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 البارزين حولالدوليين واالقليميين بل فريق الخبراء من ق  الحوثي/ أنصار هللا الموجهة إلى قوات  االستفساراتقائمة 

 : (A/ HRC/RES/36/31) قرار مجلس حقوق اإلنسانب عملا  اليمن والُمنشأ

I. مقدمة 

ن مع مسؤولي 2018في آذار/مارس اليمن  بشأنالبارزين الدوليين واالقليميين فريق الخبراء اجتماعات  باالشارة الى .1

للحصول  ،بقائمة االستفسارات المرفقةرئيُس الفريق مع االحترام  يتقدم ، في اليمنالحوثي/ أنصار هللا قوات  من

 وقائعتوضيح هذه الإن  .أوضاع حقوق اإلنسان في اليمنبالمتعلقة  وقائعق من اللتحق  لتوضيح ال على مزيد من

  شامل تدقيقإجراء " والذي ينص على  يق الخبراء البارزين حول اليمنفر يساهم في تطبيق تفويضسوالتحقق منها 

ه في كل  انتهاكاتوالمتعلقة ب 2014سبتمبر /طراف النزاع )في اليمن( منذ ايلولالى جميع أمن ادعاءات  ما ُوج 

درج " ستُ .المعمول بهاو مجاالت القانون الدولي ذات الصلة ولغيره من نسانلحقوق االلقانون الدولي ا تجاوزاتو

شارة من الجهة تمت اإلإال إذا م إلى مجلس حقوق اإلنسان، لحقوق اإلنسان المقد   ةالسامي يةالردود في تقرير المفوض

 من معلومات. قدمتهعلى سرية ما لحفاظ بوجوب ا التي قدمت المعلومات

 قبل تاريخ  االستفساراتعلى قائمة  بشأن اليمن ممتناً لتلقي الردالبارزين الدوليين واالقليمين سيكون فريق الخبراء و .2

 .2018 يونيو/حزيران 24

 

II. والسيطرةقيادة ال 

اليمنية الموالية للرئيس القوات المسلحة  إلى جانبهم تتضمن وحدات من التابعة للحوثيين أو التي تقاتلالقوات إن  .1

 .)المسماة جميعاً "قوات الحوثي"( واللجان الشعبية  هللا صالح السابق علي عبد

 هذه القوات المتعددة؟ كيف يتم تنسيق -أ

 هل لها قيادة موحدة ؟ -ب

 ؟2017منذ كانون االول/ ديسمبر وتشكيالتها كيف تغير شكل قيادتها  -ت

 ؟زي رسمي و ُرتَب عسكريةو   قيادي  تسلسل  و  تنظيمي   هيكل   لل جان الشعبية ووحدات الحوثيهل  -ث

األمر كذلك، يُرجى تزويدنا بنسخة ؟ إذا كان إجراءات تشغيل موحدةو قواعد إشتباك  توجد لديهاهل  -ج

 .عن اإلجراءات المت بعة

 

الموالية للرئيس القوات المسلحة اليمنية القيادة والسيطرة على وحدات الحوثي/ أنصار هللا قوات كيف تمارس  .2

؟ وما هو دور اللجنة الثورية 2014تمبر بستحالفت مع الحوثيين منذ أيلول/  هللا صالح التي السابق علي عبد

 الحوثية في السيطرة على هذه الوحدات؟

القوات المسلحة اليمنية القوات بما في ذلك رواتب وحدات  عن رواتب جميع تلك وزارة الدفاع مسؤولة  إن  هل  .3

 رة سابقاً واللجان الشعبية؟المذكو

 مجموعة الصواريخ  في االحتياطَمن في قوات الحوثي يقود ويسيطر على القوة الصاروخية )على " .4

 ؟(بحسب هيكلية الجيش اليمني االستراتيجي"

 

III. العمليات العسكرية 

  ؟ثناء العمليات أاألذى الذي يلحق بالسكان المدنيين  من تقليلللقوات الحوثي  بعة من قبلالمت  ما هي المنهجية  .5

 التناُسب قبل الهجمات؟ كيف يُجرى تقييم .6

، خاصااة واألضاارار المدنية صاااباتللتقليل من اإل قوات الحوثيت خذها تالتي  التدابير الوقائيةبإعالمنا يُرجى  .7

 التدابير الوقائيةمراجعة هذه تم وكيف ت؟ مدنية(  -ةاسااااااتخدام مزدوج )عسااااااكريذات  أهداففي حال وجود 

 ، كيف؟، وإذا كان األمر كذلكقبل الهجومتحذيرات عطى الهجوم؟ هل تُ  تسبقخالل الفترة التي 

فت قوات الحوثي األهداف العسكرية بقصد اإلستهدافالرجاء شرح كيف  .8  ؟عر 

 ؟في تعز بالهاوني وللقصف المدفع قصفلل هاقوات الحوثي أهداف إختارتالرجاء شرح كيف  .9

 القانون الدولي اإلنساني؟ حولقوات الحوثي  اي تلقتهات التالتدريبما هو محتوى  .10
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IV.  األسلحة 

وهل تم إستخدامها خالل فترة الصراع؟ اذا كان  ؟المتوفرة لقوات الحوثي  الصواريخ المضادة للسفنما أنواع  .11

 الجواب نعم، متى وأين؟

تلك األلغام؟ هل  ةصناعذا كان األمر كذلك، ما هي أنواع وقوات الحوثي األلغام األرضية؟ إ تاستخدمهل  .12

 وتعز؟ نهم وصراوة و بيحان والبقع خرائط لحقول االلغام في مناطق مثل:يملك الحوثيون 

 

V. لوالوص تقييد 

القائلة بأن قوات الحوثي أخ رت و/أو منعت و/أو غيرت مسار توزيع المساعدات  الرجاء الرد على اإلدعاءات .13

لة  اإلنسانية في مناطق واقعة تحت سيطرتها الفعلية. والرجاء تزويدنا بمعلومات حول اإلجراءات ذات الص ِّ

قوات وضعتها التي  تدابير. ما الالحوثيقوات سيطر عليها هكذا مساعدات في المناطق التي تالمتبعة لتوزيع 

 ؟المعزولة موعاتوللتأكد من وصولها للمج للتقليل من تأخر وصولها  الحوثي/ أنصار هللا

أعاقت إيصال اللقاحات الطبية في مناطق واقعة تحت  الرجاء الرد على اإلدعاءات القائلة بأن قوات الحوثي .14

 سيطرتها.

معي نة الى تعز. هل هناك  شياءقي دت أو منعت دخول أ القائلة بأن قوات الحوثي الرجاء الرد على اإلدعاءات .15

 شياء وألي سبب تم حظر أو تقييد دخولها؟األإذا كان األمر كذلك، ما هي تلك معي نة ُمقيدة أو محظورة؟  أشياء

د .16 إذا كانت هكذا حوادث قد  مولة ذات طابع عسكري إلى تعز؟ينقلون ح أو أفراد مجموعات تهل حدث أن ُوجِّ

 حصلت، الرجاء تزويدنا بمعلومات عنها.

 

VI. االحتجاز 

وبأسماء  الحوثي و/أو أنصار هللاقوات لقعة تحت السيطرة العملياتية بمرافق اإلحتجاز الوا بقائمة   تزويدنارجى يُ . 17

 . كل من تلك المرافق األشخاص المسؤولين عن

هاز المحتجزين حالياً في مراف. ما عدد األشخاص 18  األمن السياسي؟ق اإلحتجاز الُمشغ لة من قِّبل جِّ

هاز األمن القومي؟19  .  ما عدد األشخاص المحتجزين حالياً في مرافق اإلحتجاز الُمشغ لة من قِّبل جِّ

هناك هكذا  اإلحتجاز؟ إذا كانتلتحقيق في اإلدعاءات بإساءة المعاملة والتعذيب في مرافق لهناك آلية لتلقي و. هل 20

 .الرجاء توضيحها ،آلية

 المحتجزين؟ لهؤالء وضع القانوني. ما هي اإلجراءات المعمول بها لمراجعة ال21

. هل تغي ر الهيكل التنظيمي إلدارة السجون الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثي منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدهللا 22

 صالح؟

 

VII. العنف الجنسي والجنساني  (SGBV)  

أو  مع لمنع أو للتعامل قوات الحوثي/ أنصار هللاتخذها تكل اإلجراءات التي  تحتوي على بقائمة تزويدنايرجى . 32

 ؟حاالت العنف الجنسي والجنساني ةأو لمقاضا في للتحقيق

لمنع ممارسة العنف واإلستغالل الجنسي واإلساءة  الحوثية / التدريبات التي تتلقاها قوات ما هي إجراءات التوعي. 24

على  لمساعدتهاقوات الحوثي ما هي إجراءات التوعية / التدريبات التي تتلقاها  الجنسية ضد النساء والفتيات؟

 ؟ ضين بما في هذا األشخاص النازحين داخلياً والالجئينر  عَ حماية األشخاص المُ 

عنف  والتي تتعلق بارتكابقوات الحوثي/ أنصار هللا  جميع اإلدعاءات المرفوعة إلىبقائمة تتضمن  تزويدنايرجى . 25

دت –قوات الحوثي جنسي وجنساني من قِّبل  عن كيفية  إعالمنا الرجاء كذلك ؟2014 سبتمبر/أيلولمنذ  -إن ُوجِّ

 ؟التحقيق في هذه الحاالت وما إذا كانت قد تمت محاكمة األشخاص المتهمين

 

VIII.  تجنيد واستخدام األطفال 

 السياسة موجودة، تلكإذا كانت ؟ هالِّ بَ من قِّ  همدامستخاو تجنيد األطفال سياسة رسمية حول قوات الحوثي. هل لدى 26

 نرجو تزويدنا بها.

 ؟ما هو السن األدنى لتجنيد األشخاص واستخدامهم في قوات الحوثي. 27

 

IX. المحاسبة 

 العمليات على المدنيين؟تلك ، بما في ذلك تأثير بعد تنفيذها العسكريةآلية لتقييم العمليات  قوات الحوثي. هل لدى 28
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     الرجاء تزويدنا  إذا كان األمر كذلك،تعويضاً ألي من ضحايا العمليات العسكرية ؟  قوات الحوثي. هل قد مت 29

 تفاصيل.الب       

 بنسخة عن قواعده وإجراءاته.  تزويدنا إذا كان األمر كذلك، الرجاءاَم قضاء  عسكري؟ نظ قوات الحوثيهل لدى   .30

 هل هناك عقوبات أخرى إدارية أو تنظيمية أو جنائية متاحة لقوات الحوثي في ما يخص اإلنتهاكات المتعلقة بالنزاع؟ . 31

الحوثي كان قد اعتُبر مسؤوالً عن انتهاكات متعلقة . يرجى تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بأي فرد  منتسب  لقوات 32

 أو القانون الدولي اإلنساني أو أي قانون محلي  ذي عالقة.  بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان

 

 

 

 

 


