see UN document, S/2019/83.  Confidential Sources on File  
1510 https://mail.almasdaronline.info/article/78623Available on:  .Presidential Decree 45 (2016)  
1511The Group of Experts interviewed Shallal on 25 April 2018. Also, see  

https://reliefweb.int/report/yemen/southern-transitional-council-and-waryemen.  
1512Confidential Sources on File  
1513On 14 August 2019, the Deputy Prime Minister and Interior Minister dismissed Shalal from his  

position as director of Aden Security Director and referred him to investigate his direct involvement in 

the coup.  
1514Group of Experts interviewed Wadah on 25 April 2018 The  
1515Presidential Decree 60 (2016), Confidential Sources on File  

https://www.facebook.com/Aidrooszubidi
https://stc-eu.org/ar/sueduebergangsrat/
https://twitter.com/AidrosAlzubidi
https://www.facebook.com/Aidrooszubidi
https://mail.almasdaronline.info/article/78623
https://reliefweb.int/report/yemen/southern-transitional-council-and-waryemen
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Yamamah1516 

منير محمود علي ابو اليمامهالعميد   

1st Support Brigade  

Emergency Forces15171518 

 

keeping detainees in detention centres, and 

transferring detainees to Coalition HQs.  

Also arresting and transfering detainees to 

UAE detention centre in al-Buriqa base. 

Killed by ballistic missile launched by the 

Houthis on 1 August 2019 during a military 

parade 

 

7 Imam Ahmed Muhammed 

Abdu al-Salwy, aka Imam al-

Nubi1519 

 امام النوبي

 

Camp 201520 No military rank. 

Imam is the strongest man among the UAE's 

allies in Crater and his local forces, supported 

by the UAE, managed to control the largest 

part of the city in place of the weak 

government’s presence in al-Ma’ashiq region. 

Imam al-Nubi was the commander of Salafist-

affiliated Security Belt forces controlling 

Craiter, and commander of their headquarters 

at Camp 20 from 2015 to at least June 2019 

 

8 Colonel Yusran al-Maqtari 

 العقيد يسران المقطري

 

Counter-terrorism force  

commander1521 

 

A young officer who has been granted a 

colonel rank and his forces affiliated to UAE 

and are close to the Southern Transitional 

Council. 

Works under Shallal and receives order from 

UAE  

Soldiers under a-Moqtari and Shallal conduct 

night raids with no orders from the 

prosecution. 

 

9 Ghassan al-Agrrabi 

 غسان العقربي

Bir Ahmad II detention 

facilities1522 

  

No military rank 

He is backed by UAE. 

 

10 Colonel Mohammad Saleh al-

Qamli 

 العقيد محمد صالح القملي

Criminal Investigation 

Director1523 

 

Khormaksar, Since 2015 

 

 

 

11 Brigadier General Louay Awad 

Mohamed Zamiki  

 العميد لؤي الزامكي

 

Commander of 3rd 

Presidential Protection 

Brigade1524 

 

One of the leaders of the southern Salafist 

resistance in Aden and one of the leaders of 

the West Coast front operation Golden Spear 

and the Liberation of Dhabab District in 

Ta’izz Governorate. 

28 March 2019, replaced  Brigadier General 

  

1516on 25 April 2018Yamamah -The Group of Experts interviewed Abu al    
1517Presidential Decree 60 (2016), Confidential Sources on File  
1518Nemri. See -After his death, new commander was appointed, Brigadier General Hanash Abdullah al 

https://www.alayyam.info/news/7WMD5D56-W3GXH8-9E25 
1519Confidential Sources on File  
1520 https://almasdaronline.com/articles/168745UN document S/2018/68. Also, see:   
1521and   https://www.youtube.com/watch?v=tdGkxGETEVYConfidential Sources on File. Also see:   

http://abaadstudies.org//news-59816.html  
1522Confidential Sources on File  
1523, also, 5G1XDM-https://www.alayyam.info/news/756V6IC0:  Confidential Sources on File. See also 

see https://aden-alhadath.info/amp/56956  
1524Presidential Decree 51 (2019). Available on:  

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

3. Also, see: https://adenkbr.news/60171/.   

https://almasdaronline.com/articles/168745
https://www.youtube.com/watch?v=tdGkxGETEVY
http://abaadstudies.org/news-59816.html
https://www.alayyam.info/news/756V6IC0-5G1XDM
https://aden-alhadath.info/amp/56956
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/
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Ibrahim Haydan 

 

12 Brigadier General Mahran 

Qubati 

 العميد مهران القباطي

Commander of 4th   

Presidential Protection 

Brigade1525 

 

In December 2016 he was appointed as 4th 

PPB commander. He is a Salafist leader, loyal 

to President Hadi.   

 

13 Brigadier General Abdullah al-

Subaihi 

 العميد عبدهللا الصبيحي

Commander of 39th 

Armoured  Brigade1526 

 

Bader Camp, Khormaksar,  

9 January 2016 

14 Brigadier General Nasser 

Ahmed al-Ju’aimilani 

 العميد ناصر الجعميالني

Commander of 89th  

Infantry Brigade 

Bader Camp, Khormaksar 

15 Brigadier General Salim 

Haydan  

 العميد سليم حيدان

Commander of the 4th 

Presidential Protection 

for the protection of the 

facilities1527 

 

Bader Camp, Khormaksar, 14 March 2018 

16 Major General Nasser al-Nuba 

 اللواء ناصر النوبه

 

Military Police Forces 

Commander and 

Commander of Aden 

Branch1528 

 

Al-Tawaihi, Aden, 20 May 2018 

He was the commander of Ataq Axis and the 

30th Infantry Brigade in Shabwah Governorate 

and loyal to President Hadi. 

 

17 Major General Fadl Ba'ash 

 اللواء فضل باعش

 

Commander of the 

Special Security 

Forces1529  

  

- On 9 January 2017 promoted to MG and 

appointed as a commander in the Central 

Security Force. 

 

18 Brigadier General Nasser al-

Anbury 

 العميد ناصر العنبوري

 

Commander of Special 

Security Forces, Aden 

Branch1530 

 

SSF is concentrated in the Al-Sawlaban camp, 

but it is a force that does not have enough 

weapons like the rest , But the government is 

counting on them to find a balance in 

Khormaksar in place of the presence of UAE 

–backed forces 

19 Brigadier General Amjad 

Khalid 

 العميد امجد خالد

 

Commander of the 

Logistics Military 

Brigade1531 

 

Aden, 19 February 2017 

- Loyal to President Hadi 

- Logistic Brigade includes a large 

number of Salafist fighters 

 

20 Brigadier General Sanad al-

Rahwa 

 العميد سند الرهوه

 

Commander of 1st 

Presidential Brigade1532 

Al-Masheiq Palace, Crater, Aden 

21 Brigadier General Nasaer Abd 

Rabbu Hadi 

 العميد ناصر عبد ربه هادي

Commander of 

Presidential Brigades 

Al-Masheiq Palace, Aden 

22 Abdul Nasser Rajeh al-Bawa 

aka Abu Hammam 

 عبد الناصر راجح البعوه المكنى ابو همام

Southern Resistance1533 Supported by UAE 

 

  

1525. Also, see:  https://almasdaronline.com/articles/168745: Also, see. Confidential Sources on File 

http://abaadstudies.org//news-59816.html 
1526 https://aawsat.com/home/article/539666  
1527 news/31235-http://adenobserver.com/read :Presidential Decree 44 (2018), available at  
1528ee ; shttps://almahrahpost.com/news/2772#.XSxL5HllLIUvailable at Presidential Decree 97 (2018), a 

also: http://abaadstudies.org//news-59816.html 
1529 alhadath.info/amp/12865-https://adenPresidential Decree 6 (2017); see   
1530 press.info/news/33180-https://shabwaahlso, see ; ahttps://almasdaronline.com/articles/168745  
1531 now.com/news1510335.html-http://yemen   
153259816.html-http://abaadstudies.org//news  
153359816.html-http://abaadstudies.org//news  

https://almasdaronline.com/articles/168745
https://aawsat.com/home/article/539666
http://adenobserver.com/read-news/31235
https://almahrahpost.com/news/2772#.XSxL5HllLIU
https://aden-alhadath.info/amp/12865
https://shabwaah-press.info/news/33180
https://almasdaronline.com/articles/168745
http://yemen-now.com/news1510335.html
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d. Main Actors in Abyan Governorate  

Serial Name Position  Assessment/ remarks 

1 Major General Abu Baker 

Hussien Salim 

 اللواء ابو بكر حسين سالم

 

Governor of Abyan and 

Commander of Abyan 

Axis and 15th Infantry 

Brigade1534 

Abyan Axis, Zinjibar, 11 March 2017. 

He is a professional military officer and 

served as coastal defence brigade commander 

for six years 

2 Brigadier General Mohammad 

Ahmed Mulhem 

 العميد محمد احمد ملهم العميسي

Commander of the 111th 

Infantry Brigade 

Commander1535 

 

Ahor, Abyan,  6 July 2015 

3 Brigadier General Saif Ali 

Mohammed al-Qefish 

 العميد سيف علي محمد القفيش

Commander of 115th 

Infantry Brigade1536 

Abyan Axis Shaqra, 17 March 2018 

4 Brigadier General al-Hamzah 

Ali Salim al-Jadani 

 العميد الحمزه علي سالم الجعدني

Commander of the 119th 

Infantry Brigade1537 

 

Abyan, 30 March 2018 

5 Brigadier General  Khader al-

Nub1538 

 الخضر علي ناصر النوب

Former Director of 

General Security 

Abyan, 14 November 2017 

6 Colonel Ali Naser Abu Zaid 

Ba’azab Abu Mashal al-

Kazmi1539 

العميد علي الذئب المكنى ابو مشعل 

 الكازمي

Director of General 

Security 

On 20 June 2019 appointed as director of 

general security of Abyan.  

From the leaders of the southern resistance, 

worked as a commander of the police station 

al-Basateen in Aden and deputy of Aden 

Security Director, Shallal. 

7 Colonel Abd al-Latif al-

Sayyad1540 

السيدالعقيد عبد اللطيف   

Commander of  

Security Belt Forces1541 

 

Abyan, Mid-2016 

Southern Resistance leader, He played a 

prominent role in fighting al-Qaeda and 

defending Aden and Abyan during the Houthi-

Saleh attack.  

8 Lieutenant Colonel Mohammed 

al-Oban 
Deputy Commander of 

Security Belt Forces1542 

Abyan 

 

 

 

 

 

 

e.    Main Actors in Lahj Governorate 

Serial Name Position  Assessment/remarks 

  

1534governor, Presidential Decree 20 (2017). Available on: On 11 March 2017 appointed as a  

https://almawqeapost.net/news/17543, also on http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=22963  
1535 https://www.sahafah24.net/y/show207243.htmlSee   
1536 . Also see: https://almandeb.news/?p=98572Presidential Decree 45 (2018), available on: 

https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/1247463  
1537 omanaa.com/news72621.html-https://www.alalso see:  http://www.marsad.news/news/31106   
1538See: UN .  Fadhli-Appointed on 14 November 2017, replacing Brigadier General Abdullah al 

document, S2019/83, Annex 4 and UN document S/2018/68 Annex 6 
1539https://imoyemen.com/news/7726  
1540-3009836/In-http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article : idential Sources on File. Also, seeConf 

south-Yemen-militia-leader-presidents-ally.html .   
1541-opportunity-or-evil-necessary -abyanyemen-committees-http://www.mei.edu/content/popular  

security-reform  
1542UN Document, S/2019/83,  Annex 4  

https://almawqeapost.net/news/17543
http://aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=22963
https://www.sahafah24.net/y/show207243.html
https://almandeb.news/?p=98572
https://www.eremnews.com/news/arab-world/yemen/1247463
https://www.al-omanaa.com/news72621.html
http://www.marsad.news/news/31106
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3009836/In-south-Yemen-militia-leader-presidents-ally.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3009836/In-south-Yemen-militia-leader-presidents-ally.html
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1 Brigadier General Ahmed 

Abdullah al-Turky 

 العميد احمد عبدهللا التركي

Governor of Lahj and 

Commander of the 17th 

Infantry Brigade1543 

 

Lahij, Hafan, 24 December 2017 

Professional military officer 

Played a prominent role in the liberation of 

al-Anad base in 2015 through his leadership 

of the resistance 

 

2 Brigadier General Saleh al-

Sayyed1544 

 العميد صالح السيد

 

Security Director 

 

Lahij, 20 November 2016 

He participated in the liberation of Aden and 

Lahij in 2015 after returning from Saudi 

Arabia. 

3 Jalal Nasser al-Rubaie 

 جالل ناصر الربيعي

Security Belt 

Commander1545 

 

Lahij, 22 December 2018 

4 Colonel Hader al-Shukhaty 

 العقيد هدار الشوحطي
Commander  

4th Support Brigade1546 

 

Lahij, al-Rebat 

5 Colonel Mukhtar al-Nubi 

 العقيد مختار النوبي
Commander  

5th Support Brigade1547 

 

 

Lahij 

    

f.  Main Actors in Shabwah Governorate 

Serial Name Position  Assessment/remarks 

1 Brigadier General Azeez 

Naser al-‘Atiqi1548 

 العميد عزيز ناصر العتيقي

Atiq Axis commander 

and 30th Infantry 

Brigade commander1549 

 

Atiq, January 2017 

2 Brig. Gen. Awad Massod Al 

Dahboul 1550 

 العميد عوض مسعود الحبول

 

Shabwah Security 

Director 

 

Shabwah, 3 June 2016 

3 Lt. Col. Mohammed Salem Al 

Buhair Al-Qamishi 1551 

 المقدم محمد سالم البوحر القميشي

Shabwah Elite Forces 

Commander 

 

Belhaf, October 2017 

 

4 Lt. Col. Wajdi Ba'aum Al-

Khelaifi 

 المقدم وجدي باعوم الخليفي

Commander of the 

Martyrs' Axis, Shabwah 

Elite Forces1552 

 

Nassab and  Markha 

5 Major Mahdi Mohammed 

Barahma 

 الرائد مهدي محمد براهمه

Shabwah Rapid 

Intervention Forces1553 

 

 

6 Sheikh Saleh Farid Muhsen Influence 1555 Shabwah 

  

1543Un Document, S/2018/68  
1544Confidential Sources on File  
1545 https://cratersky.net/posts/7810. Also, see:  https://almashhadalaraby.com/news/58755  
1546ee Also, s. UN document S/2019/83 and UN document S/2018/68 annex 6 

https://adenkbr.news/77088/. Also, see: https://almashhadalaraby.com/news/101775 ; 

https://almashhadalaam.com/posts/6593  
1547-tp://alhezamht. also, see:  https://imoyemen.com/news/5813Confidential Sources on File. Also, see:  

media.com/site/2019/07/06/https-wp-me-p9wgzr-1d6/  
1548Confidential Sources on File  
1549Presidential Decree 6 (2017)  ., also available on http://mosnad.net/news.php?id=18513Available on 

http://yemen-now.com/news1444016.html  
1550Confidential Sources on File  
1551Also, see: Press interview with commander of Shabwah Elite Forces, . Confidential Sources on File 

Al-Omana post, 2 November 2017,  https://al-omana.com/news65261.html  
1552Confidential Sources on File  
1553UN document S/2018/68  

https://cratersky.net/posts/7810
https://almashhadalaraby.com/news/58755
https://adenkbr.news/77088/
https://almashhadalaraby.com/news/101775
https://almashhadalaam.com/posts/6593
http://alhezam-media.com/site/2019/07/06/https-wp-me-p9wgzr-1d6/
http://alhezam-media.com/site/2019/07/06/https-wp-me-p9wgzr-1d6/
https://imoyemen.com/news/5813
http://mosnad.net/news.php?id=18513
http://yemen-now.com/news1444016.html
https://al-omana.com/news65261.html
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al-Olaki 1554 

بن فريد محسن العولقي الشيخ صالح  

 

 

 

 

     g.       Main Actors in Taizz Governorate 

Serial Name Position  Assessment/remarks 

1 Ali Al-Ma’mari1556 

 علي المعمري

 

Former Governor1557 Ta’izz, January 2016 – September 2017 

 

2 Ameen Ahmed Mahmoud 1558 

 امين احمد محمود

 

Former Governor Ta’izz, December 2017 – December 2018 

 

3 Nabil Abdu Shamsan  

 نبيل عبده شمسان

 

Governor 1559 Ta’izz, 31 December 2018 

4 Abdulqawi al-Mekhlafi1560 

 عبد القوي المخالفي

Deputy Governor 

 

Ta’izz, Engaged in mediation related to 

ceasefires and road access 

 

5 Major General Khaled Qassem 

Fadhl  

خالد قاسم فاضلاللواء الركن   

 

Former Taizz Axis 

Commander1561 

Ta’izz, 31 December 2018 Adviser for Minister 

of Defence 1562 

 

6 Major general Samir Abdallah al-

Sabri1563 

 اللواء سمير عبدهللا صبري

Taizz Axis Commander 

and 145th Infantry 

Brigade 

 

Ta’izz, 31 December 2018 

7 Brigadier General Adnan Rozaiq  

 العميد عدنان رزيق

head of Taizz Axis 

Operation Branch and 

commander of 5th 

Presidential Protection 

Brigade1564 

 

Ta’izz, 17 November 2017 

Earlier, he formed and led the resistance group 

called the Hasm Battalions 

8 Brigadier General  Abdel Rhman 

al-Shamsani 

الشمسانيالعميد عبدالرحمن   

 

17th  Infantry Brigade1565 Ta’izz 

9 Brigadier General Sadeq Sarhan commands the 22nd Ta’izz, He was appointed at the beginning of 

  

1555 https://almashhadalaraby.com/news/35534Also, see: . /news/2068press.info-https://shabwaah  
1554Confidential Sources on File  
1556-Mapping-Conflict-A-Middle-the-in-post/2018/08/16/Caught-https://www.deeproot.consulting/single 

of-Taiz- 
1557   press.com/news100441.html-https://yemen  
1558. Also see: 1394-http://www.alharf28.com/pPresidential Decree 83 (2017). See  

https://www.deeproot.consulting/single-post/2018/08/16/Caught-in-the-Middle-A-Conflict-Mapping-of-

Taiz-Governorate   
1559Presidential Decree 79 (2018). See https://almawqeapost.net/news/37080  
1560Escalation in Taiz City, DeepRoot consulting, August 2018-Conflict De  
1561-ile. Also see https://www.deeproot.consulting/singleConfidential Sources on F 

post/2018/08/16/Caught-in-the-Middle-A-Conflict-Mapping-of-Taiz-Governorate 
1562available on https://almasdaronline.com/articles/162681Presidential Decree 189 (2018)  
1563ttps://almawqeapost.net/news/37080Presidential Decree 188 (2018). See h  
1564Escalation in Taizz City, DeepRoot consulting, -Also, see Conflict De. Confidential Sources on File 

August 2018, p. 27 
15653939-Also see: http://aljanadpost.net/p. Confidential Sources on File  

https://almashhadalaraby.com/news/35534
https://shabwaah-press.info/news/2068
https://yemen-press.com/news100441.html
http://www.alharf28.com/p-1394
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 Brigade1566 the conflict and has had to rebuild a brigade العميد صادق سرحان

that in large part sided with the Houthi/Saleh 

alliance 

10 Brigadier General Adnan al-

Hammadi1567  

 العميد عدنان الحمادي

 

35th  Armoured Brigade 

  

Ta’izz, April 2015 

11 Abu Baker al-Jabuli 

 ابو بكر الجبولي

4th  Mountain Infantry 

Brigade1568 

 

Hefan front,  Abu Baker is not a military 

officer1569 

12 Brig. Gen. Abdulaziz Ahmed 

Nasser Al-Majidi1570 

عبد العزيز احمد ناصر المجيديالعميد   

170th  Air defence 

Brigade1571 

 

The al-Shamayatain Front, 20 February 2018 

 

13 Adel Abdu Fare’a aka Abu Al-

Abbas  

 عادل عبده فارع )ابو العباس(

Commander of the Abu 

Al-Abbas Battalions1572 

 

al-Kadha, In October 2017, the USA and Saudi 

Arabia designated him a terrorist1573 

14 Abdulhafedh al-Faqeeh 

 عبد الحافظ الفقيه

 

Influence, Islah 

leader1574 

Ta’izz 

15 Abdu Farhan “Salem” 

 عبده فرحان سالم

Influence, Islah 

Leader1575 

Ta’izz 

 

      h.     Main Actors in al-Hudaydah Governorate 

S.N Name Position  Assessment/remarks 

1 Abdulrahman bin Saleh al-

Mahrami Yafi'i , aka Abu 

Zerah1576 

عبدالرحمن بن صالح المحرمي اليافي 

 )ابو زرعه المحرمي(

 

Giants Forces 

Commander 

West Coast, al-Hudaydah 

The Giants “al-Amaliqah” Brigades number between 

20,000 and 28,000 fighters1577 

 

2 Ra’ed al-Habhi 

 رائد الحبهي

1st Giants Brigade1578 The coast-al-Durayhimi 

 

3 Hamdi Shukri1579 

 حمدي شكري الصبيحي

2nd Giants Brigade Zabid-al-Jarahi 

 

  

1566 Confidential Sources on File  
1567Confidential Sources on File  
1568Confidential Sources on File  
1569Confidential Sources on File  
15702592-Presidential Decree 2 (2018). Available on: http://www.alharf28.com/p  
1571.Confidential Sources on File  
1572Confidential Sources on File  
1573-Mapping-Conflict-A-Middle-the-in-post/2018/08/16/Caught-https://www.deeproot.consulting/single 

of-Taiz- 
1574.Ibid  
1575-Confidential Sources on File.  Also, see: https://www.deeproot.consulting/single 

post/2018/08/16/Caught-in-the-Middle-A-Conflict-Mapping-of-Taiz- 
1576. https://www.facebook.com/as118833/. Also, see: 59781.html-https://abaadstudies.org/news 

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

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

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

making-progress-in-al-hudaydah 
1577-backed-uae-are-https://reliefweb.int/report/yemen/whoConfidential Sources on File. Also, see:  

forces-fighting-western-front-yemen.  
1578-e.com/article/sourcehttps://almasdaronlin. Also, see: 59781.html-https://abaadstudies.org/news 

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

operations-on-the-west-coast. Also see: https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-

fighting-western-front-yemen  
1579-59781.html. Also, see: https://almasdaronline.com/article/source-https://abaadstudies.org/news 

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

operations-on-the-west-coast. Also see: https://reliefweb.int/report/yemen/who-are-uae-backed-forces-

fighting-western-front-yemen 

https://www.facebook.com/as118833/
https://abaadstudies.org/news-59781.html
https://twitter.com/samwrax/status/1007530583902351360
https://twitter.com/mohammedalqadhi/status/1008997894404403201
https://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://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://abaadstudies.org/news-59781.html
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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4 Abd Ruhman al-lahji1580 

اللحجيعبدالرحمن   

3rd Giants Brigade The coast- al-Durayhmi 

the Third Brigade is supported by Nabil Mashouchi 

  

5 Nizar al-Wajeh 

 نزار الوجيه

4th Giants Brigade 

 

Tuhayta1581 

 

6 Mohammed Albokri 

 محمد البكري

 

5th Giants Brigade Fazzah1582 

7 Brigadier General Tariq Saleh 

 العميد الركن طارق صالح

National Resistance 

Forces1583 

 

Jah/Fazzah1584 

8 Ali al-Kanini  

 علي الكنيني

7th Giants Brigade 

 

Hays1585 

9 Sulaiman Yahya Munaser al-

Zarnouki1586 

 سليمان الزرنوقي

Commander of Al- 

Zaraniq Brigades 

 

al-Hudaydah 

10 Ahmad al-Kawkabani1587 

الكوكبانياحمد   

 

Tihama Resistance Mujaylis, al-Durayhmi, al-Hudaydah 

 

11 Major General Haitham Qasim 

Tahir1588 

 اللواء هيثم قاسم طاهر

Field Commander Jabaliyah1589 

Former Minister of Defence 1990 – 1994 

 

 

12 Bassam al- Mahdhar 

 بسام المحظار

 

3rd Infantry 

Brigade1590 

  

al-Hudaydah 

13 Basher Maqbul1591 

 بشير مقبل

Commander of 13th 

Giants Brigade 

 

 

 

i.  Main Actors in al-Mahra Governorate 

Serial Name Position  Assessment/remarks 

1 Rajah Saeed Ba’Krait1592 

 راجح سعيد باكريت

Governor1593 Origin from Hawf 

27 November 2017 

 

    

2 Sheikh Muslim bin Hazahs 1594 

 مسلم بن حزحيز

 

Vice Governor  

3 Brig. Gen.  Mufti Suhail 

Nahyan Salem al-Samouda1595 

Security Director  

  

1580.Ibid  
1581S/2019/206  
158259781.html-studies.org/newshttps://abaad  -e/sourcehttps://almasdaronline.com/articlAlso, see: . 

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 
1583.Ibid  
1584S/2019/206  
158506S/2019/2  
1586.Ibid  
1587.Ibid  
1588S/2019/206  
1589.Ibid  
1590Confidential Sources on File  
1591?https://imoyemen.com/cat/2  
1592Confidential Sources on File  
1593 http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606  
1594Confidential Sources on File  

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
http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
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 العميد مفتي سهيل نهيان سالم الصموده

 

3 Ahmed Mohammad “Qahtan” 

Muhawi al-Mujibi 

قحطان المجيبي محمد احمد  

 

Former Security 

Director 

Replaced by Colonel Mufti Suhail Nahyan Salem Al-

Samouda 

 

4 Ali Salem al-Harizi1596 

 علي سالم الحريزي

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 

Governor1597 

 

5 Sheikh Abdullah bin Issa bin 

Afrar 

عبدهللا بن عيسى بن عفرارالشيخ   

STC member1598 

 

al-Mahra 

Lived in Saudi Arabia until 2017 

Sultan 

6 Colonel Mohsen Ali Naser1599 

 العقيد محسن علي ناصر

Military Police 

Commander 

al-Mahra 

15 July 2019 

  

1595http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606. Also, see: https://almawqeapost.net/news/32281   
1596Confidential Sources on File  
1597https://almahrahpost.com/news/5006#.XS8tuXllLIU  
1598. Also, see: https://almawqeapost.net/interviews/37936 

http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606 
1599al Sources on File. Also, see Presidential Decree 84 (2019) available on: Confidenti 

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

http://sanaacenter.org/publications/analysis/7606
https://almawqeapost.net/news/32281
https://almawqeapost.net/interviews/37936
https://www.almashhad-alyemeni.com/138905
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De-Facto Authorities1600 

a. Political and Military Main Actors 

Serial Name Position Assessment/remarks 

1 

 

Abdulmalik Badr al-Din al-

Houthi1601 

 عبد الملك بدر الدين الحوثي

Leader of the Houthis’1602 Sana’a 

Political, no military rank 

2 Mahdi al-Mashat 

 مهدي المشاط

President of Supreme 

Political Council (SPC) 

 

Sana’a 

Promoted to marshal rank1603 

The SPC  has decided to extend the tenure  

of al-Mashat from 24 August 2019 until 24 

August 20201604 

3 Mohammed Ali Abdulkarim 

al-Houthi 

 محمد علي عبدالكريم الحوثي

 

Member of the Supreme 

Political Council1605 

 

Sana’a 

No military rank 

18 March 2019 

4 Major General Yahya 

Mohammed al-Shami 

 اللواء يحيي محمد الشامي

Assistant of supreme 

commander1606 

 

Sana’a 

28 November 2016 

5 Abdulkarim Ammer Aldain  

al-Houthi1607 

 عبد الكريم امير الدين الحوثي

Minister of interior 

 

5 May 2019 

He lived in Doha for a while and has 

military, political and financial influence 

inside Sana'a 

6 Yahya Badr al-Din al-

Houthi1608 

 يحي بدرالدين الحوثي

 

Minister of education Sana’a 

April 2016 

7 Major General Mohammed 

Nasser al-Atifi 

 اللواء محمد ناصر العاطفي

 

Minister of defence Sana’a 

Previously missiles group commander1609 

8 Major general Abu Bakar 

Abdulaziz al-Ghazali 

 اللواء ابو بكر عبد العزيز الغزالي

Assistance of Minister of 

Defence for 

Technology1610 

Sana’a 

9 Hadi Mohammed al-

Kouhlani Abu Ali 

 ابو علي الكحالني

Assistance of Minister of 

Defence for Human 

Resources1611  

 

al-Hudaydah 

10 Major General Mohammed 

Abdulkarim al-Ghumari 

 اللواء محمد عبدالكريم الغماري

 

Chief of general staff Sana’a 

13 December 2016 

11 Major General Zakaria Former Deputy chief of Sana’a 

  

1600See Appendix 4, De Facto Security Mechanism  
1601See Appendix 5, De Facto Security Apparatus  
1602United Nations Security Council, available on:  

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdulmalik-al-houthi  
1603https://www.yemenipress.net/archives/143698  
1604https://twitter.com/yemenpresidency?s=11  
1605https://almasdaronline.com/articles/165447  
1606/ar.facebook.com/ymmalshami-s://arhttp  
1607-appoints-mashat-al-Decree No. (90) 2019. See:  http://en.althawranews.net/2019/05/president 

minister-of-interior/ 
1608Confidential Sources on File  
1609https://www.yamanyoon.com/?p=55797  
1610 https://www.26sep.net/nprint.php?lng=arabic&sid=91093  
1611https://www.26sep.net/news_details.php?sid=141997UN document, S/2018/68. Also see:   

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdulmalik-al-houthi
https://twitter.com/yemenpresidency?s=11
https://www.26sep.net/nprint.php?lng=arabic&sid=91093
https://www.26sep.net/news_details.php?sid=141997
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Yahya al-Shami 

 اللواء زكريا يحي الشامي

 

staff1612 On 28 November 2016 appointed as minister 

of transportation1613 

12 Major General Ali Hamud al-

Mushki 

 اللواء علي حمود الموشكي

 

Deputy head general 

staff1614 

Sana’a 

13 

 

Major General Abdullah 

Yahya al-Hakim aka Abu Ali 

al-Hakim1615 

اللواء عبدهللا يحي الحاكم )ابو علي 

 الحاكم(

 

Chief of Military 

Intelligence Staff 1616 

 

Sana’a 

22 August 2017 

14 Brigadier General Ali Abu 

Haliqa1617 

 العميد علي ابو حليقه

 

Military Intelligence 

Director 

His assistant is Brigadier General 

Mohammad Zahrah 

15 Brigadier General  Amer Ali 

al-Marani 

 العميد عمار علي المراني

 

Military intelligence 

 

Sana’a  

Deputy of military intelligence chief1618 

16 Major General Salih Mosfir 

Alshaer1619 

الشاعراللواء صالح مسفر   

 

Chief of Logistic Staff 

 

Sana’a 

17 Major General Muhammad 

al-Miqdad 

 اللواء الركن محمد المقداد

 

Chief of operations  

Staff1620 

Sana’a 

18 Major General Yahya 

Shaalan Al-Ghabeisi1621 

اللواء الركن الطيار يحي شعالن 

 الغبيسي

Chief of Human 

Resources Staff 

Sana’a 

19 Major General Jaber al-Saifi 

  اللواء جابر الصيفي

Chief of Training Staff Sana’a 

20 Major General Mehdi 

Mqulah 

 اللواء مهدي مقوله

General reserve forces1622 

 

 He played a prominent role during the 

Houthis' occupation of Aden in 2015 .After 

the killing of President Saleh, he encountered 

  

1612UN document, S/2017/81  
1613Yemen government website, available on:  

http://www.yemen.gov.ye/portal/transport/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1/ta

bid/705/Default.aspx 
1614UN documents, S/2018/68 and S/2019/83  
1615United Nations Security Council, available on:  

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

hakim  
1616Hakim, Head of General Intelligence Agency, Yemen -Republican Decree Appointing Abu Ali Al 

Press, 22 August 2017, available on: https://www.yemenpress.org/yemen/republican-decree-appointing-

abu-ali-al-hakim-head-of-general-intelligence-agency/ 
1617https://www.26sep.net/news_details.php?sid=159198   
1618 http://www.alsyasiah.ye/25272also available on  https://ar.shafaqna.com/fn/278805/  
1619 6sep.net/news_details.php?sid=141997https://www.2UN document, S/2018/68. Also see:   
1620UN document, S/2018/68. Also see: https://www.26sep.net/news_details.php?sid=141997  
1621https://sabaanews.net/news492940.htm   
1622Combat Strength of General Reserve Force consists of Presidential Protection Brigades, Special  

Operations Command and Missile Brigades Group 

https://www.26sep.net/news_details.php?sid=159198
http://www.alsyasiah.ye/25272
https://ar.shafaqna.com/fn/278805/
https://www.26sep.net/news_details.php?sid=141997
https://sabaanews.net/news492940.htm
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difficulties with the Houthis 

 

21 Major General Ibrahim Ali 

al-Shami 

 اللواء الطيار ابراهيم الشامي

 

Air force & Air Defence 

Commander 

 

Dilamy Base 

Died/killed in January 20191623 

22 Major General Abd al-Khaliq 

Badr al-Din al-Houthi aka 

Abu-Yunus1624 

اللواء عبدالخالق بدر الدين الحوثي 

 )ابو يونس(

 

Commander of special 

forces 

 

al-Hudaydah 

al-Hudaydah front commander 

23 Major General Muhammad 

Fadhl  

اللواء ركن بحري محمد فضل 

 عبدالنبي

Navy and coastal defence 

commander1625 

Sana’a 

24 Brigadier General  Zakaria 

al- Mutta’ 

 العميد زكريا المطاع

 

Military commander, 

republican guard 

commander 

Active in many fronts 

25 Major General Mubarak 

Salih al-Mishin 

 اللواء مبارك صالح المحسن

 

3rd military district 

commander 

 

Ma’rib 

26 Major General Abdulatif 

Homood Almahdi 

 اللواء عبداللطيف حمود المهدي

4th military district 

commander1626 

 

Ta’izz 

Previously  was Major General Abu Ali al-

Hakim 

27 Major General Yusif  Ahssan 

Ismail al-Madani 

 اللواء يوسف احسان اسماعيل المداني

 

5th  military district 

commander1627 

 

Al-Hudaydah 

Married to daughter of Husayn Badr al-Din 

al-Houthi 

28 Major General Abdulqader 

Ahmad Qassem al-Shami 

الشامي اللواء عبدالقادر احمد قاسم  

 

Director of political 

security 

Sana’a 

29 Major General Abdurab 

Saleh Jurfan 

 اللواء عبدالرب صالح جرفان

 

Former Director  of 

National Security Bureau 

 

Sana’a 

Member of security and military 

committee1628 

 

0 Major General Fawaz 

Hussein Qaed Nashwan 

 اللواء فواز حسين قايد نشوان

 

Director of National 

Security Bureau 

Appointed on 19 February 20191629 

31 Mutlaq Amer al-Marani aka Deputy Director NSB Sana’a 

  

1623https://www.26sep.net/news_details.php?sid=148629  
1624on Its List. Available on:  Security Council 2140 Sanctions Committee amends two entries 

https://www.un.org/press/en/2016/sc12493.doc.htm  
1625Security Council 2140 Sanctions Committee amends two entries on Its List. Available on:  

https://www.un.org/press/en/2016/sc12493.doc.htm 
1626Confidential Sources on File  
1627 https://www.yemenipress.net/archives/98721  
1628UN document, S/2017/81  
1629https://www.26sep.net/news_details.php?sid=150509  

https://www.un.org/press/en/2016/sc12493.doc.htm
https://www.yemenipress.net/archives/98721
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Abu Emad 

 مطلق عامر المراني

  

 

 

National Security Bureau (‘NSB’)1630 

b. Aden I, Houthi – Saleh Main Actors 

Serial Name Position Assessment/remarks 

1 Ali Abdullah Saleh 

 علي عبدهللا صالح

Former President  Had a network of military and security 

leaders loyal to him participated in and 

facilitated the control of Aden 

Planning at strategic level 

2 

 

Abdulmalik Badr al-Din al-

Houthi 

 عبدالملك بدرالدين الحوثي

Leader of the Houthis’1631 Sana’a 

Political, no military rank 

Planning at strategic level 

3 Major General Hussein Naji 

Hadi Khairan  

 اللواء حسين ناجي هادي خيران

Chief of General Staff, 

acting Minister of 

Defence1632 

Strategic planning 

The Supreme Revolutionary Committee, 

appointed by the Houthi group, was assigned 

to the Chief of General Staff, Major General 

Hussein Naji Hadi Khairan, to serve as 

Minister of Defence, succeeding General 

Mahmoud al-Sabihi 

 

4 Major General Zakaria Yahya 

al-Shami 

 اللواء زكريا يحي الشامي

 

 

Deputy chief of staff1633 Sana’a 

On 28 November 2016 appointed as Minister 

of Transportation1634 

5 

 

Major General Abdullah 

Yahya al-Hakim aka Abu Ali 

al-Hakim1635 

 عبدهللا يحي الحاكم

 

 

Chief of military 

intelligence 1636 

 

Sana’a 

22 August 2017 

6 Dr. Abdulaziz Al Habtoor 

 الدكتور عبدالعزيز الحبتور

 

Former Aden Governor Loyal to Saleh 

He became Prime Minister 

 

7 Major General Abderrazak Al  

Marouni1637 

Commander Special 

Operations Command 

On 5 December 2018 replaced by MG Ali 

Mohammad Ali al-Yassani1638 

  

1630UN document, S/2018/68  
1631United Nations Security Council, available on:  

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials/summaries/individual/abdulmalik-al-houthi 
1632-https://www.alOn 22 March 2015 appointing acting minister of defence. Available on:  

tagheer.com/news78325.html. Also, see:  https://www.ansarollah.com/archives/8676 
1633UN document, S/2017/81  
1634Yemen government website, available on:  

http://www.yemen.gov.ye/portal/transport/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1/ta

bid/705/Default.aspx 
1635United Nations Security Council, available on:  

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

hakim  
1636-general-of-head-hakim-al-ali-abu-appointing-decree-nhttps://www.yemenpress.org/yemen/republica 

intelligence-agency/ 
1637UN document, S/2016/73  
1638

https://almasdaronline.com/article/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-

 

https://www.al-tagheer.com/news78325.html
https://www.al-tagheer.com/news78325.html
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 اللواء عبدالرزاق المروني

 

8 Major General Abdul Hafiz 

al-Saqqaf1639  

 اللواء عبدالحافظ السقاف

Commander of Central 

Security (Special Security 

Forces) 

 

Escaped to Taizz on 19 March 2015 

Appointed as Security Director in IBB 

9 Major General Mehdi 

Mqulah 

 اللواء مهدي مقوله

 

31st Brigade commander After the killing of President Saleh, he 

encountered problems with the Houthis. 

10 Brigadier General Abdullah 

Hizam Naji al-Dhaban1640 

الضبعانالعميد عبدهللا حزم   

 

33rd Armoured Brigade 

Commander 

Brigade AoR was in al-Dhale’e. 

The brigade is handed over to Houthi armed 

men  

11 Brigadier Marzouq Al-Sayadi 

 العميد مرزوق الصيادي

 

201 Brigade Commander Al-Anid base 

12 Colonel Naji Mohammed 

Saleh al-Arashi 

 العقيد ناجي محمد صالح العريشي

201 Brigade Commander Start 2 April 2015 

Killed in Nov 2017 

 

 

 

c.    Main Actors in Ta’izz Governorate 

Serial Name Position Assessment/remarks 

1 Major General Abdel al-

Lateef Hmoud Yahya al-

Mahdi, aka Abu Naser al-

Shaith1641 

 اللواء عبداللطيف حمود يحي المهدي

 

Commander of the 4th 

military district1642 

Ta’izz 

April 2017, replacing Abdullah Yahya al-

Hakim (Abu Ali)1643 

2 Brigadier General Ahmad 

Sharaf al-Din 

 العميد أحمد شرف الدين

 

Assistant of 4th military 

district commander1644 

 

Ta’izz 

3 Major General Hmoud 

Ahmad Dahmush 

 اللواء حمود أحمد دهمش

 

Chief of staff, 4th military 

district1645 

 

Ta’izz 

April 2017 

4 Brigadier General Ahmad 

Abdullah al-Sharafi 

 العميد أحمد عبدهللا الشرفي

Ta’izz axis 

commander1646 

Ta’izz 

Replaced Abdullah Hizam Naji al-

Dhaban1647 

  

%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-

%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-

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

%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86 
1639UN document, S/2016/73  
1640UN document, S/2016/73  
1641Confidential Sources on File  
1642mat issued presidential decree 23 (2017). Available on:  Sha-Mahdi al

http://www.almahweet.net/?p=7380 
1643Confidential Sources on File  
1644 https://www.almasirah.net/details.php?es_id=12112&cat_id=3  
1645.Ibid  
1646.Ibid  

https://www.almasirah.net/details.php?es_id=12112&cat_id=3
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5 Mansour Ali al-Lakumi, aka 

Abu Naser al-Jahli 

 منصور علي اللكومي

 

Ta’izz general 

supervisor1648 

Ta’izz 

Since 2014 

6 Abdulmalik Yahya Ali al-

Shahari, aka Abu Shehab 

 عبدالملك يحي علي الشهري

 

Ta’izz security 

supervisor1649 

Ta’izz 

Killed in 20171650 

7 Ameen Abdullah al-Baher 

 أمين عبدهللا البحير

Governor of Ta’izz1651 Ta’izz 

October 2018, replace Abdu Ali al-Janadi 

who appointed in November 2015 

 

8 Brigadier General Abdel al-

Khaliq Mohammed al-Junaid 

 العميد عبدالخالق محمد الجنيد

 

Director of security1652 Ta’izz 

October 2018, replaced Brigadier Mansoor 

al-Maiasi1653 

9 Abu Wael al-Houbara 

 ابو وائل الحباري

Social supervisor1654 

 

Ta’izz 

 

10 Ibrahim Amer 

 إبراهيم عامر

Ansar Allah's educational 

officer in Taiz1655 

 

Ta’izz 

11 Amin Hamidan 

 أمين حميدان

Taiz Province's deputy, 

supervisor of Taizz 

coastal districts1656  

 

Ta’izz 

12 Ali Hamdan Al-Hamel aka 

Abu Ali 

 علي حمدان الهميل المكنى ابو علي

 

Supervisor, al-Saleh 

prison1657 

Ta’izz 

Directly in charge of the National Security 

Bureau at al-Saleh prison1658 

 

13 Najib Qaed al-Najdin1659 

 نجيب قايد النجدين

 

Influence Ta’izz 

 

          

14 

Sheikh Mohammed Abdullah 

Nayef1660 

 الشيخ محمد عبدهللا نايف

 

Influence Ta’izz 

Influence on his tribe 

  

1647UN document, S/2017/81  
1648Saleh prison. See -Confidential Sources on File. Also, he is the general supervisor of al 

https://www.almasirah.net/details.php?es_id=12112&cat_id=3  
1649.Confidential Sources on File  
1650.Ibid  
1651arabi.com/s/26667-Shamat issued presidential decree 156 (2018), see https://www.al-Mahdi al  
1652http://www.26sep.net/news_details.php?lng=arabic&sid=143947  
1653/http://www.almshhadalyemeni.net/93090  
1654.Confidential Sources on File  

http://www.taiz-news.com/?p=146289 
1655arabi.com/s/2062-https://www.al  
1656.Confidential Sources on File  
1657.Confidential Sources on File  
1658.Ibid  
1659.Ibid  
1660-Mapping-Conflict-A-Middle-the-in-post/2018/08/16/Caught-/singlehttps://www.deeproot.consulting  

of-Taiz- 

https://www.almasirah.net/details.php?es_id=12112&cat_id=3
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15 Abdulwali al-Jabari 

 الشيخ عبدالولي عبده حسن الجابري

Influence, GPC1661 He was previously the head of the GPC party 

in Ta’izz 

 

16 Harith al-Azi1662 

 حارث العزي

Ta’izz security directorate 

 

In 2014, he was one of the resistance figures 

in Ta’izz and fought with al-Qaeda. In 2016 

al-Qaeda announced that he is no longer with 

them. Then, he joined Abu al-Abbas 

Battalions. At the beginning of 2019 he 

defected from the Abu al- Abbas and joined 

the Houthis and was appointed as deputy 

security director of IBB 

 

 

 

 

d. Main Actors in al-Hudaydah Governorate 

Serial Name Position Assessment 

1 Major General Abdulqalik 

Badr al-din al-Houthi1663 

 اللواء عبدالخالق بدرالدين الحوثي

Commander of Special 

Forces and  Republican 

Guard1664  

 

Al-Hudaydah 

2 Major General Yusif al-

Madani 

 اللواء يوسف المداني

 

5th  military district 

commander1665 

 

Al-Hudaydah 

April 2017 

3 Hadi Mohammed al-

Kouhlani Abu Ali 

 هادي محمد الكحالني الملقب ابو علي

security supervisor1666 Al-Hudaydah 

al-Kouhlani is alleged to be the former 

bodyguard and protection officer of Abdul 

Malik al-Houthi 

4 Brigadier General  Ali 

Ibrahim al-Mutawakel1667 

ابراهيم المتوكلالعميد علي   

 

Military leader Al-Hudaydah airport. 

likely killed in June 2018 

5 Ali Hassan al-Marani, aka 

Abu Muntather1668  

 علي حسن المراني الملقب ابو منتظ

 ر

 

Supervisor West coast 

Likely killed in June 2018 

  

1661 escalation in Taizz city, Deep root, August 2018-Conflict De  
1662https://taizonline.com/news13232.html : Also see. Confidential Sources on File  
1663UN document, S/2015/125  
1664UN document, S/2018/68  
1665https://shabwahalhadath.info/print/14295  
1666-Also see: https://www.eremnews.com/news/arab. https://mancheete.com/posts/3946 

world/yemen/1620129 
1667-and-https://www.alarabiya.net/ar/arab 

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 .  also see 

https://www.mandabpress.com/news49514.html  
1668https://www.mandabpress.com/news49514.html   

https://mancheete.com/posts/3946
https://www.mandabpress.com/news49514.html
https://www.mandabpress.com/news49514.html
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6 Hamair Ibrahim Arij aka 

Ibrahim Adhabo1669 

حمير إبراهيم عريك والملقب )ابراهيم 

 عذابو(

 

Houthi leader Al-Hudaydah 

7 Mohammed Ayash Qahim 

 محمد عياش قحيم

 

 

 

 

Governor Al-Hudaydah 

Replaced al-Hassan Haij1670 

8 Major General Said 

Muhammad al-Hariri 

 سعيد محمد الحريري 

 

 

5th military district1671 Al-Hudaydah 

Now fighting in al-Dhale’e 

Also responsible for military intelligence  

9 Brigadier General Riad Salah 

Baldhi 

 العميد رياض صالح بالذي

 

 

 

  

Director of Military 

Intelligence1672 

 

10 Khaled al-Jaaq1673 Manager of the military 

intelligence detention 

facility 

 

Al-Hudaydah  

11 Abdul Lateef Alsharafee, aka 

Abu Akra 1674 

Supervisor of Hunesh 

detention facility  

Al- Hudaydah 

 

  

  

1669https://almoheetpress.net/news769.html   
1670 /https://almushahid.net/31743   
1671UN document, S/2017/81  
1672ww.ypagency.net/174670http://w  
1673Confidential Sources on File  
1674Confidential Sources on File  

https://almoheetpress.net/news769.html
https://almushahid.net/31743/
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President, Abd Rabbuh Mansour Hadi, the Supreme 

Commander of the Armed Forces, the Chairman of the 

National Defence Council 

Minister of Defence MG 

Muhammad al-Maqdashi 

Minister of Interior Ahmad al-

Misri 

Political Security 

MG Abdo Al-Hadifi 

National Security 

MG  Ahmed Al-Musabi 

 

Lahj General Security Director, 

BG Saleh al-Sayyed 

Deputy Chief of General 

Staff, MG Saleh al-

Zindani 

 

Chief of Mil. Intelligence 

Staff, MG. Ahmad 

Musen Salem al-Yafa’ay 

5th Military District, MG 

Yahya Hussien Salah 

7th Military District, 

MG Mohsen 

Ahmed Mohammed 

al-Khabi  

6th Military District, MG 

Hashem Abdallah al-

Ahmar 

Appendix 2      Government of Yemen Security Apparatus 

Aden General Security Director, 

MG Shallal Ali Shaya’ 

PSO/Aden 

BG Qaed Moh’d Musaad 

Abyan General Security 

Director, Col.  Abu Mashal 

al-Kazmi 

Taiz General Security Director, 

BG Mansour Abd al-Rab al-

Akhali 

Shabwah General Security 

Director, BG Awad al-

Dahbool 

Hadramout\ coast General 

Security Director,  BG Muneer 

al-Tamimi 

Mahra General Security 

Director, Col. Mufti Suhail al-

Samouda  

Chief of General Staff, MG 

Abdullah al-Nakhai  

 

4th Military District, MG 

Fadhl Hasan  

2nd Military District, MG  

Faraj Salamin al-Bahasani  

1st Military District, MG 

Saleh Mohammad Timis 

3rd Military District, MG 

Faisal Ali Qaid Hassan 

Hadramout\ Valley General 

Security Director,  BG Mubark al-

A’uthabani 

NSB/ Aden 

BG Haidarah al-Ahtal 
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Appendix 4 

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Political Security Org. (9) 
MG Abdulqader Ahmad 

Qassem Al Shami 

 

 

Minister of Defence (6) 

MG Mohammed Nasser 

al-Atifi 
  

Deputy Chief of 

General Staff 

MG Ali Hamud al-

Mushki 

Chief of Mil. 

Intelligence MG 

Abdullah Yahya al-

Hakim ( Abu Ali ) 

Intelligence Director 

BG Ali Abu Haliqa 

 

Minister of Interior (8)  

Abdulkarim Ammer Aldain  

al-Houthi 

NSB Official 

Detention Facilities 

Supreme Political Council (3) 
 Saleh al-Samad 16 Aug 2016 –19 April 2018 

Mahdi al-Mashat Since 23 April 2018 - 

Present 

National Security Bureau (7) 

MG  Abdurrab Jurfan 

 0n 18 Feb 2019 replaced by MG 

Fawaz Hussien Qaid Nashwan 

 

Unregistered 

Detention Facilities 

NSB Deputy 

Motlaq Amer Almarrani 

(Abu Emad ) 

 

MG Abdelhakim al –

Khaywani al Karar 

Chief of General Staff 

MG Mohammed 

Abdulkarim al-Ghumari 

Abdulmalik Bader Aldain al-Houthi 

Security and Military Committee (5) 
Since 20 Aug. 2016 - Present 

PSO Deputy  

Mohamed Dhaifallah Abu 

Kathem 

De Facto Authorities Security Mechanisms 

Supreme Security Committee (4) 
7 Feb 2016 - 20 Aug. 2016 

Supreme Revolutionary Committee (2) 
Mohammed Ali al Houthi 

6 Feb 2015 - 16 Aug 2016  

Ali Abdullah Saleh (deceased) 

(1) 

Central Prisons 

Detention Centers 
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De Facto Authorities Security Apparatus  

 

(1) Houthi/Saleh Alliances. The alliance continued during the period of 21 September 2014 – 4 December 2017 

and ended when the Houthis killed Saleh on 4th of December 2017. 

 

(2) The Supreme Revolutionary Committee.  On 6 February 2015, Ansar Allah issued a constitutional declaration 

to establish a new body, the Supreme Revolutionary Committee, as the highest authority in charge of State affairs. 

This committee acting under the direction and guidance of Abdulmalik al-Houthi.1675 The Supreme Revolutionary 

Committee was established by Ansar Allah following the Constitutional Declaration of 6 February 2015, to act as an 

executive body after the resignation of President Hadi and the Bahah Government. Mohamed Ali Al Houthi heads the 

Supreme Revolutionary Committee. On 6 February 2015, the Supreme Revolutionary Committee nominated 18 

members to serve in the Security Commission, up to 20 Aug 2016.  

On 15 August 2016, the Supreme Revolutionary Committee partially handed power to the Supreme Political Council. 

 

(3) Supreme Political Council. On 28 July 2016, Ali Abdullah Saleh agreed to a power-sharing agreement with 

Abdulmalik al-Houthi. A Sana’a-based 10-member supreme political council, with five members each nominated by 

Saleh and the Houthis, was established on the same day, and issued its first “governmental” decree. It has since acted as 

a de facto government, appointing governors and officials. Headed by Saleh Ali Muhammad al-Samad until 19 April 

2018 then replaced by Mahdi al Mashat.1676 On 15 August 2016, the Supreme Revolutionary Committee partially 

handed power to the Supreme Political Council1677. On 17 March 2019, The Supreme Political Council added two new 

members, Mohamed Ali Al Houthi and Ahmed Ghalib Al Rahwa, to fill vacant seats.1678 On 4 August 2019, the 

Supreme Political Council decided to extent  the Mashat presidency period until 24 August 2020, the Council today 

consists of the following1679: 

1. Mahdi Mohammed Hussein Al-Mashat مهدي محمد حسين المشاط 

2. Sheikh Sadiq Amin Hassan Abu Ras الشيخ صادق أمين حسن أبو راس 

3. Mohammed Ali al-Houthi محمد علي الحوثي 

4. Major General Mubarak Saleh Al-Mashn al-Zaidi اللواء مبارك صالح المشن الزايدي 

5. Sheikh Jaber Abdullah Ghaleb Al-Wahbani السيخ جابر عبدهللا غالب الوهباني 

6. Mohammed Saleh Mabkhout al-Nuaimi محمد صالح مبخوت النعيمي    

7. Sultan Ahmad Abdolrab Alsamai سلطان أحمد عبد الرب السامعي    

8. Khaled Saeed Mohammed Al-Dini خالد سعيد محمد الديني 

9. Ahmed Ghaleb Al-Rahwi االستاذ أحمد غالب الرهوي    

 

(4) Supreme Security Committee. The Houthis established a Supreme Security Committee on 7 February 2016, 

which initially comprised 17 members1680.  On 20 August 2016 it handed power to new committee, which is the 

Security and Military Committee.  

 

(5) Security and Military Committee. On 20 August 2016, the Supreme Political Council (SPC) appointed a 

Security and Military Committee to replace the Supreme Security Committee.  

 

(6) Minister of Defence. Major General Mohamed Nasser Ahmed al-A’tifi, an officer from the Hadr subtribe of 

Khawlan, was appointed as Missile group commander by President Hadi in 2013. After the Houthis took control of 

Sana’a, Abdulmalik al-Houthi has praised the force for its creativity and Major General al-A’tifi was appointed as 

Minister of Defence on 28 November 2016.  

  

1675 23-UN Document, S/2016/73, Para 22  
1676-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-https://arabic.rt.com/middle_east/940035 

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-

%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-

%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%A7%D8%AF/# 
1677http://sabanews.net/en/news437023.htm  
16787381.html-on https://debriefer.net/news , also availablet.me/YemenPresidency  
1679https://www.ansarollah.com/archives/211608  
1680UN Document, S/2017/81  

https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Political_Council
https://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Political_Council
http://t.me/YemenPresidency
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(7) The National Security Bureau. NSB is the most powerful intelligence service in Yemen under the 

Houthis1681. It was originally formed in 2002. Ali Abdullah Saleh swiftly co -opted the new organization by 

making his nephew, Ammar Muhammad Abdullah Saleh, principal deputy in the Bureau, a positi on that he held 

until President Hadi removed him in 2012. When the National Security Bureau came under the control of the 

Houthis, Abdulrabb Saleh Ahmed Jarfan was appointed as head of the NSB. He also appointed to the Supreme 

Security Council for the Houthis in February 2015.1682 On 20 August 2016, he was similarly appointed to the 

Military and Security Committee.1683 Abdulrabb Saleh Ahmed Jarfan, also known as Abu Taha has emerged 

as the highest Houthi authority in charge of the intelligence services. Since ear ly 2015, he has acted as the head 

of the National Security Bureau and has significant influence over all other Yemeni intelligence and 

investigation services under the control of the Houthis involved in allegations of violations of international 

humanitarian law. The Yemeni intelligence and security services also include the Political Security 

Organization and the Central Security Forces (also known as the Special Security Force) 1684. 0n 18 Feb 2019 he 

was replaced by MG Fawaz Hussien Qaid Nashwan1685. 

- Minister of Interior  

(8) Minister of Interior. On 13 December 2017, Major General Abdel Kareem al-Maory was appointed as Misister 

of Interior.1686  He replaced Major General Muhammed Abdullah al-Qwsee,1687 who was appointed as Minister of 

Interior on 28 November 2016 by Supreme Political Committee Decree 56 (2016)1688.  On 5 May 2019,  President of the 

Supreme Political Council Mahdi al-Mashat issued Decree 90 (2019), appointing Abdulkarim Ammer Aldain al-Houthi 

as Minister of Interior  

 

(9) Political Security Organization. It is Yemen’s internal intelligence service, established by Resolution 121 of 

1992 under the name of the Central Political Security Agency. Its powers of detention and detention are derived from 

this decision and not by any other law, and its detention centres are not official detention centres, as enshrined in the 

Yemeni Constitution. the political security apparatus is directly accountable to the President. On 1 January 2018, Major 

General Abdulqader Ahmad Qassem Al Shami, who was working as an acting director for this organization from the 

beginning of the conflict was appointed as a director of the Political Security Organization1689. 

  

  

1681www.globalsecurity.org/intell/world/yemen/index.htmlsee   
1682.alyemeni.com/news46910.html-www.almashhadSee   
1683east/582499.html-www.gulfeyes.net/middleSee   
1684.www.globalsecurity.org/intell/world/yemen/index.htmlSee   
1685https://www.26sep.net/news_details.php?sid=150509  
1686also for his CV see  http://www.yemenipress.net/archives/93659. See Net Yemen New agency-Saba 

http://thelinkyemen.info/news/20993 
1687https://www.raialyoum.com/index.php 
1688https://www.alalamtv.net/news/1890621  
1689-press.net/2018/01/01/%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-http://www.masa 

%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-

%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-26-

%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1/ 

http://www.globalsecurity.org/intell/world/yemen/index.html
file://///unhq.un.org/shared/english_wp51/MSWDocs/_2Semifinal/www.almashhad-alyemeni.com/news46910.html
http://www.gulfeyes.net/middle-east/582499.html
http://www.globalsecurity.org/intell/world/yemen/index.html
http://www.yemenipress.net/archives/93659
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Annex II 

  Selected communications with parties related to access restrictions 
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Annex III 

  Maps of Yemen 
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Al-Hudaydah Governorate 
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